HUVUDOMRÅDE ANKARSRUM

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

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Ankarsrum är beläget öster om Långsjön som ligger mitt i Västerviks kommun. Ankarsrum omnämns första
gången 1430 som ”Angolsrwme” och utgjordes av skattegården Ångersrum. År 1647 och 1648 bytte landshövdingen
Gabriel Gyllenanckar till sig denna gård, plus 13 andra gårdar och 29 torp, från kronan. I och med detta instiftades
säteriprivilegier för godset, som då fick namnet Ångersrums säteri. 1652 arrenderades säteriet ut till Abraham och Hubert
de Besche som, tillsammans med handelsmannen Henrik de Tij samt svågrarna Gillis de Besche och Gillis Willemoth, år
1655 fick privilegier på en masugn och en hammare vid ”Ankersun”. Bruket fick alltså namnet Ankarsrum, uppkallat efter
Gyllenanckar, medan gården fortsatt fick heta Ångersrum under en lång tid.
Landskapet präglas av Långsjön och dess vattensystem som en gång utgjort en havsvik vid en tidpunkt då denna del av
landet inte var befolkad. Huvudområdet karaktäriseras av ett något kuperat landskap med främst skogsbevuxna
bergsknallar som täcks av ett ytligt lager morän.
Samhället Ankarsrum har, precis som de flesta bruksorter, vuxit fram kring Ankarsrums Bruk som alltså anlades 1655. Sedan
början av 1800-talet har ett stort brukssamhälle vuxit upp kring bruket, ett samhälle som successivt utvecklats tillsammans
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med bruket. Bruket var från slutet av 1800-talet och under hela 1900-talet ortens stora byggherre, drivande i
samhällsutvecklingen och i det sociala livet ända in i modern tid. Ett faktum som än idag är tydligt framträdande i ortens
karaktär.
Huvudområdets sydvästra del präglas främst av bebyggelse från 1900-talets första hälft, vilka har en mycket tydlig koppling
till bruket. Det är bebyggelse i form av arbetarbostäder, egnahemshus och en bruksgård. Den nordöstra delen av
huvudområdet består istället av bebyggelse från 1900-talets andra hälft med en inte lika uppenbar koppling till bruket,
även om bruket även här haft betydelse för bebyggelseutvecklingen. Mellan dessa två delar sträcker sig själva Ankarsrums
Bruk tillsammans med ortens centrum och offentliga bebyggelse (bl.a. stationshus, bank och vårdcentral).
Stationsbyggnaden som med sin monumentala prägel belyser den roll orten och bruket en gång spelade när järnvägen
byggdes.
Strax norr om huvudområdet och samhället Ankarsrum ligger det säteri som var en förutsättning för att Ankarsrums Bruk
och Ankarsrum över huvud taget kom till. Det är därför en viktig del av Ankarsrums historia. Själva huvudbyggnaden är från
1932 och uppfördes efter att den äldre huvudbyggnaden brunnit ner.

Ankarsrums säteri med sin huvudbyggnad från 1932. Säteriet är beläget strax norr om Ankarsrums tätort.
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Korsvirkesbyggnad tillhörande Ankarsrums Bruk. Byggnaden är
belägen vid det s.k. Nedre bruket.

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

I samhällets nordöstra del finns flera välbevarade villor från 1940och 50-talen.

I samhällets sydvästra del finns istället flera välbevarade villor från
1910-, 20- och 30-talen.

Kring Ankarsrums Bruk har det funnits flera arbetarbostäder. Idag
kvarstår endast ett fåtal.

I nordöstra delen av samhället präglas bebyggelsen av 1900-talets
andra hälft. Här syns tre lägenhetslängor från 1950-talet.
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Utsnitt ur 1944 års karta över Ankarsrum. Dagens byggnader är inritade med vita linjer och dagens vägar med röda linjer. Många av de
till industrin knutna byggnader, som exempelvis arbetarbostäder, har sedan 1944 rivits.

Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•
•

•
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Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
Smalspåret har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För
varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i
vilka avseenden den inte får ändras.
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.
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
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•
•
•
•

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa
värden och till omgivningens karaktär (PBL 8 kap 14 §).
Odlingslandskapet kring Ankarsrums säteri är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
Ankarsrum är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer i
utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns museum år 2009.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL 8 kap 13 §), bör
utföras.

Läs mer/referenser
Ankarsrum nästa! – bruksorten med järnet i centrum. 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.
Brunius, Jan & Olle Ferm, 1990. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet.
Petersen, Claes-Göran, 2001. Socknar och gårdar i Tjust. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
Åkerman, Peter, Hofrén, Manne & Åkerman, Helge, 2003. Ankarsrums Bruk 350 år. AB C O Ekblad & Co, Västervik.

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 Ankarsrums brukssamhälle.

Kärnområde Ankarsrums brukssamhälle

Klass 2

Hallingeberg socken
Mötesplats
Byggnadstraditionen
Bruksorterna

Ankarsrums station, som är smalspårets största och mest påkostade station, har
varit en viktig mötesplats.
Flera byggnader är byggda helt, eller delvis av slaggsten som är en restprodukt
från järntillverkningen som skedde vid Ankarsrums bruk.
Ankarsrum är en betydelsefull bruksort med hundraåriga anor, vars varande är
det som styrt ortens expansion och utveckling. Bruket har en bärande del i det
bruksrike som finns i Västerviks kommun.

Kärnområdet omfattar området kring det s.k. Övre bruket, stationsområdet samt platsen kring kyrkan i Ankarsrum.
Området består av bebyggelse kopplad till Ankarsrums bruk, såsom kvarvarande bruksbebyggelse, bruksherrgården,
arbetarbostäder och egnahemsområden. Stationsbyggnaden och kommunhuset utgör en annan del av bebyggelsen,
belägna i tätortens centrum. Området visar på brukets avgörande betydelse för Ankarsrums utveckling och expansion,
och har därmed höga kulturhistoriska värden.
Kärnområdet Ankarsrums Bruk och stationsområde utgörs av upplevelsebara och intressanta delar från den gångna
bruksepoken och är en bärande del i Ankarsrums historia. Kvar finns bl.a. valsverksholmen, dammanläggningar, herrgården
från omkring 1800 och de Marés holme, där de Marés familjegrav finns. När järnvägen stod färdig 1879 inleddes en ny epok
i brukssamhället, som det kvarvarande stationshuset med omgivande miljö idag representerar. Vid Långsjöns inre del, mot
bruket, fanns en lastageplats dit det skeppades ved och kol i pråmar. På söndagar bedrevs passagerartrafik, bl.a. kyrkturer
till Hjorted och Hallingeberg. Flottningsleden ut till kusten har även passerat denna plats. På platsen finns en välbevarad
byggnad från 1830-talet, som sedan 1955 fungerat som hembygdsmuseum.
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Centralt för kärnområdet Ankarsrum är Ankarsrums Bruk. Grunden för Ankarsrums Bruk var framställning av järn och
järnprodukter. På 1600-talet var Sverige en stormakt och malmen bröts i Bergslagen, men där uppstod skogsbrist av all
kolning. I Småland fanns gott om skog. Några valloner anlade då stångjärnshammare mellan Långsjön och Hällsjön, vid Övre
bruket. En masugn anlades ett par kilometer öster om Ankarsrum, vid Kannsjöns utlopp. Malmen, nästan enbart bergmalm,
gick med oxforor från hamnen i Verkebäck.
År 1690 lät Hans Andersson bygga en ny masugn vid Rumhult, en mil väster om Ankarsrum. Där göts kanoner men också
tackjärn till Ankarsrum fram till år 1716. Tackjärnet fraktades med oxar på ”Tackjärnsvägen” till Ankarsrum där det smiddes
ut till stångjärn som blev returfrakt till Stockholm och Västervik där tackjärnet kom ifrån. Det dröjde ända till år 1828 innan
det byggdes en masugn i själva Ankarsrum, vid Nedre bruket där industrin ligger idag. Här byggdes också ett gjuteri och
Ankarsrum blev ett manufakturverk. Man tillverkade allt som kunde tänkas till hus och hem, t.ex. spårkorsningar,
spottkoppar, staket, grindar, kokspislar från 1865, kaminer, vattenvärmare, grytor, emaljgods, lantbruksmaskiner och även
projektiler.
Bruksherrgården, som ligger vid Övre bruket, uppfördes av brukspatron Peter Christoffer Cederbaum och är Ankarsrums
äldsta hus. Herrgården består av en stora huvudbyggnad med två utkjutande flyglar, som på senare tid byggts ihop med
sjäva herrgårdbyggnaden. Den har idag putsade fasader, målade i en ljus kulör. Herrgårdens höga tak med valmade
gavelspetsar är belagt med tvåkupigt lertegel och utmärker den gustavianska stilen. Interiören präglas delvis av 1930-talet
och arkitekten Josef Frank.
Den 16 november 1879 kunde Hultsfred-Westerviks Jernväg öppna sin nya järnvägsanläggning för allmän trafik och i
bolagets styrelse återfanns förstås dåtidens bruksägare de Maré. Bruket behövde en bra förbindelse till hamnen i
Verkebäck. Stationshuset i Ankarsrum byggdes till järnvägens öppnande och det är det största och mest anslående av
stationsbyggnaderna längs linjen. Den är uppförd i tegel med slätputsade fasader, målade i en ljust gul kulör. Ankarsrums
stationshus, tillsammans med bananläggningen, ingår i byggnadsminnet Smalspåret sedan 1990-talet.
Med järnvägsstationens uppförande fick brukssamhället en ny centrumpunkt norr om vattendraget. Vid samma tid
skapades dock även en mötesplats söder om dalgången där det stora Järnvägshotellet och en liten brukshandel byggdes.
Järnvägshotellet är en skapelse helt i trä med en tydlig schweizerstil, rikligt dekorerad med snickarglädje. På taket ligger ett
falsat plåttak, helt enligt dåtidens ideal.
I samband med järnvägens tillkomst utökades Övre bruket med valsverk och martinverk. Vid Nedre bruket byggdes ett
emaljverk som under Christian Lehmanns ledning utökades 1890 med Nordens första och så småningom Nordens största
emaljskyltsverk. När Sven Spånberg därefter kom till Ankarsrum från Norrahammar blev det slutet för järntillverkningen i
Ankarsrum. Han lät år 1911 riva all industri vid Övre bruket och år 1913 masugnen vid Nedre bruket. Spånberg satsade
istället på gjuteriet och emaljverket. På 1940-talet hade man 600–700 anställda.
När Sven Spånberg tog över som brukspatron började även enskilda hustomter att styckas av i Ankarsrum. Från att allt i
samhället tillhört bruket, industrin, marken, alla bostäder och brukshandel, fick nu personalen möjlighet att bygga sig något
eget med hjälp av huslån från bruket. År 1908 planlades cirka 60 tomter norr om järnvägen, men bara ett tiotal hus byggdes
enligt den plan man gjort upp. År 1914 bytte Spånberg sida, geografiskt sett, och tillsåg att flera snarlika egnahemsvillor
uppfördes i samhällets södra del, på Ankarströmsområdet. Dessa egnahemsvillor är i 1½-plan med brutna tak, från början
belagda med tvåkupigt lertegel. Fasaderna var från början reveterade och målade i ljusa kulörer. Speciellt för villorna är
också att de har en veranda som omsluter ena hörnet av byggnaden, vilket ger dem en speciell karaktär. Idag har sentida
moderniseringar gjort att några av villorna har tak med svarta betongpannor, fasader med locklistpanel eller eternitplattor
och ibland bytta fönster. Villornas skala och utformning är dock till största del bevarad och det finns även exempel på
mycket välbevarade villor i området.
På 1930- och fram till 1960 hade bruket ännu en aktiv del i tillkomsten av nya bostäder i Ankarsrum. Spår från den här tiden
är bl.a. Överingenjörsbostaden som är uppförd 1939. Byggnaden speglar en sen funktionalism med släta, vitputsade fasader
med gröna fönster och ekdörrar. Det flacka sadeltaket är belagt med svart, falsad plåt. Längs med Läppebovägen som leder
in till Ankarsrum ligger flera villor och arbetarbostäder från samma tid och med liknande utseende som
Överingenjörsbostaden. Men ansvaret för bostadsförsörjningen togs alltmer över av kommunen. Det gällde även andra
allmännyttiga anläggningar, som idrottsplatsen och friluftsbadet, som tillkommit på brukets initiativ och bekostnad.
Kommunens ökade roll manifesterades med invigningen av Hallingebergs kommunhus år 1957. Huset består av en
rektangulär byggnadskropp som ansluter till en rund byggnadskropp, och är uppförd i två våningar. Fasaderna är klädda
med rött fasadtegel och på taket ligger falsad plåt.
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År 1968 köptes Ankarsrums Bruk av Electrolux och i och med det försvann de välkända Ankarsrumsprodukterna. I stället
flyttades pressgjuteri och tillverkning av dammsugardetaljer, småmotorer och den berömda köksmaskinen Assistent till
Ankarsrum. I AB Tractions regi görs nu Assisten, elektriska småmotorer och pressgjutgods i aluminium. Antalet anställda år
2012 var 130 personer. Trots att bruksmiljön i Ankarsrum inte längre är komplett är den värdefull för förståelsen av en
bruksorts framväxt. Inom sig rymmer den flera enstaka byggnader av kulturhistoriskt värde.
Utvecklingen av Ankarsrums kärnområde går alltså tydligt att knyta till bruket, som var den centrala delen i samhället. Mest
framträdande är nog ändå kyrkan med sina fasader i slaggsten, som är en spektakulär produkt av sin miljö. Den uppfördes
1894 av metodistförsamlingen och logen 165 Ankarsrum som gemensam lokal. Vid 1900-talets början uppförde Logen en
egen byggnad varvid metodistförsamlingen blev ensamma kvar till 1917, då byggnaden inköptes av brukspatron Sven
Spånberg. Andra exempel på hela slaggstensbyggnader i Ankarsrum är skolan (uppförd år 1892) och arbetarbostaden kallad
Kasern (uppförd år 1844). Dessa är dock slätputsade utanpå slaggstenen, vilket döljer denna lokalt präglade konstruktion.
Öster om kyrkan ligger kyrkoherdebostaden från 1915–16. Detta är en tidstypisk villa med brutet tak, belagt med tvåkupigt
lertegel. Fasaderna är klädda med rödmålad locklist med vita knutar. Korspostfönstren i trä, med pröjs i de övre luften, är
tidstypiska för 1910-talet och en viktig del av byggnaden karaktär.
I och med inköpet av kyrkan och anläggandet av en egen begravningsplats fick Ankarsrum alltmer rollen av centralort. Fram
till början av 1900-talet styrdes nämligen socknen från kyrkbyn Hallingeberg. Från 1910 delade dock Hallingeberg och
Ankarsrum på det borgerliga kommunala ansvaret.
Med sina 350-åriga anor kan verkstadsindustrin i Ankarsrum räknas som en av Sveriges äldsta fabriker och i den lilla
bruksorten med cirka 1 300 invånare finns historien ständigt närvarande. Bebyggelsen omringar vattendraget mellan
Långsjön och Hällsjön. Det är där – i forsarnas brus och bruksdammens svarta vatten – som man hittar Ankarsrums orsak
och ursprung.
Inom kärnområdet Ankarsrum finns några fornlämningar registrerade: en gravplats över familjen de Maré (RAÄ
Hallingeberg 226:1) samt en minnestavla i koppar och en gjutjärnstavla (RAÄ Hallingeberg 225:1). Alla härstammar från
nyare tid.
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Ankarsrums kyrka, uppförd 1894 av metodistförsamlingen och logen 165 Ankarsrum som gemensam lokal.

Kyrkoherdebostaden uppförd 1915-16.
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F.d. ungdomsgården i Ankarsrum, belägen strax norr om
kyrkoherdebostaden.
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Det första ålderdomshemmet i Ankarsrum. Det invigdes 1931.

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

F.d. godtemplarlogen, uppförd 1902. I logen hölls höll man möten,
fetser och biografaftnar.

Ankarsrums skola som är uppförd 1892 i slaggsten. Skolan liknar
knappast en vanlig folkskola på landet och har därför förundrats av
många. (Foto lånat från Ankarsrum nästa).
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Ankarsrums stationshus uppförde 1879 och är byggt i tegel i två våningar. Inrymde senare även lokaler för Posten och Telegrafverket.

Hallingebergs kommunalhus, uppfört 1957. Idag inrymmer
byggnaden bland annat vårdcentral.
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Arbetarbostad, kallad Kasern, uppförd 1844 och är helt i slaggsten.
Här bodde främst valsverksarbetare och andra som jobbade vid
Övre bruket.
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Valsverksholmen i Ankarsrum där det s.k. Övre bruket låg. Den
gula byggnaden är valsverkskontoret och resterna av byggnaden
till höger om denna har bl.a. varit spikfabrik, blåsmaskinshus och
garage.

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

I Ankarströmsomårdet, i samhällets södra del, längs med båda
sidor om Ankarsströmsvägen finns flera, snarlika egnahemsvillor
från 1910-talet. Bild: Lånad från skriften ”Ankarsrum nästa!”,
2010.

”Gamla konsum”, som uppfördes 1920 av Ankarsrums kooperativa
handelsföreningen.

Järnvägshotellet, som idag fungerar som vandrarhem. Det
uppfördes 1875 och var egentligen inte ett järnvägshotell för
resande, utan ett brukshotell där de som gästade bruket kunde bo.

Arbetarbostad, kallat ”Missnöjet”, uppfört under 1800-talets första
hälft. Rymde fyra lägenheter och ungkarlsrum på vinden.
Trångboddheten och läget på hälleberget gav huset dess namn.
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Överingenjörsbostaden som är uppförd 1939. Byggnaden är ritad
av arkitekten Rickard Gavel (1905-1972). Bild: Lånad från skriften
”Ankarsrum nästa!”, 2010.

13

Pitoreska arbetarbostäder längs med Läppebovägen som leder in
till Ankarsrum.
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Karta över huvudområdet. 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 BLANKAHOLM-SOLSTADSTRÖM
Huvudområde Blankaholm-Solstadström ligger invid Blankaviken, på gränsen mellan Västerviks och
Oskarshamns kommuner. Inom området finns tätorten Blankaholm, Blanka gård och Solstadström, med det
gamla glasbruksområdet och tillhörande arbetarbostäder. Huvudområdet innehåller ett kärnområde i
Blankaholm samt ett kärnområde kring Solstadsströms tidigare glasbruk. Vid Blankaviken ligger ett
naturreservat. Området Virum-Solstadström-Blankaholm utgör också ett riksintresse för kulturmiljövården.
Beskrivning av huvudområdet
Blankaholms och Solstadströms historia hänger intimt samman. Gemensamt är orienteringen utmed Östersjön, med flera
hamnlägen, och den gemensamma industrihistorien. Redan på 1400-talet lär gruvdrift ha förekommit vid Solstad gruva,
sydöst om Solstadström, varvid Solstadström blev utskeppningshamn, upplags- och omlastningsplats, lastageplats, för både
gruvans transporter och för skogsprodukter från inlandet. En del timmer kom från Bjurvik via Mörtfors med pråmar.
Hamnen kan även ha kallats Blanka holme, efter namnet på den holme som ligger mitt i Solstadströmmen. Inom
huvudområdet finns idag flera kulturhistoriskt intressanta platser och lämningar efter hamnar, varv, sågverk och glasbruk.
Naturen som påverkat områdets förutsättningar, karaktär och historia utgörs av ett kuperat moränbundet kustlandskap,
med stora inslag av berg i dagen och uppodlade dalgångar. Den bitvis kraftigt kuperade terrängen har många höga
bergknallar, med en ovanligt markant koncentration av stensättningar och rösen, varav flera är järn- eller
bronsåldersgravar.
Orten Solstadström ligger på båda sidor om den smala grävda Solstad ström, som förbinder sjön Maren med Blankaviken i
Östersjön. Strömmen bildar också gräns mellan två socknar och två kommuner (Hjorteds socken i Västerviks kommun på
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västra sidan och Misterhults socken och Oskarshamns kommun på den östra). Marströmmen är ett omfattande
vattensystem i nordöstra Småland. Det har i alla tider varit en mycket viktig kommunikationsled med förgreningar från
kusten långt in i landet. Där Marströmmen mynnar ut i Östersjön ligger den lilla ön Blankaholme, precis utanför
Solstadström. Holmens geografiska placering mitt i mynningen utgör ett strategiskt läge som antyder att ön och
aktiviteterna där kan ha haft en viktig funktion, exempelvis för övervakning. På havsbottnen intill holmen finns ännu flera
pålrader, som kan ha medeltida ursprung 1. Solstadströms omnämns i flera sammanhang, som i boken Ett läns utveckling,
Kalmar läns kulturmiljövårdsprogram. Lämningarna efter glasbruket finns registrerade i fornminnesregistret (RAÄ 343:1,
Hjorteds socken). Blankaholms såg, som började sin sågverksrörelse 1886, blev en slags efterträdare till Solstads gruva som
industri. Det lilla samhället runt Blankaholme växte fram under 1800-talet och blomstrade under tidigt 1900-tal. En mängd
olika aktiviteter, som sågverksindustrin, hamnen för malmtransporter och varvet har lämnat spår och strukturer på orten.
Hela brukssamhället finns också kvar, mer eller mindre, med arbetarbostäder, villor, skolmiljö, affär med mera.
Orten Blankaholm och det tidigare säteriet Blanka ligger norr om Solstadström, på ömse sidor om Blankaviken. Även det
ståndsmässiga säteriet Blanka har en historia som hänger ihop med både Blankaholm och Solstadström. 1918 köpte en
trävarufirma från Nässjö Misterhults säteri, där också Blankaholms gård ingick. Firman började avverka den stora
avverkningsmogna skogen som ingick i den stora fastigheten, och 1919 byggdes ett för tiden modernt sågverk på Notudden
vid Blankavikens södra strand. Detta var ett nytt läge, cirka en kilometer norr om Blankaholms gamla sågverk från 1880talet. 1927 inköptes sågverket, jämte det konkursdrabbade bolagets bostäder, av Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri.
Sågverkets utrustning överflyttades till Blankaholmssågen och sågverksbyggnaderna i Solstadström revs. Nässjöföretaget
anlade också fönsterglasbruket i Solstadström, nordväst om det nya sågverket. Glasbrukets vedkrävande ugnar
möjliggjorde användning av spillvirke från sågverket. En efterfrågan av fönsterglas från det krigshärjade Europa förväntades
säkert också, men blev inte den framgång som man hoppats på. Vid denna tid befann sig de svenska fönsterglasbruken
dock i en kris på grund av vikande konjunktur och föråldrad teknik. Den manuella planglastillverkningen kunde inte
konkurrera med de nya maskinella metoderna. Under 1920- och början av 1930-talet nedlades ett tiotal fönsterglasbruk i
landet. År 1938 fanns bara två fönsterglasproducenter (Oxelösund, Emmaboda) kvar, båda med maskinell tillverkning. 1922
tycks driften vid Solstadströms glasbruk ha inställts, varvid många av arbetarna skall ha erhållit nödhjälpsarbeten vid
vägbygget Solstadström–Hjorted. Efter några år tycks driften vid glasbruket dock ha återupptagits. Från år 1928 till år 1929,
eller möjligen 1930, skall rörelsen ha drivits av anställda vid glasbruket med stöd från Hjorteds kommun. Under 1930-talet
fick glasbruksbyggnaderna stå och förfalla. De byggnader som inte rasat av sig själva, skall ha rivits 1946. Industrierna har
också lämnat efter sig miljögifter i marken.
Till såg och glasbruk uppförde bolaget även ett större antal arbetar- och tjänstemannabostäder, vilka finns kvar än idag vid
”Glasbruket”, ”Höjden” och ”Glasbacken”. Glasbruksområdet och de tre områden med tillhörande arbetarbostäder beskrivs
vidare under rubriken Kärnområde Solstadström.
Kartan visar hur Solstadström ligger på ömse
sidor om den smala strömmen. Den lila linjen
markerar gränsen mellan Västerviks och
Oskarshamns kommuner. På östra delen av
Solstadhalvön ligger två gamla gruvor, som
bidrog till att orten Solstadström etablerades.
Många av gruvarbetaren, senare sågverks- och
glasarbetarna bodde i Solstadström. Strömmen
fortsätter in i landet, i sydvästlig riktning, via sjön
Maren, ner till Bjurvik och Mörtfors. De mörkgrå
ytorna markerar ”basmetaller” (koppar, zink
m.fl., medan de ljusgrå ytorna markerar ”järnoch legeringsmetaller”. Karta ur SGU.

1

Från tidigt 1600-tal och fram till slutet av 1700-talet hade Bjurvik köpingsrättigheter. Köpingen låg på gärdet ned mot insjön Maren som
tidigare var en vik av Östersjön. Landhöjningen gjorde dock att vattenståndet redan vid mitten av 1700-talet var så lågt att större båtar fick
dras med rep upp för strömmen. Detta skulle förklara Blanka holmes placering som spärr vid Marströmmens mynningsområde.
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torget

”Glasbruket”
”Glasbacken”
glasarbetarbostäder

Glasarbetarbostäder

”Höjden”
glasarbetarbostäder

hamnen

Kartan från 1943 (flygfotograferad 1941–42) visar det stora sågverket mitt i Blankaholm, samt den tillhörande rälsen i
området. Nordväst om samhället syns dansbanan samt skolmiljön vid den gamla slingrande vägen (Ny rakare väg har
senare byggts parallellt med denna). Den nya fotbollsplanen och ett bostadsområde söder om den syns också. På udden
söder om orten finns en disponentvilla samt en inspektorsbostad. Säteriet Blanka ligger som idag vid Blankaviken, och söder
om Blanka syns det stora glasbruket samt gatan med tre arbetarbostäder. En bit söder om glasbruket syns gatan med fler
arbetarbostäder, som kallas Höjden. Precis öster om denna gata, mitt emot Blankaholmen, ligger den gamla hamnen i
Solstadström. Söder om hamnen ligger orten Solstadström, på båda sidor strömmen (den östra sidan i Oskarshamns
kommun). Längst ner i bilden syns den gamla stenvalvsbron som förbinder de båda sidorna.
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Skydd och riktlinjer
•

Huvudområdet utgör del av riksintresse K 87 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.
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.
Ett område norr om Blankaholmsviken är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län –
Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
Ett område invid östra stranden av Blankaviken är sedan 1973 klassat som naturreservat av Länsstyrelsen i 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.
En dokumentation är önskvärd av den äldre bebyggelsen i tätorten Blankaholm, samt av glasarbetarbostäderna i
Solstadström.

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Läs mer/referenser
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kommun, Kalmar län, Småland, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap Michael Dahlin och Kenneth Harrstedt, Tobias
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Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Solstadströms glasbruk, Kulturhistoriskt rapport, Lotta Lamke, Kalmar läns museum, 2006
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.
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Kalmar läns museums topografiska arkiv och Kalmar läns museums bildarkiv.
Muntliga referenser: Rein Lillesaar, Conny Svensson, Michael Dahlin
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Karta över kärnområdet Blankaholm.

Kärnområde Blankaholm

Klass 3

Hjorteds socken
Skogslandskapet

Skogen i närområdet har varit förutsättning för epoken med sågverket i Blankaholm.

Herrgårdsbygden

Blanka gård: Säterimiljö med byggnader som återspeglar olika aspekter av
herrgårdsdriften.

Bronsålderskusten

Typiskt område med brons- och järnåldersgravar på höjdlägen i landskapet.

Byggnadstraditionen

Traditionell bebyggelse med panel målad med falu rödfärg och vita detaljer, tegeltak samt
exempel på reveterade fasader.

Sjöfart och kustnäringar

Hamn och olika lämningar efter hamnverksamhet som t.ex. bryggor. ”Sjömanslängan”.

Kärnområdet Blankaholm utgörs av platsen för sågverket, idag en lämningsmiljö, samt byggnader som har koppling till
sågen. I Blankaholm finns också olika exempel på bevarad bebyggelse från en liten orts framväxt under 1900-talet och
en miljö vid vattnet. Den visuella kontakten mellan orten och Östersjön har stor betydelse.
Centralt för kärnområdet Blankaholm är den lämningsmiljö i hamnen som varit ortens stora arbetsplats, sågverket,
inklusive arbetarbostäder. Lokalt kan denna ses som framtida fornlämning, av stor betydelse för ortens identitet. Exempel
på andra kulturhistoriskt intressant miljöer inom orten Blankaholm är torget med hus runt om och en äldre skolmiljö från
1900-talets början.
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Sågverkslämningen utgörs idag av stora ytor med gjutna grunder, många med ingjuten räls, och andra gjutna fundament
och konstruktioner. Byggnader som finns kvar från sågverkets verksamhet är turbinhall, tvätteri, garage, brukskontor,
matsal, ”Sjömanslängan”, inspektorsbostad och två disponentvillor. Även de flesta bostadshus och villor i Blankaholm har
koppling till sågen, eftersom majoriteten varit sågverksarbetarnas bostäder. Dessa bostadshus varierar i olika ålder och stil,
och speglar väl den typiska utvecklingen av ett 1900-talssamhälle. Sågverkslämningarna utgör idag inte någon registrerad
fornlämning, eftersom de inte är äldre än 1850. Området används idag på nya sätt. Hamnen är en modern fritidshamn, en
trädgård har anlagts i områdets ruiner och plana ytor används till en bangolfbana. Här finns också tennisbana och
caféverksamhet. På så sätt har grunderna/ sågverkslämningen i någon mån införlivats i dagens användning av området.
Vid torget finns ett värdshus, som tidigare också fungerade som matsal för både träarbetare och tjänstemän vid sågverket.
Här finns också en affär, tidigare lanthandel och Konsum. Även om denna byggnad förändrats genom ombyggnader, och
tillhörande magasin rivits, speglar den väl den generella utvecklingen när det gäller mataffärer på mindre orter under 1900talet. Dessa två byggnader ramar in ett litet torg, som sannolikt varit och är betydelsefullt som mötesplats i Blankaholm. Tre
vägar möts här. I anslutning till torget ligger också ”Sjömanslängan”, som ska ha fungerat som tillfälligt boende för bl.a.
fartygsbesättningar och för sågverksarbetare. Själva längan samt tillhörande bostadshus är också ovanligt välbevarade, med
många byggnadsdelar och detaljer i original. Till miljöer från 1900-talets mitt hör idrottsplats, dansbana och flera
bostadsområden med till stora delar bevarad originalstil.
Inom kärnområdet finns en registrerad stenåldersboplats (Hjorted RAÄ 531). Vid en arkeologisk undersökning 2009
framkom rester efter redskapstillverkning i både flinta, kvarts och kvartsit. Det hittades också gropkeramik, med sin typiska
gropdekor. Keramiken visar att platsen varit bebodd av säljägare för runt 5 000 år sedan. I området finns också ett par
fyndplatser för enstaka bitar slagen kvarts (Hjorted RAÄ 763, 767), vilka indikerar att det finns fler stenåldersbosättningar.
Inom området finns också två registrerade gravar, ett röse och en stensättning (Hjorted RAÄ 562, 551). Röset dateras till
bronsålder medan stensättningen dateras till yngre bronsålder/äldre järnålder. Lämningarna visar att det tidigt funnits
människor i området. Närheten till vattnet har varit viktig, både för näringsfång och kommunikation.

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

Gästgiveriet och F.d. Konsum idag. Vägen har blivit bilväg. Torget finns kvar som mötesplats.
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Bostadshuset intill ”Sjömanslängan” är liksom ”Sjömanslängan” två exempel på välbevarade äldre hus vid torget i Blankaholm.

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

II
I Blankaholm finns en bevarad skolmiljö med skolbyggnad och lärarbostäder från 1920-talet. Dessa är en viktig pusselbit i
samhällets och ortens 1900-talshistoria, socialhistoria och skolhistoria.

Den gamla hamnen används idag främst till sommarturism. Till höger i bild varvet.
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Blankaholms sågverk 1930. Foto Kalmar läns museums arkiv.

Bilden från 2018 visar hamnen i Blankaholm, med området där sågverket låg till vänster i bild, med turbinhallen.
Mitt i bilden syns varvet. Foto och copyright Daniel Bennelid (Svensk Fastighetsförmedling).

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

Bevarade gjutna grunder efter sågverksindustrin är omfattande. Ytorna används idag på nya sätt, kopplade till båt- och friluftsliv.
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I en del av området har en ny trädgård anlagts. Området har stora ytor av gjutna grunder
och räls. Till höger i bild syns det gamla sågverkskontoret.

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

Den bevarade turbinhallen är idag den enda bevarade verksbyggnaden som haft med sågverksindustrin att göra. Till höger i bild gamla
sågverkskontoret. I bilden syns också en del av alla de gjutna ytor som utgör grunder efter industrin.
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Disponentvillan som ligger kvar inom sågverksområdet (uppförd ca 1900) samt ”Nya disponentvillan” (från 1939) på udden söder om
Blankaholm.

Inspektorsbostad.

Välbevarade bostadshus från sent 1800-tal och 1920-tal.

I Blankaholm finns flera välbevarade bostäder, tidstypiska för sin tid. Här en vill av 1940-talstyp och ett hyreshus av 1950-talstyp.
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Delar av den gamla vägen finns kvar parallellt med den nya vägen. En av de bergknallar som finns i Blankaholm har än idag namnet kase.
Idag används platsen som utflyktsplats. Den har dock använts redan på järnåldern, tack vare sitt läge med utsikt över havet.

Blanka säteri, med säteriet, stora ekonomibyggnader, trädgård och magasin vid Blankaviken

Historisk karta från 1815 över säteriet Blanka. Gårdsanläggningen har herrgårdskaraktär, med olika delar anlagda
i axlar, park, stora ekonomibyggnader och samma sjömagasin som finns kvar än idag.
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Karta över kärnområdet Solstadström

Kärnområde Solstadström

Klass 2

Hjorteds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Vattendragens betydelse som transportled.

Bronsålderskusten

Stort antal gravrösen på höjdlägen.

Byggnadstraditionen

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

Sjöfart och kustnäringar
Bruksorterna

Betydande historisk lastage- och hamnplats där Solstad-strömmen anknöt från
inlandets vattenleder ut till Östersjön.
Lämningar efter två sågverk och ett glasbruk, samt bevarade arbetarbostäder
och andra miljöer av brukskaraktär.

Kärnområdet Solstadström utgörs av hamnen/gamla lastageplatsen, platsen för glasbruket samt tre områden med
glasarbetarbostäder. Vid ”Glasbruket” finns tre bevarade arbetarkaserner med tillhörande miljö av uthus. I området
”Höjden” finns en gata med fem villor för glasarbetare från tidigt 1900-tal med tillhörande trädgårdar och på
”Glasbacken” finns två större villor.
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Centralt för kärnområdet Solstadström är dels hamnen, dels lämningen efter Solstadströms glasbruk (registrerade
fornlämningen, RAÄ Hjorted 343:1) med tre områden med särskilda arbetarbostäder. Dessa bostäder har arkitektoniska och
kulturhistoriska intressen. Bostadsmiljöerna med uthus, stenkällare och trädgårdar är också viktiga för upplevelsen och för
förståelsen av det tidiga 1900-talets levnadsvillkor vid glasbruket. Hamnen är den historiskt intressanta gamla
lastageplatsen.
Alla verksbyggnader som hört till glasbruket är rivna, men området kan förstås i någon mån tack vare vissa lämningar efter
gjutna cementsocklar och plintar och murverkskonstruktioner i eldfast tegel. Närmast glasbruket ligger en gata med tre
större arbetarbostäder, ”arbetarkaserner”, med typiska kännetecken som storlek och flera olika ingångar/entréer. Område
kallas för ”Glasbruket”. Husen i detta område är dock inte bevarade helt i originalskick eftersom de tilläggsisolerats, fått nya
paneler, en del nya fönster, nya takpannor, nya dörrar och en del andra förändringar. Vägen som tidigare ledde in mellan
husen och uthusen har dragits om på 1990-talet. Området har också kompletterats med nybyggda villor under 2010-talet.
Utmed gatan som ligger på ”Höjden” finns fem glasarbetarvillor på rad, samt ytterligare en äldre bostad. Villorna är
välbevarade i tidstypisk stil från 1910–1930-tal. Särskilt kulturhistoriskt intressanta är villorna med högresta tak och
skorstenar i ”villastil”. De speglar både glasarbetarna förutsättningar i Sverige vid 1900-talets början och en arkitekturstil
inspirerad av ideal från England, en liten bit ”trädgårdsstad” i skogen vid Blankaholm. De två villorna på ”Glasbacken” har
förändrats en del sedan de uppfördes, men de har kvar sina huvuddrag av villor från 1910-talet, med form, takform,
takkupor, fönster, trädgård med mera. Arkitekturen är intressant och tidstypisk. Namnet Glasbacken är också kulturhistoriskt
intressant.
Hamnen är central i Solstadström. Den har historisk betydelse, men det kan idag vara svårt att uppleva eller förstå den
tidigare betydelsen. Här finns inga äldre byggnader eller anläggningar, förutom ett båthus från 1940-talet och en slip. Flera
bodar och nybyggda sjöbodar finns dock, liksom träbryggor samt ett nybyggt klubbhus, vilket gör att platsen lever vidare
med ny funktion som Marina och båt- och fritidshamn.
Den lilla ön Blankaholme i Solstadström kan ha varit en medeltida försvarsanläggning. På holmen finns rester efter en
befästning med en vallgrav och byggnadsrester. I vattnen utanför Solstadström finns lämningar efter en pålspärr några
meter under ytan. Denna har tidigare rest sig över vattenytan och försvårat sjötrafiken. De som hade kontroll på holmen
kunde ha kontroll på all båttrafik. Under medeltiden gick en segelled här förbi. Det gamla sprickdalslandskapet gjorde det
möjligt att segla från Östersjön hela vägen upp till Mörtfors. Pålspärren har inte daterats, men det rör sig troligen om 1300–
1400-tal 2. Även om ön och delar av spärren ligger på andra sidan kommungränsen, i Oskarshamns kommun, lär platsen ha
påverkat Solstadströms historia och betydelse som hamn, lastageplats och tullstation.
Den gamla vägen som löper utmed vattnet i Solstadström har i hög grad anpassat sig efter naturens förutsättningar. Den
väg som används idag har delvis sprängts fram för att få en planare yta. Delar av ett äldre vägnät slingrar sig i backarna
väster om denna. Också många av bostadshusen är byggda på höga sluttningar, med gediget stenarbete och murar som en
av de tydliga effekterna. De villor och bostäder som än idag finns kvar i Solstadström har sannolikt varit bostäder till de
olika industrier som funnits på orten, framför allt Blankaholms sågverk och Solstadströms glasbruk. De båda sidorna av
Solstadström är förbundna med en äldre stenvalvsbro (RAÄ Misterhult socken 1458:1). Den gamla bron, en bevarad
tidigare lanthandelsbyggnad 3 och ett missionshus är exempel på platser och objekt i området som indikerar vägens
betydelse, och platsen som äldre mötesplats 4.

2

Michal Dahlin, dahlinarkeologi.se
Lanthandeln var den enda i området fram till 1904 då en annan affär öppnades i Blankaholm. Under 1920–30-talen fanns fem olika affärer.
4
På orten har också funnits bland annat garveri, flera affärer, kaféer, konditorier, bageri, mejeri, frisörer, bilverkstad. Dessa funktioner
skvallrar om orten som en liten tätort vid 1900-talets mitt.
3
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Arbetarbostäder
”Glasbacken”
Solstadströms glasbruk

Arbetarbostäder
”Glasbruket”

Bryggor vid hamnen,
den gamla lastageplatsen

”Industriområdet” 1924, med glasbruket och de tre arbetarbostäderna, samt ”Glasberget” väster om
detta. Husen på ”Höjden” har ännu inte byggts. I hamnen syns bryggor.

Sågverket i Solstadström ca 1900, vid viken. Till höger syns hur området kring viken fungerade som lastageplats, ca 1920. Foto Kalmar läns
museums bilddatabas.
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Hamnen och den gamla lastageplatsen idag.

Den en gång så livliga lastageplatsen ger ett mer rofyllt intryck idag.

En tidigare lanthandel, samt missionshus. Båda ligger i sluttningen och har krävt gediget stenarbete för att få stabila grunder.

I hamnen idag finns många nya sjöbodar, men få äldre byggnader. Detta båthus tillhör är troligen från 1900-talets mitt.
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Exempel på både små och stora villor utmed vägen genom Solstadström, i 1910–1920-talsstilar. Båda ligger i slutningen, på
höga solida stengrunder. Äldre bevarade byggnadsdetaljer har stor betydelse för upplevelsen och för det kulturhistoriska värdet,
som skorstenar, tak, fönster och dörrar. Trädgårdar med fruktträd, staket och grindar hör också till bilden. Stenstolparna kanske
tillverkades i ett stenbrott i närområdet. Till höger Strömgården, mangårdsbyggnad till gård.

Gammal stenvalvsbro (RAÄ-nummer Misterhult 1458:1) som länkar västra Solstadström med östra.

En äldre väg som följde naturens höjder, och den yngre som sprängts fram för att kunna bli plan.
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Solstadströms glasbruk år 1925. Fotografiet är taget från väster. Från vänster räknat ses bryggan, glasbruket och arbetarkasernerna. Bakom
de sistnämnda sticker skorstenen till sågverkets maskinhus, tillika områdets elverk, upp. Glasbruket är rivet, men arbetarbostäderna finns kvar
än idag (se bilder nedan). Bild Kalmar läns museum.

Arbetarbostäderna som ännu ligger intill platsen där glasbruket låg har högt kulturhistoriskt värde. Hela miljön med uthus,
stenkällare och trädgårdar är också mycket viktiga för upplevelsen och för förståelsen av det tidiga 1900-talets levnadsvillkor.

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

Husen i detta område, vid Glasbruksvägen, är inte bevarade i originalskick eftersom de tilläggsisolerats, fått nya paneler, en del
nya fönster, nya takpannor, nya dörrar och en del andra förändringar.
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Utmed gatan som ligger på ”Höjden” finns fem villor på rad, i välbevarad tidstypisk stil från 1910–1930-tal. Särskilt kulturhistoriskt intressanta är
villorna med högresta tak och skorstenar i ”villastil”. De speglar både glasarbetarna förutsättningar i Sverige vid 1900-talets början och en
arkitekturstil inspirerad av ideal från England, en liten bit ”trädgårdsstad” i skogen vid Blankaholm. Trots husens olika stilar finns en gemensam
nämnare i de faluröda fasaderna, stengrunder och vitmålade smårutiga fönster. Trädgårdarna är också i hög grad en viktig del av villornas stil.

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

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

Beskrivning av huvudområdet
Landskapet kring Fårhult är kuperat med stora nivåskillnader. Byn ligger på en avsats i en större sluttning ner mot
Fårhultssjön. Odlingsmarken ligger samlad dels på sluttningen ner mot sjön, dels i ett par dalgångar mellan större
höjdpartier. Idag finns ett fåtal förhistoriska lämningar registrerade på byns marker. Mest framträdande av dessa är rösena
RAÄ Gladhammar 68:1 och 69:1. Båda ligger på gammal åkermark som efter laga skiftet stenrensats. Skifteskartan visar att
här tidigare funnits en stor mängd rösen och det är inte otroligt att några av dessa varit gravar och inte odlingsrösen. I
anslutning till bykärnans åkermark finns också fossilåkermark som kan ha brukats under bronsålder och delvis ända in på
1900-talet. Sammantaget visar de lämningar som finns, trots sitt ringa antal, att Fårhult redan under bronsålder haft en fast
befolkning som odlat delar av den mark som än idag odlas i byn.
Det första skriftliga belägget för Fårhult är från 1368 då makarna Tove Olofsson och Elin Birgersdotter överlåter sin jord i
Fårhult till sockenkyrkan som ersättning för en skuld de och Elins far haft till kyrkan. Det värde som överstiger skulden
testamenterades till kyrkan. På 1560-talet fanns två skattehemman och ett kyrkohemman i byn. De två skattehemmanen
var jämbördiga i storlek medan kyrkohemmanet var ungefär hälften så stor.
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Fårhult tillhör Gladhammars socken. Socknens prästgård låg länge i Lunds by men 1623 flyttades den till Västrum. Även
kaplans- eller komministerbostället ska ha flyttats till Västrum. Från 1697 ska dock komministerbostället istället har funnits
i Fårhult.
År 1783 upprättas den första kända kartan över Fårhults by i samband med storskiftet. Gårdarna låg då samlade i en radby
med mangården i väster och ladugården i öster. Gårdarnas antal var då fyra men det förefaller ha funnits sju
brukningsenheter. Samma antal fanns kvar då laga skifte genomfördes 1834. Två av dessa gårdar flyttades då från
bycentrat österut. Markerna samlades i sammanhängande skiften och jordbrukets utveckling tog fart. Under 1800-talets
andar hälft utökades byns odlingsmark. I väster kring Rudgöl dikades mossmarker ut. Under slutet av 1800-talet växer
landets befolkning och så även i Fårhult. En grupp av enklare bebyggelse hade redan under tidigt 1800-tale etablerats
väster om bycentrat men denna typ av bebyggelse utvidgades nu ännu längre västerut.
Genom bycentrat går en mindre väg som i öster ansluter till den större väg, i fortsättningen kallad Fårhultsvägen, som
passerar genom Fårhults marker. Så länge man färdades med häst och vagn var Fårhultsvägen en viktig förbindelseled och
en genväg för resande från Lunds bys gästgiveri och norrut mot Norrköping och vidare mot Stockholm. På så sätt sparade
man många mil genom att inte resa förbi Västervik. Men vägen var krokig och smal och när bilismen gjorde sitt inträde blev
tidsvinsten med bil över Fårhult för liten. När så Verkebäcksbron och nya E66:an, idag E22:an, stod klar upphörde
Fårhultsvägen helt att vara ett alternativ.
Fårhults roll som kommunikationscentrum förstärktes 1879 då den smalspåriga järnvägen mellan Västervik och Hultsfred
invigdes. Fårhult blev en av den platser utmed den nya banan där ett stationshus byggdes. I än högre grad lockade nu
människor till platsen och byn fick handelsbod. År 1862 startades Emil Svensson &Co Diverseaffär i en fastighet som
kallades Oskarsborg. Den låg där fårhultsvägen korsar smalspåret och fanns kvar in på 1950-talet. Ett av socknens skolhus
byggdes också i Fårhult.
Under 1900-talet har jord- och skogsbruk samt kommunikationer varit de verksamheter som varit viktigast för byn.
Verksamheterna har satt sin prägel på byns bebyggelse. Här finns den äldre agrara bebyggelsen med mangårdar från 1800talets första hälft och ekonomibyggnader av varierande ålder. I byn som helhet finns också ett tämligen tydligt
bebyggelseskikt från 1930-talet då flera tomter verkar ha friköpts och bebyggts med villor i tidstypisk stil. Här finns såväl
det ålderdomliga som det karaktäristiska som belyser sin tid och funktioner som funnits på platsen.

Fårhults bycentrum från öster.
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Fårhults bycentrum från väster.

Korsningen smalspåret och genomfartsvägen.

3

Gården 1:3 som var en av dem som flyttades ut från bycentrat vid
laga skifte.
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Fårhults äldsta malmbebyggelse väster om bycentrat.

Fårhults skola i nationalromantisk stil från 1919. Byggnaden
fungerade som skola fram till 1953 då den blev bygdegård. Skolan
är idag privatbostad..

Den ålderdomliga ladugården till Fårhult 2:4. Även denna gård flyttades ut från bycentrat i samband med laga skifte.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
Fårhults station (H32) och Smalspåret (H30,31 och 33) har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och
skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger
på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.
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 Fårhult är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län –
Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
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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.
Erixon, Sigurd (red), Sveriges bebyggelse. Landsbygden, Uddevalla 1957
Petersen, Claes-Göran, Socknar och gårdar i Tjust, Västervik 2001

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 Fårhult.

Kärnområde Fårhult

Klass 2

Gladhammars socken

Jordbrukslandskapet

Fårhult är en typisk inlandsby där skog och jordbruk gått hand i hand för att
försörja byns innevånare. I jordbrukslandskapet finns odlingsspår i form av
röjningsrösen bevarade från tiden före laga skiftet.

Bronsålderskusten

De bevarade spåren av bronsålderns människor är få men av en tydlig dignitet.

Byggnadstraditionen

Byns bebyggelse har ett för Västerviks kommun typiskt utseende med en del
ålderdomliga drag bevarade sås som spåren av radbyns bebyggelse.

Kärnområdet Fårhult utgörs av det ursprungliga centrumet med kringliggande odlingsmark samt de stora
kommunikationslederna genom byn i form av vägen och Smalspåret med Fårhults stationshus. Bebyggelsen består av en
traditionell agrara bebyggelse, stationshuset från sent 1800-tal och den nationalromantiska skolbyggnaden.
Centralt för kärnområdet är byns centrum och det omgivande odlingslandskapet med spår från bronsåldern fram till idag.
Den viktiga vägförbindelsen blir en länk i tiden som binder samman byns ålderdomliga historia. Till det kommer ett
modernare tidskikt i miljön med det byggnadsminnesmärkta Smalspåret och byns stationshus.
I byn och dess närhet finns fem registrerade förhistoriska gravar, två rösen (RAÄ Gladhammar 68:1, 69:1) och tre
stensättningar (RAÄ Gladhammar 76:1, 77:1–2). De två bronsåldersrösena är framträdande och ligger som impediment i
dagens åkermark. Skifteskartan visar att här tidigare funnits en stor mängd odlingshinder som plockades bort efter laga
skifte, varav några sannolikt varit gravar. I anslutning till bykärnans åkermark finns det tre områden med fossil åkermark
(RAÄ Gladhammar 267:1–3). Delar av den fossila åkermarken har troligen varit odlad från förhistorisk tid fram till 1900talet. De befintliga lämningarna visar att till dagens kulturlandskap grundlades redan under bronsåldern, kanske ännu
tidigare.
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Kartor över Fårhults by visar att byn under 1700-1800-talen var ordnad som en radby. Byn utgjordes då av sju tomter samt
komministergården som ligger i bymiljön men inte ansluter till radbyns struktur. Från bygatan har en mindre väg lett fram
till komministergården i bebyggelsens södra del. I stället för att vara vända mot bygatan har tomterna legat öster om denna
mindre infartsväg, såväl norr som söder om bygatan. Samma tydliga struktur återkommer på laga skifteskartan från 1834.
Än idag kan man se spår av radbyn struktur till exempel i några av mangårdsbyggnadernas placering och tomternas
stäckning. Ett par av de större ladugårdsbyggnaderna följe de gamla tomtlinjerna och ligger därför i öst-västlig riktning så
som tomterna i radbyn gjorde. Flera av mangårdsbyggnaderna ska också vara från 1800-talets första hälft. Ett av de äldsta
ska vara mangårdsbyggnaden till Fårhult 1:4 som enligt Sveriges bebyggelse uppfördes på 1820-talet. Laga skiftet ledde till
att två gårdar flyttades ut från bycentrumet och istället etablerades öster om bycentret, utmed Fårhultsvägen. Trots den
varierande åldern hålls bebyggelsen samman av sin traditionella utformning med locklistklädda fasader målade med röd
slamfärg, sadeltak belagda med rött tegel och snickerier målade med vit oljefärg. Även bebyggelsemässigt sticker det före
detta komministerbostället ut med ett större bostadshus byggt 1920. Huset har ett brutet tak med utsvängd takfot,
reveterad och vitmålad fasad, fönsterluckor, en pampig stentrappa samt en stor grusad gårdsplan och höga smidesgrindar.
Markerna som omger bycentrat har en lång historia. De registrerade fornlämningarna i form av rösen och fossil åker visar
på en historisk kontinuitet från bronsåldern fram till idag. På storskifteskartan ligger åkermarken norr, öster och söder om
bycentret. Det är oklart om ett utpräglat tegskifte tillämpats i Fårhult. Storskifteskartan visar inte några tydliga spår av det.
Däremot är markerna översållade av en stor mängd rösen.
På laga skifteskartan har ny odlingsmark tillkommit i vad som tidigare varit en sank dalgång väster om byn. Man har under
perioden också påbörjat nyodlingen ännu längre västerut, utan för kärnområdet, mot Rudgöl. Odlingsmarken närmast
bycentret är fortfarande översållad med rösen men efter skiftet tar stenröjningen fart. Kvar idag finns endast ett mindre
antal odlingsrösen samt de två större gravrösena från bronsåldern. Rösenas sten har istället blivit en del av de stora
stenmurar som skiljer gårdarnas åkrar från varandra.
Ett par mindre partier av den äldre åkermarken kom dock aldrig att stenröjas. Det gäller ett mindre område i den
sammanhängande åkermarkens sydöstra del (registrerat i fornlämningsregistret som RAÄ Gladhammar 267) samt området
kring en åker något längre söderut (se karta). Området är idag uppväxt skog, löv- och tallskog på det norra och granskog på
det södra. Det nordligare området utnyttjas för bete. I båda områden ligger de gamla röjningsrösena, av olika storlek och
grad av övertorvning, kvar. Trots den idag uppväxta skogen utgör dessa områden en viktig länk för att förstå det landskap
som präglade Fårhult och andra byar i området under 1800-talet. Tillsammans med det kartmaterial som finns bevarat blir
Fårhults by ett ovanligt välbevarat och pedagogiskt exempel på kulturlandskapets förändring efter laga skiftet.
Den andra delen av kärnområdets profil, kommunikationerna, genomkorsar hela området men har sitt starkaste uttryck vid
stationsbyggnaden. Fårhultsvägen och järnvägens verksamhet har båda präglat Fårhult. Hit har människor sökt sig för att
resa bort eller komma hem. Gods har samlats här för vidare transport. Genom vägen och järnvägen har nyheter nått
bygden och byn har på så sätt varit landsbygdens länk till den stora världen.
Det byggnadsminnesmärkta stationshuset ritades av Smalspårets husarkitekt Hugo Hammarskjöld, Tuna. Byggnaden
uppfördes 1878-1879 och var av den mindre typen av stationshus som byggdes utmed järnvägslinjen. Stationshuset är
byggt med en panelarkitektur typisk för det sena 1800-talet och idag målat i gröna kulörer. Taket var ursprungligen belagt
med svart plåt men idag ligger tvåkupigt tegel. År 1984 lades tågtrafiken på smalspåret ner och Fårhult som flera andra
stationshus blev bostad. Arbetet för att rädda järnvägen och dess stationsmiljöer startade dock nästan omgående och efter
mycket hårt arbete från frivilliga är smalspåret mellan Hultsfreds och Västervik en etablerad turistattraktion. Stationshuset i
Fårhult köptes i mitten av 1980-talet av paret Lars och Carina Jönsson som förvandlade den gamla stationsbyggnaden till
restaurangen Gröna Tuppen. Verksamheten är idag nedlagd. Stationshuset i Fårhult är det enda av smalspårets stationshus
byggt i trä, som är så exteriört välbevarat.
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Utsnitt ur storskifteskartan från 1782. Radbyn syns tydligt mitt i kartbilden med åkermarken i norr, öster och söder. I väster den sanka
dalgång som odlades upp fram till laga skiftet. Här har området använts som äng. Till höger i bilden syns Fårhultsvägens tydliga kurva
genom byns marker.
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Utsnitt ur laga skifteskartan från 1834. Radbyn är fortfarande intakt.

Äldre ekonomibyggnader som tillhör komministerboställets
löneboställe.

9

Den pampiga före detta komministergården.
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Åkrar öster om bycentrat. Marken sluttar ner mot Fårhults sjön.
Under 1800-talet var denna mark översållad med stenrösen.

RAÄ Gladhammar 69 röse daterat till bronsåldern. Röset är ett av få
som fortfarande ligger kvar i odlingsmarken.

De stenrensade åkrarnas sten har blivit murar kring åkrarna.
Utanför de stenröjda åkrarna finns ett område som inte
stenröjts. Skogen har tagit över men rösen och mindre stenröjda
ytor mellan rösena är fortfarande tydliga.

En öppning i stenmuren förstärkt med trampstenar.
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Stenröjd yta och rösen som övertorvats. Här lövskog med ek, björk och hassel. I markskiktet liljekonvaljer, ängskovall och ormbunkar.

Fårhults stationshus.
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Karta över huvudområdet Gissebo-Österhult-Getterum. Huvudområdet 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.
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HUVUDOMRÅDE GISSEBO-ÖSTERHULT-GETTERUM
Huvudområde Gissebo-Österhult-Getterum ligger i det för området typiska sprickdalslandskapet, med många bevarade
synliga bronsålderslämningar på höjdlägen i landskapet. Byarna är belägna på höjder i landskapet. Huvudområdet
innehåller två kärnområden: de båda bykärnorna Gissebo och Österhult samt byn Getterum, som är exempel på en by
där vägarna spelat stor roll. Tjustleden passerar Getterums by.

Beskrivning av huvudområdet
Byarna, med medeltida ursprung, är placerade på höjdlägen eller sluttningar i det kuperade sprickdalslandskapet. Även
förhistoriska boplatser ligger utmed höjder och åsar. Idag syns detta främst i ett antal bevarade gravrösen från järn- eller
bronsåldern, placerade på krönlägen i landskapet. Närheten till sjöar och vattendrag är hela tiden närvarande. Byarna
Gissebo och Österhult ligger på höjdlägen mitt emot varandra på varsin sida om sjön Gissjön. Det är nära mellan de två
byarna om man ror över vattnet, mycket längre landvägen. På grund av de långsträckta bergsryggar som ligger i sydöstlig
riktning i landskapet har man tvingats lägga vägar och åkrar i dalgångarna däremellan. Historiskt finns också en stark
koppling mellan de två byarna Gissebo och Österhult. Man har varit släkt och vänner med varandra. På båda stränder finns
bevarade äldre båtplatser. Enligt uppgift ägdes och drevs vattensågen Börnasåg tillsammans mellan de tre byarna Gissebo,
Österhult och Getterum (Hembygdsföreningen har en film som visar verksamheten vid Björnasåg. Sågen var i drift till 1961.
Lämningsmiljön är registrerad som fornlämning: RAÄ-nummer Hjorted 371:1). Vid Björnasåg finns idag lämningar efter
såghus och damm, samt bostadshus, snickeri och uthus (privat). Vid Gissjöns nordvästra sida, vid Södra Mörhult, vid ett
utlopp från en mindre å finns också lämningar efter en kvarn- och såg (Denna är registrerad som en fornlämning: RAÄnummer Hjorted 469:1), som ägdes och drevs gemensamt av byarna Gissebo och Getterum. Söder om Gissebo finns också
en lämningsmiljö efter kvarn, damm och ålhus (RAÄ-nummer Hjorted 370:1). Det finns också lämningar efter mindre
skvaltkvarnar, varav en inne i Gissebo. En annan historisk plats inom huvudområdet är lämningen efter Gissebo tegelbruk
(Kan vara samma som Hägna tegelbruk eller Sjöviks tegelbruk). Det är oklart vad som finns kvar idag, men det finns i alla fall
ett flertal lergropar i området. Dessa lämningar är idag inte registrerade som fornlämning, men bör ses som möjliga eller
framtida sådan. Alla dessa lämningar och platser berättar något om gångna tiders levnadsförhållanden och olika sätt att
nyttja vattnet som transportled och till vattenkraft.

Flera namn vittnar om sjöns närvaro: Lerviken, Udden, Åsviken, Sjöhagen, Nötsundet och Tällmans udde (karta 1979, lantmäteriet).

Byn Getterum ligger invid norra änden av sjön Hemsjön, som idag är förbunden med Gissjön via en å. Förhistoriskt var
dessa sjöar delar av samma långsmala vattensystem, med utlopp i Östersjön. Getterums by och historia präglas av äldre
vägstråk och olika platser, lämningar och fenomen förknippade med dem: Gästgivargården, en milsten från 1700-talet, ett
minnesmärke i sten från vägbygge på 1930-talet, gamla affären, marknadsplatsen (sedan 1840-talet) samt äldre
vägsträckningar, varav den östra sträckningen löper på krönet av en grusås. Ett äldre småskaligt bryggeri och den f.d.
”godtemplarlokalen” (idag bygdegård) invid marknadsplatsen kan också sägas höra till väghistorien. Vägarnas historia här
är tydligt förknippade med mötesplatser, människors möten. Söder om Gissebo går en annan äldre väg, mellan Tuna och
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Mörtfors, med bevarad äldre vägsträckning. Denna är utpekad av länsstyrelsen som väg med särskilda kulturhistoriska och
biologiska värden. Vid denna väg finns bland annat en bevarad lanthandelsmiljö och, invid Slissjön, en historisk mötesplats
vid ”Hägna”, som kallades hantverksby. Idag finns endast något enstaka äldre hus kvar från denna epok, samt några
husgrunder. Platsen har dock levt vidare tack vare mindre hus från 1900-talet, som används som sommarstugor. Andra
gemensamma mötesplatser inom huvudområdet är den välbevarade skolmiljön i Sandsten, som ligger mellan Getterum och
Österhult. I Gissebo finns också både en bevarad skolbyggnad samt en välbevarad byggnad som inrymt både missionshus
och skola. Andra platser med kulturhistoriskt intresse inom huvudområdet är generellt gårdar och hus som är välbevarade i
sin stil. På Gissebos marker finns en ängslada och på Österhults en välbevarad ålderdomlig smedja. I byn Fagerhult finns ett
litet gårdssnickeri. I skogen finns ett stort antal lämningar efter ”sentida bebyggelselämningar”, vilket är grunder efter hus
och uppodlade lyckor i skogen där torp och backstugor legat. Flera av dessa är registrerade som fornlämningar i
riksantikvarieämbetets register fornsök. Dessa har kulturhistorisk betydelse eftersom de kan ge ledtrådar till den fattiga
befolkningens förutsättningar i bondesamhället under framför allt 1700- och 1800-talen.
Byarna präglas idag också i hög grad av att i princip samma åkrar som funnits i flera hundra år ännu brukas på något sätt, så
att de hålls öppna. Byarna utgör gläntor i skogen. Bondens förutsättningar har i alla tider påverkat jordbrukslandskapet.
Brukandet i sig är viktigt och en yttring av mycket lång kontinuitet. Många av dagens åkrar har genomgått förändringar
under 1900-talet, som utdikningar, sammanslagningar och stenröjning. Bebyggelsen i området är typisk
landsortsbebyggelse. Bostadshus med faluröd eller ljusmålad panel, eller reveterade fasader. Många stommar är byggda i
timmer. Parstugor och salsbyggnader förekommer för mangårdsbyggnader, mindre envånings enkelstugor för de tidigare
mindre bemedlade. Villor från de första årtiondena av 1900-talet förekommer också. Många bostadshus i området är idag
mer eller mindre kraftigt ombyggda. Man kan se det som en yttring för kontinuitet och att många bor kvar eller har flyttat
tillbaka, men många av husens ursprungliga stil och material kan vara borta. Ekonomibyggnaderna, som är faluröda, är
generellt mer välbevarade. Många ladugårdar, logar etc. från tiden före cirka 1930-talet är byggda i skiftesverk. Äldre
takmaterial som sticketak, brädtak eller torvtak förekommer inte längre, men tegeltak är vanligt, och kan räknas som en
traditionell taktäckning. Tak med bevarade tegelpannor från Gissebo tegelbruk skulle ha ett särskilt kulturhistoriskt värde.

Ett gravröse från bronsåldern på en höjd i det kuperade landskapet (Gissebo).
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Söder om Gissebo finns ett område utmed en äldre väg där det förr var ”hantverkargata” eller ”hantverksby”, kallat Hägna”,
med ett antal hantverkartorp. Något enstaka finns kvar, i delvis förändrad skepnad. Flera grunder efter torp eller backstugor
finns också här.

Till vänster lämning efter damm, kvarn och ålhus. Till höger lämning efter Björna såg, som ägdes av de tre byarna gemensamt.

Tidigare lanthandel utmed vägen mellan Tuna och Mörtfors, söder om Gissebo. Till höger lämningar efter damm och kvarn
som användes gemensamt i byarna Gissebo och Getterum, vid nordvästra delen av Gissjön.

Äldre välbevarad mangårdsbyggnad med reveterad fasad, trädgård samt ett gårdssnickeri, Fagerhults gård.
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Det svagt kuperade bördiga landskapet söder om Getterum. Fagerhults gård, med ladugård byggd i skiftesverksteknik.

Sandstens skolmiljö med lärarbostad i välbevarad tidstypisk 1920-talsstil och det bevarade skolhuset.

Äldre timrad stuga vid vägkorsningen i Sandsten.
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Mangårdsbyggnad i 1910-talsstil, med drag av jugend, men
delvis ombyggd. Tillhör gård i södra delen av Getterum,
utmed gamla vägen.
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Ladugårdar och olika ekonomibyggnader, som haft olika funktioner, ger en mångfald till gården.

Åsen syns tydligt. Gårdarna är orienterade utmed vägen på åsen, södra delen av Getterum.

Ladugård till gården nedan.

En mangårdsbyggnad i södra delen av
Getterum, utmed vägen på åsen.
Äppelträd och äldre buskar och blommor
samt staket och grind mot vägen är
viktiga i kulturmiljön.
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Landskapet från åsen breder ut sig med stora öppna utdikade åkermarker.

Vägen löper utmed åskrönet, här från söder mot norr, söder om Getterums marknadsplats.

Sprickdalslandskapet är påtagligt på många ställen inom huvudområdet. Långa åsar med berg i dagen, hällmark, och dalgångar
mellan åsryggarna är typiskt. Tall på höjderna och lövträd i dalgångarna.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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 i byarna Österhult och Getterum är värderat som klass 3 och Gissebo by som klass 2, i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län.
Vägen i södra delen av Gissebo by är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”,
framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket, inventeringsnummer 9.
Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk, betesdrift samt skötsel
av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla landskapselement som stenmurar och rösen.
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.
Stämplade tegel i Kalmar län, Katja Meissner, Kalmar läns museum, 2010.
www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.
Muntliga referenser: Lars-Erik Andersson, Karlsborg, Gissebo
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Karta över kärnområdet Gissebo-Österhult.

Kärnområde Gissebo-Österhult

Klass 3

Hjorteds socken
Dalar, sjöar och vattendrag

Sprickdalslandskap med bronsåldersgravar, byar på höjdlägen,
vattenanknutna verksamheter och platser för vattendrivna verk.

Bronsålderskusten

Ett pärlband med bronsåldersgravar på typiska höjdlägen i landskapet.

Skogslandskapet
Jordbrukslandskapet

Mötesplatser

Byggnadstraditionen

I skogen kring byarna finns lämningar efter bondens sätt att utnyttja skog.
Många platser med bebyggelselämningar från främst 1800-talet.
Byarna har åkrar i samma läge som i flera hundra år. Det kuperade
jordbrukslandskapet är öppna gläntor i skogen. Stenmurar, odlingsrösen,
hamlade träd, ängslada, diken och utdikade mossodlingar finns.
Vägmiljöerna, med gästgivargård, affär, bryggeri, marknadsplats,
godtemplarlokal/bygdegård och skolmiljöer. Lämningar efter ”
hantverkscentrum”. Även missionshus och kvarn- och sågmiljöer hör till
traditionella mötesplatser.
Exempel på stora mangårdsbyggnader med reveterade fasader och särskilda
gavelfönster. Traditionella faluröda ekonomibyggnader.

Kärnområdet Gissebo-Österhult utgörs av två landsortsbyar i skogsbygden. Sprickdalslandskapet har påverkar
placeringen av byarna, åkrarna och vägnätet. Bebyggelsen består av en traditionell agrara bebyggelse.
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Utmärkande för de båda byarna är placeringen på höjdlägen och närheten till vattendragen samt ett pärlband av
bronsåldersgravar på höjdlägen i landskapet. Bebyggelsen i byn Österhult är välbevarad. Att de båda byarna Gissebo och
Österhult har gemensam historia märks bland annat i de båda historiska båtplatserna som de båda byarna har på varsin sin
den gemensamma Gissjön. I Gissebo kallas platsen ”Båtland”. Troligen användes platsen också för att vattna kor. Båda är
markerade på kartorna som samägd mark. Centralt i Gissebo, precis öster om båtplatsen, finns en lämning efter en
skvaltkvarn, som inte är registrerad som fornlämning, men som borde vara det. På ömse sidor om denna finns två
registrerade lämningar efter ”sentida bebyggelselämningar” (RAÄ-nummer Hjorted 361:1 och 362:1). Även centralt i
Österhult finns en sådan torplämning (RAÄ-nummer Hjorted 438:1). I skogen finns också ett stort antal sådana lämningar
efter torp eller backstugor (Inom kärnområdet i Gissebo finns t.ex. RAÄ-nummer Hjorted 364:1 och 363:1). På dessa platser
kan man hitta husgrunder, spisrösen, odlingsrösen och fruktträd. De båda byarna hade också gemensamma kvarn- och
sågplatser, se text i huvudområde ovan.
Gissebo by präglas av läget på sluttningen ner mot sjön. Åkrarna är ganska stora, kuperade och omväxlande med
lövskogsbevuxna impediment. Exempel på handgrävda diken finns. I området finns flera gravar, både i form av rösen och
stensättningar (Hjorted RAÄ 481:1, 744, 251:1, 252:1–2). Rösena ligger i anslutning till dagens bebyggelse och utgör typiska
exempel på lämningar från bronsåldern. Stensättningarna däremot ligger mer spridda och brukar dateras till yngre
bronsålder–äldre järnålder. De förhistoriska gravarna visar på en långvarig bebyggelsekontinuitet i området. Var man hittar
de samtida boplatserna vet vi inte, men sannolikt har de legat i närheten av dagens bebyggelse.
Bebyggelsen i Gissebo by är heterogen. Få bostadshus har kvar sin ursprungliga stil och material. Träpaneler, faluröda eller
ljusmålade, dominerar. Av husformer förekommer både parstugor, salsbyggnader och villor. Trots förändringar har de flesta
husen kvar traditionell skala och läge på tomten. Trädgårdar med äldre växtmaterial, fruktträd och staket med grindar och
grindstolpar är mycket viktiga i miljön. Till de äldsta husen centralt i Gissebo, som också bevarats i ganska ursprungligt skick,
hör ett magasin, en drängstuga/likbod, missionshuset/skolan, ett rökeri samt en flygel på gården Åsvik. Ett tidigare
bostadshus och ett magasin som flyttades från bykärnan till ett utskiftat läget strax söder om byn, Karlsborg, tillhör också
de bevarade äldre husen i byn. Två bostadshus precis norr om bykärnan torde också vara äldre, de finns med på 1873 års
karta, men är ombyggda. Äldre ekonomibyggnader, särskilt i bykärnan, har mycket stor betydelse för upplevelsen,
förståelsen och kulturmiljön. Förutom en äldre skola/missionshus centralt i byn finns också ett skolhus i sydöstra delen av
bykärnan (1812), delvis bevarat. En annan gemensam angelägenhet som fanns i byn är en eldriven bysåg. Denna är dock
idag helt raserad. På en kulle mitt i byn finns en gjuten grund till ett vattentorn/cistern, enligt uppgift troligen från 1930talet. Detta är idag en intressant lämning från 1900-talet som berättar något om hygienhistoria och det moderna Sveriges
framväxt. Eget vattentorn/cistern och vattenledningar ut till huset i en liten by på landet är tämligen ovanligt för 1930-talet.
Av kulturhistoriskt intresse och betydelse för upplevelsen är också att den gamla vägsträckningen finns kvar. Särskilt vid
kröken mitt i byn påverkar den byns karaktär. Hamlade askar och trädgårdarnas avgränsningar mot vägen är också mycket
viktiga i denna kulturmiljö.
Österhults by präglas också av dess läge på en höjd över sjön. Ett stycke sydost om bykärnan återfinns två något osäkra
stensättningar i ett område med odlingsrösen (Hjorted RAÄ 270:1–2). I många fall kan de äldre gravarna vara svåra att
identifiera, eftersom de med tiden blivit belamrade med uppkastad odlingssten.
Åkrarna i området sydost om byn Österhult är ett bra exempel på mycket små, ålderdomliga och flikiga åkrar med
impediment och talrika röjningsrösen, ibland direkt på berghällar, i kuperad terräng i slänt ner mot Gissjön. Åkrarnas ålder
kan inte fastställas, men de bör vara lika gamla som byn, det vill säga minst medeltida. Första gången Österhult nämns i
skrift (”Östrwlte”) är enligt bokverket Det medeltida Sverige 1430 (1535 används stavningen Österhulth). Större
sammanhängande åkrar finns också nordost om bebyggelsen. Dessa har använts länge, men förändrats genom stenröjning
och utvidgning under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Stenmurar runt vissa av dessa är en yttring för denna epok. Dessa
åkrar brukas än idag och bidrar till byns öppna karaktär.
Bykärnan är liten, med två gårdar, och präglas framför allt av två ovanligt långa ihopbyggda ladugårds-log-längor, en på var
sida om byvägen. De flesta av dessa ekonomibyggnader är uppförda i skiftesverk, en del så gamla som 1880-talet, andra en
bit in på 1900-talet. Det finns endast några hus som ligger för sig, som svinhus, hönshus, hus för vattencistern, garage, samt
en bit öster om gårdarna också en mycket välbevarad ålderdomlig liten timrad smedja, med bevarad bälg.
De två mangårdsbyggnaderna i byn är ovanligt välbevarade i sin stil och arkitektur (båda uppförda cirka 1880). Båda är
stora, lite mer påkostade, symmetriska med två skorstenar, frontespis, reveterade fasader, öppna verandor, snickarglädje
under vindskivorna och med särskilt utsmyckade spröjsade småfönster i gavelpartier, samt som halvvåningsfönster på
framsidan. Traditionella trädgårdar hör till dessa miljöer. Den tredje gården som tillhör byn ligger några hundra meter
sydöst om bykärnan. Hela denna gården, med hus och det omkringliggande odlingslandskapet, är mycket välbevarat och
har sammantaget höga kulturhistoriska värden.
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Vy från bykärnan Österhult ner över Gissjön och Gissebo.

Vy från bykärnan i Gissebo ner över Gissjön.

Den bygemensamma båtplatsen varifrån man kunde ro över till grannbyn
Österhult.

Det varierade kuperade landskapet söder om Gissebo bykärna. Impediment med lövträd, åsryggar med bronsåldersgravar
och ett odlingslandskap påverkat av 1800-talets drift, med stenröjda åkrar, handgrävda diken och gärdesgård. Också floran
har påverkats av driften, slåtter med lie har gett upphov till en del traditionella ängsväxter.
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Två exempel på lämningar av platser och fenomen som haft betydelse för livet i byn Gissebo. Till vänster en
lämning efter en liten skvaltkvarn, troligen från 1700-talet eller äldre. Till höger resterna efter ett litet
vattentorn/cistern från 1930-talet, vilket är ovanligt för landsortsbyar vid en här tiden. Ingen av dem är
idag registrerade som fornlämning, men borde vara det.

Ett magasin som är ett av de äldsta husen i Gissebo bykärna, samtidigt välbevarad, samt en
ladugård. Man ser också att bykärnan ligger på en sluttning.

Två bilder från bykärnan i Gissebo, där vägen kröker på samma sätt som i flera hundra år. Även om flera bostadshus i
bykärnan nybyggts eller byggts om spelar placeringen på tomterna, uppvuxna trädgårdar, staket och grindar mot
byvägen, uppvuxna träd och hamlade träd stor betydelse för upplevelsen av traditionell by, vid sidan av vägens bredd och
gamla sträckning.
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Två generationer skolhus, där det äldsta, höger bild, är mest välbevarat. Detta har tidigare också fungerat som missionshus.

Ett av de få välbevarade äldre husen i Gissebo by, en tidigare
drängstuga med mera. Källaren användes också som
bygemensam likbod.

En mindre stuga mitt i Gissebo by.

Två mangårdsbyggander som troligen tillhör de äldre i byn (se karta 1873), dock i förändrat skick, med traditionell ladugård/loge.

Ett äldre magasin på en av Gissebo bys äldre och centrala tomter. Ett exemepel på ett bostadshus från tidigt 1900-tal i Gissebo by.
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Två äldre välbevarade hus, ett magasin och ett bostadshus, flyttades från gamla bykärnan till
nuvarande plats, till gården Karlsborg, i samband med skiftet på 1870-talet.

Ev av flera kött- och fiskrökar
som finns i byn Gissebo.

Gården Åsvik har hög ålder och är lite pampigare är många gårdar tack vare två äldre bevarade flyglar och en allé utemd vägen.
Både ladugård och bostadshus ska vara uppförda kring 1881. Bostadshuset är förändrat, men har kvar vissa äldre detaljer och
drag. Den östra flygeln är troligen gårdens äldra hus (äldre än 1870-tal då den finns med på skifteskartan).

Allén mellan Åsviks gård och centrala Gissebo, samt ett uthus med dass och garage.

Östra flygeln på Åsviks gård i Gissebo (äldre än 1870-tal) och
del av fruktträdgården.
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Byn Österhult präglas främst av de båda mycket imponerande långa längorna med ekonomibyggnader.

Ladugårdar, logar, vagnsbodar och andra ekonomibyggnader har tidigare haft tak med lertegel, men har
efterhand fått täckning med plåt, vilket räddat husen. Till höger i bild ett pumphus med vattencistern.

De flesta ekonomibyggnader i längorna är byggda i skiftesverksteknik, från perioden andra halvan av 1800talet till 1920-talet.

Österhults båda mangårdsbyggnader är ganska pampiga, med frontespis och lite extra påkostade reveterade fasader. Här norra
gården med flygelbyggander och trädgård med grusgång, smidesgrind och grindgrindstolpar i sten.
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Byns tredje gård, en bit söder om bykärnan är mycket välbevarad och har sammantaget också höga kulturhistoriska värden.

Odlingslandskapet kring Österhult har höga kulturhistoriska värden eftersom de flera hundra år gamla åkrarna ännu hävdas,
och många äldre detaljer finns kvar i landskapet som stenmurar, odlingsrösen och gärdesgårdar. Här ett område norr om
byn, med de största sammanhängande grädena. Dessa har nyttjas som åkrar länge, men har var ursprungligen mer steniga
och flikiga. Under 1800-talet stenröjningsepok blev de mer stenbefriade. Marken vetter ner mot den lilla sjön Östersjön.
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På kartan över Österhult från slutet av 1940-talet känns mycket igen vid en jämförelse med både äldre kartor och dagens
landskap, som åkrarna, vägarna, bebyggelsen.

Åkrarna sydost om byn Österhult är ett bra exempel på mycket små, ålderdomliga och mycket flikiga åkrar med impediment med
talrika röjningsrösen ibland direkt på berghällar, i kuperad terräng i slänt ner mot Gissjön. Här ligger också en bebyggelselämning
efter ett torpställe från 1700- eller 1800-tal.

Redan på en karta från 1795 kan man se de drag som finns kvar idag, med de mer sammanhängande större åkrarna
(gulmarkerade) norr om byn samt de många små flikiga åkrarna på ömse sidor vägen sydöst om byn (Grönmarkerad mark är
ängsmark). 100 år senare kan man se på kartan till höger från 1875 (i samband med laga skifte) att förhållandena är kvar, men
att mer äng odlats upp till åker. Redan nu syns också de långa ladugårdslängorna, samt ett antal andra uthus med olika
funktioner. Då rådde en typ av ”månghussystem”, som sedan försvunnit.
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Karta över kärnområdet Getterum

Kärnområde Getterum

Klass 3

Hjorteds socken

Dalar, sjöar och vattendrag
Skogslandskapet
Bronsålderskusten
Jordbrukslandskapet
Mötesplatser

Byggnadstraditionen

Byn ligger på en sluttning invid Hemsjön, som är en del av de långsmala vattendragen
i områdets sprickdalslandskap.
Byn är uppdelade i två områden, dels byn med f.d. gästgivargården, dels grusås med
gemensam marknadsplats. Stora öppna åkrar.
I området finns flera bronsåldersgravar på typiska höjdlägen i landskapet, med mer
eller mindre direkt anknytning till vattendrag.
Byarna har åkrar i samma läge som i flera hundra år.
Vägmiljöerna, med gästgivargård, affär, bryggeri, marknadsplats, milstolpe,
hantverkstorp, godtemplarlokal/bygdegård och skolmiljöer. Lämningar efter ”
hantverkscentrum”. Även missionshus och kvarn- och sågmiljöer hör till traditionella
mötesplatser.
Exempel på stora mangårdsbyggnader m reveterade fasader och utsmyckande
gavelfönster. Traditionella faluröda ekonomibyggnader. Småhusbebyggelse.

Getterum är en landsortsby i skogsbygd. Kärnområdet präglas av gamla vägnät genom byn samt olika platser och hus
som har koppling med vägen, såsom till exempel gästgivargård, milstolpe och marknadsplats. Bebyggelsen består av
traditionell agrar bebyggelse.
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Getterums by präglas av två äldre vägsträckningar, en i västra delen av byn och en i östra. Den västra vägen, väg 757, var
del av de gamla landsvägar som fanns i området innan den moderna väg E22 byggdes längre österut, närmre kusten. Vägen
leder från Figeholm vid kusten, via Ishults tingsplats, förbi Getterum och upp till sockencentrumet Hjorted. Denna väg har
till stora delar kvar sin ursprungliga sträckning genom byn, men har på vissa partier rätats ut en aning. Detta skedde i
samband med att vägen också breddades i ett statligt finansierat så kallad nödhjälpsarbete som genomfördes i mitten av
1930-talet. Detta är ett mycket typiskt projekt för tiden. Vid en jämförelse med äldre och dagens kartor kan man se var
vägen rätats. I en bergvägg strax söder om byn, som sprängdes vid denna breddning, har vägarbetarna huggit in en
hälsning: ”Åren 1932–1935 byggdes vägen HJORTED-NÄSTESHULT såsom statligt reservarbete”.

Väg 757 är en gammal vägsträcka
från kusten, via Ishults tingsplats,
förbi Getterum och upp till
Hjorteds kyrka.

Minnesmärke utmed väg 757, med texten: Åren 1932–
1935 byggdes vägen HJORTED-NÄSTESHULT såsom
statligt reservarbete.

Milsten utmed väg 757, märkt ¼ Mil och
årtalet 1737. Den markerar hur långt det
var till nästa skjutsstation.

Andra äldre objekt som hör denna vägmiljö till är en bevarad milsten från 1700-talet i kalksten samt en tidigare
gästgivargårdsmiljö. Till gästgivargårdsmiljön hör två ganska stora mangårdsbyggnader och en grupp traditionella
ekonomibyggnader i hästskoform på en höjd intill, samt yngre ekonomibyggnader. Enligt bokverket Sveriges bebyggelse
uppfördes mangårdsbyggnaderna 1730 respektive 1873. Båda har moderniserats i olika omgångar, förra gången vid mitten
av 1900-talet samt på 2010-talet. De har därför inte kvar ursprunglig stil eller material, med undantag av någon detalj som
dörr eller vindsfönster. Storlek, läge och form samt historisk finns dock. En mindres slingrande väg inom byn passerar dessa
hus och fortsätter ner till nästa gård söder om dessa. Här slingrar sig vägen fram mellan både traditionella
ekonomibyggnader i skiftesverk och yngre från 1900-talet början. Dessa tre gårdar upplevs mycket tack vare den slingrande
lilla vägen och ganska många bevarade uthus och ekonomibyggnader som en mer ålderdomlig miljö, även om
bostadshusen alla har förändrats. Söder om dessa lägen finns en tredje gård på byns äldsta byläge, närmre sjön, också
kallad ”Sjön”. Även denna gård har flera bevarade ekonomibyggnader, och ombyggd äldre mangårdsbyggnad. I byn finns
också exempel på flera gårdar som skiftades ut från det gamla byläget i samband med laga skifte i slutet av 1850-talet, där
ett par gårdar nordväst om väg är de bästa exemplen. Den ena kallas Svärdsbacken och har flera äldre ekonomibyggnader
och stenkällare, och två mangårdsbyggnader (varav en från 1920-talet). Den andra gården ”Hagen” har en bevarad äldre
ekonomibyggnad i skiftesverk, stenkällare och flera andra ekonomibyggnader, samt ombyggt bostadshus. På denna sida
vägen ligger också den gamla bryggargården.
Inom kärnområdet finns också flera exempel på mer eller mindre välbevarad ”småhusbebyggelse”. Dessa utgörs av små
stugor som ligger med anknytning till vägmiljö. De är ofta byggda som timrade låga enkelstugor, kanske från 1800-talets
andra hälft, men kan också vara något äldre eller yngre. De ligger på avstyckade små fastigheter. En del kan ha varit ”torp”,
men ofta enklare ”backstugor” eller ”lägenhetsbebyggelse”. Torp hade koppling till någon gård, på vars mark de låg och dit
torparen och hans hustru som hyra gjorde dagsverken. Backstugor låg ursprungligen på ofri grund. De beboddes alltid av de
fattigaste i bygden, ibland gamla eller sjuka som inte kunde arbete. Ofta bodde hantverkare i dessa, särskilt när stugan
ligger utmed vägen. Att utöva hantverk skedde först efter lättnader i regelsystemet, 1846 och på bredare front efter 1864
då näringsfrihet infördes. Många av stugorna har säkert därför ursprung från andra halvan av 1800-talet.
Lägenhetsbebyggelse är små avstyckade tomter där småhus uppfördes. Även dessa invånare kan ha livnärt sig på hantverk,
eller på andra mer tillfälliga jobb. Det är typiskt med hantverkstorp utmed vältrafikerade eller viktiga vägsträckningar.
Majoriteten av Getterums åkrar och inägor är väl synliga från väg 757. Mitt i byn är åkrarna flacka och öppna. Åkrarna på
östra sidan om väg 757 förefaller vara utdikade våtmarker, med diken och några impediment med sentida stensamlingar.
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Dessa åkerytor sträcker sig fram till grusåsen med byns östra väg, som löper i nordsydlig riktning genom landskapet. På
östra sidan av grusåsen finns andra åkrar som har mer torr karaktär och med betydligt mer sten. Här är landskapet också
bitvis mer kuperat, med band av tallskog. Söder om byn utmed sjön är landskapet både öppet och kuperat. Hagar och
ängsmarker utmed vägen väster om byn är exempel på kuperad och mycket stenig mark, med berg i dagen.
Grusåsen i byns östra del upplevs än idag som en gammal färdväg. Här ligger också ett långsmalt område som sedan
gammalt är en gemensam byallmänning, som använts som marknadsplats sedan 1840-talet, mer eller mindre årligen in i
våra dagar. En byggnad invid marknadsplatsen var tidigare så kallad godtemplarlokal. Eftersom godtemplarnas uppgift var
att försöka få så många som möjligt att avstå sprit kan man ana att det har någon koppling till livet vid marknadsplatsen.
Idag används lokalen, som moderniserats, till bygdegård.
Namnet Getterum kan härstamma från "gete" eller "geta" som betyder betesplats. Första gången namnet nämns i skrift är,
enligt bokverket Det medeltida Sverige, 1364 (då stavat Getrum). Inom kärnområdet finns en registrerad fyndplats för en
tunnackig grönstensyxa (Hjorted RAÄ 804), ett spår efter de första bönderna i trakten och dateras till ca 3500 f.Kr. I
området har det funnits lämningar efter gravar, två rösen och en stensättning (Hjorted RAÄ 803). De två rösena har dock
blivit förstörda i samband med stenröjning och täktverksamhet (Hjorted RAÄ 796, 64:1). Den ekonomiska kartan från 1944
visar att det skett en kraftig stenröjning i åkermarken, då många mindre åkerimpediment försvunnit.

Utsnitt ur karta från 1944. Den samägda gamla marknadsplatsen finns fortfarande kvar. Tre gårdar finns i princip kvar i det gamla
byläget, medan några gårdar har skiftats ut, för at få sin mark runt gården. Åkrarna ligger i samma läge som på 1700-talets karta
men har gjorts om till större enheter samt stenröjts och dikats ut, jämför med kartan från 1857, där de många smala parcellerna
syns tydligt. Landsvägen går genom byn.
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En karta från 1771, upprättad i samband med att åkrar och ängar skulle skiftas i det så kallade storskiftet. Kartan
visar tydligt de fyra gårdarna som då fanns, A-D (De har också varsin färg, som går igen både i mangårdsplanen
och de olika utspridda åkrarna). Vid en jämförelse med dagen karta syns tydligt att byn ligger kvar i samma läge
och att åkergärdena till stora delar har samma lägen och storlek då som nu, även om de här är indelade i fler
smala ägostycken. I viss mån har åkrarna utvidgats, och de har också förändrats genom att de inte längre, som på
1700-talet, är indelade i smala remsor. Under 1800-talet har åkrar också stenröjts och dikats ut för att få större
sammanhängande mer lättarbetade ytor.
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Ett utsnitt ur kartan från 1857, med dagens karta (vägar och hus) ovanpå, visar att byns läge är detsamma då som
idag. Åkrarna är mindre än idag, medan ängsmarken är desto större. Det visar att ängen hade stor ekonomisk
betydelse. Eftersom mängden hö styrde hur många djur man kunde stalla över vintern styrde det också hur rik en gård
var. Ängsmarken är indelade i ett mycket stort antal smala skiften, jämför dagens fastighetsgränser (streckade,
svarta). Till höger i kartbilden syns den stora byallmänningen utmed vägen, som använts som marknadsplats sedan
1840-talet (I kartbilden benämns den marknadsplan). Här har också en rad marknadsbodar ritats ut. Många av
vägarna i byn har samma sträckning idag som på 1800-talet.
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En detalj ur kartan från 1857 visar att man vid mitten av 1800-talet ännu hade ett så kallat månghussystem, som innebar att många små
uthus rymde olika funktioner. Antal hus idag är betydligt färre (vita bostadshus och svarta uthus och ekonomibyggnader), men man kan
samtidigt se att bebyggelsen ligger i samma lägen som i mitten av 1800-talet. Kartan kan vara något förskjuten, men man kan ändå ana
att en del hus som finna idag fanns redan på 1850-talet, som gästgivargården, en annan äldre mangårdsbyggnad samt ett torp. Även
några av de äldre ekonomibyggnaderna skulle kunna vara så gamla, se (vita) inringade hus.

Marknadsplatsen på åsen, med en tradition tillbaka till 1843, samt bygdegården. Platsen är mycket viktig som
mötesplats och gemensam angelägenhet i de närliggande byarna.
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Några exempel på typiska småstugor, småhusbebyggelse, utmed gamla vägnätet. Skala, form och läge finns kvar, liksom trädgårdar,
med inramning och grind mot gatan. Husen har kvar en del äldre detaljer som skorsten och tak av lertegel.

Öster om åsen mitt emot marknadsplatsen finns öppna åkrar, odlingsrösen och sten i dagen samt ett område med trägärdesgård.
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Området väster om åsen karaktäriseras av stora ytor utdikad åkermark, ännu i drift.

Gården Svärdsbacken ligger utmed gamla vägen på en höjd intill ett område som varit bebott av
forntida människor, med spår i form av fossil åkermark och gravrösen på en höjd. Hus av olika
ålder. Hus med brutet tak 1920-talsstil.

Flera olika äldre hus finns bevarade på gården Svärdsbacken, med äldre faluröda paneler och
lertegeltak.
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Gästgivargården har formen av en så kallad parstuga, med
timrad stomme. Enligt uppgift kan den vara så gammal som
från 1730, men huset har genomgått förändringar, så att
ursprungliga material och detaljer bytts ut.

Den gamla slingrande byvägen in till det tidigare gästgiveriet

Granne med gästgivargården ligger detta stora pampiga
hus, troligen från 1870-talet. Den ursprungliga stilen
finns inte kvar, efter olika ombyggander på 1900-talet
och på 2010-talet.

Gästgivargårdens ekonomibyggnader, från början av 1900-talet,
ligger samlade som en egen enhet på ett krön.

Gården mitt i byn Getterum har kvar traditionella ekonomibyggnader. Flera ligger utmed den gamla vägen i bykärnan och
ger ett ålderdomligt intryck tack vare vägens slingrande gamla
sträckning.

Gården mitt i byn Getterum har två äldre mangårdsbyggnader.

En äldre timrad parstuga, ombyggd.
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Karta över huvudområdet Gladhammar. 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 GLADHAMMAR
Huvudområde Gladhammar är ytmässigt omfattande och sträcker sig från fornlämningsområdet Gladhammars gruvor i
nordväst till sockencentrat kring Gladhammars kyrka i sydost. Huvudområdet innehåller två kärnområden: dels
Gladhammars gruvor, dels den särpräglade Lunds by tillsammans med Gladhammars sockencentra.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet är dels ett uttryck för vad platsens naturförutsättningar ger för försörjningsmöjligheter, dels den bebyggelse
eller spår som olika verksamheter lämnat efter sig. Naturförutsättningen är det sprickdalslandskap, format under högsta
kustlinjen, som utmärker Tjust. Vid Gladhammars kyrka och Gladhammars gruvor är det mycket tydligt. Kring kyrkan och
Lunds by ligger merparten av jordbruksmaken samlad i på sluttningen av en djup dalsänka i Kyrksjöns förlängning. När
havet drogs sig tillbaka blottades bördiga marker som än idag till stora delar brukas.
Vattnet och den värdefulla åkermarken har samlat bebyggelsen i höjdlägena som omger dalgången. Här ifrån har man haft
och har än idag en vid utblick över markerna. De äldsta spåren av bebyggelse är från bronsåldern. Gravrösen och
hällristningar från den tiden ligger högst upp på de renspolade berghällarna för att markera vem som hade rätten till
marken. Bronsålderns människor var jordbrukare som var de första att utnyttja den bördiga dalen som blev tillgänglig då
landet höjdes. Lämningarna på höjderna vittnar om områdets långa kontinuitet som jordbruksbygd. Första gången
Gladhammar omnämns i källorna är 1383, då som Klathambrum. Då utgjorde ett skattehemman det blivande
sockencentrat.
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I nordväst har geologiska förutsättningar med fynd av järn, koppar och kobolt gett upphov till en av södra Sveriges största
gruvorter. Fyndigheterna har brutits sedan medeltid och i återkommande perioder gett upphov till bosättningar i området.
Gruvindustrin har lockat människor med specialkunskaper till plats och gett den fasta bondebefolkningen möjligheter till
extra inkomster.
Idag susar trafiken fram på E22: ans asfaltsstråk, men kommunikationer har under lång tid varit en viktig del av
huvudområdets karaktär. Genom Lunds by har sedan mycket lång tid tillbaka Strandavägen från Kalmar till Västervik och
vidare norr över gått. För resande, i synnerhet inom socknen har också förbindelsen i nordvästlig-sydöstlig riktning med
Fårhult i nordväst och Västrum i sydost som mål varit viktig. I byn har funnits gästgiveri sedan 1600-talet och förbiresande
har varit en del av vardagen för människorna i området. Under förhistorisk tid, före landhöjningen, har sjöar och
vattendrag haft betydelse som kommunikationsled in i inlandet. Även idag präglar resandet och besökare huvudområdet.
Såväl Lunds by som Gladhammars gruvor tillhör de besöksmål som lyfts fram av Västerviks kommun. Båda platserna har på
olika sätt anpassats för att möta besöksnäringens önskemål.
Bebyggelsen är idag koncentrerad till Lundsby och Gladhammars kyrkby i huvudområdet. Det är en varierad bebyggelse
med äldre gårdsmiljöer och villor från 1900-talets första hälft. Gårdsmiljöerna är koncentrerade till kärnan av Lunds by samt
Gladhammars by, norr om sockencentret. Gladhammars by har idag en varierad bebyggelse där flera av de äldre
byggnaderna har renoverats eller byggts om. Modernare villabebyggelse finns framförallt utmed Strandavägens sträckning.
Eftersom bebyggelsen är från olika tider varierar stilar och byggnadsmaterial från enkel torpstuga till funkislåda. I en del av
husen har det tidigare funnits olika verksamheter som kunde ge service åt så väl sockenbor som resanden till exempel
affärer, café, pensionat, post och bensinmack.

Vy från RAÄ Gladhammar 16, röse daterat till bronsåldern, mot kyrkan och sockencentrat.
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Vy mot modernare delar av Lunds by, idag utmed E22: ans
sträckning.

Vy från sockencentrat mot Gladhammars by.

Vy över de äldre delarna av Lunds by från RAÄ Gladhammar 16.

Vy från Gladhammars gruvor mot Tjursbosjön

Utsnitt av karta över Gladhammar från 1797.

Skydd och riktlinjer
•

3

En del av huvudområdet, Lunds by och Gladhammars sockencentrum, utgör del av riksintresse H89 Gladhammar
för kulturmiljövården. Motiveringen för riksintresset lyder: En sammanhållen kulturmiljö där sambandet mellan
fornlämningsmiljöer, bymiljöer samt sockencentrum med medeltida anor tillsammans visar på en kontinuitet i en
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odlingsbygd som haft en central betydelse från bronsålder till 1900-tal. 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.
Lunds by (H14) har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap).
För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt
i vilka avseenden den inte får ändras.
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.
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 Gladhammar, inklusive Lunds by, är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län.
Gladhammars gruvor är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö i kunskapsunderlag som tagits fram inför
saneringen av området. Det betraktas också som geologiskt högintressant.
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Fornlämning

Karta över kärnområdet Gladhammars sockencentrum och Lunds by.

Kärnområde Gladhammars sockencentrum och Lunds by

Klass 1

Gladhammars socken
Jordbrukslandskapet
Bronsålderskusten

Sockencentrat präglas av ett böljande åkerlandskap med en lång tradition av
brukande.
Kring såväl sockencentrat som Lunds by finns flera bevarade lämningar från
bronsåldern.

Kärnområdet utgör en del av Riksintresset H89 Gladhammar. Området omfattar sockencentrat kring Gladhammars kyrka
samt den till sin utformning unika släktbyn Lunds by. Bebyggelsen omfattar dels sockencentrats offentliga byggnader,
dels Lunds bys traditionella agrara bebyggelse men här ordnad i en klungby vilket i Kalmar län är mycket ovanligt.
Lunds by är en unik släktby med ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Byn är sedan 1975 klassad som byggnadsminne och
är även registrerad i fornsök som RAÄ Gladhammar 234. Byns struktur, byggnader och spåren av vägarnas och resandets
betydelse för platsen är alla viktiga element i miljön. Även det närliggande sockencentret med sin ovanliga kyrka, den
medeltida kyrkplatsen och skolmiljön är en viktig plats med ett högt kulturhistoriskt värde.
Kärnområde kring Lunds by och Gladhammars sockencentrum utgörs av en fornlämningsrik bygd med ett flertal
registrerade förhistoriska lämningar. I kärnområdet möts man av en blandad fornlämningsbild med stensättningar, gravfält,
hällristningar och fossil åkermark (RAÄ Gladhammar 22:1–5, 54:1–3, 55:1). I den norra delen finns en koncentration av
gravar och hällristningar. Ett hällristningsområde utgörs av tre närliggande ristningsytor från bronsålder (RAÄ Gladhammar
22:1). Sammantaget finns ett stort antal skålgropar och fotsulor, men också rännor, skeppsmotiv och en människofigur.
Inom kärnområdet finns ytterligare två lokaler med ristningar, men i dessa fall endast skålgropar (RAÄ Gladhammar 292,
295). Gravar i området utgörs av stensättningar och resta stenar, fördelat på två gravfält (RAÄ Gladhammar 55:1, 16:1) och
tre ensamliggande stensättningar (RAÄ Gladhammar 54:1–3). Inom de två gravfälten utgörs gravarna av elva
stensättningar, tolv resta stenar och tre uppallade klumpstenar. Ingen av gravarna är arkeologiskt undersökt, men
gravformerna pekar mot yngre bronsålder-järnålder. Det finns ännu inga kända samtida bosättningar i området, men
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sammantaget visar fornlämningarna på en rik bygd. Det stora antalet lämningar blir också en bekräftelse på att markerna
här utnyttjats under mycket lång tid. Jordbrukets brukande av marken har pågått sedan bronsålder och kanske ännu längre
tillbaka.
Lunds by är en klungby som formades i slutet av 1600-talet då bondeståndets riksdagsman och talman Per Olsson i Lunden
arrenderade en gård här. Gården hade tidigare varit prästgård för Gladhammar men 1623 flyttades prästgården till
Västrum. Barn och barnbarn till Per Olsson övertog gården efter honom och den delades i fler enheter. Släkten dog ut på
manssidan men på kvinnosidan har släkten levt vidare och än idag bor ättlingar till Per Olsson kvar i några av byns gårdar.
Byn har idag kvar sin ovanliga struktur med mangårdsbyggnaderna samlade kring ett torg vid vägkorsningen och markerna
till respektive gård strålar ut från bytorget. Efter klyvning av gårdarna omfattade byn åtta brukningsenheter. De tvåvåningar
höga mangårdar som ligger vid bytorget har i flera fall delar av bottenvåningarna från 1700-talet. Under 1800-talet har de
byggts till med övervåningar och fått det utseende som de har idag. Fasaderna är klädda med locklistpanel och målade med
röd slamfärg. Snickerier är målade med vit oljefärg och taken belagda med rött tegel. Byggnaderna är vända mot bytorget
och har öppna verandor med lövsågade snickerier. Bakom mangårdarna ligger trädgårdar omgärdade av röd- och vitmålade
spjälstaket. Ekonomibyggnaderna ligger samlade för varje gård. Här finns byggnader från olika tider. De större ladugårdarna
är dock i flera fall byggda under 1900-talets första årtionden.
Ända fram till 1894 ägdes samtliga gårdar i byn av släktingar till Per Olsson. Det är troligen anledningen till att samarbetet
och bygemenskapen har blivit mer omfattande än vad som är normalt. Åker och äng har brukats gemensamt av de olika
ägarna och skogen var länge inte delad mellan gårdarna. Man har också gemensamt ägt brygghus, smedja, bastu, rökhus
och såg i byn.
Vägarnas betydelse för hela huvudområdet har nämnts tidigare. I kärnområdet finns två fornlämningar med anknytning till
kommunikationer. RAÄ Gladhammar 233 är en stenvalvsbro över vattendraget som rinner ut i Kyrksjön och RAÄ
Gladhammar 234 är en milstolpe utmed kyrkvägen. Den mangårdsbyggnad vid bytorget som idag fungerar som
hembygdsmuseum har också tidigare använts som gästgiveri och byns gårdar ska ha varit ett skjutslag som turades om att
hålla skjuts för resande. Läget i anslutning till goda kommunikationer har också under 1900-talet lockat till sig service för de
resande i form av affär, postkontor och bensinmack. De byggnader som rymde dessa verksamheter uppfördes i de flesta fall
på 1930-talet, somliga idag välbevarade medan en del renoverats i senare tid.
Gladhammars kyrka liksom kyrkogården med det gamla kyrkläget ligger på en höjd i jordbrukslandskapet. Kyrkplatsen är
medeltida men träkyrkan från 1300-talet revs 1886 då den ovanliga centralkyrkan i nygotisk stil stod klar. Den gamla
kyrkplatsen är registrerad i fornsök som RAÄ Gladhammar Mellan centralkyrkan och kyrkogården ligger skolhuset och
lärarbostaden från 1915 respektive 1918. Skolhuset har också fungerat som sockenstuga och sal för kommunstyrelsens
möten. Sedan 1970 fungerar byggnaden som församlingshem. Ytterligare ett par före detta lärarbostäder från 1954 ligger
utmed Västrums vägen, nära korsningen vid E22:an. Vid vägens ände, efter kyrkogården, ligger det före detta
ålderdomshemmet.
Kärnområdet har en historia som sträcker sig från bronsålderns lämningar till 1900-talets samhällsservice. Bronsålderns
lämningar utgörs här av gravar i form av rösen och stensättningar, hällristningar och fossil åkermark. Tillsammans visar de
på platsens betydelse för dåtidens människor och blir den första länken i en flera tusen år lång kedja av oavbrutet
brukande.
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Bytorget i Lunds by där vägarna möts. Foto taget mot sydost. Byggnaden till höger om kyrkvägen används idag som hembygdsmuseum
och har tidigare varit gästgiveri. Huset byggdes 1845.

Bytorget mot nordväst. Byggnaderna på var sida om den asfalterade vägen har en äldre nedervåning som byggts på under 1800-talet.

7

ARBETSKOPIA 2018–10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE GLADHAMMAR

Byns brygghus.

RAÄ Gladhammar 233, stenvalvsbro.

Den vattendrivna sågen som ägs gemensamt av byborna.

Några av byns mindre byggnader. Byggnaden tillvänster kallas
luseknäppa. Här fick fattiga vandrare bo när de passerade byn.

Affärslokal byggd 1932. Här hade firman E Nymans Eftert Seceri-,
manufaktur- och diverseaffär.

Gladhammars skola till höger och den äldre lärarbostaden till
vänster.
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Gladhamamrs ålderdomshem byggt 1912, idag ombyggt till
privatbostad.

Vy mot E22:an och Lunds by från Gladhammars kyrka. Den ljus
byggnaden mitt i bilden är den före detta Caltexmacken, byggd
1939.

Del av E22: ans äldre dragning. Närmast i bild syns ett bostadshus som tidigare rymde Gladhammars pensionat.
Huset byggdes 1935 och här fanns också café.
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Gladhammars kyrka
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Karta över kärnområdet Gladhammars gruvor.

Kärnområde Gladhammars gruvor

Klass 1

Gladhammars socken
Skogslandskapet
Brukens landskap

Gladhammars gruvor är en särpräglad företeelse i det bruksrike som finns i
Västerviks kommun. Det utgör dock en viktig och högintressant del av brukens
landskap.

Kärnområdet Gladhammars gruvor utgörs av de lämningar av malmbrytning, gruvschakt och byggnader som finns kvar
inom området. Gruvdriften startades under medeltiden och har därefter i perioder omfattat brytning av järn, koppar och
kobolt. Gruvschakt och andra lämningar av verksamheten klassa idag som fornlämningar.
Kärnområdet omfattar RAÄ 155-158 samt 229. Samtliga lämningar ingår i det område som utgör Gladhammars
gruvområde. Detta område ingick tidigare i riksintresse H89 Gladhammar. Med sin månghundraåriga historia är
Gladhammar den äldsta industriellt präglade platsen i Kalmar län. Tidsdjupet gör att platsen också har ett nationellt
intresse. Förutom de fysiska lämningarna är också den immateriella historien om gruvdriftens utveckling och betydelse för
bygden viktig.
Berget som utgör gruvområdets centrum kallas Kärringryggen ligger i ett skogsområde på gränsen mellan byarna Lund och
Tjursbo. Gruvschakten ligger högt i terrängen, de högsta ca 90 m över havet. Söder om kärnområdet ligger RAÄ
Gladhammar 61 som omfattar fossil åkermark och stensättningar daterade till brons- eller järnålder vilket visar på att
platsen varit bebodd under lång tid. De första kända skriftliga beläggen för brytning av malm vid Kärringryggen är från
1520-talet. En arkeologisk utgrävning 2009–2010 visade dock att det förekommit brytning i området redan under 750-talet.
Undersökningarna visade också att malmen som bröts redan under medeltiden har bearbetats vid hyttområdet vid
Torsfallsån, ett område som man tidigare trodde togs i bruk betydligt senare. Verksamheten under 1500-talet drevs av den
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invandrade tysken Casper Koberg. Järn och koppar var de metaller som under gruvverksamhetens äldre tid var det man
utvann. Men verksamheten hade svårt att bli lönsam och i långa perioder låg den nere.
En intensiv period inleddes 1620 och varade till 1655. Då drev holländska intressen verksamheten och det största
gruvområdet har därför fått namnet holländarfältet. Sydost om holländarfältet, RAÄ Gladhammar 229, ligger
Sohlbergsfältet uppkallat efter Erik Sohlberg som tog upp gruvschakt i området 1738–1763.
År 1763 köptes gruvområdet av bergsmagnaten och bergsrådet Peter Christopher Cederbaum på Helgerum. Han inledde en
stor satsning i Gladhammar men kostnaderna var dryga i förhållande till den mängd malm som utvanns. Det var dock under
Cederbaums tid som man hittade och började bryta kobolt.
Efter Cederbaums tid kom verksamheten att bedrivas korta perioder under 1800-talet. Den sista allvarligare satsningen i
området gjordes 1875–1892. 1875 lät Gladhammars Gruvaktiebolag ta upp den så kallade Odelmarksgruvan. Det var en rik
koboltfyndighet och verksamheten bedrevs framgångsrikt under några få år innan gruvan var uttömd.
Under 1900-talet har verksamhet bedrivits under kortare perioder och man har också gjort omfattande undersökningar för
att hitta nya fyndigheter av de metaller som tidigare brutits men man har också letat efter till exempel guld.
Efter gruvdriften låg stora högar av varp (malmfattig sten som kommer upp vid gruvbrytningen) och slagg (uppkommer som
biprodukt vid metallurgiska processer). Från dessa högar läkte tungmetaller som koppar, kobolt, bly, zink och arsenik. Djuroch växtlivet i den närliggande Tjursbosjön, och i förlängningen i Östersjön, påverkades av läckaget. Därför beslöt man år
2000 att påbörja sanering av området. Högarna har tagits bort och lagts ut på botten av Tjursbosjön. Det har naturligtvis
påverkat upplevelsen av fornminnesområdet men var nödvändiga för miljöns skull. Kvar finns gruvschakten och det nu
blottade berget. Bortforslingen av högarna med varp och slagg påverkade platsens kulturhistoriska värde och gjorde den
svårare för besökare att förstå. Åtgärden var dock nödvändig ur miljösynpunkt. Idag finns ett besökscentrum med
informationstavlor som berättar om platsens historia och de stora undersökningar som gjorts här. Informationen kan dock
förbättras. I framtiden kan man tänka sig digitala lösningar för att besökarna ska få en uppfattning om hur det var att
arbeta på platsen och nere i gruvschakten.
Av byggnader återstår en gruvarbetarbostad med uthus. Byggnaden är en 2½ våningar hög byggnad klädd med locklistpanel
och tak belagt med tvåkupigt rött lertegel. Fasaderna är målade med röd slamfärg och fönster- och dörrfoder med vit
oljefärg. Huset har börjat förfalla. Det finns också en del betongfundament kvar i anslutning till en del gruvschakt.
Inom kärnområdet ligger också Fårhultsmasten som är ett landmärke för resande i området. Masten är med sina 335 meter
en av de fyra högsta i Sverige.
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Vy mot Tjursbosjön med del av gruvområdet som rensats från varp och slagg i förgrunden.
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Besökscentret vid gruvområdet med Fårhultsmasten i bakgrunden.

Gruvarbetarbostaden

Gruvschakt sydväst om gruvarbetarbostaden.

Vattenfyllt schakt.

Bonde- och Holländargruvan som båda var i bruk 1764 och 1887.
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Karta över huvudområdet Gunnebo-Verkebäck. 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 GUNNEBO-VERKEBÄCK
Huvudområdet Gunnebo-Verkebäck omfattar båda orterna Verkebäck och Gunnebo, belägna kring Verkebäcksviken.
Efter huvudområdesbeskrivningen med stadsdelsbeskrivningarna följer beskrivningar av de två kulturhistoriska
kärnområden som identifierats inom huvudområdet, Verkebäcks lastageplats och Gunnebo brukssamhälle.
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 Gunnebo-Verkebäck är beläget omkring Verkebäcksviken som ligger i kommunens sydöstra del. Gunnebo
omnämns första gången 1383 som ”Gunnabodhum” och köptes då av Bo Jonsson, den kände stormannen med ett
omfattande gårdsinnehav i Tjust under medeltid. 1453 kallades gården ”Nidragunnaboda” och tillhörde under 1400-talets
senare hälft Valstadgodset. Det som vi idag betraktar som Gunnebo består dock av hela tre gårdar (Stora Gunnebo,
frälsegård, Lilla Gunnebo, skattegård, samt Hovgård, frälsegård). Namnet Verkebäck omnämns första gången 1361 som
”Vircabirkium”. Huvudområdet är beläget på marker som historiskt hört till de kringliggande byarna Gunnebo, Verkebäck
och Böljerum.
Landskapet präglas av tjustbygdens karaktäristiska sprickdalar som går i nordvästlig – sydöstlig riktning. Huvudområdets
norravästra del, vid Verkebäck, karaktäriseras av ett påtagligt kuperat landskap med moränbundna höjdsträckningar och
odlingsbara lerjordar i sänkan mot sjön Maren och Verkebäcksviken. Huvudområdet sydöstra del, vid Gunnebo, uppvisar ett
något mindre kuperat landskap och karaktäriseras främst av skogsbevuxna bergsknallar intill viken.
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I Verkebäck skär en sprickdal genom urberget och delar samhället mitt itu. På branterna i norr och söder klamrar husen sig
fast, och utmed dalens botten löper järnvägsspåret. Bebyggelsen präglas främst av det sena 1800-talet men har genom
åren blandats ut med bebyggelse från hela 1900-talet och fram till idag. Järnvägen och gyttret kring hamnen åskådliggör
fortfarande en förgången verksamhet då orten var en viktig länk till de olika kringliggande bruken, och framförallt
Ankarsrums Bruk och Gunnebo Bruk.
Verkebäck har i äldre tider varit en naturlig mötesplats att stanna till på, för att samla kraft och låta djuren vila efter att ha
tagit sig fram över sega uppförsbackar och svåra nedförslut. Under 1700- och 1800-talen ägde Ankarsrums Bruk många
gårdar i sitt omland, där Verkebäcks gård var en av de viktigaste. Det var brukets närmaste lastageplats. Tackjärn från
Mellansverige levererades med skutor till Verkebäck och sedan på ox- eller hästkärror de 14 kilometrarna till bruket.
Samhället Gunnebo har växt fram kring Gunnebo Bruk som har anor från 1760-talet. Sedan 1800-talets mitt har ett stort
brukssamhälle vuxit upp här, och sedan dess har orten successivt utvecklats tillsammans med bruket. Gunnebo präglas
därför idag av 1900-talets olika expansioner med bostäder, skola och handel. Kopplingen till bruket är ständigt närvarande i
form av arbetarbostäder, brukskontor och industribyggnader.
Inom huvudområdet Gunnebo-Verkebäck finns fyra registrerade fornlämningar. Den ena lämningen utgörs av en
stenåldersboplats, med fynd av bl.a. en flintkniv och två flintskrapor (RAÄ Gladhammar 272:1). De andra lämningarna
utgörs av gravar, två bronsåldersrösen (RAÄ Gladhammar 203:1, 96:1) och en stensättning (RAÄ Gladhammar 203:2). De
förhistoriska lämningarna ger de bägge tätorterna en förankring bakåt i tiden och visar på områdets långa kontinuitet som
en plats där människor har levt.

Vy mot Verkebäcks samhälle där Verkebäcksviken slutar.
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Industribyggnad som huserade Nyhults gjuteri i Verkebäck.
Anlades 1909, nedlagt 1982.

Verkebäck präglas till stor del av bebyggelse från 1800-talets andra
hälft. Här är ett exempel, beläget strax utanför kärnområdet.

I Verkebäcks södra del ligger en del bostadshus från 1900-talets
första årtionden.

Exempel på egnahemsbebyggelse från 1930-talet.

Utsnitt ur 1821 års karta över Verkebäck. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Endast en byggnad finns bevarad från den här
tiden och det är boningshuset till Verkebäcks gård (se röd pil).
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Vy över det s.k. Övre bruket i Gunnebo.

I Gunnebos västra del ligger bostadshus från 1900-talets senare
hälft.

Välbevarade och enhetliga villaområden från 1900-talets mitt går
också att finna i Gunnebos västra del.

Kring det som idag är Gunnebos sockencentra finns många
exempel på egnahemsbebyggelse. Här syns några från 1930talet.

Exempel på egnahem från 1940-talet.
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Gunnebo Folkets hus som uppfördes på 1930-talet.

Gunnebo Folkets hus strax efter dess uppförande. Foto: KLM.

Utsnitt av karta över lilla Gunnebo vid jordutbrytning år 1812. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Det är i den här delen av
Gunnebo som Övre bruket är beläget. Endast en byggnad finns bevarad från den här tiden och det är parstugan kallad just ”Lilla
Gunnebo” som uppfördes 1685 (se röd pil).

Skydd och riktlinjer
•

•
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Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6 § som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
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Smalspåret har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För
varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i
vilka avseenden den inte får ändras.
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 de
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 §).
Valstadsvägen är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av
Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
Gunnebo är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer i utredningen
”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns museum år 2009.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL 8 kap 13 §), bör
utföras.

Läs mer/referenser
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Verkebäck nästa! Längs det småländska smalspåret. Kalmar läns museum.
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.
Hellström, Sven & Kolsgård, Svante, 1986. Gunnebo – Från knipphammarverk till storföretag. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
Petersen, Claes-Göran, 2001. Socknar och gårdar i Tjust. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
Åkerman, Helge, 1939. Gunnebo Bruk 1764-1939. AB C O Ekblad & Co, Västervik.

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 Verkebäcks lastageplats.

Kärnområde Verkebäcks lastageplats

Klass 2

Gladhammar socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Verkebäcksviken, med dess branta bergssidor, som mjukt övergår i sjön Maren. Vikens
betydelse för de omkringliggande bruken.

Mötesplatser

Verkebäcks naturliga funktion som mötesplats med först krog och senare
handelsstråk.

Byggnadstraditionen

Bebyggelse från sent 1800-tal som från början främst haft reveterade fasader.

Sjöfart och kustnäringar

Hamnen vid Verkebäck, med sin koppling till Gunnebo Bruk och Ankarsrums Bruk.
Bevarat magasin, tillhörande Ankarsrums bruk.

Brukens landskap

Verkebäcks hamn och station som haft en avgörande betydelse för Ankarsrums
Bruks och Gunnebo Bruks framgång.

Kärnområdet omfattar Verkebäcks lastageplats, d.v.s. samhället kring hamnen samt stationsmiljön. Bebyggelsen
omfattar dels tätortscentrats byggnader av kommersiell karaktär samt byggnader kopplade till hamnen, dels
smalspårets byggnader som varit en viktig del för samhället Verkebäck.
Kärnområdet Verkebäcks lastageplats är en bärande del av Verkebäcks historia och hur den lilla tätorten växte fram.
Tätortens struktur, byggnader och spåren efter hamnen och smalspårets betydelse är alla viktiga element i miljön.
Centrumet bär på spår efter kommersiell verksamhet och speglar dess långa funktion som en naturlig mötesplats, vilket är
viktigt och bär på höga kulturhistoriska värden.
Utvecklingen av Verkebäcks lastageplats beror främst på dess koppling till Ankarsrums Bruk. Ända sedan starten 1655 hade
bruket använt hamnen i Verkebäck för inskeppning av järnmalm och utskeppning av stångjärn. Bruket hade flera egna
fartyg och anställda skeppare, och även en särskild bokhållare för hamnen i Verkebäck. Denne bodde fram till 1870-talet på
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Verkebäcks gård, som han också brukade. Av gården återstår idag endast ett boningshus. Vid viken hade bruket en krog
med stall som beboddes av en arrenderade krögare med familj. Där låg också själva lastageplatsen med bryggor och
brukets järnbodar. I bodarna magasinerades produkterna, som stångjärn och tjära, innan de lastades för vidare sjöfart. Inga
utav dessa byggnader finns kvar idag.
Vid Verkebäckviken gick landsvägen mot Västervik alltså förbi två lastageplatser och en krog. Området måste tidigt ha
framstått som attraktiv för dem som ville bo på en plats med stor genomströmning. Inte minst för handlare och
hantverkare, även om möjligheterna att öppna eget på landsbygden var ytterst begränsade innan näringsfriheten infördes i
Sverige vid 1800-talets mitt. I området ner mot viken låg flera torp och backstugor redan i början av 1800-talet och under
seklet förtätades bebyggelsen till ett litet samhälle: Verkebäcksvik.
Då järnvägen började byggas i Sverige vid mitten av 1800-talet, ville patronerna på Ankarsrum få en järnvägsförbindelse
också till sitt bruk. Högst upp på listan stod en järnväg mellan Ankarsrum och Verkebäck – helt begripligt med tanke på det
arbete som krävdes då kol, malm, järn och skogsprodukter skulle fraktas på oxfåror mellan de båda orterna. Det skulle dock
dröja 20 år, innan järnvägsbygget påbörjades. Det var då Hultsfred-Westerviks Jernvägs-Aktiebolag bildades i december
1875 med Ankarsrums Bruk som den största aktietecknaren.
När järnvägen började byggas i Verkebäck bodde cirka 60 personer i eller i anslutning till Verkebäcksvik. Bland dem fanns
en fjärdingsman, men de flesta husfäder var hantverkare eller arbetare. Där fanns också en handelsbetjänt som bodde och
arbetade i en nytillkommen handelsbod. Ungefär samtidigt med järnvägens tillkomst lades Böljerums by under en ägare
som började utarrendera tomter i området. Många av de hus som ligger på den norra sidan av dalstråket uppfördes under
1880- och 1890-talen.
År 1950 såg Verkebäck i stort sett ut som idag, men var samtidigt ett helt annat samhälle. De flesta hus inom kärnområdet
inrymde något företag eller servicefunktion1. Verkebäck var fortfarande en knutpunkt med rullande tåg och båtar som gick
från hamnen. Men i samband med att bilismen ökade förlorade Verkebäck sin ställning som mötesplats och
kommunikationscentrum.
Bebyggelsen inom kärnområdet Verkebäck lastageplats kännetecknas främst av byggnader från sent 1800-tal, där
majoriteten har reveterade/putsade fasader, målade i ljusa kulör. Många byggnader som en gång haft denna typ av fasad
har i senare tid panelbeklätts, vilket medfört att den en gång så enhetliga bebyggelsen blivit något mer splittrad. Taken är
främst sadeltak, belagda med tvåkupiga betongpannor, en- och tvåkupiga lertegelpannor alternativt falsade plåttak. Till de
traditionella takmaterialen hör de två sistnämnda typerna. Ekonomibyggnaderna har ofta träpanel, målad med falu rödfärg.
Taken har traditionellt varit belagda med en- eller tvåkupigt lertegel, alternativt s.k. sticketak, men idag har de flesta
belagts med rödlackad, korrugerad plåt.
Inom kärnområdets finns inga fornlämningar registrerade.

1 På 1950-talet fanns det följande i Verkebäck: kommunhus, distriktssköterska, barnmorska, polis, försäkringskassa, järnvägsstation med postkontor,
hamn, rederi, åkerier, taxirörelse, bensinmack, Konsumbutik, diverseaffär, fler caféer/konditorier, bageri, charkuteriaffär, frisör, tobaksaffär, skomakeri
med skoaffär, handelsträdgård, gjuteri, tre skrädderier, urmakare, båtbyggare, baptistkapell, nykterhetsloge med biosalong.
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Verkebäckshamn, sett från sydost. De rödfärgade byggnaderna närmast vattnet är f.d. magasin och båthus, som numera delvis byggts
om till bostäder. Det gula huset som reser sig i bakgrunden kallas ”Karlslund”.

Fastigheten ”Fridhem” omkring år 1930. Den centralt placerade
fastigheten friköptes redan 1857, men ägaren kunde trots det inte
hindra att järnvägen 1878 drogs rakt över tomten. När huset
uppfördes är oklart, men några år in på 1900-talet hade det denna
utformning. Här drev George Karlsson diversehandel från 1920talet och framåt. Bild: Vykort ur Hans Carlssons samling, lånat från
skriften ”Verkebäck nästa”, 2010.
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Fastigheten ”Fridhem” år 2018. Under senare år har byggnaden
förändrats kraftigt exteriört. Att återställa den reveterade fasaden
och fönstrens utformning och storlek skulle vara positivt för
platsen.
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”Karlslund” där det drevs diversehandel och skrädderi, från
åtminstone år 1906 fram till mitten av 1940-talet. Huset har under
senare år byggts om kraftigt och har då blivit av med sin
reveterade fasad. Fasaderna kan med fördel återställas i
framtiden.

”Philska fastigheten” har fått sitt namn efter byggmästare Phil.
Huset är uppfört på 1890-talet. Även denna fastighet genomgick
en kraftig ombyggnad nyligen och kan med fördel återställas till
ett mer ursprungligt utseende i framtiden.

”Gröndahlska fastigheten” har fått sitt namn efter
skräddarmästare Gröndahl. Även detta hus är uppfört på 1890talet.

Godtemplarelogen ”Vinterny” uppfördes i slutet av 1800-talet
utmed Valstadsvägen.
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Flygfoto över Verkebäcksviken år 1959. Till vänster i bild ser vi de tidigare nämnda fastigheterna i följande ordning nedifrån kortet och
upp: ”Fridhem”, ”Karlslund”, ”Philska fastigheten” och ”Gröndahlska fastigheten”. I mitten av bilden syns det ovan nämnda båthuset och
magasinet. Foto: KLM.

Verkebäcks stationshus stod färdigt 1879. Då järnvägen övergick i
SJ:s ägo år 1949 lät man modernisera stationshuset till nuvarande
utseende och planlösning.

11

Ett av stationsmiljöns tillhörande ekonomihus. Till den
ursprungliga stationsmiljön hörde, förutom stationshus, ett
godsmagasin, ett vattentorn (rivet), ett ekonomihus, en
matkällare, ett avträde (rivet) och en lastkaj.
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”Vita huset i backen” utgjorde troligen den första
inspektorbostaden till lastageplatsen. Senare inrymde byggnaden
Konsum.

Baptistkapellet i Verkebäck uppfördes i mitten av 1920-talet.
Baptistförsamlingen hette ”Rätt och Sanning”.

”Villa Solvik” stod färdigt 1926 och kom att inrymma bostad och
bageri.

I början av 1870-talet lät Ankarsurms Bruk anlägga nya karjer och
godsmagasin vid Verkebäck. Här syns det enda kvarvarande
magasinet från den tiden.

I samband med att nya godsmagasin uppfördes i början av 1870talet anlades nya kajer för att kunna möta den ökade fraktfarten
med ångbåt. Här syns delar av denna kaj.

”Verkebäcks gård” fungerade under en tid sombostad åt
Ankarsrums Bruks bokhållare. Idag återstår enbart boningshuset.
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Karta över kärnområdet Gunnebo brukssamhälle.

Kärnområde Gunnebo brukssamhälle

Klass 2

Gladhammar socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Byggnadstraditionen
Bruksorterna

Verkebäcksviken, med dess branta bergssidor, som mjukt övergår i sjön Maren. Vikens
betydelse för de omkringliggande bruken. Åängsdammen som haft stor betydelse för
Gunnebo Bruk.
Brukets tyska influenser som resulterat i flera korsvirkesbyggnader som finns kvar än
idag.

Gunnebo är en betydelsefull bruksort med hundraåriga anor, vars varande är
det som styrt ortens expansion och utveckling. Bruket har en bärande del i det
bruksrike som finns i Västerviks kommun.

Kärnområdet Gunnebo brukssamhälle omfattar ett område omkring Gunnebo Bruk, som tillsammans med brukets
utveckling, successivt byggts ut enligt den för tiden rådande ideal. Bebyggelsen består av byggnader från olika tider som
är kopplade till bruksmiljön, såsom bruksbyggnader och arbetarbostäder, men också egnahemsbebyggelse.
Kärnområdet Gunnebo brukssamhälle ter sig ganska utspritt och speglar många olika tidsepoker. Den gamla industrimiljön
med tillhörande arbetarbostäder äger dock ett väldigt högt kulturhistoriskt värde när det gäller att åskådliggöra gårdagens
arbetsvillkor och grunden för vårt välstånd. Tillsammans med egnahemsbebyggelse och ett centrum från 1900-talets mitt
visar det på hur ett brukssamhälle gradvis utvecklas och bildar områden som speglar sin tid och de ideal som var rådande
då.
Platsen där tätorten Gunnebo idag är belägen har en lång historia. Gladhammars socken var under medeltiden en
skärgårdssocken och hade då två skärgårdskapell. Ett nordligt kapell i Västerviks stad och ett i söder på Björnhuvuds ägor i
Västrum. Enligt källor är det inte omöjligt att tänka sig att de två kapellen har haft en hednisk föregångare vid gården
Hovgård i Verkebäcksviken, åtminstone tyder namnet Hovgård på detta. Som tidigare nämnt utgörs nuvarande Gunnebo av
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bland annat gården Hovgård. Den för orten mycket betydelsefulla bruksmiljö är uppdelad i ”Övre” och ”Nedre” bruket och
det är framför allt i det senare finns inslag av äldre byggnadsskick. Det som kallas Nedre bruket i Gunnebo har tidigare
kallats ”Hoggel” efter den gamla gården Hovgård, som låg just här.
Gunnebo Bruk grundades den 4 juni 1763 då Västerviksborgaren Hans Hultman sökte privilegier på en knipphammare2 vid
Hovgård, där det sedan tidigare fanns en såg- och mjölkvarn. Samma år köpte Hultman också gården Stora Gunnebo, som
låg intill Hovgård, där han år 1764 uppförde en smedja i samband med att han fick sitt ovan nämnda privilegium. Året därpå
fick han privilegier på tre nya spikhammare. Det byggdes också delvis på Lilla Gunnebos ägor, en gård som Hultman också
hade köpt in. Smidesjärnet som framställdes vid anläggningarna gick främst till Hans Hultmans egen varvs- och
rederirörelse. Några år efter grundandet, under 1790-talet, minskade produktionen vid Gunnebo Bruk och det satsades på
andra bruk istället. År 1844 sålde Hans Hultmans barnbarn, Lars Hultman d.y., Gunnebo Bruk och gick själv i konkurs år
1852.
Redan år 1852 startades dock ett nytt bolag vid Gunnebo Bruk, lett av bokhållaren Adolf Fredrik Andersson och tysken Carl
Joede, som blev disponent. Från att tidigare ha varit ett obetydligt hammarbruk utvecklades det till ett framgångsrikt
järnbruk med bl.a. skruvtillverkning, tråddragning och kättingssmide. Den första skruvfabriken i Sverige uppfördes här och
fick namnet ”Snuggan”. Även flera andra maskiner inköptes och ett tråddrageri byggdes. 1858 startades en liesmedja, en
kättingsmedja inrättades i en ny korsvirkesbyggnad i tysk stil, och 1862 var den första spikfabriken samt ett valsverk färdiga.
År 1860 bildades ett aktiebolag och vid bolagsbildningen blev aktiemajoriteten överlåten på tyska ägare. 1864 började man
uppföra ett stort puddel- och valsverk i det s.k. nedra bruket. Gunnebo hör till de utvecklingsbara företag som genom
anpassning till modernt bolagstänkande räddades undan bruksdöden som rådde under det sena 1800-talet. En betydande
utbyggnad skedde under senare hälften av 1800-talet. 1876 bildades nämligen ett nytt aktiebolag och 1877 stod en ny
spikfabrik färdig.
Ett bruk krävde många anställda arbetare och vid Gunnebo bruk inhystes till en början de anställda där det fanns plats.
Ingenjör Gustaf Lürmann, som senare blev disponent, fick vid sin ankomst år 1860 bo i mjölnarens lilla ryggåsstuga vid
Hovgård. Först från 1860-talet började man bygga stora arbetarbostäder som t.ex. ”Tråddrageribyggnaden” i korsvirke och
”Kasern” vid Hovgård, som var uppförd i tre våningar och hade 44 rum, numera riven.
I Gunnebo går det att avgränsa och särskilt belysa olika bebyggelseområden, där utvecklingen har följt ett traditionellt
mönster. I takt med att bruket fortsatte utvecklas och växa, gjorde även samhället omkring bruket det. År 1889 bestod
bostadsbeståndet vid Gunnebo av omkring ett 40-tal hus. Under 1910-talet uppfördes flera hus för bl.a. förmän,
portvaktare, arbetarefamiljer och brukstjänstemän. Dessa var främst putsade/reveterade hus, målade i ljusa kulörer. Taken
var främst sadeltak och var från början täckta med en- eller tvåkupigt lertegel. Idag är vissa av dessa byggnader rivna och
bland de som finns kvar har takmaterialen ofta bytts till moderna material, såsom betongpannor och tegelimiterad plåt, s.k.
”plegel”.
Exempel på hus för arbetarefamiljer hittar vi längs Dalsvägen, där fyra likadana hus ligger efter varandra. Dessa är uppförda
omkring 1910-1920-talet och har sannolikt inrymt flera familjer. Dess arkitektur speglas delvis av 1920-tals klassicism, med
tydligt markerade knutar som efterliknar kolonner. De har brutna tak, som från början varit belagda med tvåkupigt lertegel,
men där tre av dem idag har fått nya takmaterial i form av tvåkupiga, svarta betongpannor. Fasaderna har en locklistpanel
som varit målad med falu rödfärg, men där flera av byggnaderna idag har målats med röd olje- eller akrylatfärg istället.
Området med bruksarbetarbostäder, beläget vid Nedre bruket, är idag väl sammanhållet och avgränsat. Byggnaderna, som
främst är från slutet 1800-tal och tidigt 1900-tal, kan indelas i två kategorier. Den första kategorin har rödfärgad panel och i
övrigt enkelt utseende. Den andra kategorin är byggd i korsvirkesteknik – vilket även syns i intilliggande fabriksbyggnad.
Korsvirkeshusen är annars ett främmande inslag i kommunen men minner om det tyska inflytandet på bruket. Alla dessa
arbetarbostäder ägdes vid dess uppförande av bruket och hyrdes enbart ut till arbetarna mot låga avgifter.
Bruksarbetarbostäderna har sadeltak som är belagda med en- eller tvåkupigt lertegel.
Det var först på 1930-talet som arbetarna själva kunde förvärva mark och bygga egna hem. Denna egnahemsbebyggelse var
ofta enhetlig med likadana villor på rad. De är uppförda i 1½-plan med brutna tak, från början belagda med tvåkupigt
lertegel, och fasader klädda med locklistpanel i varierande kulörer. Idag har många av dessa villor genomgått sentida
förändringar med bytta fönster och moderna betongpannor på taken.

2 Knipphammare är en snabbgående, vattendriven hammare som drogs upp med hjälp av vattenkraft för att sedan falla ner och med tyngdkraftens hjälp
slå ner på det, i det här fallet, smidesföremål som placerades under hammarskallen.
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Även andra inrättningar uppfördes för att skapa ett fungerande samhälle kring Gunnebo bruk. Åren 1917-1918 uppfördes
exempelvis en större sjukstuga, inrymmande, förutom klinik och sköterskebostad, även en epidemiavdelning. 1909 byggdes
också en ny skola och år 1933 skänkte bruket en tomt till Gunnebo Folkets Husförening där en stor föreningsbyggnad
uppfördes.
På 1950-talet var dock bostadsbyggande och samhällsservicen starkt eftersatt i Gunnebo. Brukets bolagsstyrelse beslöt
1950 om ett ombyggnadsprogram, nybyggnad av 36 lägenheter samt kraftig höjning av subventionerna till
egnahemsbyggare. Servicen, i form av vatten- och avloppsledningar, började byggas ut 1949. Ett centrum började planeras
och 1954 var den första etappen av centrumbebyggelsen klar med affärshus och två bostadshus. Nästa etapp innehöll
bostäder och lokaler för polis, post, bibliotek och sjukkassa. Från den här tiden och fram till 1960-talet finns även
välplanerade exempel på egnahemsbebyggelse. Ett exempel är villorna längs med Spjutgatan. Dessa byggnader är i ett plan
med källare/gillestuga med fasader klädda med antingen gult eller rött tegel. Alla har flacka sadeltak, där de hus som har
rött fasadtegel är belagda med tvåkupiga, svarta betongpannor och de med gult fasadtegel är belagda med tvåkupigt, rött
lertegel.
I kärnområdet finns inga fornlämningar registrerade.

Vy från inloppet vid Nedre bruket. Bortom båtarna syns Verkebäcksbron.
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En för tiden modern ladugård, uppförd på 1940-talet. Ladugården
är belägen i västra delen av Gunnebo.

Brukets f.d. brandstation som dessförinnan också som fungerade
som stall.

Lilla Gunnebo, en parstuga från 1685. Idag används byggnaden
som hembygdsmuseum.

Tegelbyggnaden i bakre delen av fotot är den mekaniska
verkstaden som uppfördes 1916.

Överingenjörens bostad som uppfördes någon gång under 1900talets början.

I samband med byggexpansionen under 1910-talet uppkom
behovet av en ny disponentbostad. Byggnaden ritades av den
välkände Linköpingsarkitekten Axel Brunskog (1879-1946).
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Brukskontoret i Gunnebo som är beläget vid Övre bruket. Det
uppfördes i början på 1860-talet.

Byggnaden som huserade den gamla Brukshandeln, uppfört 1918. I
huset har det även funnits postkontor.

Vy mot arbetarkasern på Gunnebo bruk, belägen vid nedre
bruket. Till höger i fotot syns delar av byggnaden som huserade
Brukshandeln. Foto: KLM.

Samma vy som föregående foto. Kasernen ör idag riven men
byggnadne för Brukshandeln finns kvar.

”Tråddrageribyggnaden” som var en av de arbetarbostäder som
uppfördes på 1860-talet.

”Tråddrageribyggnaden” år 1948. Foto: KLM.
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Del av korsvirkesbyggnad tillhörande Nedre bruket.

Arbetarbostad uppförd i korsvirkesteknik i slutet av 1800-talet,
belägen vid Nedre bruket.

En av de äldre kvarvarande arbetarbostäderna i Gunnebo,
belägen vid Nedre bruket. Byggnaden har genomgått flera
ombyggnader under 1900-talet.

Den f.d. sjukstugan och samlilngssalen som uppfördes mellan 19171918.

Flera likadana arbetarbostäder efter varandra längs med
Dalsvägen, uppförda 1910-1920-tal. De har från början haft
lertegeltak och andra typer av fönster.

I kärnområdets västra finns exempel på enhetliga villor från 1950talet längs med Spjutgatan.
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Gunnebo centrum. Centrumbebyggelsen påbörjades 1955 och
just den här delen innehöll postkontor, Sparbanken, det s.k.
Brukshotellet och afförer.
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Samma vy år 1964. Den runda skylten som syns på fasaden rakt
fram i bild är Gunnebo bruks stämpel, utformad som en prickad
ring med en häst och ordet ”Gunnebo” inuti. Foto: KLM.
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Karta över huvudområdet Hjorted. 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 HJORTED
Huvudområde Hjorteds samhälle omfattar tätortsbebyggelsen i Hjorted. Området sträcker sig från Hjorteds säteri i norr
till hembygdsparken i söder. Österut är huvudområdet utsträckt för att omfatta Kvarnbron med spåren av kvarnmiljö.

Beskrivning av huvudområdet
Hjorteds socken utgör den sydvästra delen av Västerviks kommun. Det norra sprickdalslandskapet domineras här av
skogsmark med smala odlingsområden i dalgångarna. I flera fall utgörs också dalarna av sjöar och vattenleder som bildar ett
sammanhängande nätverk genom vilket man kan nå från inlandet till kusten. Det här nätverket har använts för transporter
av såväl människor som gods. Inte minst flottningen av timmer har varit en viktig verksamhet som betytt inkomster för
skogsbygdens befolkning.
Inom huvudområdet Hjorted finns nordväst om kyrkan några få bronsålderslämningar i form av gravrösen och
stensättningar. Fornlämningarna visar på områdets långa kontinuitet som en plats där människor har levt.
Under medeltiden fanns tre frälsehemman, varav en var en sätesgård, samt ett kyrkohemman. Sätesgården förefaller då ha
kallats Hjortö. Flera av de adelssläkter som ägt gårdar i Tjust och på andra platser i landet har också ägt gårdarna i Hjorted,
till exempel Ivar Axelsson Tott och Magdalena Karlsdotter Bonde. Någon gång före 1571 blir sätesgården ett säteri. Ägare
var då Christer Larsson Hjortöätten. Säteriet har bestått in i våra dagar och utgör ännu en större jordbruksfastighet.
Under medeltiden byggs också socknens första kyrka och därmed etableras Hjorted på allvar som ett centrum för bygden.
Bygget av kyrka innebar att viktiga funktioner kom att samlas till orten så som prästgård, nuvarande byggd 1814,
sockenstuga och med tiden också skola och fattigstuga. Den första kyrkan som byggdes var av trä och kom att fungera som
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sockenkyrka fram till 1700-talets andra hälft. År 1749 konstaterade man att den var ”bygd af ekewärke, som står rätt upp
och ned och som på endne syllorna är aldeles förmultnad, att den vid minsta rubbning torde falla öfverända”. En ny kyrka
av sten byggdes och denna stod klar 1780. Kyrkan har flera tidstypiska stildrag så som långhusets brutna tak, de ljusa,
putsade fasaderna med stora ljusinsläpp, tornet med sin klockformade huv samt den lilla lanterninen.
Många sockenscentrum stannade vid en bebyggelse kopplad till gemensam service som skola och prästgård men Hjorted
kom att utvecklas till ett mindre samhälle. En viktig anledning var kommunikationer. Den långsträckta sjön Hjorten var en
kommunikationsled som före biltrafiken varit viktig för de boende i socknen. Men även landförbindelser som passerade
genom Hjorted hade betydelse. I Hjorted möts vägar från fyra väderstreck och orten är en knutpunkt för kommunikationer i
inlandet. Fram till 1800-talet var Kvarnbron nordost om samhället den viktigaste förbindelseleden. Vägen söderut, med bro
över sjön Hjorten, Sundsbron, var då bara tillgänglig för ridande och gående men under 1800-talet kom Sundsbron att
byggas om och överta rollen som den viktigaste vägförbindelsen söderut.
Kvarnbrons byggnadstid är inte känd men bron är byggd av kilad sten som inte bearbetats mer än som behövts. Det
indikerar att den har en hög ålder. Vid den broinventering som länsmuseet utförde 1981–82 klassades bron i högsta klass
vad gäller kulturhistoriskt värde. Kvarnbron går över den smala vattenförbindelsen mellan sjön Hjorten och Mjösjön. Detta
har varit en av flottningslederna ut till kusten. År 1905 fanns kvarn och såg med snickerifabrik på platsen. Kvarnbrons
snickerifabrik ska främst ha tillverkat lådämnen till Tändsticksfabriken i Västervik. År 1949 brann fabriken ner och
återuppbyggdes inte. Vid den tiden hade såväl kvarnverksamheten som flottningen spelat ut sin roll och platsen förlorade
sin betydelse.
När Sundsbron övertog rollen som den viktigaste transportleden söderut blev det början på en ny utveckling för
sockencentrat. Affärer och verksamheter startades och bostadsbebyggelsen växte sakta fram kring korsningen. Den
ekonomiska kartan från 1943 visar ett mindre antal fastigheter kring fyrvägskorsningen men redan ett par år senare har
bilden förändrats. Uppgifter från bokverket Sveriges Bebyggelse samt flygbilder från 1950-talet visar att Hjorted då raskt
växte. Man byggde framförallt utmed Ankarsrumsvägen och Lövtomtavägen. De flesta av husen är mindre villor, typiska för
traditionella egnahems-områden från den här tiden, men det finns också några större funkishus, varav några haft flera
lägenheter. Flera av husen har kvar sina putsade fasader och några har också en grov puts, gärna med någon form av
mönster, som är typiskt för trakten. På flygfoton från 1950-talet ser man också hur varje markstycke tagits till vara i
samhället med trädgårdsodlingar och fruktträd. Åren efter krigsslutet var fortfarande självhushållningen stark och att ha
egna potatisland och odlingar av grönsaker, frukt och bär var en självklarhet.
Under 1950- och 60-talet tillkom ny bebyggelse söder om centralskolan utmed Bokgatan, Skolvägen och Päronvägen i för
tiden typisk stil med putsade eller tegelklädda fasader, med svart betongtegel på taken och garage i källarplan. Även utmed
Prästgårdsvägen byggdes ett mindre antal villor vid den här tiden med varierande material och utformning. Mellan
Prästgårdsvägen och Skolvägen byggdes på 1960-talet tre putsade flerfamiljshus. Samhällets expansion fortsatte under
1970-talet då ny bebyggelse tillkom utmed Sahultsvägen och västra delen av Rosvägen. Även i söder, på Himalajas sluttning
utmed Himalajavägen, byggdes en del villor men den ekonomiska kartan från 1978 avslöjar att enstaka tomter i det
området inte var bebyggda vid den tiden. I områdena från 1970-talet ser man flera för tiden typiska stildrag så som höga
sadeltak, med takfoten lång nerdragen över fasaden, svart betongtegel, träpanel och joddlarbalkonger.
Fram till 1970-talet växte också en bebyggelse fram utmed Falsterbovägen nordost om samhället. Bebyggelsen här är
tidsmässigt blandad. Den består främst av villor men här finns också Hjorteds brandstation samt två byggnader med
marklägenheter. Eftersom byggnaderna är från olika tider varierar material och utförande.
Ett av de senaste tillskotten i samhället är de lägenheter i markplan som byggdes på 1980-talet utmed Skolvägen, söder om
1960-talets flerfamiljshus.
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Flygbild över Hjorted år 1950. I förgrunden den nya Centralskolan. Till vänster mitt i bilden prästgården och över prästgården syns den
nya bebyggelsen utmed Ankarsrumsvägen. Källa: Kalmar läns museums samlingar

Hjorted från norr, flygfoto från 1959. I förgrunden Hjorteds handelsträdgård som finns kvar än idag. Diagonalt genom
bilden går Ankarsrumsvägen. Källa: Kalmar läns museums samlingar
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1950-tal i korsningen Bokgatan-Pärongatan.

Servicelägenheter från 1980-talet samsas med 1960-talets
flerfamiljshus utmed Skolvägen.

Foto taget från Totebovägen mot nordost. Den stora
tegelbyggnaden är det f d mejeriet, idag Betania.

Sahultsvägen med tidstypisk 1940-tals villa till höger och 1970-tal
med joddlarbalkong till vänster.

Exempel på större bostadshus i funkisstil från 1940-talet som
inrymt flera lägenheter.

Villa i egnahemsstil från 1940-talet. Ett bevarat exempel på den
för området så typiskt grova putsstrukturen.
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Kvarnbron med sitt ålderdomliga stenvalv

Den ekonomiska kartan från 1943. Två kartblad har lagts samman, därav den vita linjen mitt i bilden.
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Den ekonomiska kartan från 1978. Två kartblad har lagts samman, därav skillnaden i kulör.

Skydd och riktlinjer
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
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Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
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.
Falsterbovägen från Hjorted och mot nordost är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som
kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL 8 kap 13 §), bör
utföras.
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Karta över kärnområdet Hjorteds centrum.

Kärnområde Hjorteds centrum

Klass 2

Hjorteds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Byggnadstraditionen

Mötesplats

Sjön Hjorten, Sundsbron och Kvarnbron har varit viktiga delar i inlandets
kommunikationsnät. Sjön Hjorten har haft en viktig roll i Hjorteds uppkomst och
utveckling.

I samhället finns flera byggnadsmässiga karaktärsdrag som är vanliga i regionen
så som grov putsstuktur med mönster, de svängda lunettfönstren och
avsaknaden av fönsterfoder.
Knutpunkt vid vattenled som under medeltiden blev sockencentrum. En plats där
fyra vägar möts. Här har service som kyrka, skola, affär och bank samlats och
fått Hjorted att växa från bondby till samhälle.

Kärnområdet Hjorteds sockencentrum utgörs av de centrala delarna av samhället Hjorted, med vägar, bro, offentlig
service och privata bostäder. Blandningen av byggnader för service och boende från olika tider berättar om samhällets
utveckling framförallt under 1900-talet.
Sockencentrat i Hjorted har ett högt kulturhistoriskt värde. Sedan medeltiden har detta varit socknens centrum. Kring de
viktiga kommunikationslederna sjön Hjorten, Sundsbron och vägkorsningen har samhället Hjorted utvecklats. Här har
offentliga funktioner som kyrka, kyrkogård, prästgård, skola och med tiden affärer och bank etablerats. Byggnader från
olika tider visar på hur samhället med tiden har utvecklats. Flera av byggnaderna har tidstypiska och välbevarade
exteriörer.
Redan under bronsålder vittnar gravanläggningar nordväst om samhället om att läget vid sjön var attraktivt. Det var också i
ett strategiskt läge på Hjortens norra strand som ett sockencentrum började växa fram under medeltiden. Rollen som
sockencentrum stärktes ytterligare när Sundsbron under 1800-talet blev den viktigaste förbindelselänken söderut.
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Kyrkan med omgivande kyrkogård är alltså en kyrkplats med anor sedan medeltiden. Den kyrka som står på platsen idag
utgör ett typiskt exempel på en kyrkobyggnad från slutet av 1700-talet. Kyrkogården söder och väster om kyrkan har byggts
ut i flera etapper. I anslutning till kyrkan fanns tidigare funktioner som fattigstuga och sockenstuga. Dessa är idag borta.
Kvar finns prästgården, belägen väster om kyrkan och inom kärnområdet. Den nuvarande byggnaden med två våningar och
ett högt sadeltak uppfördes 1814. Fasaderna är klädda med locklistpanel målad med röd slamfärg. Snickerier vid fönster
och dörrar, den markerade takfoten, knutar och dekorativa pilastrar är målade med vit oljefärg. En intressant detalj är de
bågformade lunettfönstern i gavelspetsarna som man kan se förekomma i trakten. Samtliga fönster saknar också
fönsterfoder vilket är vanligt i Västervikstrakten. Taket är belagt med tvåkupigt rött tegel. Av prästgårdens trädgård återstå
idag endast en mindre del sedan en stor del av marken sålts av till tomter för villabebyggelse. Även de ekonomibyggnader
som hörde till prästgårdens jordbruk är idag i stort sett borta.
En annan viktig verksamhet i sockencentrumet var skolan. Den första kyrkskolan i Hjorted var en träbyggnad som uppfördes
1846. Skolan låg nära kyrkan men kom att ligga i vägen när vägen från söder drogs om i slutet av 1890-talet. Ett nytt skolhus
byggdes då, idag församlingshem. Den gamla skolan hade använts i ca 50 år och även det nya skolhuset kom att ha
funktionen som skola i 50 år. Hjorteds utveckling och den ökande befolkningen i samhället gjorde att man 1953 byggde en
ny centralskola väster om kyrkan. Till centralskolan hörde också tre tidstypiska lärarbostäder byggda straxt söder om den
nya skolbyggnaden. De har putsade fasader, flacka tak med svart betongtegel och sidobyggt garage. Frånsett nya uteplatser
är byggnaderna exteriört välbevarade. Såväl skolan från 1953 som lärarbostäderna ingår i kärnområdet tillsammans med en
mindre grupp relativt välbevarade 50-tals villor med tidstypiskt gult tegel. Deras tidsmässiga samhörighet med skolan visar
på Hjorteds framtidstro vid den här tiden.
En verksamhet som under flera år kom att sätta sin prägel på samhället och göra Hjorted känt utanför sockengränsen var
Institutet för dövstumma som grundades 1863 av dåvarande kyrkoherden Johan Östberg. Pengar samlades in nationellt och
medlen höll igång verksamheten fram till 1910. Verksamheten bedrevs i en större byggnad öster om kyrkan som byggdes
med hjälp av donationer. När verksamheten för dövstumma lades ner köptes anläggningen av Kalmar läns norra landsting
som öppnade ett hem för kroniskt sjuka. Den gamla institutionsbyggnaden är idag riven men 1965 uppfördes Nynäsgården
efter ritningar av arkitekten Peter Bjugge, Stockholm. Verksamheten är idag ett äldreboende med lägenheter. Byggnaden är
en envåningsbyggnad med målat fasadtegel och valmat tak belagt med rött tegel. De ursprungliga entrépartierna har bytts
mot nya i aluminium. Trots det har byggnaden bevarat mycket av sitt ursprungliga uttryck. Hjorted har alltså en 150 år lång
tradition av att vara en plats för vård och omsorg.
Inom kärnområdet finns också ett antal byggnader som tidigare inrymt olika typer av verksamheter. Flera av dem är idag
bostäder. 1869 grundades Hjorteds sparbank. Nytt bankhus byggdes 1926 med stadsmässiga ambitioner. Fasaderna är
putsade och avfärgade i ljust gult med vita detaljer och ett brutet tak belagt med svart plåt. Det imponerande entrépartiet
med dubbla målade trädörrar ska ge banken ett solitt intryck. I de bågformiga fönstren på bottenvåningen finns också det
frostade glaset med texten sparbank bevarade.
Ett större affärshus byggdes i Hjorteds fyrvägskorsning 1926. På 1950-talet hade Ivar Renholm diversehandel i lokalerna.
Den tre våningar höga byggnaden är ett landmärke i samhället. Även denna byggnad har en ljus, putsad fasad och ett
brutet tak belagt med rött tvåkupigt tegel. I källarvåningen har det funnits förråd för butiken men också garage. Tidstypiska
detaljer är de rusticerade hörnen, de höga fönstren med mitt- och tvärpost samt de båda balkongerna. En lokal detalj är de
bågformade lunettfönstren, lika dem på prästgården, som flankerar balkongdörren mot söder. Av de ursprungen två
entréerna till butikerna i husets bottenvåning är en igensatt och den andra förändrad. Även de stora butiksfönstren har
förändrats och ett av dem, tillsammans med ytterligare några fönster i huset, har satts igen. Trots detta är byggnaden
mycket viktig för kärnområdets miljö.
År 1928 byggdes Hjorteds mejeri på fastigheten Nynäs 1:9. Huset i två våningar är byggt i rött tegel med ett brutet tak
belagt med rött tvåkupigt tegel. I bottenvåningen sitter kopplade tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft. På andra
våningen har de kopplade tvåluftsfönstren mitt- och tvärpost med spröjs i den övre luften. Redan 1944 hade verksamheten
lagts ner och byggnaden köptes av Betelförsamlingen som än idag äger byggnaden. Under tiden som församlingshem har
en tillbyggnad gjorts mot norr. Man har även satt igen ett par äldre ingångar och några fönster. Granne med mejeriet, på
Nynäs 1:10, uppfördes en större träbyggnad målad i ljus oljefärg. Här höll Hjorteds kvarn, grundad 1936, till. Byggnaden i 2
½ våningar har liggande träpanel och ett sadeltak belagt med röd korrugerad plåt. På tomten finns också ett äldre större
uthus med locklistpanel och ett pulpettak belagt med galvad plåt. Båda byggnaderna är relativt välbevarade och har inrymt
viktiga verksamheter i samhället Hjorted. De bidrar också starkt till den centrumkänsla som finns kring vägkorsningen.
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Hjorteds kyrka och kyrkogårds från sydväst.

Kyrkskolan byggdes i slutet av 1890-talet. Byggnaden är idag
församlingshem.

Hjorteds centralskola byggd 1953.

Bokgatan med de tre lärarbostäderna från 1951 på rad.

Nynäsgården från 1965.

Sparbanken från 1926.
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Affärshuset i korsningen, troligen 1930-talet. Källa: Kalmar läns
museums samlingar.

Affärshuset 2018.

Mejeribyggnaden, idag Betania.

Kvarnen med äldre ekonomibyggnad.
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Karta över huvudområdet Kilmare. 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 KILMARE
Huvudområde Kilmare omfattar gården Kilmare med gårdsmiljö, marker och fornlämningar. Sprickdalslandskapet var
under förhistorisk tid en del av vattenvägarna in i landet. Huvudområdet innehåller ett kärnområde vid gårdens
bebyggelsecentrum.

Beskrivning av huvudområdet
Sprickdalslandskapet präglar Västerviks kommun och vid Kilmare blir detta landskap tydligt avläsbart. Dalgången i
nordvästlig-sydostlig riktning var efter inlandsisens avsmältning en del av en vattenled in i landet. Landhöjningen skar av
flera av vattenvägarna in i landet och vid Kilmare bilades sjön Kilen i nordväst och Ängsjön i sydost. Dalgången är en gren till
den större Verkebäcksviken. Området har legat under högsta kustlinjen och höjderna kring dalgången är renspolade så att
berget går i dagen. Bergknallarna ligger som öar och inskjutande flikar i åker- och beteslandskapet. På sluttningarna
närmast åkermarken dominerar lövskogen men uppe på höjderna tar tallskogen vid.
På flera av höjdlägena kring gårdens marker ligger fornlämningar från bronsåldern och järnålder i form av gravrösen och
stensättningar. Det visar på att platsen tidigt varit attraktiv för människor. Lämningarna vi ser i dag utgörs av gravar, men
detta speglar inte hela bilden. Spåren efter tidigt åkerbruk och bosättningar avsätter i många fall inga spår synliga ovan
markytan, varför de är svåra att spåra i landskapet.
Den första skriftliga notering, enligt Det medeltida Sverige, som finns om Kilmare är från 1359. Då fanns två frälsehemman
och två kronohemman i Kilmare. Kung Erik Magnusson befallde Håkan Karlssons (Bergkvaraätten) arvingar att lämna fullt
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vederlag ”för Kilmare och det som därtill ligger”. Det förefaller som att Håkan Karlsson donerat sin jord i Kilmare till
Linköpings stift. Biskopen Karl Båt hade avsatt denna för prebendet1 till St Eriks kapell vid Linköpings domkyrka.
Ersättningen från Kilmare skulle lämnas till kyrkoherden i Lofta, Nils Gudmundsson, som då innehade prebendet.
Arvingarna var uppenbarligen inte villiga att lämna innehavet för kung Erik återkommer ett halvår senare med en ny
begäran. Arvingarna fick då nio veckor på sig att lämna ersättningen, annars väntar böter med 40 penningar för var och en
som uppbär något av gården. Under 1380-talet ser storgodsägaren Bo Jonsson Grip till att köpa jord i Kilmare och han bör
till slut ha ägt en stor del av byns marker.
Kilmare är alltså en större gårdsbildning redan under medeltid och 1500-talet och det fortsätter att vara så. Gården blir
under 1600-talet en del av underhållet för Stegeholms grevskap som då innehades av familjen Sture. Familjen Sture
avlöstes 1616 av Hans Christoffer von Königsmarck. 1628 bytte Johan de Rees och Hans Philipsson till sig de båda gårdarna
och därmed blev godset delat i två separata gårdar. 1769 var Kilmare den första byn i Gladhammar att genomgå storskifte.
Man var dock inte nöjda med resultatet utan arbetet gjordes om 1782 och från denna förrättning finns skifteskarta över
åker, äng och hagar bevarad. Under slutet av 1700-talet satt två brukare på varje gård.
Kilmare fortsatte att vara delat på två gårdar fram till 1868 då de återigen slogs samman till en gård. År 1886 köptes Kilmare
gård av familjen Dahlström. När gårdarna slagits samman fanns inte behovet av laga skifte. Jordbruksmaken har istället
kunnat brukas i stora skiften och odlingshinder har redan på ett tidigt stadium försvunnit. Som på många andra gårdar har
blötare marker i slutet av 1800-talet dikats ut och odlats upp.
Under 1900-talet har markerna till Kilmare gård följt jordbrukets utveckling i landet. Jordbruket har effektiviserats och
maskinerna har blivit större. Den ekonomiska kartan från 1943 visar ett odlingslandskap med flera små åkrar och flikiga
utlöpare till de större fälten. På samma karta från 1978 har en stor del av dessa mindre åkrar och flikar rationaliserats bort.
Delar av denna mark används idag som bete. Man har också under senare år drivit ett projekt för att med röjning och bete
öppna upp markerna ner mot Ängsjön igen.

1
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Under medeltiden en term för löneboställe åt anställda inom kyrkan eller skolväsendet.
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Vy över Kilmare från väster

Stensättning, RAÄ Gladhammar 125

3

Vägen från Västervik fram till Kilmare gård.
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Vy över odlingslandskapet vid Kilmare från öster.
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Utsnitt ur storskifteskarta från 1782

Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•

•
•

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

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.
Erixon, Sigurd (red), Sveriges Bebyggelse, Uddevalla 1957
Petersen, Claes-Göran Socknar och gårdar i Tjust, Västervik 2001
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 Kilmare.

Kärnområde Kilmare

Klass 2

Gladhammars socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Bronsålderskusten
Jordbrukslandskapet

Sprickdalslandskapet vid Kilmare har i förhistorisk tid varit en del av det vattensystem
som förband inlandet med kusten. Landhöjningen har brutit vattenleden men landskapet
är fortfarande avläsbart.

Lämningarna kring Kilmare kan dateras till bronsåldern och utgör en del av det
bronsålderslandskap som finns i Tjust.
Ett öppet landskap med ett än idag aktivt jordbruk och betesmarker som har
restaurerats. Kilmare är en större gård med ett storskaligt brukande som blir
tydligt i de storskaliga åkerlandskapet.

Kärnområdet Kilmare utgörs av gårdsmiljön vid Kilmare gård med byggnadsdelar från 1600-talet, det storskaliga
jordbrukslandskapet i dalen nedanför gården samt de omgivande höjdernas lämningar från bronsåldern.
Kilmare gård är ett kärnområde med höga kulturhistoriska värden. Inom miljön finns flera olika typer av äldre, välbevarade
byggnader som bidrar till förståelsen och upplevelsen av en äldre gårdsanläggning, med alla de olika funktioner som
behövdes för gårdens skötsel. Även det brukade odlingslandskapet är en viktig del av områdets kulturhistoriska värde. Här
finns en lång kontinuitet av brukande från bronsålder fram till idag.
Inom kärnområdet finns det tre från vararandra åtskilda koncentrationer med gravar, med tre gravar vardera. I den
mellersta koncentrationen återfinns ett bronsåldersröse (RAÄ Gladhammar 117:1). De resterande gravarna inom
kärnområdet utgörs av runda stensättningar, daterade till brons eller järnålder (RAÄ Gladhammar 112:1–3, 117:2–3, 118:1–
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3). Under förhistorisk tid var dagens odlingsmarker vid Kilmare en havsvik. Gravarnas placering upp på höjdlägena berättar
om det. I anslutning till gravarna har dåtidens bebyggelse och odlingsmarkerna legat.
De mest anslående byggnaderna i miljön är huvudbyggnaden med de båda flyglarna. Huvudbyggnaden ska ha uppförts på
1600-talet och fick sin nuvarande utformning vid en tillbyggnad på 1700-talet. Flyglarna byggdes under 1700 och
anpassades för att stilmässigt harmoniera med huvudbyggnaden. En större modernisering av huvudbyggnaden gjordes
också 1956. Huvudbyggnaden är tre våningar hög under ett brutet tak. Fasaden är symmetriskt uppbyggd i nyklassicistisk
stil och klädd med en slät, stående brädpanel målad i en grå-grön kulör. Panelen och färgsättningen ska ge intryck av att
byggnaden är putsad. Entrépartiets kolonner bär upp en liten balkong. Taket är belagt med enkupigt rött tegel. Flyglarnas
fasader är klädda med locklistpanel i samma kulör som huvudbyggnaden.
Huvudbyggnaden ligger med utsikt över dalgångens odlingsmark i söder. Mot söder finns en terrasserad trädgård.
Terrasserna bärs upp av kraftiga murar av natursten försedd med trappa. Terrasserna avskärmas av gjutjärnsstaket, häckar
och putsade stolpar. Framför huvudbyggnaden, mot norr, finns en stor grusplan och flera större lindar.
Öster om huvudbyggnaden ligger en polygonal byggnad som åtminstone under en period har använts som hönshus och
därför kallas hönshuset. Den åttkantiga byggnader förekommer ibland, antingen uppförda i trä eller murad. De kan ha haft
olika funktioner. I Kalmar län är de ovanliga. Ett exempel finns dock på Ems herrgård där det har använts som rökhus. I
Skåne finns exempel på hönshus byggda med åttkantig form. Hur byggnaden på Kilmare ursprungligen har använts är inte
känt. Idag är den inredd som festlokal sommartid. Den lilla tornkonstruktionen var tidigare duvslag. Byggnaden står på en
rejäl stensockel. Fasaderna är klädda med liggande rödmålad panel. På varje sida finns ett fönster och under det en lucka
för hönsen, undantaget mot väster där husets dörr finns. Taket är belagt med tvåkupigt rött tegel och kröns av ett litet torn
med samma form som byggnadskroppen. På denna del av byggnaden är fasaderna är klädda med stående rödmålad panel.
Idag är byggnaden inredd som bostad. Söder om hönshuset ligger ett bostadshus, klätt med rödmålad locklistpanel och
brutet tak belagt med tvåkupigt rött tegel.
Gårdens ekonomibyggnader ligger dels väster om vägen mot Västervik, dels några hundra meter öster om
huvudbyggnaden. I det första läget, väster om vägen, finns stall, loge, smedja, magasin och snickeri, och i det andra
ladugård och tröskloge. Flera av de större äldre byggnaderna är byggda i skiftesverksteknik och målade med röd slamfärg.
Ladugården, trösklogen och logen har i senare tid fått tak belagda med korrugerad svart plåt medan stallet och smedjan har
i kvar äldre enkupigt rött tegel. Extra omsorg har lagts vid ladugårdens och stallets fönsteromfattningar. Dörrar är
genomgående målade i svart utom på ladugården där de målats gula. Stallet ska enligt Sveriges bebyggelse ha byggts
omkring år 1800 medan ladugården uppfördes på 1870-talet.
En gård av Kilmares storlek krävde förr en stor arbetsstyrka och runt om på gårdens marker har funnits flera torpställen.
Familjerna var stora med många barn. Omkring år 1900 flyttades därför en skolbyggnad från Kläcksvik till Kilmare. Skolhuset
ska ursprungligen ha byggts med virke från Gladhammars medeltida kyrka. Skolbyggnaden och intill liggande lärarbostad,
båda välbevarade, har stående locklistpanel och är målade i rött och med vita snickerier. Vid storkommunreformen 1952
var Kilmaren en av sex skolor i Gladhammars kommun (övriga fem var Gladhammar, Sundsholm, Fårhult, Valstad och
Gunnebo) men några år senare hade verksamheten koncentrerats till Gladhammar och Gunnebo. Idag används båda
byggnaderna som bostad.
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Huvudbyggnaden från norr.

Den västra av flygelbyggnaderna

Kilmare gård med trädgårdens terrasser, från söder.
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Hönshuset.

Ladugården och bortom den trösklogen.

Stallet väster om mangårdsbyggnaden.

Närbild av stallets foder kring fönster och luckor.

Loge

F d skolhuset som flyttades hit omkring år 1900.
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Karta över huvudområdet Spårö-Grönö. 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 SPÅRÖ-GRÖNÖ
Huvudområde Spårö-Grönö omfattar de båda öarna Spårö och Grönö som omger Spårösund. Huvudområdet innehåller
kärnområdet Spårösund.

Beskrivning av huvudområdet
Spårö och Grönö ligger inom Tjusts urbergsskärgård. Båda öarna har skrapats rena av inlandsisen och där ett tunt jordlager
samlats växer mager tallskog. I fuktigare dalgångar kan gran- eller lövskog ha tagit över. Mest dramatisk av de båda öarna
är Spårö med sin skarpa bergvägg som markerar infarten till Spårösund och den gamla farleden in till Västervik.
Öarna har med sitt läge säkert varit viktiga sjömärken redan under förhistorisk tid men registreringar av fornlämningar är
få. Öarnas karga natur har gjort det svårt att försörja sig som fastboende men troligen har här funnits lägen som utnyttjats
för jakt och fiske i perioder.
Spårö omnämns redan år 1231 som en av platserna utmed den danske kung Valdemars segelled. Leden var en
inomskärsled från Utlängan i Blekinge till nuvarande Tallinn i Estland. Redan vid den här tiden kan det ha funnits någon typ
av sjömärke eller vårdkase på ön. Däremot blev ön aldrig aktuell som styrmansort eftersom det helt enkelt inte gick att
försörja sig på ön. Grönö omnämns inte under medeltiden utan namnet återfinns första gången på en länskarta från 1680.
Spårö och Grönö var en viktig del av försvaret av Västervik. Trots det kostade man aldrig på några bättre
försvarsanläggningar. När staden verkligen utsattes för danskt anfall under Kalmarkriget 1612 fanns inget försvar på öarna
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kring staden och Västervik härjades. Vid flera tillfällen under 1600- och 1700-talen gjordes ansatser för att bygga upp mer
permanenta försvarsanläggningar men projektet var krävande och dyrt. Det stannade vid tillfälliga lösningar.
Istället var det två andra funktioner som kom att bli viktiga för de båda öarna. Spårös funktion som sjömärke har redan
nämnts. Från mitten av 1600-talet vet man att det fanns en vårdkase på ön och med tiden kom den välkända båken att
byggas. Ön kom också att bli fyrplats.
På Grönö inrättades tullstation. De första uppgifterna om en sådan plats är från 1645 och då kallades platsen för Horns
tullplan eftersom ön hörde till Horns ägor. På en karta från 1690 är en större byggnad inritad där tullhuset än idag ligger.
Alla fartyg som skulle in till Västervik var skyldiga att gå genom Språösund. Avståndet in till Västervik gjorde också att
platsen kunde fungera som en karantän i tider då smittsamma sjukdomar härjade, till exempel under peståret 1710.
Förutom bebyggelsen vid tullstationen har det funnits ett par torpmiljöer på öns västra sida vid Grönsundet. Under 1900talets andra hälft har Grönö fått en bro för biltrafik och en fritidshusbebyggelse har vuxit fram. Idag har en del av
fritidshusbebyggelsen omvandlats till permanentboende.

Grönö och Spårö från Hornslandet. Fjärden framför öarna kallas Lindödjupet.
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Modern bebyggelse på Grönö.

Södra inloppet till Spårösund. Byggnaden som syns är en äldre
torpstuga. Bakom bergknallen skymtar taket till tullstationen.

Ekonomiska kartan över Grönö från 1943 innan broförbindelsen och fritidshusbebyggelsen tillkom.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•

•

•
•

•

Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
Spårö båk (H27) har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap).
För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt
i vilka avseenden den inte får ändras.
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 §).

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.
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Karta över kärnområdet Spårö.

Kärnområde Spårö

Klass 1

Västerviks stad

Byggnadstraditionen

Byggnaderna uppvisar flera drag typiska för den typ av verksamheter som de
representerar. Det gäller båken och fyren men också fyrvaktmästarbostaden
med sin för Sjöfartsverket typiska panel.

Sjöfart och kustnäringar

En central plats för Västerviks sjöfart med kontinuitet ner i förhistorisk tid.

Kärnområdet Spårösund är en viktig plats i Västerviks stads historia. Såväl verksamheterna på Spårö som tullstationen
på Grönö har spelat en central roll för stadens sjöfart från förhistorisk tid fram till idag.
Centralt för kärnområdet Spårö är dess funktion för sjöfarten i området. Samtliga byggnader har ett högt eller mycket högt
kulturhistoriskt värde på grund av respektive byggnads historiska funktion. På ön finns båken som syns vida omkring. En båk
är ett fyrliknande sjömärke utan ljus. Dess siluett skulle kunna ses på långt håll och därmed hjälpa till med navigationen till
sjöss. Spårö är i sig själv ett landmärke med den dramatiska klippväggen mot Spårösund. Troligen har det redan under
förhistorisk tid funnits sjömärken i form av kummel på ön. Det finns alltså en mer än 1000 årig historia av att använda ön
för att hjälpa sjöfarare.
Spårö båk (RAÄ Västervik 85:1) får representera de äldre lämningar av sjömärken som idag oftast är borta. Det finns endast
en känd förhistorisk lämning på Spårö, ett gravröse (RAÄ Västervik 93:1). I den norra delen av kärnområdet finns en grotta
under ett större klippblock som kan vara värd ett besök (RAÄ Västervik 2:1). Det finns inga kända lämningar i grottan, men
denna typ av grottor har ofta använts för tillfälliga övernattningar. I norra delen av Spårösund finns en registrerad vrakplats
efter Skonerten Prosper som förliste i västlig kuling den 25 november 1865 (RAÄ Västervik 179).
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Spårö båk byggdes 1776–1777. Den hade då föregåtts av en äldre anläggning. Den båk som står på platsen idag ritades av
överintendenten C F Adelcrantz, en av dåtidens ledande svenska arkitekter. Inspirationen till byggnaden, 25 meter hög med
inåt lutande väggar och ett svängt toppigt tak, hämtade han från en båk han sett utanför Neapel. Stenen till byggnaden
bröts på ön. Byggnaden har luckor i taket och under 1800-talet kunde man vid dåligt väder nattetid tända järnkorgar med
tjärved som hölls ut genom luckorna för att hjälpa sjöfarare. Båken hade ursprungligen tak klätt med spån men 1925 slog
blixten ner och tände eld på byggnaden. Skadorna blev omfattande men byggnaden reparerades och fick istället ett plåttak
målat i rött. Byggnadens fasader är putsade och avfärgade i vitt. Små, fönsterförsedda gluggar släpper in dagsljus. Idag
täcker svartmålade träluckor fönstren. Även dörren är av svartmålat trä, idag förstärkt med en järngrind. Redan 1935
byggnadsminnesförklarades båken. Sedan hösten 2018 ägs Spårö båk av Västerviks kommun.
En intensivare sjöfart krävde större säkerhet till sjöss. 1884 byggdes en fyr på Spårö. Denna fyr drevs av fotogen och var i
drift fram till 1934. Så byggde en ny fyr och fundamentet till den gamla införlivades med en ny vaktstuga som byggdes
samtidigt. Några år efter ombyggnaden automatiserades fyren och det behövdes inte längre någon stadigt närvarande
personal på ön. 1947 elektrifierades Spårö fyr och försåg med automatisk AGA reservlampa. Fyrvaktarbostaden är idag
sommarboende. Huset är en enkel stuga med tak belagt av vitlackad plåt och fasader klädda med stående locklistpanel
målad röd. Fyren har ett högt läge vilket gör att själva fyren inte är så hög. Den är en typisk rund, vitputsad byggnad med en
lanternin klädd med vitmålad plåt.
Fyren byggdes sydost om båken, på öns södra sida. Öster om fyren ligger den gamla fyrvaktarbostaden. Byggnaden har
inrymt två lägenheter för fyrmästaren och för fyrvaktaren. Den ritades av L Fr Lindberg. Förutom bostadshuset finns ett par
mindre uthus och ett dass. Även dessa ritades av Lindberg men möjligen är dasset ritat av en J A Bengtsson. 1891 byggdes
en ladugård och 1895 tillkom en båtslip. Alla bevarade byggnader har fasader klädda med locklistpanel målad med röd
slamfärg. Panelen på bostadshuset har en sågtandad avslutning mot sockeln vilket ska vara typiskt för sjöfartsverkets
byggnader. Även takets underslag på bostadshusets är målat i rött. Övriga snickerier är målade med vit oljefärg och dörrar
med grön oljefärg. Taken är idag belagda med diagonallagda asbetsplattor men har troligen ursprungligen varit belagda
med skiffer.
På Spårösunds västra sida, på Grönö, inrättades tullstation. Tullstationen som finns på platsen i dag kallas af Chapman och
ska ha byggts 1830. En arrestlokal byggdes 1860 vilken ännu finns kvar i anslutning till ett äldre torp norr om tullstationen.
1910 byggdes en bostadsförläggning kallad Vega. Under senare tid har sjövärnskåren byggt bostadsbaracker på platsen.
Tullens verksamhet har naturligtvis upphört men än idag finns militära installationer i området.

Fyren med vaktstugan som till en del består av den gamla fyren.
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Foto från 1933 som visar den nya fyren till vänster och den
gamla till höger. Källa: Lotsverket, Wikipedia

ARBETSKOPIA 2018-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE SPÅRÖ-GRÖNÖ

Spårö båk
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Fyrvaktarbostaden, idag privat sommarboende.

Tullstationen af Chapman, byggd 1830.

Vy mot tullstationen med en av sjövärnskårens baracker mitt i
bilden.

Vy från båken mot Västervik.
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Karta över huvudområdet Stormandebo. 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 STORMANDEBO
Huvudområdet Stormandebo består av de historiska markerna vid Stormandebo by samt det fornlämningsrika området
sydost om byläget

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Stormandebo ligger under högsta kustlinjen, i den västra delen av sprickdalslandskapet. Kustbygdens
dramatiska topografi med stora höjdskillnader har här slätats ut, men strukturen med höjdsträckningar som spolats rena
från det bördigaste material som istället samlats i lågläntare lägen kvarstår. I flera av dessa låglänta lägen finns sjöar och
vattendrag som binder samman området och bland annat gjort det möjligt att flotta timmer från inlandets skogsbygd ut till
kusten. En sådan flottled var sjöarna Stora och Lilla Slissjön som på karta från 1837 fortfarande är en större sjö. I
Stormandebo är just det tydliga kulturlandskapet en av de bärande faktorerna för utpekande. Odlings- och betesmark
bildar en långsträckt gata i skogslandskapet. Det äldsta byläget ligger på sluttningen nordost om odlingsmarken medan
yngre gårdslägen placerats på mindre höjdlägen eller platser med sämre mark utspridda i odlingslandskapet. Lövskog med
bland annat björk och ek dominerar i anslutning till odlings- och betesmarken. Här finns också ett stort inslag av hassel i
kanten på den öppna marken och på åkerholmar och rösen.
Västerviks kommuns fornlämningsbild domineras av lämningar från bronsåldern och så också i Stormandebo, till exempel
RAÄ Hallingeberg 64:1, 76:1:1 och 86:1. Lämningarna består främst av rösen och stensättningar men här finns också
områden med fossil åkermark. Ett fint område med fossil åker och röjningsrösen finns till exempel i huvudområdets
sydöstra del, RAÄ Hallingeberg 93:1-2, 94:1, 95:1 och 96:1. Flera av rösena och stensättningarna ligger på höjdlägen i
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landskapet. Gravarna tillsammans med den fossila åkermarken visar att platsen varit attraktiv för människor att bebo
åtminstone sedan bronsåldern.
Bynamnet Stomandebo ska komma av en förvanskning av namnet Størbyørnabothum alltså Stybjörnsboda. Under
medeltiden fanns i Stormandebo två gårdar, ett skattehemman och ett kyrkohemman. Att animalieproduktion varit den
viktigaste näringsgrenen framskymtar i en beskrivning av gårdarnas bärighet från 1560. Då har skattehemmanet åker till två
tunnor och äng till tre lass hö, gott mulbete och utrymme, god svedje-, timmer- och näverskog, ollonskog till 2 svin, gott
fiskevatten till gädda, braxen, abborre och mört samt 4 notvarp medan kyrkohemmanet har åker till 3 tunnor och äng till 5
lass hö, gott mulbete och utrymme, god timmer-, svedje- och näverskog, ollonskog till 3 svin, något fiskevatten till gädda,
abborre och mört samt 3 notvarp.
Under 1600-talet läggs Stomandebo under Ankarsrums säteri och därmed under Ankarsrums bruk. Byns gårdar kom att
brukas av arrendatorer. Åker, äng och bete förblev knuten till någon av fastigheterna i byn. När laga skifte av åker och
ängsmark genomfördes 1837 fanns sex gårdar i byn. Skogen skiftades aldrig. Att situationen varit speciell framgår också av
den ekonomiska kartan från 1943. Inom byn Stormandebo finns inga fastighetsgränser, inte ens kring tomterna som omger
bostadshusen. Säteriet/bruket ägde all mark. Säteriet och brukets tid som ägare gick dock mot sitt slut. När Ankarsrums
bruk på 1950-talet köptes av Elektrolux såldes stora delar av skogsinnehavet, bland annat till dåvarande Domänverket, idag
Sveaskog. 1971 fick ägarna, till byns hus, enligt akter hos lantmäteriet, friköpa sina tomter.
Att byn haft en annan näringsstruktur märks också i landskapet, se vidare beskrivning under Kärnområde. Den sydöstra
delen av huvudområdet förefaller främst ha varit betesmark. Här fungerar fortfarande äldre trägärdsgårdar som stängsel. I
den här delen av området kan man på kartan från 1837 också se fägator utlagda.

Grusvägen genom Stormandebo från nordväst. På båda sidor om vägen ett öppet beteslandskap.
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RAÄ Hallingeberg 86, röse. Ett av flera gravrösen inom
huvudområdet. Det dateras till bronsåldern.

RAÄ Hallingeberg 93, fossil åker i huvudområdets sydöstra del. I
förgrunden ett av flera rösen i området. Floran med hasselbuskar
och örter i markskiktet indikerar att marken har varit odlad.

Utsnitt ur laga skifteskarta för Stormandebo 1837. Byns åkermark är gulmarkerad och beten och slåttermarker gröna. Pilen visar byns läge.
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Skydd och riktlinjer
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Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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 Stormandebo är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
Grusvägen genom Stomandebo är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”,
framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

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.
Erixon, Sigurd (red) Sveriges bebyggelse, Landsbygden Uddevalla 1957
Petersén, Claes-Göran, Socknar och gårdar i Tjust, Västervik 2001
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www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
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Karta över kärnområdet Stormandebo.

Kärnområde Stormandebo

Klass 2

Hallingebergs socken
Bondens landskap
Brukens landskap

En by i skogslandskapet som vad gäller odlingslandskapet till stor del bevarat
det utseende som den hade under 1800-talet.
Ankarsrums bruk ägde byn och den är därmed en del av bruksortens omland
och en del i ett system av råvaruförsörjning som krävdes på bruksorterna.

Kärnområdet Stormandebo är ett ovanligt välbevarat och ännu till stora delar hävdat odlingslandskap. Området
omfattar markerna och gårdsmiljöer. Landskapet tillsammans med bebyggelsens utformning visar på den speciella
situation som rått i Stormandebo fram till 1970-talet med Ankarsrums bruk som ägare.
Odlingslandskapet och de hävdade inägorna står i centrum för kärnområdet Stormandebo och är den direkta anledningen
till att området bedömts ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
Kärnområdet är stort och omfattar såväl bycentret som de efter skiftet utflyttade gårdarna och delar av den betesmark som
finns i sydost. Stora delar av kärnområdet omfattas av två större områden med lämningar efter äldre odling (RAÄ
Hallingeberg 62:2, 86:3). Hur gamla odlingslämningarna är går inte att svara på i dagsläget. I många fall kan man datera
röjningsrösenas äldsta fas till medeltid, Ibland med en kontinuitet bakåt till järnålder. Ofta har odlingsrösena byggts på
efter hand, varför de äldsta spåren är svåra att identifiera. Inom kärnområdet finns även ett flertal förhistoriska gravar. De
äldsta utgörs av rösen och dateras till bronsålder (RAÄ Hallingeberg 63:1, 64:1, 76:1:1, 90:1, 86:1, 87:1). I området finns
också ett flertal gravar i form av runda stensättningar, vilka dateras till brons eller järnålder (RAÄ Hallingeberg 62:1, 76:2,
99:1, 88:1, 89:1–2, 86:2, 87:2). Den stora mängden gravar visar på en rik bygd där man tidigt lagt grunden till dagens
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kulturlandskap. I området finns också slagg efter äldre järnframställning, vilken återfinns spridd över en 20 x 20 meter stor
ytan och härrör troligen från en sönderodlad slaggvarp (RAÄ Hallingeberg 267). Det finns också lämningar efter äldre
bebyggelse mer flera husgrunder, där en har rester efter ett skorstensröse. Oavsett datering bidrar de olika lämningarna till
kärnområdets utpekande genom att visa på hur platsen brukats under lång tid.
Odlingslandskapet kring Stormandebo har inte i samma omfattning som andra genomgått den omfattande stenröjning som
genomfördes på de flesta platser i mitten av 1900-talet. I de marker som en gång utgjorde byns äldsta åkermark finns såväl
ett mycket stort antal rösen av varierande storlek som en del av de tunna stensträngar som vid tiden för laga skifte
markerade gränser mellan olika ägares gärden. Man kan tänka sig att här har åkerbruket fått stå tillbaka för djurhållning
och skogsarbetet i säteriets skog. En mycket stor andel av byns åker, äng och bete brukas fortfarande även om brukandet
inte är lika intensivt idag som det varit. Även här har, som på många andra platser, de sämre och mer avlägset liggande
markerna övergetts och fått växa igen. I den nordvästra delen av området har de äldre hägnaderna ersatts med modernt
elstängsel. Den sydöstra delen är fortfarande till mycket stor del inhägnad med en äldre gärdesgård.
Bebyggelsen ligger på höjdlägen i och kring odlings- och betesmarken. Bebyggelsen har under en lång tid varit
arrendatorsbostäder för de olika brukarna. Bostadshusen är enkelstugor eller parstugor av lite mindre format. Flera är
byggda i slutet av 1800-talet eller under 1900-talets första årtionden. Majoriteten är 1½ plan, byggda av trä och målade
med röd slamfärg med snickerier i vitt. Takmaterialet varierar men flera har rött tvåkupigt tegel. De påkostade
mangårdsbyggnader i två våningar som man ofta ser på gårdarna i Västerviks kommun liksom i övriga delar av länet saknas
här. Som arrendator byggde man inte nytt för att manifestera gårdens välstånd.
Av de ekonomibyggnader som funnits har två större ladugårdar i framträdande lägen rivits. De kvarvarande
ekonomibyggnaderna är av varierande ålder och byggda med skiftande tekniker. Trä, röd slamfärg och röda tegeltak är
dock tre förenande material.

Vy över markerna nordväst om bykärnan. Marken har historiskt sett brukats som åker men aldrig röjts från de stenrösen som kastats upp
på flera platser. Idag används de främst som betesmarker. I den bortre kanten samt på en del av de större rösena har hasseln fått fäste.
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Exempel på stensträng som tidigare markerat gräns mellan olika
fastigheters åkrar.

Idag en körväg men på 1837 års karta markerad som en fägata.

Bostadshus i den gamla bykärnan, uppfört av trä troligen 1917.

Bostadshus i den gamla bykärnan. Byggt ca 1890 och reveterat.

Exempel på äldre ekonomibyggnad, delvis byggd i
skiftesverksteknik.

Gården Koltorp som etablerats efter skiftet 1837. Nuvarande
bostadshuset och ladugården uppfördes 1898.
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Vy över före detta åkermark i områdets sydöstra del. Även här är det gott om rösen som blivit kvar. Gärdesgården och de större
friväxande lövträden förstärker intrycket.
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Karta över huvudområdet Tibbhult-Yxered. 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 TIBBHULT-YXERED
Huvudområdet Tibbhult-Yxered omfattar båda byarna Tibbhult och Yxered, belägna i den nordvästra delen av Hjorteds
socken. Efter huvudområdesbeskrivningen följer beskrivningar av det kulturhistoriska kärnområdet som identifierats
inom huvudområdet, Tibbhults bykärna. Kärnområdet har valts ut i egenskap av större sammanhängande område med
en till ålder och karaktär enhetlig miljö som är signifikativ för området.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Tibbhult-Yxered är beläget i den nordvästra delen av Hjorteds socken, i södra Tjust härad. Yxered omnämns
första gången 1304 som ”Ögzrydh”. 1544 fanns här tre skattegårdar som år 1612 donerades till Jöran Gyllenstierna. Genom
vittnesmål vid en process i mitten av 1600-talet vet man, att Yxered redan på 1400-talet bestod av tre gårdar, norrgården,
mellangården och södergården. Den sistnämnda – delad i två brukningsenheter – utgjorde ett helt mantal, de båda
förstnämnda vardera ett halvt mantal. Yxered innehades av självägande skattebönder. Tibbhult omnämns första gången
1480 som ”Tihult”. 1544 var Tibbhult en skattegård.
Landskapet i de båda byarna är flackt och småskaligt, omgivet av barr och lövskog. Det är ett välbevarat kulturlandskap där
både Tibbhult och Yxered är byar som ligger kvar i sina gamla tomtlägen.
Tibbhult ligger på en åsrygg, i ett svagt kuperat moränområde med mindre inslag av bergsklackar. Byn ligger i en del av
landet som återkoloniserades under medeltiden. Odlingslandskapet är relativt välbevarat, med t.ex. odlingsrösen, och
karaktäriseras av ett öppet haglandskap med insprängda odlingsytor. Längs vägen och på gårdarna finns flera hamlade träd.
I jämförelse med 1944 års karta är odlings- och hagmarkernas utsträckning i det stora hela oförändrade, med störst
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koncentration till bykärnan. Jämförs dagens landskap med kartmaterial från laga skiftet (1850-talet) finns stora likheter
även här, där flera av dagens byggnader förefalla ligga i samma lägen som då. Bebyggelsen präglas främst av 1800-talets
mitt men några exempel från 1900-talets första decennier finns också. Många av ekonomibyggnaderna ligger väster om
bygatan och manbyggnaderna öster om. Majoriteten av husen är rödmålade med vita knutar, vilket ger byn ett
ålderdomligt och relativt enhetligt intryck.
Yxereds by sträcker sig från Yxeråns utlopp i Hagsjön och vidare norrut mot Tibbhult. Byn är mycket långsträckt med själva
jordbruksbyn i den norra delen. Namnet Yxered är ett tecken på en medeltida återkolonisation. Landskapet är svagt
kuperat med jordlager av morän och lera. Byns odlings- och haglandskap är relativt välbevarat från 1850-talet, med flera
odlingsrösen. Vid jämförelse med lagaskifteskartan från 1854 går det även att se att flera byggnader har samma läge idag
som då, bland annat en hel gårdsbebyggelse med flera hus. Bebyggelsen präglas främst av 1800-talets mitt med några
inslag från hela 1900-talet. Byns många och relativt stora ekonomibyggnader längs med bygatan är ett viktigt karaktärsdrag.
I Yxered fanns det en tullmjölkvarn, som enligt arkivuppgifter tyder på att det är den mjölkvarn i Hjorted, som tidigast
malde mot tull och på så vis betjänade ett antal hushåll utöver det egna. Kvarnen var skattelagd redan på 1500-talet. Denna
tullkvarn ödelades dock någon gång före 1650, och istället fanns där två sågkvarnar. 1812 såldes kvarnen, som återgått till
att vara en tullmjölkvarn, till pappersmästaren i Totebo Eric Hässelman. Han hade ambitioner om att starta ett pappersbruk
vid kvarnen, något som han inte hann åstadkomma under sin levnadstid. Det är efter Eric Hässelmans död som kvarnen
bytte namn från Yxereds qvarn till Hässeltull.
I början av 1800-talet anlades ett tegelbruk i Yxered. På 1870-talet uppsattes här en ny ugn, som rymde ca 30 000
tegelstenar. På 1880-talet brändes i denna ca 40 000–80 000 stenar per år. I samma by har också ett brännvinsbränneri
funnits sedan 1770-talet. Detta lades ner omkring år 1860.

Delar av fornlämningsområdet RAÄ Hjorted 52:2.
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Strax väster om Tibbhults bykärna finns några sportstugor från
omkring 1960-talet.

Tibbhults bykärna präglas av öppna åkrar och slingrande vägar.

Inom huvudområdet finns flera byggnader med lång historia, men
som genomgått ombyggnader från 1900-talets andra hälft. Här
syns mangårdsbyggnaden på gården Åbro, uppförd 1868. Gården
har anor från 1694.

I utkanten av huvudområdets östra del ligger Nylund, uppfört 1903.

Gården Augustenborg som ligger sydväst om Tibbhults bykärna,
foto taget 2018.

Gården Augustenborg år 1931. Foto: KLM.
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Utsnitt ur 1944 års karta över Tibbhult. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Flera av gårdarna har samma bebyggelse som
idag och odlingslandskapet är sig likt.
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Utsnitt ur 1863 års karta över Tibbhults by. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Några av dagens byggnader har samma läge
som på kartan från 1863 och några av dessa byggnader härstammar även sannolikt från den tiden.
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Lanskapet i Yxered präglas av öppna åkrar och betesmarker med odlingsrösen. Markerna bär till viss del spår från 1850-talet.

Yxereds gamla skola och hembygdsgård, idag privatägt. Uppfört
år 1909.
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Inom huvudområdet och i Yxereds by finns flera byggnader som
kan klassas som särskilt värdefulla. Här är ett exempel på ett
välbevarat boningshus uppfört omkring 1850, som genomgått vissa
moderniseringar på 1930-talet.
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Gården på fastigeheten Yxered 3:16 vars byggnader ligger på exakt samma ställe som på 1853 års laga skifteskarta. Byggnaderna ser
likadana ut idag som år 1895, vilket ett foto, ur boken ”Hjorted i södra Tjust” av Harald Petersson, visar.

På gården Solbacka är mangårdbyggnaden från 1850-talet
mycket välbevarad och ett viktigt inslag i kulturmiljön.

Boningshuset vid Hässeltull, där Hässeltullskvarn en gång legat.

I Yxered finns flera stora och relativt välbevarade ekonomibyggnader som bidrar till att ge byn sin karaktär.
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Utsnitt ur 1854 års karta över Yxered. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Några av dagens byggnader har samma läge som
på kartan från 1854. Gården som idag har exakt samma läge och (till största del) bevarad bebyggelse på 1854 års karta, syns vid gården
märkt Cc.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•

•
•
•

Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6 § som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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 de
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 åkerholmer, 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 Tibbult och Yxered är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet ”Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län.
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.
Erixon, Sigurd, 1957. Sveriges bebyggelse – Landsbygden; band 2 KALMAR LÄN. Bokförlaget Hermes AB, Uddevalla.
Petersen, Claes-Göran, 2001. Socknar och gårdar i Tjust. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
Petersson, Harald, 1968. Hjorted i svunnen tid. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
Petersson, Harald, 1970. Hjorted i södra Tjust. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
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Karta över kärnområdet Tibbhults bykärna.

Kärnområde Tibbhults bykärna

Klass 3

Hjorted socken
Jordbrukslandskapet

Tibbhult är en by med stora gårdar där skog och jordbruk har försörjt byns invånare. I
jordbrukslandskapet finns odlingsspår i form av röjningsrösen från tiden före laga skifte.

Bronsålderskusten

De bevarade spåren från bronsålderns människor har en tydlig dignitet i byn.

Byggnadstraditionen

Agrar bebyggelse från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början.

Kärnområdet omfattar Tibbhults bykärna, d.v.s. gårdarna centralt placerade i byn. Bebyggelsen omfattas av större
gårdar med traditionell agrar bebyggelse i form av manbyggnader respektive ekonomibyggnader. Kärnområdet
omfattar även en större mängd fornlämningar av olika karaktär.
Kärnområdet kring Tibbhults bykärna innehåller sju större gårdar samt ett par egnahemshus. Centralt för området är byns
struktur och byggnader med det omgivande landskapet som bär spår från bronsåldern fram till idag. I den sydvästra delen
av kärnområdet återfinns ett 100-tal odlings och röjningsrösen inom ett 600 x 450 meter stort område (Hjorted 52:2). Det
är inom samma område som kärnområdets fornlämningar återfinns. Totalt finns det ett drygt tiotal gravar insprängda bland
de agrara lämningarna. Samtidigt är flera av odlingslämningarna mycket fornlämningslika, varför det verkliga antalet gravar
skulle kunna vara högre. Två av gravarna utgörs av bronsåldersrösen (RAÄ Hjorted 53:1, 56:1), medan huvuddelen utgörs av
stensättningar (RAÄ Hjorted 52:1, 55:1, 62:1, 53:2–3, 54:1–4). Stensättningarna har ett likartat utseende under en längre
tidsperiod och ges en vidare datering till brons-/järnålder. I området finns även två husgrunder, varav en med rester efter
ett spisröse (RAÄ Hjorted 332:1). Detta är sannolikt rester efter båtsmanstorpet 99 Vrå med båtsmannen Ankerman.
Fornlämningarna i kärnområdet visar på områdets långa bebyggelsekontinuitet och som en plats där människor har levt
och verkat. I Tibbhult återfinns även ett flertal blå stjärnor (på kartan) som refererar till registrerade fornlämningsliknande
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lämningar. Dessa är klassade som övrig kulturhistorisk lämning och är en slaskkategori som innehåller sådant som
fornminnesinventeraren inte vågade klassificera. I många fall är det ingenting av intresse.
Bebyggelsen i Tibbhult ligger utspridd längs den tidigare nämnda åsryggen och manbyggnaderna består till större delen av
parstugor och salsbyggnader som äldst uppförda under 1800-talets första hälft och mitt. Några av dem har genomgått
sentida ombyggnader. Exempel finns även på bebyggelse från 1900-talet första decennier. Ekonomibyggnaderna, som
mestadels är från 1900-talets första hälft, är i förhållandevis gott skick. Majoriteten av bebyggelsen är rödfärgade med
slamfärg, där mangårdarna har vita, oljefärgsmålade knutar och ekonomibyggnaderna svarta/tjärade knutar. Det
dominerande takmaterialet är rött, tvåkupigt lertegel men andra förekommande takmaterial är betongpannor,
tegelimiterad plåt (”plegel”), korrugerad plåt samt pannplåt. Kring manbyggnaderna finns trädgårdar med fruktträd och
rabatter. Staket saknas i många fall, och enbart en handfull manbyggnader har en omgärdning i form av en häck. Flera
järngrindar med tillhörande grindstolpar i sten finns dock kvar. I byn finns även flera hamlade träd.
Delar av kärnområdet sträcker sig in över ett område kallat Bockhult, som ligger insprängt inom Tibbhults ägor. Denna del
utgörs sannolikt av en sekundär bebyggelseetablering. Gården vid Bockhult har en manbyggnad bestående av en tillbyggd
salsbyggnad från 1930-talet med mindre frontespis och brutet tak. Tillhörande ekonomibyggnader är välhållna och samtliga
byggnader enhetligt färgsatta med rödfärg.

Vy över norra delen av Tibbhults by, sett från väster. Byn ligger på en åsrygg.
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Manbyggnad på fastigheten Tibbhult 1:30, uppförd under 1800talet andra hälft.

Manbyggnad på fastigheten Tibbhult 1:31, uppförd omkring år
1870.

Manbyggnad på fastigheten Tibbhult 1:3, uppförd 1902, är ett
exempel på bebyggelse från 1900-talet.

Manbyggnad på fastigheten Tibbhult 1:10, uppförd 1924, är
ytterligare ett exempel på bebyggelse från 1900-talet.

Ekonomibyggnad tillhörande Tibbhult 1:10. Här belagt med ett
välbevarat eternittak.

Ekonomibyggnad tillhörande Tibbhult 1:29. Denna ladugård är
belagd med både eternittak samt äldre, tvåkupiga lertegel.
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Längs bygatan finns även exempel på mindre eknomibyggnader.
Som detta lilla hus, som kan ha fungerat som linbasta alt ria.

En enkelstuga, tillhörande fastigheten Tibbhult 1:30, som ligger
längs med bygatan i Tibbhult.

Manbyggnad på fastigheten Tibbhult 1:29, uppförd under 1800talets andra hälft. Moderniserad år 1940 samt i senare tid. Foto
från år 2018.

Manbyggnaden på fastigheten Tibbhult 1:29. Foto taget år 1916 i
samband med att ett bröllop ägdre rum på gården. I bakgrunden
till höger syns manbyggnaden på fastigheten Tibbhult 1:30. Foto:
KLM.

Bockhults gård ligger inom kärnområdet.
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Karta över huvudområdet Södra 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 SÖDRA SKÄRGÅRDEN
Huvudområde Södra skärgården omfatta skärgårdslandskapet utanför Västrum. Inom området finns fyra kärnområden
på fyra olika öar – Eknö, Händelöp, Marsö och Nävelsö. Samtliga fyra utmärks av skärgårdens kombination av jordbruk
och fiske. Kärnområdena fokuserar på de viktiga hamnarna med sin typiska bebyggelse av båthus, sjöbodar och fasta
anordningar för fiskeredskap samt byläget men manbyggnader och ekonomibyggnader.

Beskrivning av huvudområdet
Skärgården söder om Västervik är, liksom den norra delen, ett flikigt landskap med vikar som tränger djupt in i
sprickdalarna. Landskapet är orientera i nordvästlig-sydostlig riktning men när det gäller öarna i den södra skärgården är
det draget inte lika framträdande som i den norra skärgården. När inlandsisen började smälta av höjde sig skärgårdens öar
ur havet. Jämfört med öarna norr om Västervik är den södra skärgårdens öar magrare och med undantag av Eknö har här
inte bedrivits jordbruk i någon större omfattning. Andelen odlingsbar mark har varit så liten att det endast handlat om att
hålla några kor, grisar, får och/eller getter för husbehov. Troligen har man inte haft någon avsalu av jordbruksprodukter.
Den dominerande näringen har istället varit fiske.
Samtliga öar är fattiga på fornlämningar. Inom huvudområdet finns dock en del registrerade rösen och stensättningar,
troligen från brons- eller järnålder. Det finns flera lämningar av husgrunder och tomtningar samt registrerade platser för
sjömärken och förlisningar. Dateringen är osäker och kan vara allt från medeltid till 1800-tal. Tidpunkten för när olika öar
fått en fast befolkning har varierat utifrån vilka förutsättningar som funnits. En del öar har av naturliga skäl aldrig fått några
bofasta. I den södra skärgården, i synnerhet öster och söder om Eknö finns många minder öar och holmar som helt enkelt
varit för små för att få någon bosättning. De större öarna som fått en fast bebyggelse verkar ha befolkats under sen
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medeltid, efter den medeltida agrarkrisen. I Det medeltida Sverige har de fyra öar som utgör kärnområden inom
huvudområdet Södra skärgården etablerade kronohemman på 1560-talet.
Trots att tillgången på odlingsbarjord är mycket begränsad på de tre mindre öarna upplever samtliga fyra öar en stark
befolkningsutveckling under 1700- och framförallt 1800-talet. Anledningen är det gynnsamma fisket och det blir under den
här tiden tydligt vilken betydelse näringen haft för samtliga öar. Fisket gör att öarnas gårdar genomgår hemmansklyvning
och i viss mån också skiften likt andra gårdar under den här perioden. Man har också kunnat friköpa sina gårdar till så
kallade kronoskattehemman.
Under det tidiga 1900-talet ökar fiskets betydelse än mera. Den tekniska utvecklingen hjälper till med större och bättre
båtar, motorer och modernare fiskeredskap. Största andel yrkesfiskare fanns på öarna under 1930-1940-talen. Inte minst
under krigsåren i början av 1940-talet när behovet av en inhemsk livsmedelsproduktion var avgörande blomstrade
skärgårdsfisket. Därefter började nedgången. Idag finns ett fåtal yrkesfiskare kvar på varje ö och medelåldern bland de
kvarvarande är hög. Jordbruket har också övergivits med undantag för Eknö där man fortfarande håller betesdjur för att
hålla landskapet öppet. Här finns det fortfarande ett öppet landskap kring bymiljön. I övrigt är Eknö liksom övriga öar
beväxt med omväxlande tallskog och lövskog med stort inslag av ek.
Under 1900-talet har öarna avfolkats och på var och en av de fyra öarna finns idag ett fåtal permanentboende. Under
sommarmånaderna ökar dock öarnas befolkning drastiskt när sommargästerna kommer ut i skärgården. 1962 fick
Händelöp broförbindelse med fastlandet medan övriga tre öar kräver båttransport för att nås.
Viktiga karaktärsbyggnader för skärgården är naturligtvis sjöbodar/båthus. I Södra skärgården, liksom i den Norra,
förekommer främst båthus av Tjusttyp, också kallade för ”båtse”. Det är en bod som kombinerar sjöboden och båthuset. I
boddelen förvaras redskapen och under det utskjutande taket kan båten ligga skyddad. Tjustbodarna är byggda med
taknocken vinkelrätt mot strandlinjen. Dessa båtsen kan ha utskjutande tak på ena långsidan eller på båda. De äldsta
bodarna är knuttimrade medan yngre är byggda i skiftesverksteknik. De mest utsatta sidorna har ofta klätts med panel.

Norra hamnen på Händelöp. Här har några av Södra skärgårdens fiskare sin hemmahamn.
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Vy från Marsö mot sydost. Typiska obebodda små öar och holmar inom huvudområdet. Till vänster i bild den lite större
Likholmen.

Flygfoto över Västra Eknö från 1935. Källa: Kalmar läns museums samlingar
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Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•

•
•

Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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 på Nävelsö och Västra Eknö är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län.

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.
Erixon, Sigurd (red) Sveriges bebyggelse, Landsbygden Uddevalla 1957
Petersén, Claes-Göran, Socknar och gårdar i Tjust, Västervik 2001

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 Västra Eknö.

Kärnområde Västra Eknö

Klass 2

Västrums socken

Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

Traditionella båtsen av varierande ålder. En bebyggelsestruktur med en tydlig
indelning av byggnader i olika grupper efter funktion, I synnerhet Nergården
följer skärgårdens typiska bebyggelsemönster med hamn, mangårdar och
ladugårdar. En varierad bebyggelse från sent 1700-tal fram till idag som speglar
öns utveckling.
Fisket har på Västra Eknö varit ett viktigt komplement till öns jordbruk. I hamnen
finns båtsen från olika tider som visar hur fiskenäringen utvecklats.

Kärnområdet Västra Eknö omfattar hamnen med de båda bylägena Nergården och Oppgården samt de odlade markerna
närmast byn. Centralt för kärnområdet Västra Eknö är kombinationen av hamnen och de båda bylägen med bebyggelse
daterad från 1700-tal fram till mitten av 1900-talet samt den brukade marken kring de båda bylägena med
odlingslämningar som rösen och stenmurar.
Västra Eknö, eller Västerboda som byn också kallas för, består av Nergården i norr och Oppgården i söder. Av de båda är
Nergården det äldsta läget medan Oppgården är ett resultat av byns expansion. Än idag finns en tydlig gräns mellan de
båda bebyggelselägena även om ny bebyggelse har tillkommit i senare tid. Bebyggelse med olika funktion ligger samlade i
grupper. Vid hamnen finns båtsen, bodar och bryggor. Här har också tidigare funnits anordningar för att ta hand om
fiskeredskap vilka idag är borta. Ovanför hamnen ligger mangårdar och mindre bodar samlade för sig och ladugårdar och
logar för sig vilket är ett ålderdomligt drag som lever kvar. Uppdelningen är tydligast i Nergården.
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Eknö är den näst största ön i Västerviks skärgård efter Askö. Genom uppgrundning och väg är idag Järsö en del av Eknö. Ön är
utsträckt i nord-sydlig riktning. Kustlinjen är oformlig med flera vikar som skär djupt in i öns landskap. Ön ligger som en gräns
mellan den yttre och den inre skärgården. Nordost om Västra Eknö ligger Östra Eknö. I Västra Eknö har jordbruket haft en tydlig
roll medan Östra Eknö har mindre odlingsbar mark. Här har istället fisket blivit den mest framträdande näringen. Ön domineras av
mager tallskog med mycket berg i dagen. Här finns också en hel del ek vilket är anledningen till öns namn.
Ön är kuperad med en högst höjd över havet på 25 meter. Det gör att ön redan under bronsålder bör ha höjt sig ur havet som en
större sammanhängande landmassa. Trots detta har Eknö endast en registrerad förhistorisk lämning, RAÄ Västrum 256, som är en
stensättning belägen på öns sydöstra sida.
Ön bör ha fått en bofast befolkning under medeltiden men inga bevarade lämningar eller skriftliga källor berättar om det. Från
1544 finns den första kända skriftliga källa som omtalar Västra Eknö. Då fanns två kronohemman i byn. 1560 uppger källorna att
ingen av gårdarna hade någon åker. Däremot hade båda gårdarna äng till 8 lass hö, ollonskog till 4 svin, gott fiskevatten till
allehanda fisk samt 10 notvarp och god säljakt. Senare under 1500-talet blir kronohemmanen på Västra Eknö en del av
Stegeholms och familjen Stures grevskap. De överförs alltså till att bli frälsehemman. Det förblir de fram till 1675 då Stegeholms
grevskap dras in till kronan och de blir då åter kronohemman. Med tiden kommer kronohemmanen att skattköpas. Det första
skattköpet genomförs 1708 då en av gårdarna i Nergården på Västra Eknö friköps och alltså blir ett kronoskattehemman.
År 1800 påbörjas arbetet med att genomföra storskifte på Västra Eknö. Inledningsvis skulle åkermarken skiftas men efter ett par
år så kom arbetet också att omfatta hustomter, skötgård, äng, beteshagar och skog. Att byn var dela i två delar verkar inte ha
gjort processen enklare. Förts 1826 var hela processen avslutad. Något laga skifte genomfördes aldrig. Det berodde troligen på att
man inte kunde nå någon bättre lösning än den storskiftet hade gett. Jordbruket levde dock kvar i husbehovsform långt fram på
1900-talet. Först i och med den stora avfolkningen och bättre kommunikationer med fastlandet upphörde det. Idag finns
betesdjur kvar på Västra Eknö för att hålla landskapet öppet kring bykärnan.
År 1900 blev ett viktigt år i Västra Eknös historia. Det året får byn sin första affär. Med tiden skulle det komma att finnas hela tre
affärer. Samma år invigdes också Eknös första skolbyggnad, förlagd till Västra Eknö. 1948 byggdes ett nytt modernt skolhus för
både Västra och Östra Eknö. Det nya huset byggdes vid pepparängen som innebar lika lång väg för båda byarnas barn samt en bra
hamn i Pepparviken för barnen från Flatholmen. Skolan fanns kvar i 20 fram till 1968. Frikyrkorörelsen var den av de tidiga 1900talets folkrörelser som etablerade sig på ön. I Östra Eknö hade baptisterna en lokal medan Missionsförbundet uppförde bönehus i
Västra Eknö 1914-1915. Telefonförbindelse fick ön på 1930-talet och 1948 fick Västra Eknö elektricitet.
Eftersom bebyggelsen har lite olika ålder skiljer sig Nergården och Oppgården en del. I Nergården som har den äldsta bebyggelsen
är bostadshusen vanligen i två våningar. De äldsta bostadshusen i denna delen av byn är bevarade ryggåsstugor. I Oppgården är
husen vanligen 1½ plan och med kvadratisk plan. I denna delen av byn är husen generellt mera tillbyggda. Utanför bykärnan ligger
flera bostadshus som uppfördes under den expansiva perioden på 1920-1930-talet. Dessa hus har brutna tak och öppna verandor.
Ett gemensamt drag för hela bebyggelsen är locklistpanelerna som målats med röd slamfärg, vita, oljemålade snickerier och röda
tak av antigen en- eller tvåkupigt tegel. I anslutning till mangårdarna, i synnerhet i Nergården, ligger flera bodar av varierande
storlek och utformning. Även de är klädda med locklistpanel och pulpettaken är belagda med en- eller tvåkupigt tegel eller
korrugerad svart plåt.
I Nergården är de större ekonomibyggnaderna i form av ladugårdar och logar samlade i en grupp söder om mangårdens
bebyggelse. I Oppgården är dessa byggnader mer utspridda i miljön. I båda byarna är dock ladugårdarna i storlek som många
ladugårdar på fastlandet vilket visar på att boskapsuppfödningen varit en viktig näring för ön. Nergårdens ladugårdar är byggda i
slutet av 1800-talet i en blandning av skiftesverk och stående panel medan Oppgårdens är av lite yngre datum och mer
genomgående är byggda med stående panel. Sammanhållande för de stora ekonomibyggnaderna är fasadernas röda slamfärg,
dörrar och portar i svart och fönstersnickerier i vitt samt tak av rött tegel.
Sjöbodarna i form av båtsen, kombinerade båthus och sjöbodar, är av varierande ålder. Eftersom fisket förblivit en viktig näring
långt fram på 1900-talet har nya modernare bodar byggts efterhand och äldre bodar har byggts om. Några av de äldsta bodarna
är byggda i skiftesverksteknik eller timrade. De mer moderna har stående panel eller locklistpanel. Liksom övriga byggnadstyper är
de målade med röd slamfärg med vita, oljemålade snickerier. Takmaterialen ör rött tegel och korrugerad plåt i rött eller svart.
Även i hamnmiljön finns flera mindre bodar med pulpettak för förvaring av redskap.
Få nybyggda sommarhus finns i bymiljön men flera ekonomibyggnader har helt eller delvis gjorts om till gäststugor för
sommarboende.
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Mangårdsbyggnader i Nergården.
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Ladugårdar vid Nergården.
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Båtse i skiftesverksteknik, Nergården.

Ryggåsstuga, Nergården.

Hamnen i Västra Eknö, från Nergården.

8

ARBETSKOPIA 2018-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Båtse, Oppgården

Mangårdar, Oppgården

Ladugårdar och bodar, Oppgården

Missionshuset byggt 1914-1915.

Villa i utanför bykärnan. Det brutna taket och verandan daterar
huset till 1920-30-talet.

Skolhuset vid Pepparängen byggt 1948.
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Odlade marker norr om Nergården. Dikena har också fungerat som ägogränser.
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Karta över kärnområdet Marsö.

Kärnområde Marsö

Klass 2

Västrums socken

Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

Byn på Marsö har en för skärgården typisk uppdelning av bebyggelsen. Men här
finns också egna särdrag med de tälttaksförsedda sjöbodarna och mangårdarna
i 1½ plan, målade i oljefärger.
Fisket har haft en stor betydelse för öns innevånare och var från slutet av 1800talet och fram till 1960-talet den viktigaste näringen på ön. Än idag finns
verksamma yrkesfiskare som har Marsö som hemmahamn.

Kärnområdet Marsö utgörs av ön Marsös by och hamnmiljö. Centralt för kärnområdet är bebyggelsens struktur med
uppdelningen i hamnen, mangårdar och ladugårdar. Flera av mangårdsbyggnaderna är mycket gamla. En särskild
byggnadstyp för Marsö är de kvadratiska sjöbodarna med tälttak.
Marsö är en mager och bergig utskärsö. Den viktigaste näringen för de boende har här alltid varit fisket. Kring Marsö ligger
en samling av småöar med bland andra Lökholmen, Likholmen och Vistingsöarna. Vegetationen domineras idag av tallskog
med i fuktigare lägen växer också granskog och närmast byn en del lövskog med främst ek. Ön reser sig som mest 10 meter
ur havet. Det betyder att ön först sent i historien stigit ur havet. På Marsö finns därför inga förhistoriska lämningar men på
den lilla grannön Likholmen finns skärgårdens största bronsåldersröse. Med sitt läge långt ut i skärgården och den skyddade
viken där byn idag ligger är det troligt att ön ändå har utnyttjats som bas för fiske och jakt. Några spår av säsongsboende
finns dock inte. Namnet Marsö kommer av ordet Mar som betyder liten göl eller sjö. En sådan ska alltså ha funnits på ön,
kanske är det området som idag utgörs av Östra lyckan?
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Första gången Marsö omtalas i de skriftliga källorna är 1544 då det finns ett kronohemman på ön. 1560 får vi veta att
hemmanet har äng till två lass hö, något fiskevatten till allehanda fisk samt 5 hommestånd och god säljakt. Hemmanet
förblev i kronans ägo fram till 1703 då de dåvarande brukarna skattköpte det.
Ön må vara liten men hemmanet omfattar ett stort vattenområde från Nävelsö i norr till Eknöarna i söder, från fastlandet i
väster till öppet hav i öster. Inom Marsös domäner finns alltså stora fiskevatten och ett flertal mindre öar som kan ha
utnyttjats för bete och slåtter. Under 1600-talet fanns två brukare på hemmanet. Någon gång mellan 1637 och 1792
delades Marsö hemmanet i två olika enheter. Den ena fortsatte att ha sin bas på Marsö medan den andra flyttade till
Flatholmen. Det måste ha genomförts som en lantmäteriåtgärd men inga skriftliga källor eller kartor finns från
förrättningen.
Förutsättningarna för en bosättning baserad på fiske och boskapsuppfödning var alltså goda på Marsö. Näringarna verkar
under 1700- och 1800-talet haft lika stor betydelse för de boende på ön. Storskifte ska ha genomförts i slutet av 1700-talet.
Man kallade också till en förrättning för laga skifte men detta verkar främst ha gällt gränsdragningen mot Flatholmen.
Några kartor från någon av förrättningarna finns inte bevarade. På Marsö brukades all mark i sämja det vill säga allt
brukades av byborna gemensamt och inga gränser fanns uppdragna i markerna.
Fisket på Marsö var delat i fem lotter och dessa cirkulerade med skifte den förste maj varje år. Så gör man än idag. Fisket
dominerades i slutet av 1800-talet av strömming och ål. Under början av 1900-talet kom fiskets betydelse att stadigt öka.
Tekniken förbättrades och 1912 köptes den första motorbåten till Marsö, den andra i Västerviksskärgård som togs i bruk.
1939 fick Marsö telefonförbindelse och 1949 elektricitet. 1961 fanns nio yrkesfiskare och två binäringsfiskare på ön. Men
därefter sjönk siffran. Under 1960-talet lades jordbruken ner och många av öns innevånare flyttade. De få åkrar som finns
markerade på den ekonomiska kartan från 1943 övergavs och är idag på väg att växa igen. Idag finns ett fåtal
permanentboende men under sommarmånaderna ökar befolkningen på Marsö som på andra öar drastiskt.
Bebyggelsen är som på flera andra öar i Västerviks skärgård uppdelad efter verksamhet. Vid vattnet ligger båtsen och
sjöbodar av skiftande ålder. Äldst och mest särpräglade är en typ av kvadratiska sjöbodar med tälttak som bara
förekommer på Marsö. Idag finns tre stycken sådana bodar bevarade. De är timrade och klädda med mycket breda
panelbrädor, målade med röd slamfärg och taken är täckta med papp. Man tror att de byggdes på 1890-talet men varför
man här på Marsö har valt sin egen arkitektur är okänt. Träbryggor och en cementgjuten kaj binder samman hamnmiljön.
Nära hamnen ligger mangårdarna. De äldsta av dessa har alla gavlarna vända mot hamnen och är uppförda i 1½ plan.
Flertalet är klädda med locklistpanel men ett modernare undantag har istället en grov puts, typisk för Södra Västerviks
kommun. Till skillnad från andra öar är de äldsta mangårdsbyggnaderna inte målade med röd slamfärg utan oljefärg. Ett par
gula, ett grönt och ett rosa exempel finns. Ommålningen skedde troligen kring sekelskiftet 1900. Bland mangårdarna ligger
också minder ekonomibyggnader och fler har troligen funnits. Trädgårdarna är inte avgränsade utan. Här finns fruktträd
och mindre odlingar. Norr om mangårdarna ligger större ekonomibyggnader och logar. Idag är flera av dem ombyggda till
sommarboenden. De är målade med röd slamfärg men har i flera fall försetts med korrugerad plåt på taken.

Två av öns mangårdsbyggnader, möjligen byggda kring
sekelskiftet 1800, som idag är målade i gult respektive rosa.
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Två av öns särpräglade sjöbodar.

Cementkajen med opphissarstolpar för hantering av fiskeredskap.

Hamnen på Marsö.
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Östra lyckan med rester av stenmur. Var detta Maren som gav ön dess namn?

Rostande jordbruksredskap berättar om en svunnen tid på ön.

14

ARBETSKOPIA 2018-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Huvudområde
Kärnområde
Kärnområde, 1
Kärnområde, 2
Kärnområde, 3

_
^

Fornlämning

¯
0 30 60

120

180

240
Meter

Karta över kärnområdet Händelöp.

Kärnområde Händelöp

Klass 3

Västrums socken

Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

Byn på Händelöp har en för skärgården typisk uppdelning av bebyggelsen med
sjöbodar och båtsen, mangårdar och ladugårdar. En särpräglad byggnad för ön
är de långa bodarna som tidigare rymde vedbod, dass och snickarbod.
Fisket har haft en stor betydelse för öns innevånare och var från slutet av 1800talet och fram till 1960-talet den viktigaste näringen på ön. Än idag finns
verksamma yrkesfiskare som har Händelöp som hemmahamn.

Kärnområdet Händelöp utgörs av Händelöps by med hamn. Händelöp utmärks av en tättbebyggd hamnmiljö med
byggnader från olika tider samlade. Skärgårdens traditionella ordning av bebyggelsen med båtsen vid hamnen följda av
mangårdar och ladugårdar är fortfarande avläsbar även om flera ladugårdar idag är borta. Händelöp har genom sin
landförbindelse en större permanent befolkning än de flesta andra öar. Det är på många sätt positivt men skapar också
ett förändringstryck i den bebyggda miljön.
Händelöp ligger utsträckt som en långsmal ellips i sprickdalslandskapets nordvästlig-sydostliga riktning. Ön har till skillnad
från de övriga utpekade öarna broförbindelse med fastlandet. Det gör att Händelöp än idag har en befolkning på ca 50
bofasta. Byn ligger längst in i en skyddad vik i öns nordvästra del. Längst i öster ligger Huvudet med han för utskärsfisket.
Ben är kuperad med gott om berg i dagen. Tallskog dominerar tillsammans med lövskog med stort inslag av ek.
På Händelöp finns få registrerade fornlämningar. Inom kärnområdet finns tre registreringar i fornsök, samtliga på Stomsö,
nordväst om Händelöps hamn. Det gäller RAÄ Västrum 18:1 en sentida husgrund och 18:2 som är hamnanläggning med
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okänd datering. Även RAÄ Västrum 186, förtöjningsanordning saknar datering. De tre lämningarna bidrar till förståelsen av hur
fiske och sjöfart är en del av Händelöps historia.
Troligen har Händelöp varit bas för säsongsfiske under förhistorisk tid men spår av detta saknas. Här finns inte heller några spår av
medeltida tomtning. Det första skriftliga belägget för en fastbosättning på ön är från 1544. Då fanns 1 kronohemman. 1560 har
hemmanet äng till 6 lass hö, ollonskog till 4 svin, gott fiskevatten till allehanda fisk, 3 notvarp, 5 hommestånd och god säljakt.
År 1677 plundrades Västervik av danska trupper och efter det var Händelöp en av de öar som också härjades. Bebyggelsen
brändes och boskapen stals. De boende på ön som vid den tiden verkar ha varit två familjer fick lämna ön under 1 år innan man
hade lyckats återställa gårdarna. Tiden efter den här händelsen verkar dock ha blivit gynnsam. 1719 kan de tre brukarna av
hemmanet skatteköpa det och blir alltså självägande. 1821 genomfördes storskifte. Då fanns åtta brukare på hemmanet. Kartan
som upprättades visar att åkermarken var koncentrerad till öns mellersta och västra delar. Man odlade en del spannmål och på
utdikad mossmark potatis när denna slog igenom som gröda. Det var boskapsuppfödningen som var viktig för öns boende. Det
fanns nästan 10 gånger mer äng än åker. Därutöver var fisket öbornas viktigaste försörjning. På 1880-talet fanns 16 fiskare på ön. I
Västerviks skärgård fanns fler bara på Hasselö och Östra Eknö. Ålfisket dominerade på Händelöp.
Under 1800-talet ökar befolkningen på Händelöp. Fisket får en allts större betydelse för öbornas försörjning. 1924 bygger man
skola på ön. Den kommer att vara i drift fram till 1958. Frikyrkorörelsen är verksam på ön i form av Östra Smålands
missionsförening som bygger missionshus 1909. Den byggnaden är sedan 1999 öns bygdegård.
På den ekonomiska kartan från 1940-talet ser man fortfarande ett flertal små åkrar utspridda över i stort sett hela ön. Men
självhushållningens tid är förbi efter andra världskriget och därefter kommer fisket att bli den dominerande näringen på ön. 1910
hade ön fått sin första motorbåt och därefter bidrog ny teknik till utvecklingen. Strömmingsfisket kom nu att bli viktigt
tillsammans med ålfisket. 1952 byggs den nya hamnen vid Huvudet på öns östra sida. Här kunde de nya moderna trålarna lägga till
och här ifrån får man snabb tillgång till öppet hav. Hamnen får en modern betongkaj och elektricitet. 1961 fanns 30 fiskare som
hade Händelöp som hemmahamn. På 1980-talet blev torskfisket det viktigaste för ön. Lax fiskade utanför Polen, Estland och
Gotland.
År 1962 byggs broförbindelse mellan Händelöp och fastlandet. När fiskets betydelse minskade gjorde bron det möjligt för öborna
att bo kvar och pendla till arbeten inne i Västervik. Händelöp har därför idag en större bofastbefolkning än många andra öar i
skärgården. Ca 50 personer bor på Händelöp året runt och sommartid utökas befolkningen ytterligare.
Bebyggelsen är koncentrerad till byläget vid hamnen i nordväst. Hamnen är en vik kantad av båtsen och sjöbodar. Det märks
tydligt att Händelöp är en miljö där tiden inte har stannat. Båtsen och sjöbodar har kontinuerligt moderniserats och anpassats
antigen för fiske eller fritidsbåtar. Den smala viken skapar ett tätt gytter mellan bodarna och bryggorna. Båtsen och bodar har
brädpanel målad med röd slamfärg och taken är idag belagda med svart, korrugerad plåt.
I anslutning till hamnen finns ett skikt av långa bodar. De rymde ursprungligen vedbod, dass och snickarbod. Bodarna är unika för
Händelöp. Liksom hamnens bebyggelse är träpanelen målad med röd slamfärg och pulpettaken är belagda med svart korrugerad
plåt.
En bit ovanför hamnen ligger mangårdarna. Även här ligger bebyggelsen tätt. De äldsta och minsta bostadshusen ligger närmast
hamnen och därefter växer bostadsbebyggelsen ut med flera olika typer av byggnader som speglar sin tid. Här finns de för
skärgården typiska 1½ plan husen men också exempel på funkis och 1940-1950-talets småhusbebyggelse. Den stilmässiga
blandningen visar på hur Händelöp har fortsatt att växa och förändras under 1900-taletIdag är nästan samtliga bostadshus klädda
med locklistpanel, även de ursprungligen putsade funkislådorna. Panelerna är ofta målade i rött med vita snickerier men några är
också målade med gul oljefärg. Ett av husen har kvar sin för 1950-talet mycket moderna fasad klädd med sidiplattor. Äldre
byggnader har sadeltak medan men den modernare bebyggelsen har helvalmade tak eller tälttak. De flesta taken är belagda med
rött tvåkupigt tegel men det finns också rött plegel.
Sydost om hamnen, bortom bostadshusen, låg ladugårdarna. Idag finns endast få av dessa kvar. De har byggts om för annan
verksamhet.
När bron stod klar 1962 byggdes också väg till hamnen vid Huvudet och infartsväg till byn. Utmed denna byväg har under senare
årtionden en modern villabebyggelse tillkommit. Eftersom många bor i Händelöp har byns bebyggelse förändrats och
moderniserat i högre utsträckning än vad som är vanligt i skärgårdens byar. Flera av husen har fått nya material såsom träpanel på
traditionellt putsade byggnadstyper, sidiplattor, plegel och moderna fönster. Trots detta utgör byn med sitt gytter av byggnader
en kulturhistoriskt värdefull miljö
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Vy över den inre delen av Händelöps hamn.

Vy över de yttre delarna av Höndelöps hamn med bron till fastlandet i fonden.
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Gräns mellan hamnens bebyggelse och mangårdarna.

Ett exempel på Händelöps långa bodar.

Några av byns bostadshus. Funkisvillan klädd med rödmålad
träpanel byggdes 1945.

Bostadshus av olika ålder.

Villa byggd 1934 en bit sydost om byns kärna.

En av få bevarade äldre ekonomibyggnader som minner om
jordbruket på ön.
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Norra hamnen

Huvudområde
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Karta över kärnområdet Nävelsö.

Kärnområde Nävelsö

Klass 3

Västrums socken
Byggnadstraditionen
Sjöfart och kustnäringar

Byn på Nävelsö har en för skärgården typisk uppdelning av bebyggelsen med
sjöbodar och båtsen, mangårdar och ladugårdar.
Fisket har haft en stor betydelse för öns innevånare och var från slutet av 1800talet och fram till 1960-talet den viktigaste näringen på ön.

Kärnområdet Nävelsö utgörs av Nävelsö by med hamnar på södra och norra sidan av ön. Det kulturhistoriska värdet är
koncentrerat till den bebyggda miljön vid glot. Här samsas byggnader från olika tider. Den äldre bebyggelsen har
skärgårdens traditionella ordning och placering av byggnaderna med båtsen och sjöbodar närmast sjön, följt av
mangårdarna och sist ladugårdarna. De äldre bostadshusen har gaveln vänd mot vattnet. Även det småskaliga
sprickdalslandskapet utmärker Nävelsö.
Nävelsö ligger vid Verkebäcksvikens mynning. Ön är kuperad med en högsta höjd över havet på 20 meter. Landskapet följer
fastlandet sprickdalslandskap i nordvästlig-sydostlig riktning. Tallskogen dominerar men i fuktigare länge växer gran och i
anslutning till by en ekdominerad lövskog.
Trots att ön ligger nära fastlandet och tidigt höjde sig ur havet är ön fattig på fornlämningar. På den västligaste delen,
utanför kärnområdet, finns RAÄ Västrum 184:1 registrerad som en fornlämningsliknande lämning och på öar i närheten
finns ytterligare registreringar. Det är dock troligt att Nävelsö har använts som bas under fiskesäsongen men att dessa
tillfälliga bosättningar inte lämnat några spår.
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Första gången Nävelsö påträffas i det skriftliga källmaterialet 1544 finns ett kronohemman på ön. Hemmanet har då äng till
5 lass hö, gott fiskevatten till allehanda fisk, 5 notvarp och någon säljakt. 1651 läggs kronohemmanet på Nävelsö till det
Königsmarkska grevskapet, alltså till Stegeholms slott och blir för en tid ett frälsehemman. När grevskapet dras in till kronan
igen 1675 blir Nävelsö åter ett kronohemman. Det förblir det till någon gång under 1700-talets första hälft då det friköps
och blir ett kronoskattehemman.
Hemmanet bör ha haft flera brukare men kom aldrig att genomgå någon hemmansklyvning. Inte heller gjordes något
jordskifte på ön. Det gör att inget äldre kartmaterial finns från Nävelsö. Jordbruket har på Nävelsö varit av husbehovsnatur.
Man har hållit kor och får för att varier kosthållet med kött och mejeriprodukter. Tillgången till åker och äng har varit
begränsad. Den brukade marken på ön återfinns i smala remsor mellan höjdstråken. Landskapet på ön är en
miniatyrversion av Tjusts sprickdalslandskap. Djur fanns kvar på ön till 1970-talet och idag är markerna på väg att växa igen
utom där en vandringsled kring ön hålls öppen med gräsklippare.
Den viktigaste näringen för ön har varit fisket som varit koncentrerat på ål och strömming. Under andra världskriget var
strömmingsfisket särskilt viktigt och 1942 fann 17 registrerade fiskare på ön. Till 1961 sjönk siffran till 13. Fisket är inte
skiftat utan uppdelat på lotter som roterar mellan gårdarna. Två verksamheter som funnits på ön, kopplade till fisket, var
ett gäddkläckeri under 1950-1960-talet och ett båtbyggeri som lades ner på 1930-talet. Idag lever ingen på ön av fisket. Få
är idag bofasta på ön men sommartid kommer många sommargäster till ön. Telefon fick ön på 1930-talet och elektricitet på
1940-talet.
Under 1900-talet har öns glo grundats upp. Det har gjort att de äldre sjöbodarna längst in i glot har börjat mista sin
funktion. Istället har nya, modernare båthus byggts på båda sidor om glots inlopp. Medan fisket ännu var livaktigt byggdes
en ny hamn på norra sidan av ön med en modern betongkaj. Denna används idag för större transporter till ön. Alla sjöbodar
och båtsen, oavsett ålder, är dock målade röda. Några av de äldre har fortfarande tvåkupigt tegel på taken medan de
modernare har svart eller röd korrugerad plåt. Några av de äldre båtsena har byggts om till boenden.
Ovanför glots bebyggelse ligger mangårdarna. De äldre bostadshusen ligger alla på för skärgården traditionellt sätt med
gaveln mot hamnen. I bymiljön finns exempel på modernare villor med brutet tak men de flesta yngre villorna ligger på
östra eller västra sidan av inloppet till glot. De äldre bostadshusen är från slutet av 1800-talet. De, liksom fler av de
modernare villorna, har locklistpaneler som är målade med röd slamfärg, har vita snickerier och tak belagda med tvåkupigt
rött tegel. De yngre bostadshusen är från 1940–1950-talen. Några av dessa har locklistpanel målad med oljefärg.
Bortom mangårdarna ligger mindre ekonomibyggnader och ladugårdar. De flesta av ladugårdarna byggdes kring
sekelskiftet 1900. Även dessa byggnader har locklistpanel målad med röd slamfärg. En del tak är belagda med tegel och en
del med korrugerad plåt. Såväl en del av de mindre ekonomibyggnaderna har helt eller delvis byggts om till boenden.
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Inloppet till glot och byn på Nävelsös södra sida med några av de modernare båtsena på var sida av inloppet.

Vy över glot med byns äldre bebyggelse.
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Bostadshus från 1870.

Ladugårdar delvis ombyggda till boenden.

En av öns långsmala odlingslotter mellan höjdsträckningarna
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Karta över huvudområdet Totebo. 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 TOTEBO
Huvudområdet Totebo omfattar tätorten Totebo som är belägen i kommunens sydvästra del. Efter
huvudområdesbeskrivningen följer beskrivning av det kulturhistoriska kärnområdet som identifierats inom
huvudområdet, Totebo industrisamhälle. Kärnområdet har valts ut i egenskap av större sammanhängande område med
en till ålder och karaktär enhetlig miljö som i något avseende är signifikativ för området.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Totebo är beläget mellan Nässjön och Hagsjön i Västerviks kommuns sydvästra del. Totebo omnämns första
gången år 1375 som ”Totabodhom” och blev säteri först 1619. Det är det näst äldsta säteriet i Hjorted socken och bildades
av de gårdar som ingick i Jöran Nilsson Gyllenstiernas donation år 1612. Jöran Nilsson var en sin till Nils Göransson
Gyllenstierna på Fågelvik och i donationen ingick förutom två gårdar i Hellerö i Västra Ed, även tre gårdar i Blanka, en gård i
Totebo och tre gårdar i Yxered. Det är när Jöran Nilsson dör 1618 som hans änka Ingeborg Claesdotter (Bielkenstierna)
instiftade ett säteri i Totebo året därpå. Säteriet övertogs 1644 av Christer Zelow, Gyllenstiernas måg. Totebo säteri
reducerades 1688.
Landskapet präglas av ett småkuperat, uppodlat moränmarksområde som omges av skogsmark samt smärre vattendrag
och fuktmarker. Den äldsta bebyggelsen i Totebo hittas främst i läget för det gamla säteriet, i södra delen av tätorten.
Säteribyggnaden, som sannolikt hade anor sedan 1600-tal, byggdes om 1894 och brann sedan ner till grunden den 20 maj
1952. Säteriets ekonomibyggnader samt en flygelbyggnad som fungerar som bostad är det som finns kvar idag.
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På 1700-talet fanns det både ett handpappersbruk, ett tegelbruk samt en mjölkvarn vid fallet i Toteboån på säteriets
marker. När Johan Tillberg förvärvade Totebo säteri på 1840-talet fanns här alltså redan ett litet förindustriellt centrum.
Detta kompletterade han med ett mejeri under sin tid.
Då järnvägen Huötsfred-Västervik öppnades den 16 november 1879 bodde Robert Tillberg, Johan Tillbergs son, på Totebo
säteri. Som godsägare och personligen engagerad i Hultsfreds Westerviks Jernvägsaktiebolag kunde han påverka
utformningen av järnvägen över Totebos ägor. Han så till att stationen lades 600 meter närmare säteriet än vad som
ursprungligen planerats. Totebo fick den minsta typen av stationshus som fanns utmed linjen. Förutom stationshus
uppfördes ett godsmagasin, en ekonomibyggnad och ett dass, allt efter typritningar utförda av arkitekten Hugo
Hammarskjöld på Tuna.
I och med att järnvägen öppnade 1879 började Totebo som samhälle växa fram. Det första riktiga bostadsområdet i Totebo
belades sydöst om Totebo säteri under 1930-talet. Länge fanns det dock ytterst få bostäder i Totebo och det är först i slutet
av 1940-talet och tio år framåt som ett helt litet samhälle byggdes med villor, hyreshus, skola, idrottsplan, läkarmottagning
och affärer upp. Totebo utvecklades då från ett säteri med säsongstillverkning av papper och tegel, till ett litet
bruksamhälle med en modern tillverkningsindustri av radiolådor. Totebo station, som alltså var den minsta stationstypen,
fick i omgångar byggas om för att möta nya krav.

Totebo säteribyggnad år 1930 som brann ner 1952 och som aldrig återuppbyggts. Foto: KLM.
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En ladugård tillhörande Totebo söteri, från 1890-talet.

En stor skiftesverksladugård tillhörande Totebo säteri, belägen
strax norr om ladugården på föregående bild.

En mycket välbevarad magasinsbyggnad på Totebo gård.
Byggnaden bildar en av flyglarna ut från säteribyggnaden och
finns med på 1832-års laga skifteskarta.

Ytterligare en byggnad tillhörande Totebo gård. På 1920-talet
byggdes den till med en affärslokal i vinkel. Denna tillbyggnad revs
sedan Totebo Brukshandel byggts.

Flygelbyggnaden till Totebo säteri, sannolikt uppförd kring slutet
1700-tal alternativt tidigt 1800-tal. Byggnaden finns med på 1832års laga skifteskarta.

Totebo brukshandel. År 1936 lät ägarna till Totebo säteri uppföra
Totebos första moderna affärslokal dit sonens diversehandel, som
tidigare inrymts i det lilla huset på gården, kunde flytta.
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Totebos första hyrshus, uppfört 1955, beläget på fastigheten
Totebo 1:119.

En särskilt välbervarad villa från 1955 som ligger längs med Stora
vägen, på fastigheten Totebo 1:98.

Totebo stationshus, uppfört 1879 men om- och tillbyggt både
1918 och 1943.

Tollevi idrottsplats, belägen mitt emot järnvägsstationen på andra
sidan spåren, är en tidstypisk idrottsplats från 1940-talet med flera
byggnader från tiden bevarade.

Totebo skola, uppförd 1956, är ett välbevarat exempel på en skola
från den här tiden.

Totebos första bostadsområde, beläget sydöst om Totebo säteri,
med villor från 1930-talet.
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Utsnitt ur 1832 års karta över Totebo säteri. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Flera byggnader har samma placering idag
som då, bl.a. flygelbyggnaderna till säteribyggnaden.

Utsnitt ur 1832 års karta över Totebo industrimiljö. Dagens byggnader är inritade med vita linjer. Den enda byggnaden som förefaller ha
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samma placering idag som då är det s.k. Kvarnnäset som syns strax norr om Toteboån.

Utsnitt ur 1944 års karta över Totebo. Dagens byggnader är inritade med vita linjer och dagens vägar med röda linjer. Här har Totebos
samhälle precis påbörjat sin tillväxt och därför har stora delar ännu inte bebyggts.

Skydd och riktlinjer
•

•

•

•

•
•

•

6

Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6 § som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
Smalspåret har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För
varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnadsminnet skall vårdas
samt i vilka avseenden den inte får ändras.
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 de
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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•
•
•

Totebo är utpekad som en av Västerviks kommuns kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer i utredningen
”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns museum år 2009.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL 8 kap 13 §), bör
utföras.

Läs mer/referenser
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Totebo nästa! Längs det småländska smalspåret. Kalmar läns museum.
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.
Erixon, Sigurd, 1957. Sveriges bebyggelse – Landsbygden; band 1 KALMAR LÄN. Bokförlaget Hermes AB, Uddevalla.
Petersen, Claes-Göran, 2001. Socknar och gårdar i Tjust. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
Petersson, Harald, 1968. Hjorted i svunnen tid. AB C O Ekblad & Co, Västervik.
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Karta över kärnområdet Totebo industrisamhälle.

Kärnområde Totebo industrisamhälle

Klass 2

Hjorted socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Byggnadstraditionen

Fallet vid Toteboån som blivit en naturlig plats för anläggande av olika industrier från
1700-talet och fram till idag.
Bebyggelse från tiden kring 1900-talets mitt som visar hur ett samhälle växte fram under
den här tiden. S.k. ”Västerviksrevetering” är vanligt förekommande.

Kärnområdet omfattar delar av Totebo industriort, d.v.s. samhället kring Totebo AB. Bebyggelsen omfattas av den
expansion som Totebo genomgick kring 1900-talets mitt och består främst av villor från denna tid som har en tydlig
koppling till industrin. Några äldre byggnader från 1900-talets början finns också med i urvalet.
Kärnområdet Totebo industrisamhälle är en bärande del av Totebos historia och hur den lilla tätorten växte fram. Tätortens
struktur och byggnader med en tydlig koppling till industrin är alla viktiga element i miljön. De enhetliga villorna från tiden
kring 1900-talets mitt, som främst huserade arbetarna till industrin, bär på höga kulturhistoriska värden.
Utvecklingen av Totebos industrisamhälle beror främst på att det varit en naturlig plats för anläggandet av industrier. Som
tidigare nämnt fanns här redan under 1700-talet både pappers- och tegelbruk, där tegelbruket överlevde fram till 1900talets början. Totebo tegelbruk levererade bl.a. murteglet till det nya stora kyrkobygget i Gladhammar mellan åren 1883
och 1886. Den 31 oktober 1908 sålde dock godsägaren Robert Tillberg Totebo med tillhörande hemman till Herman Huldt
som ägde Blankaholms Sågverksaktiebolag. Sågverksbolaget har inget intresse av det föråldrade tegelbruket. Det lades ned
och byggnaderna revs 1910. Endast kvarnen fick vara kvar, och var den enda verksamhet som drevs vid fallet i Totebo från
år 1911.
År 1911 startades en fabrik för tillverkning av vagnshjul i Virum av en f.d. sågmästare vid Blankaholms Sågverk, Carl Oskar
Larsson. 1919 fick han möjlighet att arrendera kvarnfallet vid Totebo med omkringliggande mark av den forne
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arbetsgivaren. Fallet i Totebo var bättre än det i Virum och i Totebo var också kommunikationerna bättre, i och med att
järnvägen löpte alldeles intill platsen. En ny snickerifabrik uppfördes och år 1920 skall byggnaden ha varit så pass färdig att
man vid ”Totebo Hjulfabrik” kunde börja tillverkningen av vagnshjul, skaft och leksaker. Den gamla kvarnen revs.
Totebo Hjulfabrik fick ingen bra start och i lågkonjunkturen efter första världskriget hade man problem med avsättningen.
Carl Oskars Larsson och hans sönder la då istället om produktionen till radiolådor. En av de första orderna gällde 100
radiolådor till Luxor i Motala, vilka av beställaren liknades vid ”tjärade papplådor” vid leveransen. Företaget lyckades dock
snart förbättra sin tillverkning och 1928 producerades 200 radiolådor av 25 anställda. År 1939 var produktionen uppe i
75 000 radiolådor och fabriken hade 260 anställda. Totebo Hjulfabrik hade utvecklats till norra Europas största tillverkare av
radiolådor!
Med industrins utveckling krävdes också en utveckling av samhället. Vid ingången av 1940-talet var bostadsbristen ett stort
bekymmer för företagsledningen på Totebos Hjulfabrik. Under 1930-talet hade visserligen ett tjugotal bostadshus uppförts
på orten, där bröderna Larsson var bland de första som byggde nytt. De lät uppföra villorna Tegelbacken, Åvalla och
”disponentsvillan”, den senare i ultramodern funkisstil. Alla tre villorna speglar dock tydligt funktionalistiska drag med sina
släta, vitputsade fasader och kubformade byggnadskroppar. De är alla byggda på en höjd vilket ger byggnaderna ett mycket
resligt intryck. Taken är beklädda med svartmålad, falsad plåt alternativt tvåkupigt lertegel.
Det skulle dock dröja ända till 1947 innan det uppkom en ordentlig lösning på bostadsproblemen. Då fick Larssons köpa
Totebo säteri från den tidigare ägarens arvingar. I samband med köpet lät man avstycka ett område av skogen väster om
industrin. På den nya fastigheten, Totebo 1:71, lät man lantmätare Sköld från Kalmar utarbeta en byggnadsplan. På några få
år byggdes ett fyrtiotal enhetliga småhus upp enligt planen. Närheten till industrin hade prioriterats i utbyggnaden av
samhället och järnvägsstationen hade hamnat lite vid sidan av. Husen från den här tiden är i 1-plan alternativt 1½-plan med
putsade/reveterade fasader i en vit kulör. På vissa hus har ett mönster gjorts i putsen, något som kommit att kallas
”Västerviksrevetering” då det är ett fenomen som är vanligt förekommande i Västerviks kommun. Taken är främst sadeltak,
belagda med tvåkupigt lertegel. Under perioden mellan 1947 och 1966 tillkom även ett par hyreshus i Totebo, och vid sidan
av ett av dessa hyreshus också ett lokalt livs, som finns kvar än idag. Norr om detta livs finns ett grönområde och mitt i finns
en minnessten över Hjorteds Hemvärn 460 Grupp (Totebogruppen). Denna plats, med grönområdet och livset, är
fortfarande en naturlig mötesplats i Totebo och därför viktig för tätorten.
Totebo industrier lade under 1960-talet om tillverkningen till planmöbler. Företaget rekonstruerades 1982 till Totebo AB
som idag har cirka 100 anställda och är bland annat leverantör till IKEA. Totebo är ett levande samhälle som kontinuerligt
fått ett nytillskott av bostäder, men orten präglas ändå i hög grad ännu av den massiva utbyggnaden kring 1900-talets mitt.
Inom kärnområdet finns en fornlämning registrerad (RAÄ Hjorted 378:1) som visar på platsen för pappers- och tegelbruket
från 1700-talet. Det finns dock inga synliga lämningar på platsen.
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Flygfoto över Totebo från 1959. I nedre vänstra hörnet syns det första hyreshuset och i övre högra hörnet syns Totebo Hjulfabrik. Som
synes är bebyggelsen mycket enhetlig och prydligt uppradad. Foto: KLM.

Längs Furubergsvägen ligger tre likadana enfamiljshus i två
våningar, uppförda mellan 1945 och 1947.
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Längs Furubergsvägen finns också två välbevarade villor i ett plan,
uppförda 1951.
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Villan ”Höganäs” uppfördes 1919 på den första självständiga
fastigheten på Totebos ägor. Det var Totebos mjölnarens söner
som lät bygga huset.

Villan ”Trollenäs” uppfördes 1932. Innan Totebos byggrush i slutet
på 1940-talet fick husen namn när de uppfördes. I och med
byggrushen blev Totebo en småstad och husen fick gatuadresser
istället.

Villan ”Tegelbacken” som uppfördes 1935 av en av sönerna
Larsson. Byggnaden är idag mycket välbevarad.

Det s.k. kvarnnäset, som ligger norr om Tegelbacken på andra
sidan om Toteboån, kan ha anor från tidigt 1800-tal då det på
1832 års laga skiftes karta syns en byggnad på samma plats.

Hagavägen i Totebo är en av de vägar vars hus har fått behålla
mycket utav sin karaktär från tiden då de uppfördes. Här ligger
prydligt på rad efter varandra.

”Dispontentsvillan, uppförd av disponent Ariel Larsson 1938.
Denna villa är ett utomordentligt exempel på sen funktionalistisk
arkitektur, och är idag mycket välbevarad.
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Totebo AB:s lokaler idag. Då industrin har utvecklats över tid finns här inte så många exempel på äldre industribyggnader, men dess
varande är och har varit avgörande för Totebos utveckling och fortlevnad.
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Karta över huvudområdet Valstad. 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 VALSTAD
Huvudområdet Valstad omfattar ett långsmalt område från Kvarngölen till sjön Maren. Här ligger Valstad säteri,
Valdstads kvarn och en hållplats utmed smalspåret. Säteriet med den närmaste bebyggelsen samt Valstads kvarn utgör
huvudområdets kärnområde.

Beskrivning av huvudområdet
Valstad säteri ligger på kanten av en dalgång. Området ligger under högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte gick den djupa
Verkebäcksviken ännu längre in i landet och såväl Maren som Kvarngölen är rester av denna vattenled in i landet. När
vattnet drog sig tillbaka lämnade den efter sig bördigt material i dalgången mellan sjöarna. Här har Valstads säteri idag en
stor del av sin jordbruksmark. Området är fattigt på fornlämningar och inom huvudområdet finns inte en enda registrerad
fornlämning enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök.
Den bördiga marken gjorde dock att det här redan under medeltiden togs upp en gård. Det första skriftliga belägget för
gården är från 1361. Då uppträdde en man vid namn Öde i Valstad som faste vid häradstinget. En faste var ett vittne i en
jordaffär och begreppet har överlevt i ordet fastebrev. Enligt bokverket Det medeltida Sverige fanns ett frälsehemman som
under olika tidsepoker innehades av släkterna Bonde, Thott, Trolle, Posse, Gyllenstierna, Hammarskjöld med flera. Från
1560 finns en redogörelse för hur stor gården är. Den har då åker till 6 tunnors utsäde och äng till 16 lass hö. Mulbetet är
gott och det finns ollonskog till 3 svinen, en god sågkvarn samt gott fiskevatten med braxen, ål, gädda, abborre och mört.
Andelen åker och antalet hölass indikerar att detta varit en större gård redan vid den här tiden.
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I mitten av 1650-talet, före 1657, inrättades Valstads säteri1 av Benjamin Magnus Croneborg. Sonen med samma namn
ärvde gården. Familjen ekonomiska situation förefaller ha varit besvärlig med en ändlös rad av pantsättningar av delar av
jordinnehavet. Gården kommer därefter att vandra genom arv men sällan genom arv från far till son eller dotter utan på
slingrande vägar genom syskonbarn och kusiner. Under 1700-talet byggs den huvudbyggnad som än idag utgör gårdens
mangård. 1818 köpte västerviksredaren Christian Tenger gården och innehade den fram till sin död 1859. Under hans tid,
1850, byggdes den ladugårdsbyggnad som än idag finns på gården. Gården köptes därefter först av Albert Pålsson och
därefter av köpmannen Lars Larsson.. På 1870-talet renoverades och moderniserades huvudbyggnaden. Det gjordes även
på 1950-talet. 1899 köptes gården av godsägare Carl och Ebert Lindström. Idag ägs och drivs säteriet med underlydande
gårdar av godsägare Åke Nimhed.
Förutom själva säteriet omfattar huvudområdet också av Valstad kvarn, för vilken redogörs närmare i avsnittet
kärnområde, och den smalspåriga järnväg som går genom byn. På 1860-talet växte tanken på en järnväg fram. En av de
pådrivande var ägaren till Ankarsrums bruk, brukspatron Alfred de Maré, som såg fördelar med att kunna frakta brukets
gods på järnväg till Verkebäcksviken. 1875 bildades ett bolag med syftet att bygga smalspårig järnväg mellan Hultsfred och
Västervik. Fyra år senare, 1879, stod spåret med stationsbyggnader och banvaktsstugor klart. Valstad blev en hållplats
utmed spåret och här byggdes ett mindre stationshus, i praktiken jämförbart med en banvaktsstuga. Idag är smalspåret ett
av Kalmar läns byggnadsminnen. Stationshuset är rivet sedan länge.
Valstad är idag framförallt en skogsgård. Jordbruket har historiskt varit viktigt för gården men idag är det skogen som utgör
basen för verksamheten. De naturliga förutsättningarna gör jordbruksmarken ligger utspridd på fastigheten. Här finns inte
det storskaliga jordbrukslandskap som ofta utmärker Tjusts herrgårdsmiljöer. Typiskt för skogsbygdens herrgårdar är dock
den stora förekomsten av torp på fastigheten. Gårdens marker har skiftats vid storskifte 1805 och laga skifte 1915.
Storskifte genomfördes i Sverige 1749–1827 då laga skifte istället infördes. Storskiftet på Valstad genomfördes alltså
relativt sent och laga skiftet, som i de flesta byar företogs under mitten av 1800-talet, mycket sent. På många större gårdar
genomfördes överhuvudtaget inte alla skiftesreformer. Under 1900-talet blir det genom de ekonomiska kartorna tydligt hur
jordbrukets betydelse för gården stadigt har minskat. Flera åkrar, såväl större som mindre, har tagits ur bruk och i flera fall
istället planterats med skog. Det gäller till exempel markerna norr om gårdsmiljön i anslutning till Trädgårdstorpet.

Utsnitt ur storskifteskartan från 1805 som visar vattenförbindelsen mellan Qvarnsjö i nordväst och Maren i sydost Norr om Maren syns
gårdsläget

1

Ett säteri var fram till 1800-talet en skattebefriad gård. Det var ett privilegium som adeln kunde få. Inga nya säterier inrättades efter 1686 men
skattebefrielsen för befintliga säterier upphörde först då grundskatterna (jordeboksränta, mantalsränta och kronotionde) avskaffades i slutet av 1800talet. Termen säterie har levt kvar in I våra dagar men står idag för en större herrgård
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Valstad hållplats med väntkur.

Emmastugan byggde på 1850-talet vid bron över ån mellan
Kvarngölen och Maren.

Valstad kvarnmiljö.

Ingången till kvarnen med årtalet 1867 över dörren.
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Vy över ett av Valstads få större sammanhängande åkerlandskap vid Erikslund.

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1943.

4

ARBETSKOPIA 2018-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE VALSTAD

Utsnitt ur ekonomiska kartan 1978. Vid säteriet är fortfarande en stor del av odlingsmarken i bruk men vid Trädgårdstorpet i kartans
nordöstra hörn har åkermarken lagts igen. Jämför ekonomen från 1943 ovan.

Skydd och riktlinjer
•

•

•

•

•
•

•
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Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
Smalspåret (H30, 31 och 33) har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen
(KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden
skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.
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.
Vägen mellan Verkebäck och Svinnersbo 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.

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.
Almqvist, J A Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden fjärde delen Småland III Stockholm 1976
Erixon, Sigurd (red) Sveriges bebyggelse Uddevalla 1957
Petersen, Claes-Göran, Socknar och gårdar i Tjust, Västervik, 2001
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 Valstad.

Kärnområde Valstad

Klass 3

Gladhammars socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Dalgången mellan Kvarngölen och Maren har under förhistorisk tid varit en sjöled in i
landskapet. Det vattendrag som idag förbinder sjöarna har från medeltid och in i modern
tid varit en viktig kraftkälla för byns kvarn.

Jordbrukslandskapet

För området typiskt kulturlandskap i skogsbygden men utspridda skiften.

Herrgårdsbygden

En av Tjustbygdens många herrgårdsmiljöer med en lång historia

Byggnadstraditionen

Herrgårdens mangårdsbyggnad är en av få herrgårdar i Tjust som är byggd av
trä.

Kärnområdet Valstad omfattar herrgårdens gårdsmiljö med huvudbyggnad, flyglar, park, flera olika ekonomibyggnader,
arbetarbostad och allé. Valstad är en av Västerviks kommuns många herrgårdsmiljöer
Gårdsmiljön vid Valstad har pekats ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö på grund av den samlade bebyggelsen med
många byggnadstyper samt park typiska för en herrgårdsmiljö. Av särskilt värde är också huvudvägen från öster, delvis
kantad av allé av askar, som leder fram till huvudbyggnaden.
Mangårdsbyggnaden i nyklassicistisk stil uppfördes på 1700-talet och har genomgått en större ombyggnad och
modernisering på 1870-talet. Den strikt symmetriska fasaden är putsad och taket belagt med silvergrå plåt.
Huvudbyggnaden flankeras av två mindre flyglar vilka båda har locklistpanel målad i vitt och tak belagda med svart plegel.
Av parkanläggningen som tidigare omgärdade mangården finns idag mindre rester kvar i form av terrasseringar och

7
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gångsystem. Den viktigaste och än idag mest framträdande delen av parkanläggningen är den huvudgång som tillsammans
den alléomgärdade vägen från öster skapar en storslagen entré till gårdsmiljön. Vägen från Verkebäck och Böljerum sluttar
kraftigt uppåt mot Valstad med mangården i fonden. Allén upp mot gården består av hamlade askar. Tyvärr är dessa idag
svårt angripna av askskottsjukan.
Norr om vägen från Verkebäck ligger merparten av gårdens ekonomibyggnader. Enligt storskifteskartan från 1805 var
bebyggelsen vid den tiden samlad i en kvadrat med en större länga ut mot vägen och mindre byggnader som utgjorde
övriga sidor i kvadraten. Enligt Sveriges bebyggelse byggdes nya ekonomibyggnader på 1850-talet. De utgör idag istället tre
större sammanbyggda längor i en hästskoform vars öppning är vänd mot uppfartsvägen. Byggnaderna av trä är målade med
röd slamfärg och taken är belagda med svart, korrugerad plåt.
Söder om vägen ligger stall, vagnsbod och spannmålsmagasin, alla inrymda i en längre rödmålad byggnad, även den med
tak belagt med svart korrugerad plåt. Vidare på samma sida utmed vägen ligger en byggnad som tidigare fungerat som
brygghus. Huset har en vitmålad locklistpanel och ett tegelrött plegeltak.
En liten bit ifrån vägen, även detta på södra sidan, i rak linje västerut från huvudbyggnaden, ligger en större byggnad i två
våningar. Detta är en av gårdens bevarade arbetarbostäder. Väggarna är klädda med brädpanel målad med röd slamfärg,
vita oljemålade snickerier och ett tak belagt med rött tvåkupigt tegel.
Väster om gårdsanläggningen ligger Valstads kvarn. I den redogörelse för gården från 1560 som finns i Det medeltida
Sverige nämns en god sågkvarn. Enligt en historik anslagen vid kvarnen låg denna anläggning i Granhulteån, ovanför
Kvarngölen. Till det nuvarande läget flyttade man på 1700-talet. Den större kvarnbyggnaden med tre våningar, vid det nya
kvarnläget, byggdes 1867. Förutom kvarn fanns på platsen även såg och spinneri.
Fram till 1923 ägde Valstad säteri kvarnen. Men då såldes den tillsammans med ett markstycke till arrendatorn av Brunsö
kvarn. Kvarnhjulet av trä, 7 meter i diameter, byttes 1941 ut mot en turbin från Nydahls Turbinfabrik i Jönköping. Kvarnen
drevs ända fram till 1970. Därefter förföll byggnaderna. Omkring sekelskiftet 2000 övertog Västerviks museum kvarnen och
2001 gjordes en större renovering av byggnaderna. Samtliga kvarnbyggnader är uppförda i trä och målade med röd
slamfärg. Byggnaderna står på en hög stenfot av huggen granit. Flera av fönstren och dörrarna har dekorativa foder målade
med vit oljefärg. Mot söder finns en bred gångbro in genom kvarnens huvudentré. På taken ligger enkupigt rött tegel.

Valstad säteri från öster.

8
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Vägen mot Valstad kantad av hamlade askar och med det hästskoformade ladugårdskomplexet till höger i bilden.

Vy över ladugårdens ekonomibyggnader.

9

Det före detta stallet med vagnsbod och spannmålsmagasin.
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Brygghuset.
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Arbetarbostad som idag är uthyrt för boende.
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Karta över huvudområdet Västrum. 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 VÄSTRUM
Huvudområde Västrum är ytmässigt omfattande och sträcker sig från prästgårdens marker i nordväst till samhället
Skaftet i sydost och Tovehults bruk i sydväst. Huvudområdet innehåller två kärnområden: dels sockencentrat med
prästgården, dels Skaftet vid sundet mellan Hjältsmaren och Skaftviken.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Västrum ligger i södra delen av Västerviks kommun. Området har legat under högsta kustlinjen vilket här
innebär att höjderna har svallats rena från fint material som istället samlats i dalgångarna. Hela Västerviks kommun tillhör
det norra sprickdalslandskapet. I den södra delen av detta, där Västrums socken ligger, är dalgångarna mellan höjdpartierna
smala. När vattnet drog sig tillbaka blottades dalgångarnas bördigare marker. De första bosättningarna etablerades i
höjdlägena. Liksom i övriga delar av Västerviks kommun är bronsåldern den utmärkande förhistoriska perioden i Västrums
socken. Hela regionen upplevde vid den tiden en omfattande befolkningsökning och spåren som avsattes främst i form av
gravar är idag en framträdande del av landskapet. Inom huvudområdet finns två större koncentrationer av fornlämningar.
Dels nordväst om sockencentret, dels sydväst om prästgården. Båda områdena ligger i huvudområdets västra del i
anslutning till vad som än idag är områdets bästa jordbruksmarker. Lämningarna utgörs främst av gravar i form av rösen
och stensättningar. Områdets sydvästra del är däremot fornlämningsfattigt.
Att odlingsmarken inom huvudområdet inte är lika bördig som angränsande delar av socknen blir också tydligt när man
studerar den medeltida jordnaturen. Stora delar av Västerviks kommun domineras av större gods och gårdar med
underlydande byar och ensamgårdar. I västrums socken finns visserligen flera större gårdar till exempel Helgerum, men
inom huvudområdet har jordnaturen en annan karaktär under medeltiden. I Västrums by fanns då två självägande gårdar,
så kallade skattehemman, ett kronohemman och ett frälsehemman. I den angränsade byn Falkemåla, även den inom
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huvudområdet, fanns ytterligare ett kyrkohemman. Kyrkans jordinnehav under medeltiden har varit påtagligt i
huvudområdets närområde. Under de följande århundradena kommer dock flera av gårdarna i området att köpas upp av
adelsmän och bli en del av något av Tjustbygdens stora godskomplex till exempel Bo Jonsson Grips godsinnehav, Fågelvik
och Helgerum.
Västrum blev ett sockencentrum 1622 då Västrum bröts ut ur Gladhammars socken. Eftersom socknen var stor och
vidsträckt ska det dock ha funnits ett kapell vid Björnhuvud. När den nya socknen etablerades byggdes någon form av kapell
vid dagens sockencentrum. I samband med detta blev en av kronogårdarna i Västrums by prästgård. Man tror att man då
flyttade den gamla prästgårdsbyggnaden som låg i Lunds by. Förutom prästbostad kom den också att tjäna som
sockenstuga. Den första timmerkyrkan ersattes 1797 av den stenkyrka som idag finns i Västrum.
År 1766 genomfördes storskifte i Västrums by. Skifteskartan visar att det då fanns två gårdar i byn, prästgården och
frälsegården. Storskifteskartan i lantmäteriets arkiv har aldrig kolorerats men framstår ändå som tydlig. Förutom de båda
gårdarna återges flera torp inom byn. Även kyrkogården, klockstapel, sockenstuga och ett par backstugor i anslutning till
sockenscentret redovisas. Med bara två gårdar i byn behövdes inget ytterligare skifte under 1800-talet. Det landskap och
den bebyggelsestruktur som finns inom huvudområdets västra del fick alltså till stor del sin utformning redan under 1700talets andra hälft.
Ytterligare en detalj som visas på storskifteskartan är vägsträckningen från genom Västrum mot Gladhammar. Eftersom
denna väg före 1622 var kyrkväg för en del av socknens befolkning har detta varit en av de få viktiga
kommunikationslederna på land genom socknen. I övrigt har socknens kommunikationer varit riktade mot sjön
Inom huvudområdet ligger också en viktig plats i den södra kommundelens brukshistoria nämligen Tovehult. Här startade
handelsmannen och ägaren till Helgerumsgods Hans Andersson ett kanongjuteri i slutet av 1690-talet. Verksamhet som
bedrivits vid platser som Gutan och Rumhult samlades och förlades i Tovehult, närmare kusten. Kanongjuteriet flyttades på
nytt på 1820-talet, då till Ankarsrum. Istället startades ett garveri i Tovehult. Idag finns en kraftstation, några äldre
byggnader samt en stor mängd slagg kvar som vittnar om platsens industrihistoriska betydelse.
Inom huvudområdet var det vattenleden mellan Hjältsmaren och Skaftviken som blev platsen för en industrietablering. År
1910 anlades en såg som kom att följas av ytterligare etableringar. I anslutning till industrierna växte ett litet centrum fram
med bebyggelse och service.

Kyrkan från 1797 och skolan från 1909 utgör ett viktigt centrum i
Västrums socken.

2

Bron över vattnet mellan Hjältsmaren och Skaftviken är en viktig
plats i Skaftets historia. Till höger skymtar kraftstationen. Den
stora gula byggnaden i fonden är den så kallade Kantorsvillan,
byggd 1912.
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Tovehults kraftstation

Utsnitt av storskifteskarta för Västrums by 1766.
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Huvudområdet omfattas av Miljöbalken 3 kap 6§ som säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden.
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.
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 §).
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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 Västrums sockencentrum är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län.
Skaftets kvarn och lådfabrik är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta
industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns museum år 2009.

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.
Claes-Göran Petersen Socknar och gårdar i Tjust Västervik 2001

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 Västrums sockencentrum.

Kärnområde Västrums sockencentrum

Klass 2

Västrums socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

En skärgårdssocken men märks inte i sockencentrat!!!!

Jordbrukslandskapet

Kring prästgården finns ett öppet odlingslandskap som brukat under lång tid.

Bronsålderskusten
Mötesplats

Inom området finns flera lämningar från bronsåldern som visar på att bygden
brukats under lång tid.
Sockencentrum som utgjort en centralplats för bygden sedan 1622. Under 1800och 1900-talet har institutioner som skola och ålderdomshem etablerats här.

Kärnområdet Västrum sträcker sig från prästgården i väster till sockencentrumet i öster. Området omfattar ett för Tjust
typiskt sprickdalslandskap, fornlämningar från bronsåldern, äldre gårdsbebyggelse samt ett sockencentrum med flera
funktioner.
Vid sockencentrat i Västrums har offentlig service som kyrka, kyrkogård, skola, ålderdomshem och hembygdsgård samlats.
Det ger platsen ett högt kulturhistoriskt värde. De olika byggnaderna och anläggningarna är från olika tider och avspeglar
bygdens utveckling.
Sprickdalslandskapet är ett av Västervikskommuns verkliga karaktärsdrag och nära kusten framträder landskapet med sin
uppdelning av jordbruksmark och bebyggelse särskilt tydligt. De förhistoriska lämningarna ger ett historisk djup åt platsen
och visar på brukandets långa kontinuiteten i området. Inom kärnområdet är lämningarna huvudsakligen koncentrerade till
ett höjdområde mellan kyrkan och prästgården. Här finns fem rösen (RAÄ Västrum 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 16:1), åtta runda
stensättningar (RAÄ Västrum 9:3, 10:2-3, 12:3, 13:1-2 14:1, 15:1) och en stenfylld skeppsformig stensättning (RAÄ Västrum
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9:2). Lämningarna visar på återkommande gravläggningar, spridda över ett 300 x 150 meter stort område. De äldsta
gravarna dateras till bronsålder, medan de runda stensättningar skulle kunna visa på en kontinuitet in i järnålder.
Lämningarna ligger i karaktäristiska lägen uppe på en höjdrygg, men är idag dolda i skogslandskapet. Trots det är de
pedagogiskt viktiga för att förstå platsen. Inom området återfinns även en skärvstenshög (RAÄ Västrum 12:2). Lämningen
skulle kunna utgöras av en grav, men förekomsten av skärvsten indikerar ofta att det förekommer en
bronsåldersbosättning på platsen. Söder om vägen mot Gunnebo finns ytterligare tre lämningar, ett röse (RAÄ Västrum
3:1), och två stensättningar (RAÄ Västrum 3:2 och 59:1).
Förutsättningen för det jordbrukslandskap vi ser idag finns i sprickdalslandskapet och har i stora drag tagit form när
havsnivån sjunkit undan. Marker har naturligtvis ändrat användning under århundradena men 1766 års storskifteskarta visa
på ett åkerlandskap som har stora likheter med det öppna landskap vi ser än idag. Användningen av åkermarken har dock
förändrats. Från att i första hand ha varit avsedd för spannmålsodling används den i dag främst för vallodling och bete.
Även prästgårdens bebyggelseläge har en lång historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Statusen av prästgård
hänger ihop med Västrums nya funktion som sockencentrum.
Bebyggelsen vid prästgården är från olika tider. Äldst är den byggnad som idag ligger som flygel till huvudbyggnaden, mot
norr. Denna byggnad flyttades hit från Lunds by omkring 1624. Den nuvarande huvudbyggnaden 1761. Väster om
prästgården, utmed vägen mot Gladhammar, finns också en äldre byggnad där man haft bränneri. Den är troligen uppförd i
slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Norr om prästgården ligger arrendatorsbostaden från 1920-talet. I miljön
finns flera ekonomibyggnader som dateras till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen kring prästgården
är målad med röd slamfärg och har tak belagda med rött tegel. Prästgårdens nuvarande mangårdsbyggnad är med sin
storlek och sitt brutna säteritak en framträdande byggnad som markerar sin betydelse som socknens viktigaste gård.
Kärnområdets mest framträdande del är dock sockencentret som etablerades vid sockenbildandet 1622. Idag ser vi en miljö
typisk för det sena 1800-talet med kyrka och kyrkogård i centrum, skola och ålderdomshem. Kyrkan från sent 1700-tal har
många karaktärsdrag typiska för sin tid så som de putsade fasaderna med stora fönster, långhusets brutna tak och tornets
klockformade huv. Skola inrättades vid kyrkan på 1850-talet. Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes 1909.
Ålderdomshemmet stod klart 1914 och fjärdingsmannabostad från 1918. I miljön har också funnits ett kommunhus men
det är idag borta och platsen är en del av Västrums hembygdsgård. 1935. År 1950 bildades Västrums hembygdsförening.
Efter två år började föreningen att anlägga hembygdsparken. Här kom äldre byggnader från socknen som donerades till
föreningen att samlas. Än idag är platsen en samlingspunkt för Västrumsborna.

Ålderdomshemmet, byggt 1914 är en viktig karaktärsbyggnad i
sockencentrat.
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Prästgården som enligt uppgift i Sveriges Bebyggelse uppförde
1761.

Huvudområde

Hembygdsparken.

Skaftets kraftstation
fd sågverk

Kärnområde
Kärnområde, 1
Kärnområde, 2

Skaftets lådfabrik

Kärnområde, 3
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Karta över kärnområdet Skaftet.

Kärnområde Skaftet

Klass 2

Västrums socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Hjältsmaren och Skaftviken som delar av en transportkedja, bland annat för flottning och
transport av sågat timmer. Vattenförbindelsen en förutsättning för Skaftets uppkomst och
blomstring som ort.

Mötesplats

Industriort vid vatten med vägförbindelse. Industrietableringen ledde till
uppkomsten av ett litet samhälle med handel och service.
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Kärnområdet Skaftet är beläget några kilometer söder om Västrums kyrka. Det utgörs av äldre industrietableringar och
bostäder och service kopplad till de verksamheter som fanns på orten. Områdets centrum utgörs av vattenstråket mellan
Hjältsmaren och Skaftviken.
Centrala uttryck för kärnområdets kulturhistoriska värde är miljön vid vattnet tillsammans med de industri- och
servicebyggnader samt bostäder som minner om platsens storhetstid på 1910-talet.
Det var 1910 som Blankaholms Sågverks AB flyttade sin verksamhet från Blankaholm till Skaftet. Bättre möjligheter att
flotta virke från Tjusts inland via sprickdalslandskapets vattenleder ut till kusten gjorde att man valde att flytta sågen.
Verksamheten i Blankaholm kom dock att tas över av Norrköpings exporthyvleri.
Vid Skaftet växte den nya sågen snabbt och blev snart Västrums sockens största arbetsplats med 150 anställda. För dessa
behövdes bostäder och service. Flera stora kasernliknande byggnader uppfördes för att ge husrum åt arbetarna och deras
familjer. Flera av dessa byggnader finns kvar idag. När de byggdes på 1910-talet har detaljer i den nationalromantiska stil
som var modern vid tiden till exempel brutna tak, liggande panel, stora fönster och takkupor för ljusinsläpp på den övre
våningen. Flera förefaller av äldre bildmaterial att döma ha haft panel målad med röd slamfärg och knutar och snickerier
målade med vit oljefärg. Flera har kvar denna färgsättning idag men det finns också exempel på äldre byggnader svars
fasader målats med oljefärg under 1900-talet. Flera av taken är också belagda med rött tegel, företrädesvis tvåkupigt.
Samma stil, material och färgsättning har eller har haft flera av de mindre villor som kompletterar bostadsbebyggelsen i
Skaftet. Även flera av dessa byggdes under den expansiva tiden på 1910-talet.
År 1915 startades ytterliga en verksamhet, Skaftets lådfabrik. Man startade även en kvarnrörelse. Kvarnverksamheten har
upphört och 1932 gick sågverket i konkurs. Lådfabriken finns dock kvar än idag. Den grundades av fabrikörerna Gunnar
Andersson och Einar Jansson. Man tillverkade lådemballage och lastpallar. Verksamheten är än idag inrymd i den putsade
stenbyggnad där verksamheten en gång startades. Byggnaden ger ett gediget och karaktärsfullt intryck. Miljön har utpekats
i rapporten Västerviks kommuns industriarv. Ytterligare en industrietablering i det lilla samhället var Bröderna
Gyllenstrands snickeri och Möbelfabrik som etablerades 1939.
Det samhälle som växte fram vid sågverkets etablering växte mycket snabbt och redan 1912 fick man sin första affär. Då
startade Konsumtionsföreningen i Västervik en Konsumbutik i den byggnad som idag är antik och loppis i korset. Ytterligare
en butik startades i den fastighet som kallades Bläckhornet i anslutning till sågen. Granne med Konsumbutiken byggdes ett
hotell. Byggnaden förefaller ha moderniserat på 1950-talet och då bland annat klätts med gult tegel och försetts med nya
dubbla fönster.
I det lilla samhället fanns också föreningslokaler så som ett missionshus som idag är rivet. Kvar finns Betanias lilla kapell om
än i ett förändrat skick. När Skaftets glansdagar som industriort var över kom en av de större bostadsbyggnaderna i
samhället att byggas om till sjukhem 1951. Det är fastigheten Helgerum 1:40 även kallad Sjögårda, bygd 1914.
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Platsens för det sågverk som startades 1910 och som blev grunden för samhället Skaftets etablering och utveckling. Idag finns här en
kraftstation.

Helgerum 1:30, kallad Kasernen, byggdes 1911 som en av de
första arbetarbostäderna på platsen. Huset är idag exteriört ett
av de mest välbevarade bostadshusen från den tiden.
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Vid Skaftets lådfabrik bedrivs fortfarande verksamhet. Byggnaden i
sten från 1915-16 är idag ett landmärke för Skaftet, i synnerhet från
havet.
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Tidstypiska mindre villor utmed vägen mot badplatsen. Fler av
dem byggdes under 1910-talet.

Konsumbutiken från 1912 har under senare år blivit Antik- och
loppisaffär.

De så kallade Hotellet som byggdes 1919 men som genomgått
en kraftig ombyggnad på 1950-talet.

Skaftviken från nordväst. Lådfabrikens karaktäristiska byggnad är lätt
att känna igen.
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Vy över Hjältsmaren. Via vattensystemet inåt landet flottades timmer till sågverket vid Skaftet.
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