HUVUDOMRÅDE DALHEM-LARUM

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

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet binds ihop av den djupa dalgången från Dalhems kyrkplats i söder till Larums gård i norr. Dalgången är
relativt smal och omges på båda sidor av stora sammanhängande höjdpartier. På höjderna växer barrskog med dominans
av tall, men längre ner på sluttningarna, i övergången till jordbruksmarken finns inslag av lövskog främst ek men i fuktigare
partier också al. Genom dalgången går väg 860 som idag utgör en äldre vägförbindelse mellan Gamleby och vad som idag är
Västerviks kommuns nordvästra del.
Områdets fornlämningar ligger huvudsakligen uppe på de högre belägna partier som flankerar dalgångarna. I många fall i
kanten av den brukade åkermarken. Fornlämningarna utgörs främst av gravar, men det finns också en fornborg, fossila
åkrar och berghällar med skålgropar.
Jordbruksmarken ligger främst i botten av dalgången men drar sig ibland upp på sluttningarna eller följer mindre dalstråk i
olika riktningar. I nord-sydlig riktning rinner Enbäcken från sjön Patt och genom dalgångens åkerlandskap. I norr möter
Enbäcken en bäck som mynnar i sjön Stora Vrången. Delar av dagens jordbrukslandskap är före detta våtmarker som var
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slåtter- och betesmarker fram till slutet av 1800-talet. De slingrande vattendragen rätades ut och fördjupades för att
avvattna området. Idag har delar av den här marken övergivits av jordbruket, i synnerhet i förlängningen av Vrången väster
ut i Hållkärr som återigen har blivit en våtmark. Idag ligger gårdarna utspridda och äldre, mer sammanhängande bylägen,
går inte längre att utläsa i landskapet. Undantaget är kyrkplatsen vid Dalhems kyrka, se vidare kärnområdesbeskrivningen.
Under förhistorisk tid var åar och bäckar viktiga kommunikationsleder i landskapet. Ännu under 1800-talet och början av
1900-talet användes vattenleden mellan sjöarna Loftern och Stora Vrången för att flotta timmer. Vattendragen gav också
kraft till små industrier som kvarnar, sågverk och tegelbruk. Idag är flertalet av dessa helt borta.
Trots det senaste halvseklets förändringar i landskapet går det fortfarande att utläsa och förstå hur det här landskapet
tidigare har använts och vilka förändringar som skett under perioden. En stor del av jordbrukslandskapet brukas fortfarande
som åker eller bete och vattenlederna finns kvar som en påminnelse om vattnets och de vattenanknutna verksamheternas
betydelse.

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet
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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.
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 Dalhem, Oppgården, är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
Väg 863 samt en äldre sträckning av väg 860 är utpekade som värdefulla vägmiljöer inom projektet ”Vägen som
kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

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.

Muntliga referenser: .
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Karta över kärnområdet Dalhems kyrkby.

Kärnområde Dalhems kyrkby

Klass 2

Dalhems socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Dalhem ligger i en långsmal dalgång med mindre vattendrag som utnyttjats som
flottningsleder och för vattenkraft till mindre industrier.

Jordbrukslandskapet

Dalgångarnas koncentrerade, storskaliga jordbrukslandskap.

Mötesplatser

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

Kärnområdet Dalhem utgörs av Dalhems kyrkby samt gårdarna kring sjön Patt . Kyrkplatsen har medeltida anor och har
på så sätt utgjort socknens självklara centrum under mycket lång tid. Viktiga element i kärnområdet är fornlämningarna,
kyrkan, kyrkogården, skolbyggnader av olika ålder, prästgård med arrendatorsbostad och kyrkvaktmästarbostad. Detta
är byggnader och funktioner som man förväntar sig att finna i ett sockencentrum. De förhistoriska lämningarna visar på
en kontinuitet i nyttjandet av platsen. Inom kärnområdet finns också äldre gårdsmiljöer och en villabebyggelse från
1900-talet första hälft.
Dalhems kyrkplats ligger på en utskjutande udde i den långsmala dalgången. Norr om kyrkplatsen ligger sjön Patt. Sjön är
en så kalla dödisgrop som bildats när ett större isblock brutits loss från inlandsisen och så småningom smält på platsen.
Kring sjön, kyrkplatsen och gårdslägena runt sjön dominerar lövskogen, ek i de torrare lägena och al i de sankare partierna
kring sjön.
Vid sjöns nordvästra sida ligger byn Västansjö. Väster om byn ligger tre förhistoriska gravar, en stensättning (L1959:9427)
och två rösen (L1959:9269, 9803). Gravarna ligger uppe på ett höjdläge med en kraftig rasbrant längs den östra kanten.
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Öster och nordost om sjön Patt ligger ytterligare två rösen (L1959:9731, 8911). Rösena dateras till bronsålder, medan
stensättningen är mer svårdaterad och kan höra till äldre järnålder. I kärnområdet finns ytterligare stensättningar. Spridda i
området finns ett flertal osäkra gravanläggningar (L1959: 8665–8666, 8826–8828, 9207, 9737) samt i nordväst ett gravfält
med fem registrerade gravar av vilka flera är kraftigt skadade av modernt skogsbruk (L1959:8806). På ett höjdläge väster
om Dalhems kyrka finns en registrerad uppallad sten (L1959:8978). Stenen är stor, ca 2 x 2 meter och 1,8 meter hög. Ibland
utgörs de uppallade stenarna av gravanläggningar ibland är de naturbildningar. Några hundratal meter söder om kyrkan
finns en källa kringsatt av cementrör, enligt tradition har det varit en offerkälla (L1959:9428). Mängden lämningar visar på
att bebyggelsen i Dalhem har en kontinuitet från bronsålder fram till idag.
Dalhems socken omnämns för första gången 1344. Man tror att kyrkan byggdes någon gång under 1200-talet. Det var en
stenkyrka med ett högt, brant sadeltak klätt med en hög spira. Koret var markerat genom att vara lägre än långhuset. Bilder
från 1870-talet visar en iögonfallande kyrkobyggnad. Trots det revs den medeltida kyrkan 1874 efter att
Vitterhetsakademin hade gjort en dokumentation. Den medeltida kyrkan ersattes av en korsformad kyrka i en blandad
nyklassicistisk och nygotisk stil. Den nya kyrkan stod klar 1876.
Byn Dalhem är belagd från 1377 i det skriftliga materialet. Olika uppgifter om gårdarnas jordnatur1 under 1500-talet
förekommer. Det förefaller dock ha funnits två gårdar vid den här tiden. År 1751 fanns det tre gårdar i Dalhem. De tre var
Oppgård, Nergård eller Stora Dalhem och prästgården. Gårdslägena finns kvar än idag men vid Nergården finns inte längre
en gårdsmiljö. Oppgården har äldre ekonomibyggnader och mangårdsbyggnad bevarad. Ekonomibyggnaderna är målade
med röd slamfärg taken belagda med svart, korrugerad plåt medan mangårdsbyggnaden är målad med gul oljefärg och på
taket enkupigt tegel. För prästgården redogörs längre fram i texten.
Även byn Västansjö kan beläggas i det skriftliga materialet från 1377. Som i Dalhem ska här under 1500-talet ha funnits två
gårdar men även här förekommer olika uppgifter om gårdarnas jordnatur. I mitten av 1700-talet hade antalet gårdar ökat
till tre för att 1895 ha reducerats till en. Denna gårdsmiljö rymmer idag bland annat en mangårdsbyggnad från slutet av
1700-talet och en äldre magasinsbyggnad. Byggnaderna på gården är målade med röd slamfärg och bostadshusen har vita
snickerier. Magasinet har svartmålade luckor och dörrar. Takmaterialen varierar.
Vid kyrkan har ett sockencentrum bildats med ett visst mått av service. Norr om kyrkan ligger tre större byggnader. Två av
dessa är skolbyggnader, den ena byggd 1875 och den andra 1931. Båda skolbyggnaderna är klädda med locklistpanel och
har sadeltak belagda med rött, tvåkupigt tegel. Den tredje byggnaden har varit bostad för kyrkvaktmästaren och uppfördes
1931. Den har locklistpanel, sadeltak med rött tvåkupigt tegel och en hög källarvåning. Samtliga tre byggnader är målade i
olika gula kulörer.
Väster om kyrkan ligger prästgården. Det är en putsad vit byggnad med brutet tak belagt med tvåkupigt rött tegel. På
tomten finns också en tiondebod från 1800-talet. Längre söderut ligger prästgårdens löneboställe. Byggnaderna är målade i
rött med vita snickerier. Bostadshusens sadeltak är belagda med tegel medan flera av ekonomibyggnaderna har plåttak.
Att kommunikationerna varit viktiga för kyrkplatsen blir också tydligt genom det gästgiveri som från 1700-talet fram till
omkring år 1900 låg norr om sjön Patt på gården Stora Dalhem. Här kunde resande rasta, äta och bo över.
Gästgiveribyggnaden revs under 1900-talet. En påminnelse om vägens betydelse är också den milsten (L1959:8664) som
finns vid väg 860 i höjd med kyrkan. Milstolpen ska enligt Fornsök ha haft årtalet 1737 inristat.
I byn kring kyrkplatsen byggdes under 1900-talets första hälft en del bostäder eftersom platsen var ett centrum. Här fanns
diverseaffär med poststation och mindre industrier som mejeri, slakteri och ett sadelmakeri. Affären, en putsad
funkisbyggnad byggd 1935, finns kvar idag. Lokalerna för de olika industrierna är däremot borta. En koncentration av
bebyggelse från mitten av 1900-talet finns öster om kyrkplatsen. Här ligger bland annat en större putsad byggnad som
tidigare fungerat som pensionärsboende.

1
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Jordnatur anger vem som ägt gården. Det har funnits fyra jordnaturer – krono-, kyrko-, skatte- och frälsehemman.
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Utsnitt ur enskifteskarta över Dalhem från 1813. Kartan visar bland annat Oppgårdens läge och gästgiveriet samt hur dagens väg 860
slingrade sig genom byn. Carlsro som syns på bilden är idag borta. Här ligger istället Dalhems medborgarhus byggt 1953-54.
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Dalhems kyrka från söder.

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

Prästgården i Dalhem.

Äldre magasin vid gården Västansjö.

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

Ett av de bronsåldersrösen som ligger på ett höjdparti väster om
byn Västansjö.
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Karta över kärnområdet Larum.

Kärnområde Larum

Klass 2

Dalhems socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Jordbrukslandskapet

I anslutning till gården Larum finns ett vattendrag som rinner upp i Stora
Vrången. Vattendraget har använts för flera olika verksamheter och varit en
viktig del av gården.
Uppodlad dalgång med åkermark i högre lägen och slåtter och bete på lägre
liggande, sankare marker.

Bronsålderskusten

En rik bronsåldersbygd som legat innanför kusten.

Byggnadstraditionen

Välbevarat exempel på ryttmästarboställe. Huvudbyggnaden uppförd enligt den
Dahlbergska modellritningen. På gårdens tegelbruk har tegel producerat som
bland annat använts vid bygget av Dalhems nya kyrka.

Kärnområdet Larum omfattar Larums ryttmästarboställe med bostadshus och ekonomibyggnader från olika tider samt
spåren av verksamheter vid dalgångens vattendrag. Gårdsmiljön är välbevarad och representerar ett äldre
avlöningssystem. I kärnområdet ingår också ett fornlämningstätt område sydost om ryttmästarbostället med fornborg,
olika typer av gravar, fossil åker och hällristning.
I kärnområdet finns ett stort antal fornlämningar. Uppe på Skanskullen strax söder om Larums ryttmästarboställe finns
resterna efter en fornborg (L1959:9441). Huvuddelen av borgplatån avskärmas av naturliga stup och branter. I den
nordvästra delen är dock terrängen något mer lättillgängligt och det finns här en ca 175 lång stenvall, upp till sex meter
bred och en och halv meter hög. På ett ställe i stenvallen finns en tre meter bred ingång. Idag är själva borgplatån
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skogbeväxt, vilket kraftigt begränsar utsikten. Strax sydost om Skanskullen, på andra sidan av dalgången finns en tydlig
koncentration av förhistoriska gravar, både rösen (L1959:9131, 9185, 9365) och stensättningar (L1959:8638, 8811, 9109–
9110, 9520). Det finns också ett gravfält (L1959:9261) som utgörs av ett röse och sju stensättningar. Fornborgen och rösena
dateras till bronsålder. Stensättningarna är mer svårdaterade, men skall sannolikt dateras till yngre bronsålder/äldre
järnålder. I nära anslutning till gravarna finns också en berghäll med tolv skålgropar, vilken ligger som ett impediment i
dagens åkermark. Lämningarna visar på en rik bygd som börjat formas redan under bronsåldern. I anslutning till gravarna
finns även ett område med fossil åkermark (L1959:8829), bestående av ett 50-tal odlingsrösen. Ser man på enskifteskartan
från 1813 finns det ett par mindre uppodlade ytor inom den fossila åkermarken. Som i kärnområdet Dalhems kyrkby visar
mängden och variationen av lämningar på att området haft en bofast befolkning sedan bronsåldern.
Larum omnämns första gången i det skriftliga källmaterialet 1364. I Smålands handlingar2 från 1500-talets första hälft anges
att det finns två skattehemman i Larum. År 1560 hade den ena av gårdarna åker till fyra tunnors utsäde och äng till 10 lass
hö medan den andra hade åker till fyra tunnor och två skäppor samt äng till nio lass hö. Båda gårdarna hade också gott
mulbete och utrymme, god timmerskog, ollonskog till sju svin, gott fiskevatten till gädda, braxen, abborre och mört, sex
notvarp och ålfiske till två mark som tillhör båda gårdarna. Det var två välbärgade, självägande gårdar vid den här tiden.
Gårdens historia är komplicerad men för att förstå dagens situation görs här en kortfattad förklaring. År 1647 donerades
gårdarna i Larum tillsammans med flera andra gårdar till en Johannes Matthiea Gothus som vid den här tiden hade
privilegium på utnyttjandet av traktens viktiga kopparfyndigheter, bland annat på Larum. Matthiea var biskop i Strängnäs
stift. Gårdarna, inklusive Larum, var av skattenatur och biskopen fick därför köpa dem av bönderna som ägde dem. För att
få behålla skatteintäkterna från gårdarna lämnade biskopen en summa i pant till Kronan. Kopparfyndigheten satte ett högt
värde på gårdarna och därmed blev kostnaden för panten hög. Vid reduktionen 1684 hade biskopens son ärvt Larum.
Reduktionen ledde till att staten drog in panten för Larum. Biskopens son kunde inte betala panten och fick därför lämna
gårdarna i Larum till kronan. På så sätt blev de båda gårdarna två kronohemman. Dessa kom i det nya indelningsverket3,
som etablerades vid den här tiden, att sammanföras till en gård som indelades som ryttmästarboställe för Östgöta
Kavalleriregemente. När det militära indelningsverket upphörde 1901 fortsatte staten att äga gården och arrenderade ut
den. Ännu på 1970-talet ägdes gården av dåvarande Domänverket. Idag är bostadsfastigheterna privatägda medan marken
fortfarande ägs av staten.
Ett ryttmästarboställe skulle vara ståndsmässigt bebyggt. Någon gång under perioden 1754-1774 ( enligt syneprotokoll i
Krigsarkivet) byggdes den gamla mangårdsbyggnaden som finns kvar än idag. Den äldsta huvudbyggnaden på Larum har ett
äldre formspråk som enligt Manne Hofréns Herrgårdar och boställen kan härledas till de typritningar som togs fram av
generalkvartermästare Erik Dahlberg redan 1687. Det är en knuttimrad, envånings parstuga. Fasaden är klädd med
lockpanel målad med röd slamfärg och snickerier i vitt. Sadeltaket är belagt med enkupigt tegel. I början av 1800-talet
byggdes ett par stora flygelbyggnader av vilka den ena med tiden har övertagit rollen som huvudbyggnad. Båda de 1½
våningar höga byggnaderna är timrade och klädda med liggande panel målad med röd slamfärg och snickerier i vitt. De
brutna taken är belagda med tvåkupigt tegel. Den norra flygeln, som övertagit rollen som huvudbyggnad, har byggts till
med frontespis och veranda.
År 1916 byggdes ytterligare en ny huvudbyggnad i ett nytt läge på en höjd nordost om det gamla gårdsläget. Det är en 1½
våningar hög reveterad byggnad avfärgad i vitt. Mansardtaket är belagt med tvåkupigt tegel. Läget på höjden gör att
byggnaden syns väl i landskapet.
När kulturmiljöprogrammet för Västervik togs fram 1986 fanns på Larum fortfarande en större ladugårdsbyggnad, troligen
byggd 1820, i skiftesverksteknik. Denna ladugård är nu riven. Ett mindre antal äldre ekonomibyggnader, bland annat ett
timrat magasin finns dock kvar norr om de gamla huvudbyggnaderna.
Nordväst om gårdsmiljön ligger torpet Kristineberg med flera äldre byggnader i olika tekniker. Fastigheten utgör ett gott
exempel på en äldre torpmiljö.
På Larums marker bröts alltså koppar från 1600-talet och in på 1800-talet. Framställningen av koppar gjordes under 1600och 1700-talet troligen på den plats där idag kvarnen ligger. Under 1800-talet fördes malmen istället till Åtvidaberg. Ån kom
istället att användas på flera olika sätt. Här har flottats timmer ner till Stora Vrången. En del av virket kan ha sågats vid

Landskapshandlingarna är som namnet antyder handlingar för respektive landskap. De omfattar främst skattelängder från
1500-talet.
3
Indelningsverket var ett sätt att avlöna anställda inom staten, försvaret och kyrkan i en tid av naturahushållning. Den
anställde fick avkastningen från gård och rätten att bo där så länge man innehade sin tjänst. Under den tiden var man också
skyldig att underhålla bostället.
2
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sågverket i ån, men en stor del flottades också vidare till Överum. Kvarnen (L1959:9202) i ån utnyttjades fram till 1956. I
början av 1900-talet installerades ett kraftverk i ån som gav belysning i gårdarna.
Inom kärnområdet ligger också platsen för Larums tegelbruk (L1959:8661). Bruket ska ha varit i drift på 1870-talet och
bland annat levererat tegel till bygget av den nya kyrkan i Dalhem. En uppgift säger att tegelbruket ska ha lagts ner 1878 då
kyrkan stod klar men det motsägs av en tidningsartikel i Västervikstidningen från 1965 med en intervju med en man som
ska ha arbetat som tegelslagare på bruket under 1910-talet. Idag återstår en ruin av sten och tegel.
Även genom Larum går väg 860 som en viktig förbindelseled vidare norrut. Utmed vägen finns en milsten (L1959:9818) med
årtalet 1737.

Ryttmästarbostället i Larums äldsta huvudbyggnad uppförd
någon gång mellan 1754-1774.

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

Huvudbyggnaden från 1916. Bilden är tagen från Skanskullens
fornborg.

Äldre magasinsbyggnad
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Torpet Kristineberg.

Resterna av sågverket vid bäcken.

Resterna av Larums tegelbruk.

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

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

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

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Djursnäs sträcker sig från Djursnäs gård i norr till Kalvnäset i söder. I väster bildar havsviken Syrsan en
naturlig avgränsning. I öster höjer sig landskapet i en skogklädd sluttning. Längst ner mot dalgången växer en rand av
lövskog och där över tar tallskogen vid. Från Djursnäs gård i norr sträcker sig en bördig dalgång med odlingsmark ner till
Porsviken i söder. Väster om odlingsmarken är terrängen kuperad med berg-i- dagen ner till Kalvnäset. Den sydligaste
spetsen av Kalvnäset omgärdas i öster av Porsviken och i väster av Kvartsviken. En smal landtunga leder ut till
Rörholmsudden.
Djursnäs ligger i ett fornlämningstätt område men inom själva huvudområdet finns ett fåtal lämningar. Mitt i
sommarstugeområdet ligger en stensättningsliknande bildning (L1956:9978). På väg ut mot Rörholmsudden ligger ett röse
(L1956:9979) och en stensättning (L1955:50). I huvudområdets östra del, högt upp på ett berg, ligger Djursnäs kase.
Djursnäs kase ligger inom ett mindre naturreservat som omfattar den branta sluttningen ner mot Djursnäs åkerlandskap
och delar av skogsplatån ovanför branten. Utsikten är imponerade och på toppen ligger fyra registrerade rösen (L1955: 574,
575, 644 och 645). Samtliga rösen och stensättningar dateras troligen till bronsålder och visar på att platsen redan vid den
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tiden haft en bofast befolkning. Vid Kvartsviken har man, som namnet antyder, brutit kvarts (L1955:66), troligen i modern
tid.
Eftersom Djursnäs varit en ensam gårdsbildning har här aldrig genomförts något skifte av markerna. En karta för gården och
dessa marker upprättades dock 17691 av den dåvarande ägaren. På kartan ser man mangård och ladugård tydligt åtskilda.
Öster och söder om mangård och ladugård låg den odlade marken och sydost därom ner till Kvartsnäset utnyttjades
marken för slåtter och bete.
Jord- och skogsbruk var basen för Djursnäs gård fram till mitten av 1900-talet. På den ekonomiska kartan från 1945 ser man
gården och jordbruksmarken. Betesmarken ner mot Kvartsnäset hade odlats upp till åker under 1800-talets andra hälft.
Utspridda på markerna låg torp och lägenheter med namn som Betala, Snedden, Rankhyttan och Porsviken.
I mitten av 1900-talet hade skogen övertagit rollen som den viktigaste delen av Djursnäs gård. I mitten av 1960-talet valde
därför dåvarande ägarna, Magnus och Henny Biander, att låta planlägga en stor del av marken söder om gården och sälja
tomter för fritidshusbebyggelse. Man lät upprätta en detaljplan för området med en beskrivning av området och vilka
byggregler som gällde. Planen angav noggranna riktlinjer för den nya bebyggelsen. Det nya området skulle inte inkräkta på
gårdens skogsbruk och man hade en medveten tanke bakom placeringen av bebyggelsen. Tomterna skulle ligga skyddade
från insyn från havet. Undantaget var Porsviken där tomterna har insyn från viken men inte från Syrsan. Det är också viktigt
att hålla attraktiva strandpartier som badet vid Porsviken, Kvartsviken, Röholmsudden och fina mindre vikar tillgängliga för
allmänheten. Där tillgången till stranden begränsats något anser man att stranden är ”av mindre god kvalité”. Man har
också planlagt områden för parkeringar, båtbryggor, badplatser för barn, idrottsplats med mera. Även byggnadernas storlek
och placering regleras i planen. Man eftersträvar en småskalig bebyggelse som inte tar över landskapet utan infogar sig i
miljön. Högsta tillåtna nockhöjd var 3,5 meter. Avsikten var främst att sälja tomter men man planerade också för två
mindre områden med sex tomter i varje där man kunde bygga stugor för uthyrning. De placerades lite för sig själva i
områdets västra del med badplats vid Syrsan. Här skulle de som inte hade råd att köpa ett eget fritidshus ändå kunna få
tillbringa en vecka i skärgården. Planerna verkar aldrig ha förverkligats. Endast en av de tänkta tomterna är idag bebyggd.
Det nya fritidshusområdet visade sig vara attraktivt. På den ekonomiska kartan från 1978 är redan flera av tomterna
bebyggda, i synnerhet ute på Kalvnäste där endas någon enstaka tomt fortfarande var ledig. Dessa luckor har senare
bebyggts. Flest lediga tomter fanns det i slutet av 1970-talet i områdets norra del, utmed gårdens sammanhängande större
åkerskifte.
När fritidshusbebyggelsen uppfördes i Djursnäs hade byggandet av fritidshus i Sverige under några årtionden ökat stadigt.
Det var på 1910-1920-talet som man på allvar började bygga koncentrerade områden med just fritidhusbebyggelse.
Förbättrad privatekonomi och allt längre lagstadgad semester hade varit starkt bidragande orsaker till utvecklingen.
Fritidshusområdet i Djursnäs började byggas i slutfasen av den här eran. På 1960-talet sker också en allt tydligare övergång
mot fritidshus som uppfyllde samma standard som ett permanent boende. Man började också märka en trend mot att
sommarstugor övergick till att bli permanenta boende. Få av husen i Djursnäs ger idag intryck av att vara
permanentbostäder men för många pensionärer har säsongen i fritidshuset blivit längre. Det i sig har bidragit till att husens
standard höjts sedan de byggdes.
Det nya fritidshusområdet har naturligtvis inneburit en stor förändring av området. Men den agrara historien är fortfarande
avläsbar. I det kuperade landskapet låg åkermarken i sänkorna mellan åsarna med berg-i-dagen. Här har merparten av
områdets sommarstugebebyggelse byggts. Större och mindre stråk av denna åkermark finns idag kvar antingen som åker
eller som öppna allmänningar för sommarstugeägarna.

Det finns också en karta från 1771 med en beskrivning som är något mera utförlig. Denna beskrivning har använts i
beskrivningen av kärnområdet Kalvnäset.
1
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Karta från 1769. Källa: Lantmäteriet

Utsnitt ur karta från 1769 som visar mangården till vänster och ladugården till höger.
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet
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Vy över åkerlandskapet söder om Djursnäs gård. I skogskanten
ligger de nordligaste fritidshusen.

Två av de registrerade rösena i tallskogen vid Djursnäs kase.

Utsikt från Djursnäs kase mot nordväst. Nedanför bergskanten
breder jordbrukslandskapet och fritidshusområdet ut sig. Till
höger i bilden syns ladugården vid Djursnäs gård.

Vy över fritidshusområdet från Djursnäs kase. I fonden Syrsan.

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.
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.
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•

•
•

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

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
Molander, Bengt, Stenbrott inom Västerviks kommun, Västervik 2000
Petersén, Claes-Göran, Socknar och gårdar i Tjust, Västervik 2001
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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 Djursnäs gård

Kärnområde Djursnäs gård

Klass 3

Västra Eds socken
Herrgårdsbygden

Djursnäs gård är en av Tjusts många herrgårdar. Djursnäs gård, de äldsta delarna
byggda i mitten av1600-talets, utgör, tillsammans med bland andra Tyllinge och
Bjursund, en av Tjusts få herrgårdar i barock eller senbarock.

Byggnadstraditionen

Mangårdsbyggnaden har sedan den uppförts genomgått flera förändringar. Kvar
av det sena 1600-talets byggnadstradition finns gårdsmiljöns plan, timring som
dominerande byggnadsteknik och de slamfärgsmålade byggnaderna. Några av
ekonomibyggnaderna utgör också goda exempel på traditionen med timrade
byggnader.

Kärnområdet Djursnäs gård utgörs av tomten med huvudbyggnad och flyglar samt olika ekonomibyggnader, till exempel
magasin och ladugård, på och i anslutning till tomten. Centralt för kärnområdet är en gårdsmiljö som trots ombyggnader
har kvar några grundläggande kvalitéer från mitten av 1600-talet till exempel mangårdens ursprungliga läge, de
timrade byggnaderna och den genomgående användningen av röd slamfärg. Även gårdens plats i traktens historia har
betydelse för utpekandet av kärnområdet.
Inom kärnområdet finns inga fornlämningar registrerade. Inom huvudområdet finns förhistoriska lämningar i form av
gravar, troligen från bronsåldern, men man kan inte koppla gårdsetableringen direkt till några av lämningarna.
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Det första skriftliga belägget för Djursnäs är enligt bokverket Det medeltida Sverige från 1340. Man tror att gården då var
sätesgård för en Peter Ragvaldsson. I mitten av 1500-talet finns här två hemman som båda tillhör dekanatet2 i Linköping.
Enligt Det medeltida Sverige brukades de båda gårdarna av samma landbo3. I samma bokverk sägs att gården (troligen
menar man här båda brukningsenheterna) 1562 hade jord till åtta tunnor, äng till 18 vinterlass, ”passligt” mulbetet,
ollonskog till 16 svin, fiskevatten med 12 notvarp och en mjölkvarn ”då stor flod är”. Tillsammans var de båda gårdarna i
Djursnäs relativt välbärgade vid den här tiden.
Dekanatet står omtalat som ägare till Djursnäs från 1549 men kort därefter förlorade man på grund av reformationen
innehavet. Djursnäs kom istället i kronans ägo. År 1562 säljer Erik XIV Djursnäs till äventyraren Charles de Mornay. Han var
en franska adelsman som var i tjänst hos Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III. Han fick flera gårdar i förläning för sina tjänster
men Djursnäs köpte han. Efter att ha brutit sin trohetsed till Johan III och varit en av dem som arbetade för att befria Erik
XIV dömdes han för förräderi och avrättades i Stockholm 1574.
Genom byte av gårdar kom Djursnäs från 1628 att bli en del av Åkerholms gårdskomplex. Vid den tiden ägdes Åkerholm av
familjen Soop. Ägandet av gårdar skiftade genom byten, köp och inte minst genom arv. Djursnäs kom i slutet av 1700-talet
att ägas av dåvarande ägaren av Forsby, kapten Jöran Isac von Knorring. Kapten von Knorring dog barnlös och såväl Forsby
som Djursnäs ärvdes av systersonen friherre Otto Wilhelm Lybecker. När hans hustru Fredrica Sofia Granschoug avled 1863
ärvdes båda gårdarna av sonen Otto Gustaf Lybecker. Otto Gustaf bodde, enligt husförhörslängderna, fram till 1864 på
Djursnäs. Därefter flyttade han med sin familj till Forsby. Djursnäs kom istället att ägas och bebos av hans fyra ogifta
systrar.
Den äldsta av systrarna, Maria Lovisa, levde längst och efter henne ärvde brorsonen Carl Axel Jakob Lybecker. Han var den
siste manlige ättlingen av släkten Lybecker och efter hans död övertogs Djursnäs av en Karl Gustaf Larsson som under några
år arrenderat gården sedan Axel Lybecker med familj flyttat till Strängnäs. Familjen Larsson kom att äga Djursnäs fram till
början av 1950-talet då gården köptes av ingenjören Magnus Biander och hans hustru Henny. Paret gjorde en omfattande
renovering av gården.
1995 sålde paret Biander Djursnäs till Martin och Maud Sigg. Även paret Sigg har arbetat med att renovera och också med
att återköpa marker och byggnader som än gång tillhört Djursnäs. Idag äger paret Siggs barn Djursnäs.
Eftersom Djursnäs sedan lång tid tillbaka inte varit huvudsäte i ett gårdskomplex har man här inte satsat på påkostade
ombyggnader av huvudbyggnaden. Den ursprungliga mangården från 1600-talet är kvar men har byggts på med ytterligare
en våning och taket har ändrats till det brutna takfall huset har idag. Ekdörrarna dateras till 1700-talet medan verandan
med snickarglädje tillkom i slutet av 1800-talet. På 1820-talet tillbyggdes huvudbyggnaden med flyglar. De hade då två
våningar men sänktes på 1950-talet till en våning. Även de fristående flyglarna byggdes under 1800-talet.
Mangårdsbyggnaden till Djursnäs en 2½ våningar hög byggnad med brutet tak och synlig timmerstomme. Taket är belagt
med rött tvåkupigt tegel och fasaden är målad med röd slamfärg. Fönstren är småspröjsade med foder målade i grått och
bågar i vitt. Flyglarna som är sammanbyggda med huvudbyggnaden har liggande panel medan de fristående har stående
brädpanel. På tomten finns ytterligare några mindre ekonomibyggnader. Dessa byggnader har antigen synlig
timmerstomme eller stående brädpanel. Två av dem har inrymt mejeri och smedja. Vid en av dessa byggnader finns idag
gårdens vällingklocka. Samtliga flyglar och ekonomibyggnader är enhetligt målade med röd slamfärg och har tak belagda
med tegel.
Söder om tomten ligger ett större magasin i två våningar. Även magasinet är timrat. Fasaden är omålad och fönstren täcks
med luckor. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött tegel. Ytterligare ett stycke söder om magasinet ligger en större
ladugård som enligt Sveriges bebyggelse uppfördes 1913. Byggnaden är klädd med panel, delvis brädpanel och delvis
locklistpanel, som är målad med röd slamfärg. De dekorativt utformade fönstren är målade med vit oljefärg och dörrar och
portar med svart oljefärg. Taket är belagt med tvåkupigt rött tegel. På ena gaveln finns en körbro kvar.
I mangårdsbyggnaden finns bland bevarade kartor ett förslag till en parkanläggning vid Djursnäs, daterad 1879. I vilken
utsträckning planen genomfördes har inte gått att fastställa. Några spår av parkanläggning finns inte på den ekonomiska
kartan från 1940-talet.
Ett dekanat är inom den katolska kyrkan en mellannivå mellan stift och församling. Inom den lutherska kyrkan motsvaras
det av kontrakt.
3
Motsvara idag arrendator.
2
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Djursnäs gård med de två vidbyggda flyglarna.

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

Kärnområde Kalvnäset

Klass 2

Västra Eds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Kvartsviken har varit viktig för transporten av den kvarts som bröts vid Kalvnäset.

Skärgårdsnöjen

Sommarstugeområde från 1960-talet med välbevarade naturtomter och
tidstypisk utformning och färgsättning av byggnaderna

Kärnområdet Kalvnäset utgörs av den södra delen av Djursnäs sommarstugeområde. Området är från 1960-1970-talet
och har bevarat flera av sina ursprungliga drag till exempel hur husen inpassats i tomternas naturförutsättningar, husens
skala, utformning, material och färgsättning. Inom området finns också ett fornlämningsregistrerat kvartsbrott.
Sommarstugeområdets kulturhistoriska värde ligger i naturtomter där husen passats in i miljöns topografi med berg-idagen. Stugorna har en skala som är anpassad för att inte ta över och dominera landskapet. Utformning, material och
färgsättningar är tidstypiska.
Kvartsbrottet är en registrerad fornlämning (L1955:66). I nordvästlig-sydostlig riktning sträcker sig en åder med kvarts synlig
i bergknallarna. Området är 200-300 meter långt. På flera ställen kan man se mindre brott med brytningen har framförallt
gjorts i sydost i anslutning till Kvartsvikens östra strand. Kvarts används vid tillverkning av glas och porslin. På äldre kartan
över Djursnäs gård och marker finns inga noteringar om att man ska ha brutit kvarts. Bengt Molander som inventerat
stenbrott i Västerviks kommun gör därför antagandet att verksamheten bör vara av senare datum, troligen med start på
1920-talet.
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Kartan från 1769 visar att marken vid Kalvnäset då utnyttjades för slåtter. Området kallades Kalvviksängen. Här fanns en
bergig kulle och det växte ek och björk men trots det gav marken sex lass hö.
Eftersom marken var bergig övergavs dessa slåttermarker när jordbruket blev mer mekaniserat. Betet kan ha fortsatt
ytterligare en tid men när jordbrukets betydelse för Djursnäs minskade i mitten av 1900-talet blev betesmarken inte
intressant längre. Istället satsade dåvarande ägaren till Djursnäs gård på att sälja tomter till fritidshus, se vidare i
huvudområdesbeskrivningen.
Den ursprungliga detaljplanen efterlevs än idag och har därigenom skapat ett tidsmässigt väl sammanhållet område. Bäst
bevarat ur ett kulturhistoriskt perspektiv är Kalvnäset som utgör den äldsta delen av området. Därför har just denna del
valts ut som kärnområde. Tomterna härute, omgivna av havet på båda sidor om näset, var attraktiva. På de kuperade
naturtomterna, ofta med berg-i-dagen passades byggnaderna in. Stugorna var små och låga för att inte dominera
landskapet. De är klädda med liggande panel målade i bruna eller gråblå kulörer. Sadeltaken är flacka och belagda med
svart plegel, svart betongtegel eller svart korrugerad plåt. Stugorna är relativt välbevarade med få nya tillägg. På tomterna
finns mindre ytor med klippta gräsmattor, planteringar och fruktträd. Mellan tomterna dominerar lövskogen med björk, ek
och hassel.

Vägen ner mot kärnområdet Kalvenäs. De små fritidshusen ligger inbäddade i landskapet.
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Vägen mot södra delen av Kalvnäset rakt fram och mot
kvartsbrottet till höger. I fonden Porsvikens mynning i Syrsan.

Exempel på välbevarat fritidshus vid Kvalnäset.

Kvartsbrottet, L1955:66

Fritidshus i höjdläge.
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Karta över huvudområdet Ekevik-Kolsebo. 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. Det vita fältet i kartbilden är Östergötlands län.

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

Beskrivning av huvudområdet
De båda byarna ligger i nordvästra delen av Västerviks kommun, på gränsen till Östergötland. De är också några av de
västligaste byarna i Ukna socken. Området tillhör norra Tjust sprickdalslandskap men saknar de mer centrala delarnas
dramatiska kupering. Den nordvästliga-sydostliga riktningen i landskapet är dock ändå tydlig genom sjöarnas och
dalgångarnas sträckningar. I botten på dalgångarna och en bit upp på sidorna ligger åker- och betesmarken. Kring de öppna
markerna men också i betesmarkerna finns ett stort inslag av lövträd främst ek, björk och ask. I Ekevik finns också gott om
fruktträd spridda i markerna. Längre upp på höjderna tar barrskogen, både gran och tallskog, vid. I öster och söder har de
båda byarna del i den stora sjön Antvarden.
I området finns lämningar från förhistorisk och historisk tid. Det största antalet registreringar från förhistorisk tid finns norr
om byn Kolsebo, se vidare kärnområdesbeskrivningen fornlämningsbild är enhetlig och utgörs av gravar i form av
stensättningar. Gravarna är oftast ensamliggande eller glest spridda med undantag av ett större gravfält (L1956:7629–30,
7707, 7769–70, 7922–24, 8538, 8627). Undantaget utgörs av ett gravfält med tio stensättningar sydost om Ekevik
(L1956:7553) Gravarna skall sannolikt sättas i samband med en etableringsfas under äldre järnålder. De resterande
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lämningarna inom området utgörs av lämningar efter torpbebyggelse (L1956:8003, 8360), kolning (L1956:7852, 8303, 8469,
8531) och fossil odlingsmark från historisk tid (L1956:8301, 8532).
Båda byarna har sina första skriftliga belägg från 1400-talet, Ekevik 1430 och Kolsebo 1453. I båda byarna ägde vid den
tiden Karl Knutsson Bonde jord. På 1560-talet fanns i Ekevik ett kronohemman, ett kyrkohemman och ett frälsehemman 1
medan det i Kolsebo fanns ett frälsehemman, ett kronotorp och en utjord2 som tillhörde kyrkan. Av uppgifterna i bokverket
Det medeltida Sverige framgår, att gårdarna betalat sin ränt med smör, ofta två pund vilket motsvarar ungefär ett kilo.
Uppgifterna berättar för oss att de båda byarna i skogsbygden främst var inriktade på att föda upp boskap. För Ekevik finns
en uppgift om kyrkohemmanets storlek. År 1562 hade hemmanet åker till två och en halv tunna, äng till två vinterlass, gott
mulbete, god timmer- och vedskog, ollonskog till fyra svin och fem notvarp. Det är alltså inget stort hemman och troligen
har de övriga varit av ungefär samma storlek.
De båda byarna har historiskt sett genomgått den utveckling man kan se på nationell nivå. Under 1600-, 1700- och 1800talen ökar befolkningen, först sakta men med tiden allt stadigare. Det har lett till hemmansklyvning 3, nyodling och en
framväxande torp- och lägenhetsbebyggelse. I Ekevik genomfördes 1781 storskifte och 1844 laga skifte. I Kolsebo saknas
uppgifter om storskifte men laga skifte genomfördes 1855. Byarnas jordbruk rationaliserades. Skogsbruket fick en allt större
betydelse. I västra delen av Ekeviks marker ligger ett område med kolbottnar registrerade i Fornsök. Närheten till Överums
bruk har gjort det möjligt för byns bönder att få en extra förtjänst genom att kola åt bruket. Under 1800-talet ökade värdet
på byns skogar i takt med att sågverksindustrin utvecklades.
Även under 1900-talet har de båda byarna följt utvecklingen för svensk landsbygd. Under 1900-talets första hälft övergavs
de mindre och mest avlägset liggande torpen. I bästa fall blev de kvar som fritidsboende, i andra fall försvann de helt.
Under andra halvan av 1900-talet har även gårdar lagts ner och jordbruksmarken arrenderas idag av ett fåtal som brukar
den. Några av gårdarna har fortfarande åretruntboende men flera hus i de båda byarna står idag tomma delar av året.
Ekevik och Kolsebo utgör var för sig goda exempel på hur bymiljöer i Tjusts inland utvecklats. Spåren går att följa från
förhistorisk tid men är mest påtagliga från laga skiftet och fram till idag.

Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
2
En utjord var en obebyggd fastighet. Att den var obebyggd kan bero på att den hade blivit ödelagd under den medeltida
agrarkrisen och inte bebyggts igen.
3
Vid arvsskiften har hemmanet delats så att alla barnen har fått ut sin arvslott. Metoden användes så länge det gick att få ut
bärkraftiga brukningsenheter vid delningen.
1
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945 som visar de båda byarna. Källa: Lantmäteriet

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 kring Ekevik och Kolsebo är båda värderade som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län, 1995.
Vägen mellan Ekevik i sydväst och Kolsebo i nordöst är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen
som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

Läs mer/referenser
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Karta över kärnområdet Ekevik.

Kärnområde Ekevik

Klass 2

Ukna socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Sjön Antvarden har haft betydelse för byns försörjning.

Skogslandskapet

Skogsbygd som kompletterat jordbruket med produkter från skogsbruket.

Jordbrukslandskapet

Ett småskaligt jordbruk som än idag domineras av djurhållning.

Byggnadstraditionen
Brukens landskap

En typisk agrar bebyggelse som tidsmässigt har inslag från tiden efter laga skifte
i respektive by fram till idag.
Produktionen av kol på byarnas marker har varit en del av Överums bruks
försörjning.

Kärnområdet Ekevik omfattar byns nuvarande tillika äldre centrum samt några av de utflyttade gårdar som ligger
närmast byn, skolan samt åkrar och betesmarker i byns närområde. Centralt för kärnområdet är den skiftade byns
bebyggelse typisk för det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet vad gäller stil, material och byggnadsteknik. Viktiga
faktorer är också spåren av den gamla bytomten, den odlade markens läge, äldre vägsträckningar och bevarade
fornlämningar.
Ekevik har ett fåtal förhistoriska fornlämningar registrerade i Fornsök. Här finns dock norr om Sundskogshaga ett gravfält
med tio stensättningar (L1956:7553) samt norr om byn två stensättningar (L1956:7629-7630). Väster om byn finns fyra
registreringar av kolningsanläggningar och områden med skogsbrukslämningar (L1956:7852, 8303, 8469, 8531). I samtliga
fall rör det sig om just lämningar efter milor och kolarkojor. Närheten till Överums bruk har gett bönderna i Ekevik
möjlighet till extra inkomster från skogen. Väster om byn finns också en registrering av fossil åker (1956:8532) samt norr
om Risbäcken två husgrunder (L1956:8003, 8360) från historisk tid.
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Hemmansklyvningen förefaller ha haft en stor påverkan på Ekevik. På storskifteskartan från 1781 finns ett byläge (kallat
Gamla byläget på kartan) markerat sydväst om vägen mot Frälsegården och Sundskogshaga. Idag finns bara ett mindre
fritidshus på den platsen. På laga skifteskartan från 1844 har antalet tomter ökat och förutom det äldre byläget har man nu
hustomter i det byläge som idag utgör byns centrum. En av gårdarna, Risbäck, har också redan under den här tiden flyttat
ut från bykärnan och etablerat ett eget läge en bit nordväst om byn. Vägarna i byn har anpassats efter den nya
bebyggelsen. Byn har alltså under den här tiden växt väldigt mycket. En jämförelse mellan storskifteskartan och laga
skifteskartan visar också att man redan har påbörjat en process som kommer att accelerera under 1800-talet nämligen
omvandlingen av ängar och betesmarker till åkerjord.
Samtliga äldre kartor som har funnits tillgängliga – storskifteskartan från 1781, laga skifte 1844, den ekonomiska kartan från
1945 och 1978 – visar att byns åkermarker varit mycket splittrad av åkerholmar och rösen. Åkrarna har på det här sättet
blivit relativt små och flikiga. Trots stora insatser för att ta bort framförallt odlingsrösen är markerna kring byn än idag
ovanligt uppbrutna av både trädbevuxna åkerholmar och stenrösen. Det ger landskapet en ålderdomlig prägel och är
relativt ovanligt idag. Jämförelsen mellan de ekonomiska kartorna från 1945, 1978 samt dagens karta visar också att en del
av den åkermark som togs upp i slutet av 1800-talet inte längre brukas som åker utan har återgått till betesmark.
Inom kärnområdet ligger bebyggelsen i bycentrat, Frälsegården, Humpen, Kullen samt skolhuset. En rektifiering av laga
skifteskartan mot dagens karta visar att ett fåtal byggnader i bycentrat ligger i samma läge som före skiftet. Tillgängliga
dateringar av byggnaderna visar också att mangårdsbyggnader och större ladugårdar har byggts efter laga skifte. Vid
Frälsegården, Humpen och Kullen är av naturliga skäl alla byggnader uppförda efter skiftet.
Byggnader är av trä och samtliga fasader är målade med röd slamfärg. Snickerier på såväl bostadshus som
ekonomibyggnader är målade med vit oljefärg och en del dörrar och portar på ekonomibyggnaderna är målade med svart
oljefärg. Alla byggnader före år 1900 har sadeltak medan en del av bostadshusen som är byggda under 1900-talets första
årtionden har brutna mansardtak. Det dominerande takmaterialet är rött tvåkupigt tegel men på en del av
ekonomibyggnaderna ligger röd, svart eller omålad korrugerad plåt.
Norr om byn byggdes 1886 Ekeviks skola. Huset är reveterat och avfärgat i en gul ton. Sadeltaket är belagt med tvåkupigt
rött tegel. Byggnaden är en av alla dessa byskolor som uppfördes i slutet av 1800-talet och markerar övergången från de
ambulerande skolorna till ett mer styrt utbildningsväsende.

Laga skifteskartan från 1844 rektifierad mot dagens kartbild. Ekonomibyggnader är på dagens karta helt svarta medan bostadshusen
markeras av tunna svarta linjer. De röda strecken markerar dagens vägnät. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt av ortofoto över Ekevik. Till höger i bilden Frälsegårdens ladugård. Bilden visar spåren av det gamla bylägets tomtgränser. Ett av
de tydligaste exemplen vid den vita pilen.

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

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

Stenmur och fruktträd i odlingslandskapet.

Bostadshus och ekonomibyggnader i bycentrumet.

Ladugård i bycentrumet.

Skolhuset från 1886.
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Karta över kärnområdet Kolsebo.

Kärnområde Kolsebo

Klass 3

Ukna socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Sjön Antvarden har haft betydelse för byns försörjning.

Skogslandskapet

Skogsbygd som kompletterat jordbruket med produkter från skogsbruket.

Jordbrukslandskapet

Ett småskaligt jordbruk som än idag domineras av djurhållningen

Byggnadstraditionen

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

Kärnområdet Kolsebo omfattar byns centrum samt åkrar och betesmarker i byns närområde. Centralt för kärnområdet är
den skiftade byns bebyggelse typisk för det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet vad gäller stil, material och
byggnadsteknik. Viktiga faktorer är också den odlade markens läge, äldre vägsträckningar och bevarade fornlämningar.
I Kolsebo finns flera registrerade förhistoriska lämningar. Gravarna är oftast ensamliggande eller glest spridda (L1956:7707,
7769–70, 7922–24, 8538, 8627). Gravarna skall sannolikt sättas i samband med en etableringsfas under äldre järnålder.
Majoriteten av gravarna ligger inom ett större område med fossil odlingsmark från historisk tid (L1956:8301).
Kolsebo är en mindre by än grannbyn Ekevik. Även i Kolsebo har gårdar delats genom hemmansklyvning men i en mindre
omfattning. Från storskifte finns inga handlingar bevarade vilket kan bero på att det kanske aldrig genomfördes storskifte i
Kolsebo eller så har inte materialet bevarats.
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Från laga skifte 1855 finns däremot handlingar och det visar att byn vid den tiden bestod av två gårdar varav den ena, nr 1,
hade tre brukare och alltså var delad i tre delar. Skifteskartan visar bycentrat utlagt utmed bygatan vilket gör att byn är
utsträckt. I öster ligger gården nr 1 och i väster nr 2. Skiftet ledde inte till några utflyttningar av gårdar från bykärnan men
båda gårdarna har idag flera fastigheter inom respektive ursprungsgårds marker. Dagens byläge är alltså fortfarande
ungefär det samma som vid skiftet. Ett kartöverlägg av skifteskartan mot dagens karta visar att få byggnader idag delar läge
med äldre byggnader. Möjligen är en ladugårdslänga från tiden kring mitten av 1800-talet men läget överensstämmer inte
helt med någon byggnad från den tiden. På gården nr 2 längst i väster är flera av byggnaderna i Sveriges bebyggelse
daterade till omkring 1880. I husförhörslängderna ser man att gården såldes 1881 till en handlare från Traryd som gift sig
med en av döttrarna i granngården. Troligen ville den nye innehavaren bygga bostadshus och ladugårdar för att
modernisera.
Bostadshusen till gården nr 1 är placerade på sluttningen av en större höjd medan nr 2:s bostadshus ligger på en mindre
höjd. Ekonomibyggnaderna ligger lägre. Nr 1:s byggnader är samlade utmed bygatan medan ekonomibyggnaderna till nr 2
ligger för sig själva bortom mangårdsbyggnaderna. Vid tiden för laga skifte gick byvägen mellan mangård och ladugård till nr
2 och vidare norr ut mellan mangård och ladugård till nr 1. På 1930-talet byggdes vägen mellan Överum och Åtvidaberg
som ett beredskapsarbete4. Då gjorde man också en ny byväg till Kolsebo rakt västerut till den nya vägen.
De flesta av byns hus, såväl bostadshus som ekonomibyggnader, är av trä, målade med röd slamfärg, med snickerier i vitt.
Sadeltaken är i de flesta fall belagda med rött tvåkupigt tegel men på några av ekonomibyggnaderna förekommer också röd
eller omålad korrugerad plåt. Ett hus avviker och det är ett bostadshus byggt 1912. Huset var ursprungligen reveterat men
är idag klätt med en liggande träpanel i ljust beige kulör och med svarta betongpannor på taket.
Byns åkermark ligger utsträckt runt omkring byn utom mot nordväst där terrängen är kuperad med berg-i-dagen.
Merparten av marken ligger samlad i större skiften i anslutning till bebyggelsen. Landskapet upplevs dock inte som
storskaligt eftersom åkrarna bryts av oregelbundenheter och åkerholmar som inte har odlats bort. En jämförelse mellan
laga skifteskartan från 1855 och den ekonomiska kartan från 1945 visar att delar av ängsmarken under den här perioden
har odlats upp till åker. Ytterligare en jämförelse med dagens karta visar att merparten av den mark som odlades på 1940talet fortfarande brukas. En del mindre rösen har bortodlats men i övrigt har inga dramatiska förändringar skett. Än idag
finns också en del väl hävdad betesmark kvar kring byn.

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

Beredskapsarbeten ersatte i början av 1930-talet de så kallade AK-arbetena (AK stod för Arbetslöshetskommissionen).
Under tider av svår arbetslöshet var detta ett sätt att skapa arbeten för många genom vägbyggen, utdikningsprojekt och
skogsarbete.
4
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Odlingslandskapet norr om byn.

Ladugårdslängar till gård nr 1 i byns norra del.

12

Mangårdarna till gård nr 1.
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Kolsebo nr 2

Vägen genom byn och en ovanlig garagebyggnad.

Några av byns ekonomibyggnader

Betesmarker norr om byn där flera av de registrerade fornlämningarna finns.
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Karta över huvudområdet Forsby. 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 FORSBY
Huvudområde Forsby omfattar Forsby herrgård med det äldre byggnadsbeståndet, landskapet kring herrgården och
mindre fornlämningsområden. Förutom mangårdsbyggnaden finns ett stort antal ekonomibyggnader och
arbetarbostäder som ger en god bild av byggnadsbeståndet för en gård av den här storleken.

Beskrivning av huvudområdet
Forsby ligger i norra Tjusts sprickdalslandskap. Kring gården har landskapet en mjukare prägel än på en del andra ställen i
området. Det är kuperat men inte med de dramatiska höjdskillnader som utmärker delar av Uknadalen och området kring
Dalhem. På höjderna går berget i dagen och här dominerar tallskogen. I fuktigare lägen dominerar granskogen och på
sluttningarna mot dalgången dominerar lövskogen med en variation av trädslag. I botten på dalgångarna ligger den odlade
marken. Forsby ligger i en dalgång som avvattnas av Vindån som mynnar i Kaggebofjärden. Kring Forsby finns tre
skogsområden som är naturreservat varav två delvis ligger inom huvudområdet.
Inom huvudområdet finns ett flertal gravar i området söder om gårdsbebyggelsen. Två ensamliggande stensättningar
(L1955:65, L1956:9913) ligger uppe på en bergsrygg. I anslutning till en av stensättningarna återfinns även ett vattenfyllt
gruvhål med intilliggande varphög (L1955:433–434). De resterande gravarna återfinns inom två gravfält. Det ena gravfältet
ligger på hällmark längs en bergsrygg som löper i NV-SO (L1955:659). På gravfältet finns det tio oregelbundna
stensättningar som i flera fall ligger direkt på berghällen och är kraftigt omrörda.
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Det andra gravfältet (L1955:978) ligger på relativt plan och sandig mark, glest trädbeväxt. På gravfältet finns 22 gravar: 16
högar, 3–4 domarringar och 2 fyllda runda stensättningar. Gravfältet har ställvis skadats av grustäkt varför en del av gravar
är svårbedömda. Högarna och domarringarna talar för att stora delar av gravfältet skall dateras till yngre
järnålder/vikingatid.
I huvudområdets sydöstra höns finns dessutom en grav och minnessten från historisk tid. Texten på stenen lyder Denna
Sten Hafwer I äran Isac von Knorring upprest för sin fader Öfwerste Lieutnanten friherre Isac von Knorring född 1686 död
1755 för sin moder fru Ewa Christina Debesche född 1705 död 1770 och för sig född 1727 död 1797 Du som bebor denna jord
unna wåra ben att ligga orubbade Winst och nyfikenhet finna här intet.
Den bördiga dalen, genomkorsad av Vindån, är en bra plats för en gårdsetablering och 1379 finns det första skriftliga
beläget för Forsby. Då fanns det två frälsehemman1. Forsby verkar ha varit en del av Bo Jonsson Grips enorma
godsimperium.
År 1631 är ett viktigt år i Forsbys historia. Då inrättades Forsby säteri2 av Ebba Stiernsköld. Om henne är känt att hon var
dotter till riksrådet Göran Claesson Stiernsköld. Vid den tiden då säteriet inrättades var hon änka efter ryttmästaren Nils
Christersson Gyllen Hierta. Några år efter att säteriet bildades blev gården en del av en större jordaffär och den nye ägaren
till Forsby blev Bengt Bagge.
Ett säteri skulle vara ståndsmässigt bebyggt. Av en beskrivning från 1683 i Kammarkollegiets säterirannsakningar framgår
att de fanns ”1 byggning med 2 stuvor och 3 kamrar”. I närheten av det här huset fanns ytterligare ett par små äldre
bostadshus, bodar, ”portskulle” och en nybyggd fatabur. På andra sidan ån låg ladugården med två logelador, tre fähus,
fårhus och stall. Man tror att ladugårdens byggnader låg i en kringbyggd fyrkant. I gårdsmiljön fanns en nyanlagd trädgård,
såg och kvarn. Det fanns bra fiskevatten och en hel del skog. Åkermarken var till elva tunnors utsäde och ängen gav 200 lass
hö. Sammantaget ger gården intryck av att vara stor, väl bebyggd och med gott om naturtillgångar.
Familjen Bagges ekonomi var ansträngd och 1708 såldes Forsby till brukspatronen Isaac de Bésche. Det var under hans tid
som grunden för det Forsby som finns idag lades. Gården byggdes som en karolinsk herrgård. Den nuvarande
huvudbyggnadens bottenvåning ska vara från den tiden men huset hade då ett tidstypiskt säteritak. Framför
huvudbyggnaden låg flygelbyggnader som bland annat rymde kök. Hela anläggningen var symmetriskt uppbyggd och
skärmade av mot omgivningen, som en borggård. Även ladugårdens byggnader förnyades.
Under 1700-talets andra hälft hade den karolinska stilen blivit omodern. Gården hade övergått i familjen von Knorrings ägo
och man påbörjade nu en modernisering av herrgården. Två flygelbyggnader, sammanbyggda med huvudbyggnaden
uppfördes samt nya fristående flygelbyggnader på var sida av gårdsplanen. Den södra av dessa flyglar brann dock och den
byggnad som står på platsen idag uppfördes i början av 1800-talet. Kanske fick också huvudbyggnaden redan vid den här
tiden en ny takform.
Inte heller släkten von Knorring blev långvariga på Forsby. År 1797 avled Jöran Isac von Knorring och testamenterade
godset till sin systerson Otto Vilhelm Lybecker. Han var gift med Fredrika Sofia Granschoug. Otto Vilhelm avled 1829. Då
pågick planeringen av en ny ombyggnad av Forsby och det blev alltså Fredrika Sofia som fick ta över det arbetet. Dels
behövde mangårdsbyggnaden byggas ut eftersom den stora familjen var trångbodd, dels ville man modernisera gården i
den nya stilen nyklassicism som i trakterna norr om Västervik fick sin lokala variation i Tjustempiren. Arkitekt för det nya
Forsby var J F Oppman som är en av de arkitekter som kommit att starkt förknippas med den stilen. Mangårdsbyggnaden
höjdes med en våning och även de båda flyglarna som hängde samman med huvudbyggnaden höjdes en våning. Under
1800-talet byggdes också ladugårdens ekonomibyggnader om allteftersom nya behov uppstod.

Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
1

Ett säteri, eller sätesgård som det kallades under medeltiden, var en frälse huvudgård som var befriad från skatt.
Underlydande bönder betalade istället ”skatt” till säteriets ägare. Ett av kraven Kronan ställde på säteriet var att det skulle
vara ståndsmässigt bebyggt.
2
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År 1917 bytte Forsby återigen ägarfamilj. Den här gången flyttade överstinnan Ebba Bergenstråhle, änka efter överste
Vilhelm Bergenstråhle, med dottern Karin in. När modern avled 1951 bodde Karin kvar fram till sin död 1992. Därefter
avlöste ytterligare ett antal ägare varandra. Under 1900-talet har nödvändiga moderniseringar gjorts vad gäller
boendestandard. De största förändringarna har gjorts inom ladugården där nya byggnader som uppfyller moderna krav på
djurhållning och foderhantering tillkommit.
År 1714 gjordes en karta över Forsbys marker. På denna ser man att redan vid den här tiden var stora delar av dalgången
kring Vindån, norr och söder om Forsby brukades som åker. Runt om på godsets marker låg flera torp. Vid torpen fanns
ytterligare åkermark. Även dessa torp låg i dalgångarna. Där marken inte var tillräckligt god för åkerbruk utnyttjades den
istället för slåtter och bete. Det sena 1800-talets förbättringar inom jordbruket vad gäller dikning, redskap och
brukningsmetoder ledde till att dessa marker odlades upp till åker. På den ekonomiska kartan från 1945 ser man ett
åkerlandskapen med stora sammanhängande skiften som följer dalgångarnas flikar.
Forsby är än idag i privat ägo och här bedrivs fortfarande jordbruk. Åker och beteslandskapet brukas. Utmed Vindån visar
en jämförelse mellan 1970-talets ekonomiska karta och dagens satellitfoto att delar av det som då klassades som våtmarker
nu brukas. Åkermarken är rensad för åkerholmar och rösen och präglas sedan länge av en stordrift.

Allén sydost om gården.
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Utsnitt ur karta över Forsby, 1844. Källa: Foto i Kalmar läns museums samling

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 Forsby-Håcklova är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
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Karta över kärnområdet Forsby

Kärnområde Forsby

Klass 2

Västar Eds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Vindån har haft betydelse för valet av plats då gården etablerades.

Jordbrukslandskapet

Forsby ligger i en av sprickdalslandskapets uppodlade dalgångar.

Herrgårdsbygden

Forsby är en av de större och mer omtalade herrgårdarna i norra Tjust. Gården har
planmässigt sina rötter i den karolinska tidens gårdsideal men utgör idag stilmässigt ett
tydligt exempel på Tjustempiren.

Byggnadstraditionen

Forsby är en av de gårdar som ligger inom Tjustempirens område.

Kärnområdet Forsby omfattar mangård och ladugård till herrgården Forsby. Inom kärnområdet finns en stor mängd
byggnader med olika funktioner för gårdens bruk. Som en av norra Tjusts större herrgårdar har Forsby en historia som
gör gården till en viktig plats i området med ett högt kulturhistoriskt värde. Miljön är väl sammanhållen och rymmer
idag byggnader från 1700-talet och fram till idag. Byggnadernas olika funktioner berättar om hur en gård av Forsbys
storlek fungerade. Det äldre byggnadsbeståndet har fått sin form efter den karolinska tidens ideal om en omgärdad
gårdsanläggning. Forsby är en av de gårdar som ligger inom Tjustempriens område.
Mangården består idag av huvudbyggnaden med två fristående flyglar, visthusbod, stall, magasin samt ytterligare några
mindre ekonomibyggnader. Öster om mangården ligger ladugården med en blandning av byggnader från olika tider. Söder
om mangården ligger en liten samling av arbetarbostäder från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Vägen som
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går förbi Forsby gör vid gården en skarp sväng för att runda ett större höjdparti. Utmed den sydöstra vägsträckningen finns
en gammal allé medan man mot sydväst har gjort en del nyplanteringar för att försöka återskapa en allé även här. Såväl den
gamla allén som den nyplanterade består av flera olika lövträdslag.
Mangårdens huvudbyggnad är en två våningar hög byggnad med putsade, ljusa fasader och ett högt valmat tak belagt med
svart skivplåt. Det båda vidbyggda flyglarna har tälttak. Byggnadens framsida har veranda och balkong längs med hela sidan
samt ett större burspråk krönt av ett litet klocktorn. Som redogjorts för tidigare huvudbeskrivningen är bottenvåningen från
1710-talet. En större ombyggnad gjordes under 1700-talets andra hälft. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden 1830. Det
gör att Forsby är en av de gårdar som kommit att kallas för Tjustempir. Begreppet Tjustempir används för att beskriva den
intensiva byggnadsperioden i Norra Tjust i början av 1800-talet.
De båda fristående flyglarna som ramar in gårdsplanen har stående träpanel i beige kulör och brutet tak belagt med
tvåkupigt tegel. Flyglarna uppfördes ursprungligen på 1770. Den södra byggnaden brann och återuppbyggdes i början av
1800-talet med samma utseende.
Kring mangården och flyglarna fanns förr stora trädgårdsanläggningar med fruktträd. Rester av dessa anläggningar finns
kvar i form av terrasseringar och enstaka äldre fruktträd.
Väster om huvudbyggnaden ligger en stallbyggnad i schweizerstil som antyder att den är uppförd under senare delen av
1800-talet. Byggnaden är klädd med träpanel, liggande på bottenvåningen och stående på övriga våningsplan. Hela fasaden
är målad i en beige kulör. Sadeltaket är belagt med eternitplattor.
Norr om huvudbyggnaden ligger en större visthusbod från 1720-talet och väster om stallbyggnaden en äldre
magasinsbyggnad med okänd datering. Båda byggnaderna är timrade. Fasaderna är målade med röd slamfärg och dörrar
och luckor är svarta. Magasinets tak är idag belagt med eternit medan visthusboden har tegeltak.
Öster om gården ligger ladugården. Den engång helt kringbyggda ladugården finns idag inte kvar. Den äldsta byggnaden i
miljön är det så kallade oxstallet som är från början av 1700-talet. Tidstypiska stildrag i byggnaden är portvalvet och de
små, lågt sittande fönstren. I miljön finns ytterligare tre större ladugårdar och lador som är av äldre datum. Två av dem som
är timrade kan vara från 1800-talets första hälft medan den tredje är svårare att datera. Samtliga byggnader är målade med
röd slamfärg och de stora taken är belagda med eternitplattor. I miljön finns också mer moderna byggnader som bland
annat ett nyligen uppfört kycklingstall samt silos. Här är byggnadsmaterialen mer varierade. Trots att äldre byggnader
försvunnit i ladugårdsmiljön bildar några av de kvarvarande byggnaderna en tydlig gruppering som berättar om den
ursprungliga strukturen. Nytillskotten i miljön har placerats vid sidan om så att miljöns tidsskikt fortfarande är möjliga att
avläsa.
Söder om mangårdsbyggnaden ligger några arbetarbostäder. En av dem är en äldre byggnad som kan vara uppförd redan
under 1800-talets första hälft. De två andra husen har genomgått omfattande renoveringar och är idag svåra att datera
men den norra av de båda kan vara en äldre torpstuga medan den andra troligen byggts under 1900-talets första hälft.
Samtliga tre är målade med röd slamfärg och har vita snickerier. Det äldre huset har tvåkupigt rött tegel medan de båda
mindre stugorna har röd plegel.
Inom kärnområdet finns två registreringar i Fornreg av typen övrig kulturhistorisk lämning. Den ena är gårdsanläggningens
äldre byggnader, L1955:812, och den andra en husgrund av sentida datum, L1955:743.

7
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Forsby med mangårdsbyggnad och flyglar

Stallbyggnaden i schweizerstil

8

Magasin, väster om mangården.
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Det ålderdomliga oxstallet från tidigt 1700-tal.

Två av de äldre ekonomibyggnader som finns kvar i gårdsmiljön

Vy över den moderna gårdsanläggningen

Den äldre av arbetarbostäderna

Vy mot ladugården

9
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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 FULD
Huvudområde Fuld omfattar byn Fuld och ett omland som är rikt på fornlämningar. Byn ligger på en landremsa mellan
Fullbosjön och Vindommen. Den gamla bykärnan vid Fullbosjöns norr strand utgörs idag av ett gårdsläge medan övriga
utflyttade gårdar ligger spridda utmed byns vägar.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet utgörs av en flack dalgång som på ömse kanter flankeras av högre belägen skogsmark. Dalgången som
utbreder sig mellan Fullbosjön och en vik av Vindommen består av ett öppet och storskaligt odlingslandskap, som
emellanåt bryts av mindre impediment och något större skogsbeväxta höjdlägen. I området återfinns spridda
fornlämningar.
Inom huvudområdet finns en påtaglig fornlämningsmiljö som visar på en tydlig kontinuitet i landskapsutnyttjandet som
tagit sin start i förhistorisk tid. På en halvö i Vindommen, uppe på toppen av borgkullen, ligger en fornborg (L1956:8377)
med en storslagen vy över det omgivande landskapet. Fornborgen består av stenvallar och en närmare två hektar stor
borgplatå. I den södra delen avgränsas platån av kraftiga branter, medan den i övrigt avskärmas av murar som åtminstone
delvis verkar vara uppförda i skalmursteknik. De raserade murarna utgörs idag av tre stenvallar som tillsammans är drygt
200 meter. I öster finns ytterligare en cirka 80 meter lång stenvall som delvis löper längs med den inre muren. Från utsidan
är stenvallarna imponerande och är på sina ställen uppemot två och en halv meter höga. Öppningar i stenvallarna antyder
att det ursprungligen funnits två ingångar till borgen.

1
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I dalgången finns ytterligare fornlämningar i form av gravar, två ensamliggande stensättningar (L1956:7566, 8378) och två
gravfält (L1956:8082, 8373).
År 1455 omtalas Fuld för första gången i det skriftliga källmaterialet. By kallades då för Fwl och långt fram på 1700-talet
hette byn fortfarande Full. Under 1500-talet fanns i byn ett kyrkohemman och två frälsehemman 1. Ytterligare ett
frälsehemman tillkom under 1600-talet. Från 1500-talet vet man att kyrkohemmanet hade åker till två tunnor, äng till två
och ett halvt vinterlass, timmer- och vedskog samt två notvarp. Det var alltså en relativt normal gård vid den här tiden.
Uppgifterna är från 1562 och samma år blev det underhållshemman 2 för Svante Stures grevskap Stegeholm.
Den första bevarade kartan från byn är storskifteskartan från 1775. På kartan ser man det samlade byläget vid stranden av
Fullbosjön. Mangårdarna låg närmast sjön och ladugårdarna på andra sidan byvägen som skar genom byn. Den odlade
marken låg nordost om byn mellan Fullbosjön och en vik av Vindommen. På byns marker fanns en hel del skog men också
stora områden av slåtter- och betesmark.
I nordvästra delen av Fullbosjön rinner ett namnlöst vattendrag ut. Innan det når sjön snirklar det sig fram i terrängen.
Väster om vattendraget låg enligt storskifteskartan ett par torpställen varav det ena var byns soldattorp. 1901 flyttades
soldattorpet till den plats som kallas för Kvarntorpet. Utmed vattendraget fanns också tre kvarnlägen. Dock inget vid den
plats som idag kallas för Kvarntorpet.
Laga skifte genomfördes i Fuld 1834. Kartan visar att man redan vid den här tiden hade uppodlat en del av slåtter- och
betesmarkerna. Vid laga skiftet upplöstes byn och endast en gård blev kvar i det ursprungliga byläget. Övriga gårdar
flyttades ut på byns marker. De nya gårdslägena fick nya namn som Haga, Ängkullen och Alhagen.
Även mellan laga skifteskartan och den ekonomiska kartan från 1945 ser man att jordbruket i byn utvecklats. Mer slåtteroch betesmark odlades upp och man genomförde också utdikning vid Mossen, väster om Västantorp. Ännu idag brukas
nästan all den mark som odlats upp fram till 1945. Utmed Fullbosjön finns ett idag storskaligt jordbrukslandskap med stora

Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
1

Grevskapet skulle ansvarar för försvaret inom det område som grevskapet omfattade. Underhållshemman var gårdar som
skulle bidra till försvaret genom den ränta gårdarna betalade eller på andra sätt till exempel genom att leverera foder hästar år
försvaret.
2

2
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sammanhängande fält.

Storskifteskartan över Fuld från 1775. Källa: Lantmäteriet

Utsnitt ur Storskifteskartan som visar byläget.

3

Utsnitt ur storskifteskartan som visar soldattorpet.
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Fornborgen uppe på Borgkullen gör sig påmind på långt avstånd
genom sitt monumentala läge i landskapet.

Från fornborgen uppe på Borgkullen har man en storslagen vy
över den flacka dalgång som sträcker bort mot byn Fuld.

I den östra kanten av fornborgen visar sig en av ingångarna som
en lucka i växtligheten.

Skydd och riktlinjer
•

•
•

•
•

•

•
•

4

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 Fuld är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län –
Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Karta över kärnområdet Södra förstaden.

Kärnområde Fuld

Klass 2

Ukna socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Jordbrukslandskapet
Bronsålderskusten

Vindommen, Fullbosjön och mindre vattendrag i landskapet som dels gett upphov till de
förhistoriska etableringar som finns i kärnområdet, dels på olika sätt bidragit till byns
försörjning i modern tid.

Ett storskaligt jordbrukslandskap präglat av laga skiftes utflyttning av gårdar.
Fornlämningarna visar på ett brukat landskap med rötter i bronsåldern.
Byns välbevarade och pedagogiska fornlämningar med lämningstyper som
dateras från bronsålder till yngre järnålder.

Inom kärnområdet ligger två större gravfält samt byn Fulds gamla byläge. Gravfälten är centrala för kärnområdet Fuld.
Genom sina tydliga gravformer utgör gravfälten pedagogiska exempel på variationen av olika gravtyper. En viktig del i
kärnområdet är också de äldre odlingslämningar som kan skönjas i betesmarken.
Strax norr om dagens bebyggelse ligger två registrerade gravfält. Det västra gravfältet (L1956:8373) består av 48 synliga
gravläggningar, medan det mindre gravfältet i öster består av 10 gravar (L1956:8082). De två gravfälten har ett stort
pedagogiskt värde genom sin variation och tydlighet. Ser man till gravlämningar finns det flera olika typer, vars former
framträder tydligt i den betade marken. Området är också pedagogiskt ur ett odlingshistoriskt perspektiv. Mellan de två
gravfälten ligger delar av dagens mer storskaliga jordbruksmark, medan man inom kärnområdet ser lämningar efter ett mer
småskaligt jordbruk. I anslutning till det västra gravfältet finns tydliga rester efter äldre odlingshak 3. Det finns också mindre

3

6

Ett odlingshak är en stenröjd odlingsyta med tydliga kanter, som en liten vall eller ett hak i terrängen.
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stenröjda ytor mellan gravarna som antingen utgjorts av små odlingstegar eller ett resultat av att man tagit sten till
gravarna.
Den äldsta gravformen på de två gravfälten utgörs av en fylld skeppsformig stensättning som ligger inom det östra
gravfältet. Det är en gravform som vanligtvis dateras till bronsålder och skulle kunna vara samtida med den fornborg
(L1956:8377) som återfinns inom huvudområdet. Det finns också ett stort antal runda stensättningar inom de två
gravfältet, 35 på det västra och 9 på det östra. Stensättningarna uppvisar en stor variation och det förekommer både med
och utan kantkedjor samt mittblock. Olika typer av stensättningar användes för gravläggningar under en längre tid och
dateras ofta till yngre bronsålder/äldre järnålder. På det västra gravfältet ses även ett tydligt inslag av gravar från yngre
järnålder/vikingatid, genom 10 högar och 3 treuddar.
Ser man till den samlade fornlämningsbilden finns det en kontinuitet från bronsålder fram till vikingatid. Det är svårt att
veta var de samtida bosättningarna legat, men det finns flera goda boplatslägen i anslutning till dagens bebyggelse, norr om
Fullbosjön. Sannolikt är det den vikingatida bosättningen som i förlängningen lägger grund för dagens Fuld.
Inom kärnområde, kvar i det gamla byläget, ligger idag gården Fuld. Mangårdsbyggnaden är idag en särpräglad villa från
1905. Huset är putsat och avfärgat i vitt. Taket är ett mansardtak belagt med tvåkupigt tegel. På husets framsida finns en
rundad frontespis och en stor port. Motivet ger huset dess speciella karaktär. Ladugårdens längor av trä ska vara från 1875
och är placerade i en hästskoform som ramar in gårdsmiljön. Fasaderna är målade med röd slamfärg och taken är belagda
med korrugerad plåt. Öster om gården ligger byns skolhus byggt i slutet av 1800-talet. Det är av trä klätt med locklistpanel
målade med en ljus oljefärg. Sadeltaket är belagt med tvåkupigt rött tegel. Skolverksamheten i Fuld upphörde 1948.

I området finns rumslig närhet mellan dagens bebyggelse och de
förhistoriska gravarna.

En mindre hög med kantkedja av större stenblock.

Idag ligger gravarna i en betemark. I betesmarken finns
insprängda stenröjda ytor som kan vara ett resultat av äldre
odlingstegar eller en effekt av att man plockat sten till gravarna.

En rund stensättning

7
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En fylld skeppsformig stensättning.

En fylld rund stensättning med mittblock och kantkedja.

Mangårdsbyggnaden vid Fulds gård.

Delar av byns jordbrukslandskap utmed Fullbosjöns norra strand.

8
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Karta över huvudområdet Härnum. 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 HÄRNUM
Huvudområde Härnum omfattar byn Härnum med omgivande marker. Bymiljön består av det ursprungliga byläget, som
fortfarande är byns centrum, samt utflyttade gårdar, åker och ängsmark i anslutning till bebyggelsen. Byn utgör ett
exempel på en typisk bymiljö för Norra Tjust.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet visar en typisk bymiljö i norra Tjust. Byn ligger i Norra Tjusts sprickdalslandskap men just vid Härnum är
landskapet inte så dramatiskt kuperat som på en del andra platser i närområdet. På höjdlägena i jordbrukslandskapet växer
en del lövträd, främst ek. I utkanten av jordbruksmarken går berget i dagen och tallskogen tar vid.
Härnum ligger inte vid något av de större vattenstråken eller någon av de större gamla vägar som genomkorsar Västra Eds
socken. Registreringar av fornlämningar inom huvudområdet är, i synnerhet i relation till andra platser i närområdet, få till
antalet. Flera av de registreringar som finns i byn är dock förhistoriska i form av fynd och gravanordningar, bland annat ett
mindre gravfält, som troligen dateras till sten- eller bronsålder. Gravfältet visar att gårdar har funnits här redan under
förhistorisk tid. Marken närmast gårdarna i byns centrum har troligen brukats redan under den tiden.
I bokverket Det medeltida Sverige anges första kända skriftliga belägg för byn Härnum till 1377. Då överlät en man vid namn
Erengisle Sunesson Båt jord i Härnum till den förmögne Bo Jonsson Grip. Under 1400- och 1500-talet figurerade bönder

1
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1

från Härnum som faste på tinget . Någon gång under den här tiden övergick jorden från att vara ägd av frälse till att 1544
vara ett skattehemman2.
Mantalslängder och kartor från 1600- och 1700-talet ger en bild av byns utveckling. Det enda skattehemmanet kom under
den här perioden att delas i fler och fler brukningsenheter genom hemmansklyvning 3. Från de tre enheter som fanns 1660
till som mest fjorton 1810. Den äldsta kartan i Lantmäteriets samling över Härnums by är daterad 1768 då storskifte
genomfördes i byn. På storskifteskartan ser man hur byns gårdsbebyggelse är fördelad på tre närliggande men ändå tydligt
åtskilda lägen. Vilket av dessa som varit det ursprungliga läget går inte att avgöra. Storskiftesförrättningen verkar inte varit
till belåtenhet utan gjordes delvis om 1803.
Under 1800-talet minskade antalet gårdar i byn. När laga skifte genomfördes 1864 fanns åtta brukningsenheter i byn. På
skifteskartan ser man att ett nytt gårdsläge etablerats öster om byn, på den ekonomiska kartan från 1945 kallat för
Oppgården. Gårdsläget utmed vägen mot söder har i stor sett vuxit samman med ett mindre gårdsläge norr om vägen mot
väster. På den ekonomiska kartan från 1945 kallas det gårdsläget för Mellangården medan gårdsläget ytterligare västerut
kallas för Kullen på samma karta. Efter laga skifte uppstod ytterligare tre utflyttade gårdslägen längre från byn. Det ena av
dessa, väster om de gamla lägena, fick namnet Borg. Öster om de gamla lägena ligger Oppgården medan den tredje gården
ligger längre söder om byn. Den fick vid skiftet beteckning F, idag Härnum 1:26.
En jämförelse av laga skifteskartan och ekonomen från 1945 visar att stora delar av byns åkermark var i bruk redan 1864. På
skifteskartan finns en hel del marker markerade som slåttermarker av olika kvalité och som i de flesta andra byar har dessa
slåttermarker omvandlats till åker under 1900-talets första hälft bland annat genom utdikning.
Under 1800-talets andra hälft etablerades också flera torp och lägenheter på byns marker. Detta var ett sätt att lösa
bostadsfrågan för en växande befolkning. Ett av dessa torp, kallat Kullen (samma namn som en av gårdarna) söder om
Borgsjön hade dock en längre historia. Det var byns båtsmanstorp som funnits här sedan 1680-talet. Båtsmannen hade
under många år tillnamnet Jungfru men i slutet av 1800-talet hade detta bytts ut mot Härnström.
Under 1900-talet följde byn utvecklingen för den svenska landsbygden. Färre bostadshus är bebodda än tidigare men under
senare år har en ny familj flyttat in i byn. Åkermarken i Härnum brukas fortfarande till stor del men en del av de slåttervallar
som omvandlades till åkermark i slutet av 1800-talet har övergivits och här växer idag skog.

Utsnitt ur storskifteskartan från 1768. Områdena markerade med lila är de tre olika lägena för byns bebyggelse vid den här tiden. Källa:
Lantmäteriet

Under medeltiden bevittnade en faste försäljning eller donation av jord vid tinget. Tolv fastar krävdes och de antecknades i
fastebrevet, ett dokument som motsvarar vår tids lagfart.
2
Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
3
Hemmansklyvning genomfördes för att alla barnen i en familj skulle få ut sin arvslott vid ett arvskifte.
1

2
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Utsnitt ur laga skifteskartan från 1864. Bebyggelsen vid vägkorsningen har utkristalliserats som byns centrum. Här finns antydan till en
radbystruktur men idag utgör inte byn något pedagogiskt bra exempel på denna typ av bystuktur. Källa: Lantmäteriet

Ekonomiska kartan över Härnum från 1945. Källa: Lantmäteriet
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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 kring Härnum är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län
– Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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 (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 Härnums by.

Kärnområde Härnums by

Klass 2

Västra Eds socken
Skogslandskapet

Jordbruk i skogsbygd.

Jordbrukslandskapet

Landskap som brukats sedan förhistorisk tid.

Byggnadstraditionen

Bymiljö med en blandad bebyggelse från tiden efter laga skifte fram till tidigt
1900-tal

Kärnområdet Härnum utgörs av centrum för byns bebyggelse utmed vägarna samt omkringliggande åker och
betesmark. Byns bebyggelselägen är i flera fall äldre än laga skifte trots att de ligger utspridda i landskapet. Centralt för
kärnområdet är markerna, bebyggelsens placering i landskapet samt äldre byggnadsbestånd. Bland byns byggnader
finns ett mindre antal bostadshus och ekonomibyggnader från tiden kring laga skifte. Landskapet är ett för norra Tjust
småskaligt landskap med stor andel betesmark.
Byn ligger vid en mindre vägkorsning i ett öppet åkerlandskap. Åkrarna är relativt stora men bryts upp av åkerholmar där
berget går i dagen. I zonerna mellan åker och skog finns ibland band av betesmarker. Dessa avbrott i det öppna
åkerlandskapet ger ett ålderdomligt intryck.
Inom kärnområdet finns ett antal registrerade fornlämningar varav några ger indikationer på att området varit bebyggt
under mycket lång tid. Det gäller fynden av två stenyxor ,L1956:9723 och L1956:8812, och två stensättningar, L1955:435
och L1955:436. Fyndet av slagg (L1955:133) är troligen från en tjärdal. Det är odaterat men bör vara från 1800-talet. Även
två fångstgropar (L1955:1742 och L1955:458) är troligen lämningar från 1800-talet.
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Bebyggelselägena har, som tidigare visats i huvudområdesbeskrivningen, till stor del vuxit fram redan före storskiftet. Vilket
av de tre lägen som är det ursprungliga, medeltida läget har dock inte gått att avgöra.
Genom byns centrum går en väg i öst-västlig riktning med angörande väg från söder. De slingrande grusvägarna är idag en
viktig del av byns karaktär.
I de gamla bylägena finns byggnader som kan vara uppförda före laga skifte. Flera av bostadshusen har dock genomgått
kraftiga renoveringar och ombyggnader under senare tid. Några av de äldsta bostadshusen har kvar sina fasader med
rödfärgad locklistpanel och vita snickerier. Bland de modernare bostadshusen och de renoverade exemplen finns till
exempel puts och fasadtegel av kalksand. Samtliga har sadeltak och en majoritet av bostadshusens tak är belagda med rött
en- eller tvåkupigt tegel.
Ekonomibyggnaderna är generellt sett välbevarade. De flesta av dem är troligen uppförda under 1800-talets andra hälft
med undantag för både äldre och yngre exempel. Även ekonomibyggnaderna har i flera fall rödfärgade locklistpaneler och
vita snickerier men den finns också exempel på timring, skiftesverk och lockpaneler. Även på ekonomibyggnadernas
sadeltak ligger i flera fall fortfarande en- eller tvåkupigt rött tegel men här har också korrugerad plåt i olika kulörer använts.
I trädgårdarna som omger mangårdsbyggnaderna växer i flera fall större lövträd bland annat lönnar, kastanjer och askar,
samt äldre fruktträd.

Härnums by från öster. Den slingrande grusvägen går för bi den grå mangårdsbyggnaden till Oppgården och vidare fram till
byns trevägskorsning.
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Vägen fram till byn från söder. Till vänster i bilden bebyggelsen på torpet Marieberg.

Ekonomibyggnader i byns södra del.

7

Gården Kullen som är ett av de tre gamla bebyggelselägena i byn.
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Loge i skiftesverksteknik.

8

Timrad ekonomibyggnad med lockpanel.
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Karta över kärnområdet Idö.

Kärnområde Idö

Klass 2

Västrums socken
Jordbrukslandskapet
Byggnadstraditionen
Sjöfart och kustnäringar

Ett begränsat odlingslandskap med vällagda stenmurar och resterna av
potatiskällare som berätta om öns agrara historia.
Bebyggelsemiljön vid det norra hamnläget har den typiska strukturen för en
skärgårdsby i Tjusts skärgård med fiskebodar, mangårdsbyggnader och
ladugårdar i nämnd ordning.
Lotsstationen och hamnmiljöerna berättar om sjöfartens och fisket betydelse för
ön.

Kärnområdet Idö omfattar det gamla byläget, lotsutkiken samt odlingslandskapet vid Oppre och Nedre Sundshagen.
Inom kärnområdet finns en bymiljö med drag av den typiska skärgårdsbyns struktur men med ett tydligt drag av
modernisering under 1900-talet. Lotsverksamheten är en viktig del av öns historia och lotsbyggnaderna är idag spåret
av den verksamheten. Det agrara landskapet vid Sundshagarna med stenmurar och potatiskällare visar på ytterligare en
gren i öns försörjning.
Idö ligger ytterst i öraden i inloppet mot Västervik. Stora delar av ön är beväxt med en mager tallskog men här finns också
områden med lövinslag.
Namn med Id brukar härledas till trädet idegran vilket skulle indikera att trädslaget tidigare funnits på ön. På ön finns inga
förhistoriska lämningar eftersom ön, med undantag för de högsta topparna, höjde sig ur havet först under järnålder, kring
tiden för Kristi födelse. Inom kärnområdet finns fyra registrerade lämningar i Fornsök. Det är sentida husgrunder

1
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(L1955:584) ett minnesmärke (L1955:511) och en båtlänning1 (L1955:1003). Samtliga dessa lämningar är förhållandevis
sentida men visar på att mer bebyggelse och aktivitet funnits på ön. En ovanligare lämning är platsen för en kyrkogård
(L1955:512). Man tror att detta varit en pest- eller kolerakyrkogård. Begravningsplatser av det här slaget brukar ha uppstått
i samband med den sista riktigt svåra koleraepidemi som drabbade Sverige 1710-1711 men kyrkogården på Idö finns
markerad redan på en karta från år 1700. Kanske var detta inte bara en epidemikyrkogård utan också en plats för att
begrava personer som omkommit till sjöss. Platsen omges av en vall av klappersten som är mycket svår att se idag.
Det första kända skriftliga belägget för Idö är från 1426. Såväl Idö som en plats som kallas Idökroka på grannön Krokö
tillhörde då Fågelviksgodset.
Förbi Idö, genom Idösund, går segelleden inomskärs. Platsen var huvudort för lotsning i den södra delen av Tjust skärgård
under 1600-talet. Under medeltiden sköttes lotsningen av skärgårdsbefolkningen. När Gustav Vasa blev kung fick
lotsningen mer ordnade former, i synnerhet för kronans fartyg. Idös läge och betydelse gjorde att den plundrades av
danskarna under Kalmarkriget 1612. De återkom under de följande åren och 1629 var Idö så plundrad att de boende inte
klarade att betala skatt.
Den äldsta bevarade kartan över Idö är från år 1700. På kartan är två gårdsbyggnader inritade tillsammans med tre
sjöbodar. Kring öns norra och östra sida finns flera ålhommor markerade. Kartan visar att ön är bergig men på några platser
är ängsmark markerad och i några av ängarna står också angivet åker. Kanske rör det sig om så kallade ”lindor”, små åkrar i
ängsmarken som brukades under några år och därefter lades i träda en tid.
En ny karta över ön ritades på 1820-talet. Man genomförde inget skifte utan delade istället ön i två delar och var och en av
de två gårdarna fick en halva av ön. Bebyggelsen var nu delad i två närliggande lägen på öns östra sida med koppling till var
sitt glo. Åker och äng som på kartan från år 1700 var spridd över ön var nu samlade till den södra delen. Men frånsett
boskapsuppfödning i liten skala och odling för husbehov så var jordbruket inte den viktigaste näringsgrenen för de boende
på Idö. Ön var omgiven av fiskrika vatten och framförallt ål- och strömmingsfisket har varit mycket viktigt. Man har även
fiskat torsk och fjällfisk vid Idö. År 1880 bodde 20 fiskare på Idö och man hade 15 båtar och ett 80-tal ålhommor. Eftersom
man hade nära in till Västervik kunde fisken levereras färsk och behövde inte saltas eller torkas.
På 1890-talet satsade Lotsverket på Idö och byggde bostäder åt sin personal. Nu uppstod ytterligare ett bebyggelseläge vid
öns södra del, nära Laxvarpsviken. Vid lotsbyn byggdes lotsutkik och lotshamn vid Stångudden. Den lotsutkik som finns idag
byggdes på 1920-talet men byggdes om i funkisstil omkring 1950 och kompletterades med utsiktstornet. Huset är målat i
vitt och har tak belagt med grön bandplåt. Söder om lotsutkiken ligger personalens bostäder byggda kring sekelskiftet 1900.
Fasaderna är klädda med nedtill spetssågad panel som är typisk för lotsverkets byggnader. Personalens bostäder var
tidigare målade i rött men är nu vita.
Som lotsplats var Idö viktig och hit förlades skola 1892. Då fanns här åtta skolbarn. Först 1923 byggde man nytt skolhus i
byn men redan 1930 fick man stänga skolan på grund av för få barn. Telefonförbindelse installerades på ön på 1930-talet
och el fick man 1945. Under ett par årtionden 1950-1970 fanns en konservfabrik där man främst konserverade ål. År 1961
fanns fortfarande sex fiskare och nio binäringsfiskare. Jordbruket upphörde i mitten av 1900-talet.
År 1986 lades lotsstationen på Idö ner. Med ny teknik behövdes inte längre personal på plats. Idag har Idö fortfarande ett
aktivt fiske men flera av dem som utgår från Idö bor på fastlandet och inte på ön. Turismen har blivit en viktig näring och
idag finns restaurang, uthyrningsstugor och turverksamhet på ön. Få bor på Idö vintertid men sommartid utnyttjas den
bebyggelse som finns av sommargäster.
Av de båda glona är det södra, enligt kartorna, det äldsta. I båda lägena finns äldre båthus också kallade båtsen av tjusttyp
men flera bodar är också av modernare typ för större fiskebåtar. Bodarna är genomgående målade med röd slamfärg. De
äldre bodarna har tak belagda med enkupigt tegel medan de modernare har korrugerad plåt.
Bebyggelsen i fiskebyn har tillkommit under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Bebyggelsen är delad i ett
nordligt och ett sydligt läge men utformning och material är den samma. Här finns mindre bostadshus i 1-1½ våningar men
också några större bostadshus i 1½-2 våningar. Flera byggnader har fasader klädda med locklistpanel målad med röd
slamfärg eller vit oljefärg. Några av husen har under 1900-talet klätts med modernare fasadmaterial, främst eternit. Taken
är ofta belagda med rött tvåkupigt tegel men även bandplåt och korrugerad plåt förekommer liksom plegel.
1

2

En båtlänning är en förtöjnings- eller uppdragsplats för mindre båtar. Ett annat ord med samma betydelse är kås.
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I byns utkant ligger ladugårdarna. Även de är målade med röd slamfärg. Några av de äldre har tak belagda med enkupigt
tegel men det förekommer också modernare material som eternit och röd, korrugerad plåt. Några av ladugårdarna har
byggts om och inretts till sommarbostäder.

Utsnitt ur karta från 1826. Källa: Lantmäteriet

3
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet

Lotsutkiken på Idö, byggd på 1920-talet och tillbyggt med utkikstornet omkring 1950.
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Stenmur och potatiskällare vid Oppre Sundshagen.

Båthus vid fiskebyns norra glo.

Skolhuset från 1923.

Delar av bebyggelsen i norra delen av fiskebyn.

Båthus vid södra glot

Bebyggelse i södra delen av fiskebyn.
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Vy vid Nedre Sundshagen. Vattnet är Idösundsleden.
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Karta över huvudområdet Olserum. 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 OLSERUM
Huvudområde Olserum omfattar Olserums gård med kringliggande marker, registrerade gruvgångar och
provbrytningar.

Beskrivning av huvudområdet
Olserum ligger nästan längst in i ett av alla norra Tjusts flikiga dalstråk. Landskapet är kuperat med stora skogklädda
höjdpartier. Berget går ofta i dagen och där dominerar tallskogen. Ner mot dalgången och på åkerholmar finns inslag av
lövskog, främst ek och björk. Åkrarna är stora men bryts upp av åkerholmar som ger landskapet ett mjukare intryck än det
storskaliga åkerlandskap som man kan se på många platser i norra Tjust. I huvudområdets södra del förbinder ett namnlöst
vattendrag sjön Bersummen med Storsjön (ej Storsjön i Uknadalen).
Inom huvudområdet finns ett flertal registrerade lämningar från äldre tiders bergsbruk. Lämningarna sträcker sig i tid från
1600-talets andra hälft till första hälften av 1800-talet. I området finns också lämningar efter två torp Telackebo
(L1955:5273) och Lilla Olserum (L1955:5267). Båda torpen har uppförts före 1850 och Lilla Olserum omnämns i
kyrkoböckerna redan på 1700-talet.
1361 omtalas Olserum för första gången i det skriftliga materialet. I början av 1500-talet fanns ett skattehemman1 och till
den en kvarn. 1560 redogör man för gårdens storlek. Den hade då åker till fem tunnor och tre skäppor, äng till 15 lass hö,
Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
1

1
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bra bete och bra timmerskog, fiskevatten för gädda, braxen, abborre och mört samt fyra notvarp 2. Det här var en relativt
stor och välbärgad gård vid den här tiden.
År 1655 fick Abraham de Besch och hans svåger Henry de Try privilegium att starta en masugn och två stånghammare i
Överum. Samma år köpte de Try Olserum och här påbörjade man 1677 brytning av malm som fördes till Överum. Den
största delen av den malm som användes vid Överum kom från Utö i Stockholms skärgård. Malmen från Olserum var av
sämre kvalitét och gav ett kallbräckt järn3. Trots intensiva försök var också andelen järn man fick ut av malmen låg. Det är
oklart hur länge brytningen pågick men troligen upphörde den i mitten av 1800-talet.
Olserums gård förblev i Överums ägo. År 1818 upprättades en karta över gården. På kartan ser man dagens gårdsläge med
byggnader i samma läge som idag. Kring gården ligger en stor trädgårdsanläggning. Öster om mangården ligger en
kringbyggd ladugårdsanläggning. Gårdens åkermark ligger dels i anslutning till gårdens bebyggelse, dels utmed
vattendraget mellan sjöarna Bersummen och Storsjön. Åkermarken är enligt kartan uppdelad i tegar. Kartan visar också att
en stor del av gårdens mark har utnyttjats för bete och slåtter. På kartan finns också två markeringar nordväst om
gårdsläget som visar var man vid den tiden bedrev gruvdrift. Utspridda över hela egendomen finns ett antal torp med lite
tillhörande åker, äng och betesmark.
Jordbruket var Olserums viktigaste näring. Något laga skifte företogs inte eftersom gården var en egen enhet. 1879 kom
gårdens marker att delas av ett järnvägsspår. Då stod den nya järnvägen mellan Västervik och Norsholm klar.
Den ekonomiska kartan från 1945 visar att markerna kring Olserum genomgått flera av de förändringar som var typiska för
det senare 1800-talets jordbruksutveckling. Ny åkermark har tillförts genom utdikning och genom att en del ängar och
betesmarker odlats upp. En stor del av ängen och betesmarken har dock här blivit skogsmark. Flera av de torp som fanns på
kartan från 1818 har redan försvunnit.
En ny ekonomisk karta togs fram 1978. Den visar att en stor del av åkermarken kring Olserum fortfarande brukades men
avlägset liggande åkrar och sämre marker hade övergivits. På dessa åkrar växer nu skog. Processen verkar dock ha
avstannat och fram till idag är åkerarealen i stort sett oförändrad.
År 1943 köptes Överums bruk av Facit AB med huvudkontor i Åtvidaberg. Olserum och alla andra gårdar som ingick i
Överums bruk följde med i köpet. Trettio år senare, 1973, köptes Facit av Elektrolux. Den nya ägaren valde att sälja ifrån
skogs- och jordbruksfastigheter till skogsföretaget Holmen. Än idag äger Holmen marken vid Olserum.

2
3

2

Notvarp är ett stort nät som dras åt så att fisken stängs in.
Ett kallbräkt järn innehåller fosfor som gör materialet sprött vid normaltemperatur.
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Arealavmätning 1818. Mot denna karta har dagens kartbild rektifierats så att man ser läget för bland annat byggnader och vägar. Källa:
Lantmäteriet

Utsnitt ur kartbilden ovan som visar tomten. Två byggnader, mangårdsbyggnaden och en mindre ekonomibyggnad ligger i samma läge som
1818. Det inhägnade markstycket markerat som nummer 6 står i handlingen angiven som ”Jordpäronlyckan”. Vid den här tiden odlades
bara en mindre mängd potatis i Sverige men inm bara några år skulle det komma att förändras. På Olserum har man alltså varit tidigt ute
med att prova nyheten.

3
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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.
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 av byns bebyggelse är önskvärd.

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.
Jansson, E A Överums bruk trehundra år, Stockholm 1955
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.

Muntliga referenser: Ann-Marie Persson, Elis Adolfsson
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Karta över kärnområdet Olserum.

Kärnområde Olserum

Klass 2

Överums socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Skogslandskapet
Byggnadstraditionen
Brukens landskap

Gamlebyviken och Gudingen som farleder samt det smala näset mellan dem som en
kopplingspunkt. Norrlandsvägen som följer och accentuerar topografin.

Jordbruk i skogsbygd med spår av flera företeelser från slutet av 1800-talet fram
till idag. Den äldsta åkermarken, bland annat i anslutning till gården kan ha
brukats sedan medeltiden.
Välbevarad mangårdsbyggnad i karolinsk stil med typiska stildrag som högt ,
valmat tak, timmerkonstruktionen och den röda, slamfärgsmålade fasaden.
Produktion av järnmalm för Överums bruk. Gården har under mycket lång tid
ägts av Överums bruk.

Kärnområdet Olserum omfattar gårdsmiljön och närmast gården liggande lämningarna av gruvverksamheten. Centralt
för kärnområdet är mangårdsbyggnaden från slutet av 1600-talet och de få bevarade ekonomibyggnaderna som även de
är av äldre datum. Till det kommer platsens historia med kopplingen till Överums bruk som under lång tid ägde gården.
Kontakten blir synlig genom de lämningar efter brytning av järnmalm som finns i området.
I kulturmiljöprogrammet från 1986 anses mangårdsbyggnaden vid Olserum vara ”enastående i sitt slag”. Privata fastigheter
från den här tiden, slutet av 1600-talet, är ovanlig i Kalmar län och även nationellt. Byggnadstypen representerar den
karolinska stilen. Taken är höga och branta med fall åt alla fyra håll. De kallas för valmtak. Envåningshus med den här typen
av tak finns förutom vid Olserum också vid gården Linnefors i Vissefjärda socken. På Kvarnholmen i Kalmar har flera av
byggnaderna från slutet av 1600-talet höga valmade tak. Mangårdsbyggnaden på Olserum är alltså idag en mycket ovanlig
typ av byggnad, synnerligen karaktäristisk för sin tid. Exteriört är byggnaden mycket välbevarad. Byggnaden är timrad och

5
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klädd med brädpanel målad med röd slamfärg. De småspröjsade fönstren och övriga snickerier är målade med vit oljefärg.
Taket är belagt med enkupigt rött tegel.
Även den intilliggande magasinsbyggnaden är av äldre datum. Den rektifierade kartan, 1818, visar en byggnad, dock något
mindre, i det här läget. Även den är timrad och klädd med brädpanel målad med röd slamfärg, luckor och dörrar är målade
svarta. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt rött tegel. På taket finns en liten klockstapel för en vällingklocka.
På tomten finns ytterligare en mindre ekonomibyggnad med brädpanel målad med röd slamfärg. Fönstren är målade vita
medan dörrarna målats svarta. Tälttaket är belagt med tvåkupigt rött tegel. Tälttaket kröns av en svartmålad
ventilationshuv vilket gör det troligt att huset använts som hönshus.
Inom trädgården finns ett antal större lövträd, främst kastanjer, och en döende hängask. Här finns också några fruktträd.
Framför mangårdsbyggnaden kan man ännu se körvägen fram till gården och resterna av en grusad rundel.
Kartan från 1818 visade att ladugården då låg öster om gården. Någon gång under 1800-talet flyttades ladugården väster
om gården, idag väster om järnvägen. Den ekonomiska kartan från 1945 visar en samling av byggnader. Idag finns bara
grunderna av de stora ladugårdarna kvar. Byggnaderna ska ha rivits någon gång i slutet av 1960-talet.
Spridda inom kärnområdet finns ett flertal lämningar efter järnmalmsbrytning. I det flesta fall rör det sig om mindre
skärpningar (L1955:5226) eller öppna dagbrott där man följt en malmförande åder (L1955:5227, 1289, 1149, 1371, 1369). I
dag ligger lämningarna övervuxna och det kan vara svårt att förställa sig hur det såg ut på platsen när verksamheten var
igång. Sannolikt har en stor del av gruvarbetet under 1600–1700- talen företagits genom tillmakning, varför skogen och
tillgång till brännved var en viktig del i verksamheten. I anslutning till flera av brytplatserna finns spridda varphögar med
skrotsten.
Några hundra meter sydost om Olserums gård finns lämningar efter två gruvhål och en skärpning. I anslutning till dessa
återfinns resterna efter en mindre stenkoja med ett spismursröse (L1955:5252). Ytterligare några hundra meter åt sydost
finns en öppning i berget. Innanför finns en gruvgång som fortsätter drygt 30 meter rakt in i berget (L1955:1404). Ingången
till gruvan har tidigare varit förseglad med två träportar, varav den ena är borta idag. Över ingången har årtalet 1830
huggits in. Längst in utvidgar sig gruvgången åt bägge sidor, men även uppåt och på ett ställe i gruvans tak finns en öppning,
ut i det fria.

Den ekonomiska kartan från 1945 som visar gårdens byggnader vid den tiden.
Källa: Lantmäteriet
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Vy över Olserums gård.

Den karolinska mangårdsbyggnaden vid Olserum.

7

Magasinet med sin klockstapel.
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Möjligen ett äldre hönshus vid Olserum.

Ett mindre dagbrott, fyllt med skrotsten.

Ett öppet dagbrott som följer en malmåder och ringlar sig
fram.

Ingången till gruvan ligger dold bakom vegetation och skrotsten.

8
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Över ingången har någon huggit in årtalet 1830.

En av de portar som tidigare förseglat ingången till gruvgången.

Vy över åkerlandskapet vid Olserum, från gården mot söder.

9
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Karta över huvudområdet Ryvenäs. 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 RYVENÄS
Huvudområde Ryvenäs omfattar två uddar, en på norra och en på södra sidan av sjön Ryven. Inom huvudområdet finns
en äldre gårdsmiljö med en skiftande historia, rester av tegelbruk samt en fornborg, samtliga anläggningar med omland.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Ryvenäs ligger i en kraftigt kuperad del av norra Tjust. Sjön Ryven är en långsmal sprickdalssjö som ligger
utsträckt i sydostlig-nordvästlig riktning. Sjöns sidor är bitvis branta och stupar ner i sjön. Landskapet har en
vildmarkskaraktär. På andra sidan viken av den udde där gården Ryvenäs ligger skvallrar namnet Trollbergen om att de
stora skogarna uppfattats som otillgängliga och vilda. Området domineras av tallskog med stråk av lövskog, framförallt vid
kanten av sjön.
I området finns få registrerade fornlämningar. Mest framträdande är naturligtvis fornborgen Dackeskans (L1955:1339) som
beskrivs vidare i kärnområdesbeskrivningen. Fornborgarnas funktion är omdiskuterad men troligen har de inte varit
permanenta boplatser. Söder om fornborgen finns två registreringar i Fornsök som har samma uppgifter. Den är en grav
markerad av sten/block eller stenkrets/stenrad (L1955:334 eller L1955:335). Idag kan man inte hitta någon lämning på
platsen som motsvarar den här beskrivningen. Nedanför fornborgen finns torpet Betala och tidigare låg här ytterligare ett
torp kallat Borgen av vilket idag bara återstår grundrester.
Den första skriftliga noteringen om Ryvenäs i källmaterialet är från 1486. Enligt noteringen har en Ingils i Ryvenäs sålt jord i
Baldersrum i Gamleby socken. I Smålands handlingar1 från 1500-talet är Ryvenäs antecknat som ett frälsehemman2 som
1

1

Smålands handlingar innehåller bland annat skattelängder från 1500-talet.
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tillhörde Erik Jönsson Rosenstråle. På 1560-talet sägs gården ha åker till en tunna och äng till två lass hö, gott mulbete och
utrymme, god timmerskog, ollonskog till två svin och något fiskevatten till gädda, abborre och mört.
Gården Ryvenäs kom att hamna i Överums bruks ägo. När det hände är oklart men bruket ägde gården under 1700-talet.
Den nuvarande huvudbyggnaden med flyglar ska ha byggts under 1700-talet.
År 1818 upprättades en karta över Ryvenäs ägor. Förutom huvudgården fanns på ägorna två torp som motsvarar lägena för
dagens Pettersborg, vid den här tiden kallat för Stenholms torp, och Lottorpet. Gårdens åkermark fanns i anslutning till de
här tre lägena. Här fanns också ängar och beteshagar. I ett stråk nordost från Ryvenäs gård låg ett större område med
betesmarker och en del ängar.
På kartan är mangården med sina flyglar utritad. Lite nordost om mangården låg en samling ekonomibyggnader placerade i
u-form. Mellan mangården och ladugården låg en liten åker som kallades för jordpäronlyckan. Man har alltså redan 1818
odlat potatis på Ryvenäs. Sydost om mangården ligger en stor trädgårdsanläggning utritad. Enligt kartans beskrivning fanns
det i trädgården goda fruktträd och jordland.
Väster om gården, vid Ryvens strand, låg vid den här tiden ett tegelbruk. Uppgifter säger att det anlades 1824 men
anläggningen finns alltså utmärkt redan 1818 och ska också finnas omnämnd i en bouppteckning från 1812. Enligt kartans
beskrivning tillverkades här både tak- och murtegel. Tegelbruket ska främst ha producerat tegel för Överums bruk men i
beskrivningen sägs att man då producerade mer än vad som behövdes för eget bruk vilket får tolkas som att man sålt till
utomstående.
År 1816 köptes Överums bruk av friherre Jan Carl Adelswärd. Han räknades vid den här tiden som en av Sveriges rikaste
personer. Ryvenäs var en av de gårdar som följde med i det köpet. Friherren var känd för att göra som han själv ville och för
sitt vidlyftiga kärleksliv. År 1818 gifte han sig dock med den mer än 20 år yngre grenadjärdottern Maria Sleman som arbetat
som spolflicka på väveriet på godset Adelsnäs som friherre Adelsvärd ägde. Överum med underlydande gårdar kom att bli
änkesäte för friherrinnan. Genom giftermålet kom inte bara Maria att få ett nytt liv. Flera av hennes släktingar fick
fördelaktiga anställningar bland annat på Överum. Friherrinnans äldre bror var under en tid inspektor på bruket. 1839
flyttade han till Ryvenäs med sin familj och blev inspektor där fram till 1850. Då tog sonen och sjökaptenen Enok Sleman
över fram till 1860. Även namnet Gobom som figurerar i husförhörslängden för Ryvenäs är kopplat till familjen Sleman. En
av friherrinnans systrar var gift Gobom.
Ryvenäs fortsatte att vara i Överums bruks ägo. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var gården
utarrenderad. Omkring 1930 upphörde arrendet och gården ska istället ha drivits direkt under bruket som en fårfarm med
200 får. Under 1930-talet användes mangårdsbyggnaderna under en tid som ålderdomshem.
År 1943 köptes Överum av Facit AB med huvudkontor i Åtvidaberg. Trettio år senare, 1973, köptes Facit av Elektrolux. Den
nya ägaren valde att sälja ifrån skogs- och jordbruksfastigheter under de närmaste åren efter köpet. Det blev
skogsföretaget Holmen som köpte Överums mark och som än idag är ägare. Men för gårdsmiljön och dess byggnader fanns
ett stort engagemang på bruket. Genom bildandet av en stiftelse fick de lokala fackföreningarna och kommunen ta över
Ryvenäs. Stiftelsen driver än idag Ryvenäs. Här finns badplats, fotbollsplan och festplats. Mangårdsbyggnaderna kan hyras
för konferenser och fester med möjlighet till övernattning. Sommartid flyttar fritidsgården i Överum sin verksamhet hit.
På den ekonomiska kartan från 1945 finns en bebyggd plats med namnet Tjärfabriken norr om Ryvenäs. Under en period
fanns här ett tjärkokeri. Hur länge verksamheten bedrevs är okänt. Idag finns ett torp på platsen men inga spår av
verksamheten.

Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
2
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Infarten till Ryvenäs gård

Vy över sjön Ryven mot sydost.
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Kara över Ryvenäs från 1818. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet

Skydd och riktlinjer
•
•

•

•
•

•

5

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
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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 §).
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.

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.
Jansson, E A Överums bruk trehundra år, Stockholm 1955
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.

Muntliga referenser: Elis Adolfsson

6

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE RYVENÄS

Karta över kärnområdet Ryvenäs.

Kärnområde Ryvenäs

Klass 3

Överums socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Sjön Ryven med sitt för området typiska utseende och utsträckning i Sydostlignordvästlig riktning.

Skogslandskapet

Gårdsmiljö i en starkt skogspräglad bygd.

Herrgårdsbygden

Ryvenäs som ett exempel på en mindre, herrgårdsmässig gårdsanläggning.

Bronsålderskusten
Byggnadstraditionen
Brukens landskap

Fornborgen är en lämningstyp som dateras till bronsålder vilket knyter samman
Ryvenäs med kustens rika bronsåldersbygd.
Gårdsmiljöns uppbyggnad med mangård och flyglar samt byggnadernas
planform som är typisk för det sena 1700-talet.
Gård med starka kopplingar till Överums bruk. Har varit en del av brukets
försörjning.

Kärnområdet Ryvenäs omfattar de koncentrerade miljöerna kring gården Ryvenäs med det närmst liggande agrara
landskap, tegelbruket och Dacke skans. Centralt för kärnområdet är gårdsmiljön och dess historia med en stark koppling
till Överums bruk. Dacke skans utgör ett gott exempel på en typ av anläggningar som förekommer på flera platser i
närområdet.
Dacke skans är en av 45 kända fornborgar i Västerviks kommun. Den här typen av anläggningra byggde från bronsåldern
from till järnåldern med en topp under folkvandringstid, cirka 400-550 efter Kristus. De ligger högt placerade i landskapet
med god utsikt över omgivningarna. Toppen av höjdläget omges av en mur men när man byggt dem har man ofta utnyttjat
en brant sluttning på höjden där man inte har behövt bygga något murverk. Det finns flera teorier om varför de byggdes.
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Man tänker naturligtvis på försvar och en tillflyktsplats för dem som bodde i närområdet. Kan de varit plats varifrån man
kontrollerade handel och trafik eftersom de ofta ligger vid gamla färdvägar? Kan de ha utgjort en demonstration av makt,
världslig eller religiös? Kan de ha varit delar av ett kommunikationssystem med vårdkasar som användes för att signalera
om fara hotade? Namnet Dacke skans härrör från traditionen att Nils Dacke ska ha använt borgen i sitt uppror mot Gustav
Vasa. Vid den tiden, 1540-talet, var borgen sedan länge raserad. Idag återstår en relativt väl sammanhållen mur.
Gårdsläget vid Ryvenäs har som tidigare beskrivits anor sedan medeltiden. Mangården fick sin nuvarande bebyggelse under
1700-talet. Både huvudbyggnaden och de två flyglarna är idag putsade och avfärgade i vitt med blåa snickerier.
Huvudbyggnaden har ett brutet tak medan flyglarna har tälttak. Samtliga tak är belagda med tvåkupigt betongtegel. Kring
huvudbyggnaden finns en större trädgård men en av den anlagda trädgård med odlingar som fanns här då kartan från 1818
ritades finns inget i dag kvar. På den ekonomiska kartan från 1945 är delar av området markerat som fruktträdgård och av
denna finns några få rester kvar idag. En stor del av trädgården söder om huvudbyggnaden har gjorts om till festplats med
en liten scen. Gården används än idag av överumsborna och bland annat har man här ortens midsommarfirande.
I gårdsmiljön finns också en ladugård som troligen är byggd kring sekelskiftet 1900, ett mindre bostadshus och en liten
timrad bod. Samtliga byggnader är av trä och målade med röd slamfärg och snickerier i vitt. Boden och bostadshuset har
tak belagt med betongtegel medan ladugården har lertegel.
Väster om gårdsmiljön ligger resterna av tegelbruket. Verksamheten pågick under stora delar av 1800-talet men 1911 revs
bruket. Idag återstår delar av väggarna av huggen granit.

Mangården vid Ryvenäs.
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Mangården från öster med en av flyglarna förgrunden

Ladugården

Delar av åkermarken är idag fotbollsplan.

Resterna av tegelbruket.

Resterna av torpet borgen nedan för fornborgen Dacke skans.

Delar av muren kring fornborgen.
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Badplatsen vid Ryvenäs.

Festplatsen vid Ryvenäs.

Fornborgens läge högts upp på en udde i sjön Ryven.
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Karta över kärnområdet Rågö.

Kärnområde Rågö

Klass 2

Loftahammar socken
Jordbrukslandskapet
Byggnadstraditionen
Sjöfart och kustnäringar

Kulturlandskap som hålls öppet genom betning samt delvis bevarade hägnader i
form av stenmurar.
En relativt välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet med en mycket tydlig
struktur, typisk för öarna i Norra skärgården.
Fiskets betydelse som en viktig näring för öns bofasta synliggörs genom äldre
båthus.

Kärnområdet Rågö utgör del av huvudområdet Norra Skärgården, tillika av riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust
skärgård. Centralt för kärnområdet är bymiljön vid gloet med båthus, välbevarade mangårdsbyggnader och
ekonomibyggnader. Bebyggelsen är ordnad efter en struktur som är typisk för Västerviks skärgård. Kring byn finns ett
brukat kulturlandskap med stenmurar och äldre brukningsvägar.
Rågö är en kuperad ö. Öns form och höjdsträckning följer nordvästliga-sydostliga riktning som råder i Tjust. På ön växer
mest tallskog men gran finns i fuktigare lägen och lövskog närmast bebyggelsen och odlingsmarken. Öns odlingsmark ligger
närmast bebyggelsen. Den följer dalgångarn i nordostlig-sydvästlig riktning. Ett sammanhängande odlingslandskap finns
också i ett stråk mellan Rågö och Näsudden.
I Fornsök finns tre registreringar på Rågö. Mitt på ön finns registreringen av ett fornlämningsliknande röse (L1959:3259)
men röset kunde inte återfinnas 1978. Ute på Näsudden finns två registreringar i form av ett kummel, alltså en äldre typ av
sjömärket, och en husgrund (L1957:3748 och 517). Båda lämningarna saknar datering. Kumlet visar på att ön varit en del av
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det nät av hjälpmedel för navigering som funnits i skärgården sedan en längre tid tillbaka. På fastlandet, vid Hallmare
nordost om Rågö, finns flera förhistoriska lämningar men inte på Rågö. Bronsålderns människor har rört sig i området men
Rågö har inte erbjudit bra förutsättningar att slå sig ner där permanent. Ön har säkert använts för jakt och fiske men av
dessa verksamheter finns idag inga spår. I förhistoriskt dunkel finns också uppkomsten till öns namn. Man skulle ju kunna
tänka sig att namnet kommer av sädesslaget råg men ön måste ha fått sitt namn innan odling av råg hade blivit vanlig i
området.
Rågö har heller inte tillhört det stora godset Fågelvik som kontrollerade stora delar av skärgårdshemmanen under
medeltiden. Det första kända skriftliga beläget för Rågö är därför först från 1544. I skattelängden från 1560 anges att
kronohemmanet1 på Rågö inte hade någon jord för spannmålsodling. Grunden var istället äng till sex lass hö och gott om
bete. Man hade också fiskevatten till olika sorters fisk, en del timmerskog, god säljakt och ett hommestånd.
1651 bildades Stegeholms grevskap och flera gårdar lades under grevskapet. Rågö var en av dem men ordningen upplöstes
redan 1671. År 1750 skatteköptes hemmanet. Det innebar att gården därefter ägdes av brukarna själva istället för staten. I
slutet av 1700-talet genomfördes storskifte på ön. Kartan från förrättningen visar att hemmanet då var indelat i fem lotter
med fem olika brukare. Fram mot mitten av 1800-talet upplever de flesta gårdar och byar att befolkningen ökade och när
tiden var inne för laga skifte hade antalet brukningsenheter oftast ökat. På Rågö var situationen tvärt om. När laga skiftet
genomfördes 1870 fanns två brukare och ön delades därför på mitten. Tre år senare gjorde man dock en hemmansklyvning
av den södra gården och den nya enhetens gårdsläge byggdes upp på en plats norr om det gamla läget. Jordbruket hade
fortfarande en undanskjuten roll. Boskapsuppfödningen var viktigare, kompletterad med fiske.
Under 1900-talets första hälft gjordes försök med stenbrytning men verksamheten upphörde under andra världskriget. Som
på många andra skärgårdsöar har man också under den här tiden, fram till mitten av 1900-talet, ägnat sig åt fruktodling.
På 1960-talet fanns långt gångna planer på att stycka upp Rågö och närliggande Kalvön som tomter till fritidshus. För att
förhindra det köptes öarna av Naturvårdsverket som 1980 gjorde området till naturreservat. Idag betas markerna och de
gamla vägarna och stigarna på ön hålls öppna som vandringsleder.
Omvandlingen till naturreservat har inneburit att ön idag är helt tillgänglig för friluftslivet. Gårdarnas bostadshus används
som vandrarhem. Sommartid finns en restaurang på ön. Den äldre bebyggelsen följer en för skärgården typisk struktur med
båthus vid gloet, bostadshus och mindre ekonomibyggnader med gavel mot sjösidan och längst bort ladugården. Eftersom
ön är ett besöksmål är bebyggelsen väl underhållen.
De två äldre båthusen är av tjusttyp med gaveln mot vattnet. De är timrade och har utskjutande tak, skunken, där båten
lades till. Fasaderna är målade med röd slamfärg men under taken är fasaderna omålade. Taken är belagda med enkupigt
tegel. De båda bodarna ligger vid öns gamla glo. Sydost om gloet finns två modernare hamnar för skärgårdstrafik och
båtturister.
Bostadshusen på ön är uppförda under 1800-talet medan ekonomibyggnaderna är av varierande ålder. Samtliga byggnader
är av trä och har locklistpanel som är målad med röd slamfärg. Knutbräder, foder med mera är målade med vit oljefärg.
Även dörrarna är målade med oljefärg, flera i guldockra, men det förekommer även andra färgsättningar. Det finns också
ett par jordkällare. Kring bostadshusen finns mindre trädgårdar. Här finns några fruktträd, mindre rabatter och enstaka
större lövträd.

Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer -skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
1
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Utsnitt ur storskifteskartan för Rågö från 1790. Källa: Lantmäteriet

Vy över Rågö från den moderna hamnen för skärgårdstrafik.

3

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE TJUST NORRA SKÄRGÅRD

Bostadshus på Rågö.

Bostadshus på Rågö.

Ett av två äldre båthus av tjusttyp, så kallade båtsen med skunke.

Bostadshus vid gårdsläget som tillkom vid hemmansklyvningen
1873.

Vy över delar av öns ekonomibyggnader.

Den enda bevarade ladugården på ön.
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En av öns gamla vägar som idag används som vandringsled.

Bevarade stenmurar.

Betesmark i ett av öns tydliga dalstråk. Närmast den öppna marken växer ekar och längre upp på de magrare berghällarna tallar.
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Karta över huvudområdet Stora Björka. 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. Genom huvudområdet Stora Björka skär huvudområdes- och riksintressegränsen för Uknadalen

HUVUDOMRÅDE STORA BJÖRKA
Huvudområde Stora Björka omfattar byn Stora Björka med ett äldre byläge samt utflyttade gårdar och marker.
Huvudområdet innehåller ett kärnområde vid den gamla bykärnan.

Beskrivning av huvudområdet
Stora Björka ligger där vägar mot Överum, Västra Ed och Ukna möts. Området är en del av norra Tjusts sprickdalslandskap
men kuperingen är här mjuk och böljande i landskapet. Före laga skiftet låg all bebyggelse samlad på det långsträckta
höjdpartiet som går i nordvästlig-sydostlig riktning. Byn omges av stora åkerfält som idag brukas storskaligt. I
odlingsmarken finns få åkerholmar, stenmurar eller andra gränsmarkeringar. I höjdlägena växer en talldominerad skog med
inslag av gran och löv som ek, asp och björk.
I huvudområdet finns ett fåtal fornlämningar registrerade. Registrerade förhistoriska lämningar är en stensättning och ett
par fyndplatser för yxor. I Stora Björka finns alltså spår av förhistorisk aktivitet i området men den tydlig kontinuitet som
man kan se i många byar i närområdet saknas här. I bokverket Det medeltida Sverige anges det första kända skriftliga
belägget för St Björka till 1372 vilket ändå får betecknas som tidigt. En Helge i ”Byrkiom” har då varit faste1 på häradstinget.

Under medeltiden bevittnade en faste försäljning eller donation av jord vid tinget. Tolv fastar krävdes och de antecknades i
fastebrevet, ett dokument som motsvarar vår tids lagfart.
1

1

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDESTORA BJÖRKA
2

Enligt Smålandshandlingar från 1500-talet fanns ett skattehemman3 och ett frälsehemman i Stora Björka. Vid den här tiden
var Stora och Lilla Björka en enda by. Först 1666 blev Stora och Lilla Björka två olika byar.
År 1793 genomfördes storskifte i Stora Björka. Byläget är markerat men utan exakt placering av byggnaderna. På kartan ser
man de tre vägarna med ungefär samma sträckning som idag. Jordbruksmarken är koncentrerad till två stråk på var sida om
bebyggelseläget. Redan vid den här tiden var byn välförsedd med åkermark. Byn var en av de större i socknen redan vid den
här tiden. Det har gjort att gårdarna under 1700- och 1800-talet har kunnat delas i flera brukningsenheter genom så kalla
hemmansklyvning. Byn kallas vid den här tiden för Stora Berke.
Drygt 50 år senare, 1850, genomförs laga skifte i byn. Sedan storskiftet har ytterligare mark odlats upp till åker främst
väster om den gamla bykärnan. På laga skifteskartan är bebyggelsen utmärkt och i det gamla byläget finns ett gytter av
byggnader. Det finns också ytterligare två platser med bebyggelse, dels norr om vägen mot Överum, väster om
trevägskorset, dels söder om samma korsning på båda sidor om vägen mot Västra Ed. I båda fallen kan det handla om
gårdslägen som genom hemmansklyvning flyttats ut från byn men det finns också en del mindre torp och lägenheter.
Husförhörslängderna visar att här har en del hantverkare bott som skräddare, skomakare och smed. Läget utmed vägarna
var bra för den här typen av verksamheter. I husförhörslängden från 1860-talet omnämns också en handelsbod i byn. Den
ska ha funnits i Hildesberg, på norra sidan av vägen mot Överum. Ytterligare en handelsbod ska ha funnits norr om byn vid
Hagen. Idag syns inga spår i bebyggelsen av de här verksamheterna med undantag av en fastighet som heter Smedsgården.
Laga skifteskartan berättar också om markernas utveckling. Öster om åkermarken öster om byn låg ett större område med
betes- och slåttermark. Redan vid laga skiftet hade en hel del ängsmark runt om på byns marker odlats upp till åker men en
stor del är fortfarande betes- och slåttermark. Omvandlingen till åkermark genomfördes under slutet av 1800-talet och på
den ekonomiska kartan från 1940-talet brukades stora områden kring byn som åker. Det storskaliga åkerlandskap som idag
omger byn har alltså vuxit fram och fått sin nuvarande utsträckning under slutet av 1800-talet.
Än idag brukas en stor del av den åkermark som togs upp under 1800-talet i Stora Björka. Endast mindre ytor har lagts igen.
Antalet gårdar med verksamhet har dock, som på många andra platser, blivit färre. Den myllrande bymiljön är borta. Här
finns fortfarande flera åretruntboende men en del av bostadshusen, främst i de två senare bebyggelselägena, är idag
fritidshus.
Ambulerande skolor fanns i socknen och 1842 hade Ringeltaubska skolan byggts vid kyrkan. År 1866 fattade man i Västra Ed
beslut om att bygga tre skolhus utanför kyrkbyn. Skolhusen byggdes i Vråka, Forsby och Björka. I Stora Björka byggdes
skolhuset norr om byn. Undervisningen startades 1870. Huset byggdes till 1911 och är ett ovanligt stort exempel på en
byskola. År 1954 lades skolan ner och blev istället aktivitetshus för byarna Blidstena, Björka och Härnum. Idag är huset
privatbostad.

Utsnitt ur storskifteskartan från 1793. Ovalen visar läget för
vägkorsningen, pilen det ursprungliga gårdsläget. Källa:
Landskapshandlingarna är våra äldsta skattelängder. De inrymmer räkenskaper för en rad verksamheter till exempel
kungliga slott, städer och bergsbruk. I det ingår bland annat mantalslängder där man sockenvis kan hitta vilka som skrevs för
en gård.
3
Under medeltiden fanns fyra stycken så kallade jordnaturer - skatte-, kyrko-, krono- eller frälsehemman. Skattehemman var
en gård som ägdes av en bonde, kyrkohemman av kyrkan, kronohemman av staten och frälsehemman av adeln.
2
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Lantmäteriet

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1850. Den övre ovalen visar det ursprungliga byläget. Till vänster bebyggelseläget norr om vägen mot
Överum och till höger bebyggelseläget utmed vägen mot Västra Ed. Pilen visar vägkorsningen. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet
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Vy över byns åkermarker öster om det gamla byläget.

Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•

•

5

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.
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Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk, betesdrift samt skötsel
av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla landskapselement som stenmurar och rösen.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.
Brunius, Jan & Olle Ferm, 1990. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet.
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 Stora Björka. Markeringarna 1 och 2 visar de två bebyggelselägen som tillkom mellan storskiftet och laga skiftet.

Kärnområde Stora Björka

Klass 3

Västra Eds socken
Jordbrukslandskapet

Storskaligt jordbrukslandskapet som brukats under lång tid.

Byggnadstraditionen

Gamla byläget med spår av grunder men också äldre befintlig bebyggelse i
gamla byläget från före och straxt efter laga skifte.

Kärnområdet Stora Björka utgår från det gamla byläget med bevarad bebyggelse samt delar av de bebyggelselägen som
uppstod mellan storskiftet 1793 och laga skifte 1850. Inom kärnområdet ligger den trevägskorsning där vägarna mot
Överum, Ukna och Västra Ed möts. Centralt för kärnområdet är den bevarad äldre bebyggelsen i det gamla byläget med
enstaka byggnader från tiden före laga skifte samt grundrester av flera byggnader som legat på höjdläget fram till laga
skiftet. Av betydelse är också vägmiljön som varit viktig för byns utveckling. Utmed vägarna finns en enklare bebyggelse
med mindre gårdar och torp, typisk för en vägmiljö på landsbygden.
Inom kärnområdet finns två registrerade lämningar i Fornsök. Den ena är en stensättning (L1955:79) som ger en svag
indikation på en förhistorisk kontinuitet. Den andra är husgrunderna i det gamla byläget (L:1955:285). Platsen för det gamla
byläget är väl vald. Husen har placerats i ett höjdläge med vidsträckt utsikt över byns stora åkermarker i öster och över sjön
Flaken i nordväst. Stora Björka har varit en stor by med flera gårdar. Idag finns tre kvar i det ursprungliga läget och flera
utflyttade gårdar. En stor del av det gamla byläget har nyligen (fältbesök 2019-09-05) röjts från slånbärsris och annan
buskvegetation. Det har gjort att grundresterna efter ett flertal byggnader blivit synliga. Ursprungliga bylägen kan ofta
hittas genom kartstudier men att spåren av en så stor del av den försvunna bebyggelsen finns kvar är ovanligt. Anledningen
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är att marken här varit oanvändbar för annat än bete för smådjur eftersom berget går i dagen på en stor del av området.
Här har man verkligen utnyttjat den sämsta marken för bebyggelsen och på så sätt sparat den odlade marken.
I två gårdsmiljöerna som finns kvar i det ursprungliga läget finns spåren av ett månghussystem med många små byggnader
för olika funktioner. Några av dessa byggnader är ålderdomliga och kan dateras till tiden före laga skifte, bland annat en
magasinsbyggnad på gården väster om vägen med det inristade årtalet 1806. Bostadshus och arrendatorsbostad dateras av
Sveriges bebyggelse till 1810. Bostadshusen har dock byggts på och renoverats under 1800-talet och har idag två våningar
och ett stilmässigt utseende som motsvara den tiden. Den större ladugårdsbyggnad som finns på gården idag är uppförd
1901 och tillbyggd 1922. Den är byggd i vinkel och har stora utrymmen för foderförvaring och två körbroar.
Gården öster om vägen har även den en äldre mangårdsbyggnad (enligt Sveriges bebyggelse uppförd 1805) som byggts om
under 1800-talet samt en äldre magasinsbyggnad. På tomten finns också ett yngre bostadshus, troligen byggt på 1920-talet,
och flera ekonomibyggnader från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Samtliga hus i båda gårdsmiljöerna är uppförda av trä.
Fasaderna är klädda med locklistpanel men några äldre ekonomibyggnader har synlig timmerstomme. Alla byggnader, med
ett undantag, är målade med röd slamfärg och snickerier i vit oljefärg. Undantaget är 1920-tals huset som är klätt med
gulmålade eternitplattor. Det huset har ett mansardtak medan övriga hus i byn har sadeltak. Tegel, en eller tvåkupigt, är
det vanligaste takmaterialet på gården väster om vägen. Öster om vägen förekommer korrugerad plåt eller röd plegel.
Vi bebyggelseläge nr 2, utmed vägen mot Västra Ed, finns en blandning av en småskaligare torpbebyggelse och gårdar som
flyttades efter laga skifte. Bebyggelsen är enklare. Flera av bostadshusen är enkelstugor med 1½ våning. Ett par gårdslägen
har större ladugårdar men antalet ekonomibyggnader är mindre. Som i bykärnan är husen, bostadshus och
ekonomibyggnader, av trä. Fasader klädda med locklistpanel, målade med röd slamfärg och snickerier i vitt är vanligast.
Sadeltak är den vanligaste takformen men pulpettak förekommer på enklare uthus. Taken är belagda med tvåkupigt tegel,
korrugerad plåt eller röd plegel. En äldre smedja som fanns här har flyttats till Lomstugan där hembygdsföreningen har en
samling av byggnader.

Det gamla byläget mot norr med den kvarvarande bebyggelsen i fonden.
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Gamla byläget mot söder. Till höger i bild en av områdets
grundrester.

Bostadshus väster om vägen mot Ukna.

Äldre mangårdsbyggnad öster om vägen mot Ukna.

I anslutning till mangårdsbyggnaden öster om vägen finns ett äldre
magasin.

Torpet Östralund sydost om St Björka.

Smedsgårdens ladugård.
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Vägkorsningen i St Björka med reveterat bostadshus i
bakgrunden.

Vy från vägen mot Överum mot nordost.

Vy mot St Björka från sydost.
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Karta över huvudområdet Tyllinge. 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 TYLLINGE
Huvudområde Tyllinge består av Tyllinge säteri med mangård och ladugård, omgivande odlingslandskap samt det
reglerade vattensystemet med spår av anläggningar mellan Korketorps kärr och sjön Tynn. Inom området ligger också
det lilla samhället Tyllinge med bebyggelse framförallt från 1900-talets första hälft.

Beskrivning av huvudområdet
Tyllinge ligger i den västra delen av Dalhems socken, nära gränsen till Östergötland. Jordbrukslandskapet kring säteriet
utgör en av de sista utposterna av de bördiga dalgångar som präglar norra Tjust. Även här följer dalgången
sprickdalslandskapets riktning i nordväst-sydost. Jordbruksmarken ligger i botten av två sänkor som går från sjön Tynn och
norrut. En bit upp på sidorna av dalgången växer en blandad lövskog med mycket ek, bok och asp. Delar av området är
naturreservat just på grund av lövskogen med många riktigt grova träd. Längre upp på höjderna tar en mager tallskog vid
där berget går i dagen. Genom området rinner ett vattendrag mellan Kroketorps kärr och sjön Tynn. Vattendraget är
reglerat på ett par ställen och vattenkraften har använts till en rad olika småskaliga industriverksamheter. Sträckan söder
om landsvägen är kulverterad fram till ett kraftverk.
Inom huvudområdet finns två registrerade lämningar i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Det är två sentida
husgrunder (L1959:9267 och 9268). I området finns inga registrerade förhistoriska lämningar. Drygt fem kilometer öster om
Tyllinge ligger Larum flera lämningar från förhistorisk tid. Vid Tyllinge finns ungefär samma naturförutsättningar som vid
Larum och det är därför märkligt att det inte finns några förhistoriska lämningar registrerade. Det gör att man kan anta att
det aldrig genomförts någon fornminnesinventering i området.
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Redan 1318 omnämns Tyllinge för första gången i det skriftliga källmaterialet. En gård i Tyllinge ägdes då av Ramborg
Bengtsdotter som tillhörde den välkända Folkungaättens lagmansgren. Några årtionden senare, på 1380-talet, ägdes
gården i Tyllinge av den välkände Bo Jonsson Grip. År 1560 fanns i Tyllinge ett kronohemman och tre frälsehemman 1.
Kronogården hade åker till två tunnor och en skäppa, äng till tre lass hö, gott mulbete, god timmerskog och näverskog,
ollonskog till två svin och gott fiskevatten till gädda, braxen, abborre och mört samt två notvarp. De tre frälsegårdarna hade
vardera åker till fyra tunnor, äng till 13 lass hö, gott mulbete, god timmerskog, någon svedjeskog, ollonskog till sexton svin
samt fiskevatten till braxen, ål och gädda. De tre frälsehemmanen var alltså tre välbärgade gårdar. Även kronohemmanet
får anses ha varit relativt bra.
Någon gång före 1586 instiftades Tyllinge säteri av Erik Karlsson Gyllenstierna. Under århundradena som följde kom godset
att vandra genom många olika förnäma släkter som Stake, Pauli, Braun, Silfverlåås för att tillslut komma i släkten Duwalls
ägo. 1741 köpte ryttmästaren Johan Gustaf Duwall Tyllinge. Då pågick arbetet med att bygga till manbyggnaden och Duwall
lät fullfölja det arbetet. Duwall lär ha varit en färgstark person och det finns många skrönor i bygden om honom.
Hans son Svante Johan Duwall ärvde Tyllinge och under hans tid kom vattenkraften att utnyttjas för att anlägga ett garveri.
År 1755 stod det klart och arrenderades av olika garvare fram till början av 1800-talet då verksamheten lades ner. Vid
vattendragen har också funnits två olika kvarnetableringar, en norr och en söder om landsvägen. Av den norra finns idag en
byggnad kvar som är på väg att falla sönder. Söder om vägen fanns en ramsåg och en spånhyvel. När de startades är inte
känt men ramsågen drevs fram till 1925 då all sågverksamhet samlades vid Sjöända, på näset mellan sjöarna Stora Vrången
och Ämten.
År 1844 gifte sig Svante Johan Duwalls dotter Margareta med löjtnanten Samuel Georg Rosenmüller och Tyllinge kom
därmed i släkten Rosenmüllers ägo vilket den är än idag.
Nordost om säteriet, på säteriets marker, började man i slutet av 1930-talet att bygga villor. På säteriet fanns fortfarande
gott om arbete inom både jord- och skogsbruket. Tidigare hade säteriet hållit med arbetarbostäder men med bättre
inkomster och högre boendestandard ville många bygga sitt eget hem. Därför upplät säteriet mark till dem som ville bygga.
Ett första litet kvarter växte fram kring norra delen av Muntorpsvägen och Tyrvedsbacken 2. På 1950-60-talet skulle
ytterligare ett område, sydväst om det första, närmare landsvägen, bebyggas. Gatorna Spånvägen, Ribbvägen och
Läktvägen anlades. En del service etablerades. 1929 byggdes ny skola och lärarbostad öster om det lilla samhället. Öster om
skolan etablerade sig 1938 Dalhems Smyrnaförsamling. Mitt emot säteriet låg samhällets affär. Tidigare hade funnits en
handelsbod i en av säteriets flygelbyggnader men från 1938 hade man egen lokal norr om landsvägen. Här fanns också en
Esso-bensinpump.
År 1930 bildade fotbollsintresserade i samhället Tyllinge IF. Man ska då förutom fotboll haft aktiva inom bandy, orientering
och skidor. Det var dock främst fotboll man kom att ägna sig åt. 1968 invigdes idrottsplatsen Tyllevi norr om det lilla
samhället. Anläggningen ska då ha varit en av Tjusts bättre fotbollsplaner. Man hade en del framgångar inom fotbollen och
vann bland annat division 6 1988. Två år senare var det dock slut med seriespelet. Idag växer gräset högt på Tyllevi.

Jordnatur anger vem som ägt ett hemman, det vill säga en gård. Det fanns under medeltiden fyra jordnaturer – skatte-,
krono-, frälse- eller kyrko-. Ett skattehemman ägs av en självägande bonde, kronohemmanet ägs av kronan, frälsehemmanet
av adeln och kyrkohemmanet av kyrkan.
2
Gatunamnen finns angivna på kärnområdets karta.
1
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Idrottsplatsen Tyllevi.

Ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet

Ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet

Skydd och riktlinjer
•

•
•

3

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.

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE TYLLINGE
•
•

•

•
•
•
•

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 Tyllinge är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län –
Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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, Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet, 1990
Erixon, Sigurd Sveriges Bebyggelse, Uddevalla 1957
Hofrén, Manne, Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning å Kalmar läns herrgårdar
1650-1850, Stockholm 1937

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

Muntliga referenser: Göran Larsson, Tyllinge
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Karta över kärnområdet Tyllinge. Numreringen anger gatornas namn: 1 Muntorpsvägen, 2 Tyrvedsvägen, 3 Spånvägen, 4 Ribbvägen och
5 Läktvägen

Kärnområde Tyllinge

Klass 2

Dalhems socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Jordbrukslandskapet
Skogslandskapet

Vattendraget mellan Korketorps kärr och sjön Tynn har erbjudit vattenkraft för de
industrier som ligger utmed vattendraget i anslutning till Tyllinge säteri.
Uppodlad dalgång i sjön Tynns förlängning. En bördig dalgång och en av
sprickdalslandskapets sista utposter.
En stor del av gårdens marker omfattas av skogsmark. Fina lövskogar i
anslutning till säteriet med många grova ekar, bokar och aspar.

Herrgårdsbygden

Tyllinge säteri är en av de största herrgårdarna i Norra Tjust.

Byggnadstraditionen

Säteriets mangårdsbyggnad och flyglar är alla timrade och sedan 1937målade
med Falurödfärg. Gårdens struktur som har tydliga drag av den karolinska stilen.

Kärnområdet Tyllinge består av säteriet med dess byggnader och samhället med villabebyggelse från slutet av 1930talet. Centralt för kärnområdet är säteriet med mangårdens timrade byggnader. Den karolinska gårdstypen har varit
vanligt men idag finns endast ett fåtal byggnader från den här tiden, tidigt 1600-tal, bevarade. Samhället Tyllinge
representerar ortens utveckling och visar på beroendet av den stora gården parallellt med den ökade självständighet
som följde med folkhemmets framväxt.
Tyllinge hade gjorts till säteri någon gång före 1586. Ett av kraven för en säteribildning var att gården var ståndsmässigt
bebyggd. Hur huvudbyggnaden såg ut vid den tiden då gården blev säteri vet vi inte, men på 1620-30-talet lär gården ha
fått en ny huvudbyggnad. Det var den dåvarande ägaren Olof Stake som genom köp av flera gårdar i Dalhems socken
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skapade ett centrum för sitt gårdsinnehav med Tyllinge som sätesgård. Därmed lades grunden för den gårdsanläggning som
består än idag.
Under 1600-talet genomfördes ytterligare byggnadsprojekt på gården. Tillgänglig litteratur är inte konsekvent och det är
därför svårt att med säkerhet avgöra kronologin i arbetet. I en del material sägs att det idag ingår delar av byggnaden från
1620-30-talet i huvudbyggnaden. Andra säger att den äldsta byggnaden var en annan, numera försvunnen byggnad och att
den nuvarande huvudbyggnaden tillkom 1683. Oavsett vilket av alternativen gjordes en större nybyggnad/ombyggnad av
Johan Gustaf Duwall 1746. Mangården byggdes i karolinsk stil. Dagens mangårdsbyggnad har tidigare troligen haft tydligare
drag av den här stilen men idag bör främst mangårdens struktur med flygelbyggnadernas placering framhållas som typisk
för den karolinska stilen.
En ombyggnad av huvudbyggnaden enligt tidens mode gjordes på 1870-1880-talet. Efter ritningar av arkitekten Hugo
Hammarskjöld på Tuna byggdes vid husets västra gavel ett torn och vid den sydöstra sidan en större veranda. Båda
tillskotten revs vid en ny renovering 1937-1938 då man verkade för att återställa byggnaden i den stil den haft på1740talet. Man valde då att måla huvudbyggnaden med röd slamfärg trots att fasaden fram tills dess varit omålad. Den röda
slamfärgen var typisk för den karolinska stilen och målningen kom att förstärka gårdsanläggningens stil. Man bytte också ut
spåntaket mot enkupigt tegel.
Huvudbyggnaden flankeras av fyra flygelbyggnader, två i öster och två i väster. Det kan ha funnits äldre flygelbyggnader i
gårdsmiljön men de nuvarande bör vara från tiden kort efter de stora arbetena 1746. De byggdes dels på grund av behovet
av utrymmen men också för att skapa en mer storslagen gårdsmiljö. Den västra flygeln närmast huvudbyggnaden ska ha
kallats för Mässen. Den användes för representation men fungerade också under en period på 1850-1860-talet som
ålderdomshem för tjänare. Den andra flygeln i väster har en tid fungerat som postkontor och därefter som bostad och
kontor. Båda de västra flyglarna har, under senare tid byggts till med takkupor mot väster. Den östra flygen närmast
huvudbyggnaden var tidigare handelsbod, möjligen så långt fram som till 1938. Denna flygel har byggts till mot öster. Den
andra flygeln var enklare och fungerade som förråd. Alla fyra flygelbyggnaderna är timrade, målade med röd slamfärg med
snickerier i vitt och har brutna tak. Tre av dem har kvar sitt enkupiga tegel medan det på en av dem idag ligger rött plegel.
Inom mangården finns tre äldre ekonomibyggnader som även de är timrade, målade med röd slamfärg och har snickerier i
vitt och svarta dörrar. Dessa byggnader har antigen plegel eller röd korrugerad plåt som takmaterial. Kring mangården finns
också resterna av en parkanläggning. Framför huvudbyggnaden finns bland annat en grusad plan med en gräsrundel och en
kort allé av stora bokar och lindar.
Norr om landsvägen ligger ladugården. Idag består den av två större byggnader som uppfördes på 1930-talet. Tidigare hade
här funnits en samling av äldre ekonomibyggnader som enligt Manne Hofréns anteckningar ska ha uppförts på 1870-1880talet. Flera av dessa byggnader förstördes i en brand på 1930-talet och byggnadsbeståndet ersattes med de två stora
byggnader som finns idag. De har hela eller delar av första våningen i gjuten betong medan de övre våningarna är byggda i
trä med panel målad med röd slamfärg. Sadeltaken är belagda med röd korrugerad plåt.
Bebyggelsen i samhället är tydligt uppdelad i två olika tidsskikt. Den norra delen, som är den äldsta, byggdes i slutet av
1930-talet och här finns en blandning av villor i enkel 1920-talsklassicism med rödmålad träpanel och mansardtak och ljusa
putsade funkisvillor, 1½-2 våningar höga med låga pyramidtak. De flesta har rött tvåkupigt tegel men det förekommer
också svart betongtegel, röd korrugerad plåt och röd plegel.
I den södra delen av området byggdes villorna från slutet av 1950-talet och fram till 1970-talet. Med något undantag är
villorna här enplanshus med träpanel, merparten rödmålade, och flacka sadeltak belagda med företrädesvis tvåkupigt
tegel. Tomterna och gatorna har en ordnad struktur vilket visar att bebyggelsen varit planlagd från början.
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Karta över byggnadsbeståndet vid Tyllinge säteri omkring 1879. Källa: Manne Hofrén, Kalmar läns museums topografiska arkiv.

Tyllinge säteri med huvudbyggnad i karolinsk stil och de fyra flygelbyggnaderna.
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Karta över mangården och trädgårdsanläggningen vid Tyllige säteri omkring 1928. Källa: Manne Hofrén, Kalmar läns museums
topografiska arkiv.

Säteriets ladugård med ekonomibyggnader före branden på
1930-talet. Källa: Kalmar läns museum

8

Säteriets ladugård idag. Byggnaderna uppfördes efter branden i
slutet av 1930-talet.
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Mangården från öster. Till höger i bilden en äldre
magasinsbyggnad.

Mangården från väster.

Den äldre villabebyggelsen i Tyllinge, från sydväst. Till höger
Muntorpsvägen.

Exempel på fin funkis i Tyllinge

Vy över den yngre delen av Tyllinge samhälle, från norr.

Små villor från 1960-talet utmed Läktvägen.
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HUVUDOMRÅDE UKNADALEN

Karta över huvudområdet Uknadalen, det stora, långsträckta området mitt i bilden. 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 UKNADALEN
Huvudområdet Uknadalen består av den del av riksintresset Uknadalen som ligger inom Kalmar län, i Kalmar län
benämnt H97 och i Östergötland E73. Inom området finns 10 kärnområden – Stjälkhammar-Kolsebro, Tjustad, Ukna
kyrkby, Kasinge, Stensnäs, Blidstena, Vinäs, Edsbruk, Hälleberg och Helgenäs. Kärnområdena speglar områdets karaktär
med fornlämningsmiljöer, odlingslandskap, bebyggelse, kommunikationsstråk och järnhantering från yngre järnålder
fram till idag.

Beskrivning av huvudområdet
Uknadalen är ett område typiskt för Norra Tjust. Den djupa sprickdalen i nordvästlig-sydostlig riktning formades av
inlandsisen och har gett området dess naturförutsättningar. På sina ställen är dalgångens sidor mycket branta. I dalgångens
botten binder vattendrag samman området. I nordväst ligger sjön Åtviden som genom Storån har kontakt med Storsjön,
den största av dalgångens sjöar. Från Edsbruk förbinder Edsån Storsjön med havsviken Syrsan. Vattenvägen från havet och
långt in i inlandet var en av förutsättningarna för att människor skulle slå sig ner i området. I dalgångarna låg bördiga
översilningsmarker som idag, genom utdikning, förvandlats till åkermark.
Utmed hela dalgången finns gott om fornlämningar men antalet är färre längst i nordväst mot gränsen till Östergötland.
Dalgången var långt tillbaka i tiden vattenfylld och fornlämningarna ligger därför på dalgångens sidor och i höjdlägen.
Särskilt kring Storsjön finns ett stort antal lämningar. De registrerade lämningarna utgörs främst av gravfält, rösen och
stensättningar men det finns också ett par registrerade fornborgar. Lämningarna visar att människor slagit sig ner i bygden
senast under bronsålder och att yngre järnålder varit en blomstringsperiod för trakten. Det finns också modernare
lämningar som registrerats i fornlämningsregistret. Det handlar främst om gruvor och bebyggelse från medeltid och framåt.
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Under medeltiden framträder ett antal centrum i bygden. Det är de båda kyrkplatserna Ukna och Ed samt några av de
större herresätena, främst Vinäs som var den store jordägaren Bo Jonsson Grips sätesgård i Tjust. Flera av de gårdar som
senare kom att bli säterier framträdde redan under medeltiden som frälsegårdar.
Byarna inom området har i de flesta fall etablerats under medeltiden. Här fanns en blandad jordnatur1 med en relativt hög
andel självägande bönder. Som fornlämningarna ligger byarna på dalgångens sidor och i höjdlägen. Idag finns den odlade
marken i botten på dalgången. Markerna här har under 1800-talet dikats ut och odlats upp. Vid den här tiden hade man
utvecklat bättre tekniker för att dika och starkare järnplogar som klarade av de före detta sjöbottnarnas tyngre jordar. De
gamla åkrarna ligger högre upp och har under 1800- och 1900-talet omvandlats till betesmarker. Några av byarna har kvar
sin radbystruktur. Uppdelningen mellan mangård och ladugård är tydlig. På flera gårdar finns också många äldre
ekonomibyggnader bevarade.
Från slutet av 1600-talet utvecklades Ed till att bli huvudort i området. Järnbruket som anlades här kom att locka folk och
resurser till platsen. Edsbruk kom att bli ett av de större bruken i Tjust. Platsen kallades Ed före brukets etablering men kom
därefter att istället kallas Edsbruk. Verksamheten i Edsbruk satte spår också på andra platser i Uknadalen i form av
gruvdrift. Malmen kom i huvudsak från Stockholms skärgård men vid bland annat Stenebo bröts järnmalm för de
närliggande järnbruken. Under 1800-talet försämrades lönsamheten för de småländska järnbruken och i Edsbruk som på
många andra ställen lades masugnar och hammare ner. I Ed startade man istället tillverkning av cellulosamassa. Ytterligare
en plats som strakt kopplas till verksamheten i Edsbruk är Helgenäs som blev lastageplats vid Syrsan.
Kyrkplatserna i Ukna och Västra Ed har redan nämnts och här bildades sockencentrum med den typ av service som
traditionellt finns på sådana platser till exempel skola, fattigvård och sockenstuga. Järnbrukets etablering ledde till
framväxten av Edsbruks samhälle med tätortsbebyggelse och handel och service.
Ytterligare en faktor som lett till tätortsbildning är järnvägen mellan Västervik och Åtvidaberg. Vid en av stationerna,
Storsjön, förtätades bebyggelsen och handel och service etablerades. Järnvägen når Uknadalen från sydväst och följer den
södra stranden av Storsjön från Blidstena och vidare mot nordväst. Den stod klar 1879. Utmed banan anlades flera mindre
stationer. Järnvägen var naturligtvis viktig för transporten både av människor och varor. En mindre järnväg för järnbruket
och pappersbruket fanns också mellan Edsbruk och Helgenäs. Vattenvägarna var också långt fram i tiden viktiga
transportleder. På Storsjön fanns i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ångbåtstrafik och timmer flottades från
inlandet ut till kusten. Landvägen går flera vägar på höjdlägena. De viktigaste transportlederna är idag E22:an som korsar
huvudområdet i dess sydöstra del och väg 888 som följer Uknadalen från Edsbruk mot Åtvidaberg.

Jordnatur anger vem som ägt ett hemman, det vill säga en gård. Det fanns under medeltiden fyra jordnaturer – skatte-,
krono-, frälse- eller kyrko-. Ett skattehemman ägs av en självägande bonde, kronohemmanet ägs av kronan, frälsehemmanet
av adeln och kyrkohemmanet av kyrkan.
1
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Vy över Storsjön från Edsbruk mot gården Bankestad. Storsjön och anslutande vattendrag är en sammanhållande länk för riksintresset
och för huvudområdet Uknadalen. Vattnet har inneburit kommunikationer och transporter som bundit samman området.

Vattnet som kommunikationsled har kompletterats med vägar och flera viktiga vägförbindelser följer dalgången. I modern tid har också
järnvägen tillkommit.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Huvudområdet utgör del av riksintresse H97 för kulturmiljövården. Motivering för riksintresset lyder:
Dalgångsbygd i storslagen sprickdalgång där samspelet mellan fornlämningar, odlingslandskap, bebyggelse- och
kommunikationsmiljöer samt en långvarig industriell järnhantering tillsammans framhäver dalgångens historiska
och strategiska betydelse från yngre järnålder fram 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.
Kyrkorna Ukna och Västra Ed med kyrkotomt/kyrkogårdar 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 Stjälkhammar-Kolsebro, Kasinge-Hula- Blidstena- Håckenstad samt Hellerö är värderat
som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”,
framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995. Odlingslandskapen i Tjurstad, Stensnäs och Hälleberg är värderat som
klass 3.
Väg 888 och väg 889 är utpekade som värdefulla vägmiljöer inom projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av
Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
Edsbruk är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer i utredningen
”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns museum år 2009.

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
Rosenblad, Leif, Herresäten i Tjust Västervik 2007
www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.
Muntliga uppgifter: Anna-Maria Sjöblom, Per-Arne Fredriksson
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Karta över kärnområdet Stjälkhammar-Kolsebro

Kärnområde Stjälkhammar-Kolsebro

Klass 2

Ukna socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Storån binder samman miljöerna i dalgången och har på flera sätt varit viktig för
områdets utveckling.

Skogslandskapet

Landskap där skogsbruket varit en viktig del av gårdarnas ekonomi.

Jordbrukslandskapet

Ett storskaligt jordbrukslandskap som tidigt utnyttjats för odling och
boskapsskötsel.

Byggnadstraditionen

Kolsebro är en av få bevarade radbyar i Norra Tjust.

Kärnområdet omfattar de båda byarna Kolsebro och Stjälkhammar med bebyggelse och landskap. Båda byarna, men i
synnerhet Kolsebros radby, har en ålderdomlig struktur. I miljöerna finns en åldersmässigt varierad samling av
byggnader. Merparten har tillkommit efter laga skiftet men äldre undantag finns. I området finns också spår av laga
skiftets utflyttning och det sen 1800-talets framväxande torpbebyggelse. Vägar, järnväg, skola och föreningslokaler
ingår i miljön som representanter för 1900-talets utveckling.
Huvudområde Stjälkhammar-Kolsebro ligger i den nordvästligaste delen av Uknadalens småländska del. Genom dalgången
rinner Storån som förbinder Storsjön i sydost med sjön Åkervristen i nordväst. Landskapet är kuperat och dalgången omges
av höglänt barrskog med berg-i-dagen och på sina ställen höga rasbranter. Byarnas odlingsmarker är idag koncentrerade till
botten av dalgången. Områdets utformning är typisk för norra Tjust.
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Redan under förhistorisk tid har detta varit en attraktiv plats. Förhistoriska lämningar från brons- eller järnålder finns vid
den högre belägna byn Stjälkhammar och visar på en tidig etablering i området. Det rör sig om stenkretsar och en rest sten
(L1956:8175 samt 8257-8259) ett gravfält med totalt 15 lämningar (L1956:8016) samt ett par registreringar av vad som
troligen varit gravhögar (L1956:7946 och 8015). Samtliga lämningar är mer eller mindre skadade av odling eller grustäckt.
Vid gravhögen finns också lämningar av en sentida smedja (L1956:8639). Till de mera moderna registreringarna hör också
en bykälla (L1956:7552), Kolsebros radby (L1956:7680), ett gruvhål som troligen varit en provbrytning för att undersöka
förekomsten av järn och koppar vid Lugnet (L1956:8647) och en bro (L1956:7647). Bron är en stenvalvsbro som byggdes
1855. Vid den stora inventering av broar som länsmuseet genomförde i början av 1980-talet då alla kända broar besöktes
och fick en kulturhistorisk klassning placerades bron vid Kolsebro i högsta klass.
De båda byarna inom kärnområdet har båda sina första skriftliga belägg från 1300-talet. Stjälkhammar som är äldst
omnämns redan 1347 och byn har då ett skattehemman och ett kronohemman. Kolsebro omnämns 1381 och där finns då
två kronohemman, ½ skattehemman och ½ hemman som tillhör Askeby kloster.
Byarnas åkermark har varit koncentrerad till dalgången. Laga skifteskartorna från Kolsebro 1835 och från Stjälkhammar
1856 visar redan då ett landskap med stora stenfria åkrar men med en hel del diken för att förbättra markens kvalité. På
skifteskartorna är markerna närmast Storån, som troligen regelbundet svämmade över, inte åkermark utan slåtterängar
och bete. När tekniken att dika förbättrades under 1800-talets andra hälft odlades också den här marken upp till åker. Det
storskaliga åkerlandskap som man idag ser inom huvudområdet har alltså en lång historia även om man idag inte uppfattar
det som ett ålderdomligt jordbrukslandskap.
Den bördiga dalgången har varit den viktigaste förutsättningen för dem som bosatt sig i området men med tiden fick även
skogen betydelse för gårdarna. I ett område med flera järnbruk var kol, ved och andra produkter från skogen
betydelsefulla. Vattenlederna hjälpte till att underlätta transporterna och virke flottades från de här bygderna ut till kusten.
Vattenleden var ett viktigt kommunikationsstråk. Parallellt med vattenleden har också vägar dragits från kusten och in mot
Östergötland. Idag har väg 888 mellan Ukna och Falerum blivit områdets huvudled för kommunikation. Sedan 1879 finns
också järnvägen mellan Västervik och Norsholm med byte till Linköping.
Skiftesreformen och befolkningsutvecklingen under 1800-talet har lett till att de tidigare koncentrerade bymiljöerna har
splittrats upp och nya gårdslägen har tagits upp. Torp och lägenheter har blivit lösningen för att skapa bostäder åt en
växande befolkning. Den ekonomiska kartan visar ett område uppdelat på ett stort antal fastigheter av varierande storlek.
Under 1900-talet har området genomgått den utveckling som är generell för landet. Marken har lagts samman till större
enheter. På den ekonomiska kartan från 1970-talet har antalet fastigheter markant minskat jämfört med 1940-talets
motsvarighet. Många bostadsfastigheter, främst torp och lägenheter, har gått från att vara åretruntboende till att vara
fritidshus eller rivits.
Både Stjälkhammar och Kolsebro är exempel på radbyar. Kolsebro har än idag en mycket tydlig bevarad radbykaraktär även
om en del ekonomibyggnader rivits. I Kolsebro ligger byns bebyggelse ordnad utmed bygatan. Mangårdsbyggnaderna ligger
öster om vägen med långsidan mot vägen medan ladugårdarna ligger på vägens västra sida. Placeringen skiftar med
antingen långsida eller gavel mot bygatan. På laga skifteskartan från Kolsebro 1835 varierar placeringen medan man på den
ekonomiska kartan från 1940-talet ser att alla de stora ladugårdarna låg placerade med gavel mot vägen. Mangårdarna i
byn byggdes från mitten av 1800-talet och de följande årtiondena. Under 1900-talet har flera av dem genomgått
moderniseringar som gör att husen idag uppvisar en blandning av stilar och material. Även ekonomibyggnaderna har
genomgått flera förändringar och idag finns få ålderdomliga drag bevarade. Byggnaderna är fortfarande av trä och
rödmålade men tegeltak har i de flesta fall bytts mot röd korrugerad plåt, dörrar och fönster har moderniserats. En av de
mer välbevarade ekonomibyggnader som finns kvar är en loftbod som ska vara daterad 1781.
I byn Stjälkhammar visar äldre kartor och mangårdsbyggnadernas placering att även denna by har haft en radbystruktur.
Mangårdarna ligger på rad utmed bygatan. Innanför dessa, i sluttningen ner mot Storån, har ekonomibyggnaderna legat.
Idag finns endast ett par av dessa kvar. Mangårdarna i Stjälkhammar är, till skillnad från Kolsebro, mer enhetliga i stil och
material. Fasaderna är i de flesta fall klädda med rödmålad locklistpanel och taken täcks av tegel. Flera av de stora
ladugårdarna i byn har rivits men andra äldre ekonomibyggnader bidrar till byns karaktär. Även dessa byggnader i trä är
målade med röd slamfärg och har tegeltak.
Utöver den traditionella agrara bebyggelsen i de båda byarna finns i miljön också skolhus och en före detta baptistkyrka.
Skolmiljön ligger utmed vägen mot Stjälkhammars by. Det äldsta skolhuset byggdes omkring 1880. Det är putsat och
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avfärgat i rosa med slätputsade vita omfattningar. Sadeltaket är belagt med tvåkupigt rött tegel. Det yngre tillkom omkring
1920. Fasaderna är klädda med grå korrugerad plåt och taket belagt med rött tegel.
I området förefaller det i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ha funnits en frikyrklig väckelse. Nordost om
stenbron byggdes i slutet av 1800-talet Ukna missionsförsamling ett missionshus med samlingssal. Detta hus revs någon
gång mellan 1940- och 1970-talet. Idag återstår endast grundrester. Väster om den plats där Storån idag rinner under väg
888 byggdes 1937 en funkisvilla med kapell i en vidhängande byggnad. Byggnaden uppfördes av Ukna baptistförsamling.
Hela byggnaden är putsad och avfärgad i vitt. Bostadsdelen har ett för funkisen typiskt flackt tälttak medan kapelldelen har
ett sadeltak, båda belagda med tvåkupigt tegel. Kapellet har också stora fönster som markerar dess funktion. Byggnaden
används idag som bilverkstad.

Vy över Kolsebro från nordväst.
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Stenvalvsbro, L1956:7647

Vägmiljön och järnvägen är en viktig del av miljön i de båda
byarna.

Vägen genom Kolsebro. Till höger i bilden loftboden från 1781.

En av Kolsebros mangårdar.

Mangård i Stjälkhammars radby.

Utskiftad gård i Stjälkhammar.
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Stjälkhammars äldsta skolhus från ca 1880.

Baptistkapellet, byggt 1937.

Utsnitt ur laga skifteskartan för Stjälkhammar från 1856. Källa: Lantmäteriet
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Karta över kärnområdet Tjustad

Kärnområde Tjustad

Klass 3

Ukna socken
Jordbrukslandskapet

Tjustad är en del av den uppodlade dalgången utmed Storån mellan Åkervisten
och Storsjön.

Herrgårdsbygden

Välbevarad herrgårdsmiljö i den rika Uknadalen.

Byggnadstraditionen

Tjustad ligger i utkanten av utkanten av Tjustempirens centralbygd.

Kärnområdet utgörs av gårdsmiljöerna vid Tjustad gård och Tjustad komministerboställe. Centralt för kärnområdet är
gårdsmiljöerna med mangårdar, arbetarbostäder och flera ekonomibyggnader med olika funktioner. Även resterna av
parkanläggningen och fruktodlingarna är viktiga delar av miljön. Även om byggnader och anläggningar genomgått en
hel del förändringar är fortfarande deras funktioner i flera fall avläsbara.
Tjustad ligger på kanten av ett område där flera mindre dalsträckningar löper samman med det stora huvudstråket som
följer Storån. Storån binder samman Storsjön och Åkervristen och utgör den centrala vattenleden i Uknadalens nordvästra
del in mot Östergötland. Bosättningar etablerades i höjdlägen på dalgångens sluttningar. Kring gårdsläget höjer sig granoch tallskogsklädda bergknallar.
Inom kärnområdet finns endast två registrerade fornlämningar. I båda fallen handlar det om registrerade fyndplatser. På
den första platsen (L1956:8492) har man hittat fragment av en tunnackig flintyxa och på den andra platsen (L1956:8493)
har man hittat tre stycken krukskärvor. Fynden indikerar att människor varit verksamma i området redan under förhistorisk
tid.
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I det skriftliga källmaterialet omnämns Tjustad första gången 1411. I byn fanns fyra gårdar under medeltiden, ett
kronohemman, ett kyrkohemman och två frälsehemman. En indikation på gårdarnas struktur får man i en jordebok från
1553 över fru Gunhild Johansdotters efterlämnade gods. Hon hade en gård i Tjustads som hade åker till 15 spannland, äng
till 20 lass hö, ”passligt” mulbete samt ”passlig” timmerskog och vedbrand. Ett spannland är ungefär ett halvt tunnland så
gården hade 7,5 tunnland åker vilket är relativt bra vid den här tiden. Även tillgången på foder till djuren har varit god och
man kan tänka sig att det varit slåtter på våtmarkerna i dalgången som utgjort en stor del av höskörden. På en karta från
1692 över byn ser man hur åkermarken ligger samlad kring gårdsbebyggelsen och ängar och betesmarkerna är samlade
utmed Storån.
År 1691 görs en av gårdarna i Tjustad till komministerboställe för Ukna socken. Storskifte genomfördes i Tjustad 1775.
Merparten av den odlade marken låg då fortfarande vid byläget men man hade börjat att odla upp områden ute i skogen.
Under 1860-talet köptes gårdarna, med undantag av komministerbostället, av greve Stackelberg på Stensnäs och Tjustad
blev en av de större gårdarna i socknen. Sammanslagningen av gårdarna gjorde också att man inte behövde genomföra
något laga skifte. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns ett stort antal torpgrunder gården vars brukare
betalade arrende med arbete på gården. Redan på den ekonomiska kartan från 1945 är flera av dessa torp borta.
När greve Stackelberg slog samman de två gårdarna i Tjustad byggdes en ny stor mangårdsbyggnad som manifesterade den
nya gårdens status. Byggnaden stod klar omkring 1870 och är byggd i Tjustempirens anda. Begreppet Tjustempir används
för att beskriva den intensiva byggnadsperioden för herrgårdsbyggnader i Norra Tjust i början av 1800-talet. Trots sitt, i det
här sammanhanget, sena byggår får Tjustad ändå sägas tillhöra den här gruppen av herrgårdar.
Flygelbyggnaderna uppfördes 1902. Mangårdsbyggnaden, flyglarna och även flertalet av arbetarbostäderna är putsade och
avfärgade i vitt. Mangårdsbyggnadens tak är täckt av plåt medan arbetarbostäderna har svart betongtegel. Undantaget är
en av arbetarbostäderna som idag har en locklistpanel målad i gult. Intill finns en arrendatorsbostad med samma material
och färgsättning men med sadeltak. Komministerbostället har ett brutet tak belagt med tvåkupigt rött tegel och fasader
klädda med locklistpanel målad med röd slamfärg och vita oljemålade snickerier. När huset byggdes är inte känt.
Ekonomibyggnaderna är alla målade med röd slamfärg. De har sadeltak varav flera, i synnerhet de större byggnaderna, är
täckta med plåt och de mindre med en- eller tvåkupigt rött tegel. De dateras från mitten av 1800-talet och fram till tidigt
1900-tal.
Nordost om Tjustads gårds mangårdsbyggnad ligger ett bostadshus som använts av gårdens trädgårdsanställda. Från
sekelskiftet 1900 och fram till mitten av 1900-talet fanns stora trädgårdsodlingar på gården. Den kommersiella sidan av
verksamheten upphörde 1959. Produkterna såldes i närområdet. Enligt Sveriges bebyggelse som utgavs 1957 omfattade
anläggningen då två växthus med tillsammans 140 m², en bänkgård med 90 bänkfönster på 5000 m² och 250 fruktträd. Man
odlade grönsaker, rotfrukter, plantor, blommor och jordgubbar. På den ekonomiska kartan från 1940-talet kan man se att
flera av åkrarna och trädgårdarna kring gårdarna utnyttjades för fruktodlingar. Kring mangårdsbyggnaden fanns också
fortfarande på 1940-talet en anlagd trädgård med gångar och planteringar. Delar av dessa anläggningar finns kvar idag
tillexempel rundeln framför huvudentrén. Man använde också en stor höjd mellan mangården och
trädgårdsarbetarbostaden, kallad Libanon, som park. Här finns idag trappor, spår av gångsystem, ett förfallet lusthus och
rester av en flaggstång. Från lusthuset på kullen har man en imponerande utsikt över dalgången. Vägarna fram till gården
kantas av lindalléer.
Väster om gårdsmiljön, på andra sida väg 888, ligger en byggnad som haft en stor betydelse för arbetet på gården. En bit ut
i åkermarken, utmed Storå, ligger gårdens åttkantiga tvättstuga. Byggnaden står upphöjd på stenplintar. Fasaderna är
klädda med rödmålad locklistpanel och vita snickerier. Taket är idag täckt av svart korrugerad plåt och på toppen sitter en
ventilationshuv. I en stor gårdsmiljö är ofta det manliga arbetet väl synligt. Här får en av de kvinnliga sysslorna ett väl
synligt uttryck.

11

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE UKNADALEN

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet

Allé norr om huvudbyggnaden. Till vänster trädgårdsmästarens
bostad.

Mangårdsbyggnaden till före detta komministerbostället.

En av gårdens arbetarbostäder

Lusthuset på Libanon.
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Tvättstugan.

En av gårdens ekonomibyggnader

Mangården på Tjustad
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Karta över kärnområdet Kasinge.

Kärnområde Kasinge

Klass 3

Ukna socken
Jordbrukslandskapet
Herrgårdsbygden
Byggnadstraditionen

Kasinge omges av ett storskaligt brukat jordbrukslandskap typiskt för området
och för en herrgårdsmiljö.
Större gårdsanläggning som förutom mangård och ladugård med flera
ekonomibyggnader rymmer arrendatorsbostad och arbetarbostäder.
Kasinge ligger i utkanten av Tjustempirens centralbygd.

Kärnområdet Kasinge omfattar Kasinge egendom med mangård, ladugård och arbetarbostäder. Centralt för det
kulturhistoriska värdet är byggnaderna som genom sin ålder, stilar och funktioner visar på en gårds utveckling från
mitten av 1800-talet fram till idag. Inom kärnområdet finns också ett antal förhistoriska lämningar i form av gravar.
Kasinge ligger i det kuperade landskapet på Uknadalens västra sida. Nivåskillnaderna är betydande men inte så dramatiska
som i som centrala delarna av dalgången. Gården Kasinge ligger i ett flikigt åkerlandskap där mindre dalsträckningar odlats
upp. Genom området, i nordvästlig-sydostlig riktning, går Amerikabäcken. Höjdlägena som bryter av åkerlandskapet är
beväxta med framförallt tallskog.
Förbi Kasinge går vägen från Storsjön till Överum. Vägen är idag asfaltbelagd och har efter 1940-talet rätats på flera ställen.
Vid gården kantas vägen av äldre kastanjer på norra sidan och unga lönnar på södra sidan.
Inom kärnområdet finns ett mindre antal förhistoriska lämningar. Nordväst om gården ligger ett gravfält (L1956:7494) som
omfattar 16 runda stensättningar, en hög och en rektangulär stensättning. Rakt väster om gården ligger en liten grupp av
lämningar med två rösen (L1956:7423 och 7354), en stensättning (L1956:7424) och en hägnad (L1956:7355). Gravfältet
ligger på en höjd i åkerlandskapet medan de övriga lämningarna ligger i ett höjdläge beväxt med tallskog. Samtliga områden
betas. Fornlämningarna är inte daterade men visar på en förhistorisk etablering i området.
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Kasinge omnämns första gången, enligt Det medeltida Sverige, i det skriftliga medeltida materialet 1395. Byns namn stavas
då Kasungum. Därefter hittar man den märkliga stavningen Kalffshellom 1435 och Kaswnge 1473 innan dagens stavning slår
igenom 1544. Namnet är svårt att härleda. Kase är ju ett ord som används till exempel i betydelsen vårdkase, alltså en
rishög som tänds på för att varna för fara. Den gamla stavningen Kasungum ger dock ytterligare en möjlighet med ordet
kasung som är ett gammalt ord för tröja.
I byn fanns under medeltidens andra hälft fem gårdar. Av dessa var ett skattehemman, ett kyrkohemman och tre
frälsehemman. Kasinge var därmed en relativt stor by redan under medeltiden. Trots närheten till Vinäs, en av den store
jordägaren Bo Jonsson Grips huvudgårdar, har gårdarna i Kasinge inte lytt under Vinäs. Däremot har den välkände Karl
Knutsson Bonde, tre gånger kung av Sverige, ägt jord i Kasinge.
1774 genomfördes storskifte i Kasinge. Vid den tiden fanns det tre frälsehemman och ett skattehemman i byn. De tre
frälsegårdarna ägdes av hovintendenten herr Carl Pettersén. Kartan från storskiftet visar att alla de fyra gårdarna låg på rad
norr om vägen där Kasinge gårds bebyggelse idag ligger. På de fyra hemmanen fanns totalt 14 brukare. Redan vid den här
tiden brukades en stor del av den mark som idag odlas som åker eller slåttermarker. När laga skifte genomfördes 1850 hade
en stor del av slåttermarken uppodlats till åker.
Vid tiden för laga skifte hade de fyra gårdarna fortfarande var sin brukare. I det gamla byläget fanns ett gytter av tomter
och byggnader i det gamla byläget. Men under de följande åren förändrades situationen. Ägaren till Stensnäs vid den här
tiden, greve Adolf Stackelberg, köpte i samband med laga skifte 1850 flera av gårdarna i Kasinge. Den äldre
mangårdsbyggnaden började byggas och de äldre ekonomibyggnaderna som idag finns på gården. Efter 1850 drevs Kasinge
som utgård till Stensnäs med rättare men från 1871 med arrendator. Den förste arrendatorn hette Johan Pilgren. I slutet av
1800-talet övertog systrarna Honorine och Louise Stackelberg ägandet av gården. Kasinges historia har därmed stora
likheter med Tjustad några kilometer norrut. De båda gårdarna kom under några årtionden att följas åt vad gäller ägandet.
Systrana Stackelberg var bosatta på Tjustad och på Kasinge fanns arrendator. Husförhörslängderna från den här tiden visar
att det fanns ett stort antal torp och backstugor under gården.
År 1880 kom bokhållaren på Sundbsholm i Gladhammar, Vilhelm Johansson, till Kasinge. Han var en mycket driftig
arrendator och verkade på gården i 29 år. Under hans tid byggdes 1906 en ny stor arrendatorsbostad. Efter Vilhelm
Johanssons tid avlöste flera arrendatorer2 varandra. År 1937 såldes Kasinge till familjen Edling. Året innan hade arrendet
övertagits av familjen Kasselstrand som drev gården fram till 1992 då man fick köpa den. Idag är gården också bas för
familjens företag Ukna Buss.
Miljön vid Kasinge består idag av ett antal äldre bostadshus i olika stilar, ekonomibyggnader av varierande ålder och ett
öppet jordbrukslandskap. Mangårdsbyggnaden är en putsad, vit byggnad i nyklassicistisk stil med två mindre
flygelbyggnader. På mangårdsbyggnadens tak ligger ett enkupigt tegeltak medan de båda flyglarna har tvåkupiga
betongpannor. Mangård och flyglar byggdes i början av 1850-talet. Öster om mangårdsbyggnaden ligger ett hus med
putsad fasad avfärgad i gult med släta, vita omfattningar och fönster, veranda och dörrar målade i rött. På taket ligger rött
betongtegel. Huset byggdes som tidigare nämnts 1906 och har använts som arrendatorsbostad. Längre österut ligger två
arbetarbostäder i trä. Båda husens fasader är klädda med locklistpanel och målade med röd slamfärg. Snickerier är målade
vita. Taket på det ena huset är belagt med röd korrugerad plåt medan det andra har tvåkupigt tegel. Kring samtliga tre
bostadshus finns trädgård med bland annat enstaka fruktträd, stora lövträd och syrener.
Väster om mangårdsbyggnaden ligger ladugården som idag är en blandning av byggnader från olika tider. Äldre byggnader
har byggts om och anpassats för att kunna användas i dagens jordbruk. Till de äldre byggnaderna räknas idag de två
ladugårdslängorna, båda byggda i vinkel. Delar av byggnaderna är uppförda i skiftesverksteknik. De är målade med röd
slamfärg med fönster- och dörromfattningar i vitt och dörrar i svart. Äldre detaljer så som körbrygga, en del fönster och
dörrar samt det öppna vagnslidret med kolonner finns kvar även om de sistnämnda idag till stor del döljs bakom moderna
skjutdörrar. Byggnadernas tak är belagda med korrugerad plåt.

2

1909-1921 var Alfred Karlsson arrendator. Han efterträddes av Ivar Samuelsson från Askaby.

15

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE UKNADALEN

Huvudbyggnaden med flyglar.

Arrendatorsbostaden.
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En av de vinkelbyggda ladugårdslängorna.

Del av vinkelbygd ladugårdslänga som delvis moderniserats.

Det ovanliga vagnslidret med kolonner troligen fotograferade
någon gång under 1900-talets första hälft. Fotot finns i Kalmar
läns museums samlingar men saknar datering.

Samma parti idag med skjutportar framför.
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Vägmiljön förbi Kasinge.
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Karta över kärnområdet Blidstena.

Kärnområde Blidstena

Klass 2

Västra Eds socken
Jordbrukslandskapet

Jordbrukslandskap med rötter i förhistorisk tid. Landskapet idag präglas av tiden
efter laga skifte 1886.

Byggnadstraditionen

Ett av norra Tjusts få exempel på en bevarad radby.

Kärnområdet Blidstena är en av norra Tjusts få bevarade radbyar. Den koncentrerade bymiljön med en tydlig uppdelning
i mangård och ladugård är central för kärnområdet. Radbystrukturen är ålderdomlig men bebyggelsen har en
åldersmässig spridning. Merparten av byggnaderna är från årtiondena kring sekelskiftet 1900. Även vägmiljön har haft
betydelse för byns utveckling. Fornlämningarna i kärnområdet visar på en trolig bebyggelsekontinuitet sedan järnålder.
Landskapet kring Blidstena är lite flackare än den dramatiskt kuperade Uknadalen. Byn ligger i en uppodlad dalgång som
sluttar ner mot sjön Flaken. Området genomkorsas av några mindre vattendrag som alla söker sig till Flaken. I höjdlägena
tar barrskogen, främst tallskog, vid medan dalgångens sluttningar och holmar i åkerlandskapet är beväxta med björk och ek
medan alen växer i fuktigare partier.
Inom kärnområdet återfinns fyra registrerade fornlämningar som samtliga utgörs av gravar. Norr om byn finns tre gravar,
en stensättning (L1955:8699), ett röse (L1955:349) samt en möjlig hög med kantkedja (L1955:500). Röset ligger uppe på en
bergknalle och utnyttjar den naturliga terrängen för att se större ut genom att drapera delar av bergssidan. Den sida som
förefaller större exponerar ut mot Blidstena, även om terrängen idag är snårig och svårtillgänglig.
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Sydost om Blidstena by, nästan nere vid sjön Flaken ligger ett stort gravfält i en glest ekbevuxen ängsmark (L1955:193). De
synliga gravarna utgörs av 23 fyllda stensättningar och 4 högar. Ingen av gravarna har blivit arkeologiskt undersökta, men
gravtyperna pekar på en datering till järnålder. De fyra högarna antyder en datering till yngre järnålder/vikingatid.
Gravfältet skulle kunna vara ett gårdsgravfält kopplat till den bebyggelse som senare växer fram och blir Blidstena by.
När Blidstena för första gången dyker upp i det skriftliga källmaterial 1361 finns ett skattehemman. På 1600-talet har det
enda hemmanet blivit tre stycken. Och antalet gårdar fortsatte att öka genom hemmansklyvningen 3. Det är inte känt om
byn genomgick storskifte. Någon karta från en sådan förrättning finns i alla fall inte bevarad på Lantmäteriet. Kanske var
laga skiftet 1886 det första försöket att samla och effektivisera brukandet av jorden i byn. På kartan som upprättades inför
laga skiftet ligger byns bebyggelse samlad i det läge där radbyn idag ligger. Kartan visar ett gytter av byggnader, men den
struktur som än idag finns i radbyn syns tydligt. Ekonomibyggnaderna ligger, som idag, närmast bygatan med gavlarna
vända mot vägen i nord-sydlig riktning. En bit innan för ligger mangårdarna och dessa byggnader har långsidan vänd mot
vägen, i öst-västlig riktning. Vid laga skifte fanns tretton gårdar i byn. Efter skiftet låg fyra av dessa kvar i den gamla
bykärnan medan övriga nio hade flyttats ut till nya gårdslägen. Några av dessa är de gårdar som idag kallas för Sandhagen,
Kullen och Gärdet. Vad man idag uppfattar som ett gytter av byggnader i bykärnan är alltså bara en bråkdel av hur det såg
ut före laga skiftet.
Byns bebyggelse är åldersmässigt blandad men merparten av byggnaderna är uppförda efter laga skiftet.
Mangårdsbyggnaderna är uppförda i trä. Ett par har locklistpanel och är målade med röd slamfärg medan ett par är
reveterade och avfärgade i vitt. De flesta har sadeltak som täcks av antigen rött tvåkupigt tegel eller svart betongtegel.
Bland ekonomibyggnaderna är några helt eller delvis byggda i skiftesverksteknik. Det finns också modernare delar till
exempel mjölkrum som gjutits i betong. Nästan samtliga byggnader är målade med röd slamfärg. Här finns exempel på
äldre inslag som körbanor till logar, dekorativ panel, dekorativa foderbräder och ventilationskonstruktioner. Flera av
sadeltaken är belagda med tvåkupigt rött tegel men på de större ladugårdarna förekommer också svart korrugerad plåt och
eternitplattor.
Landskapet kring byn präglas idag av stora sammanhängande åkrar. Den åkermark som varit i bruk under längst tid ligger
norr om radbyn. Söder om byn visar laga skifteskartan att marken fram till 1880-talet brukats för slåtter och bete. På den
ekonomiska kartan från 1940-talet har delar av det här området förbättrats till åker men en stor del verkar ha förblivit
slåtter- och betesmark och är så än idag.
En viktig del av miljön i Blidstena är vägarna som går genom och kring byn. Samtliga vägsträckningar finns med på laga
skifteskartan men är troligen äldre än så. Vägen genom byn mot Hyllela är fortfarande en grusväg medan vägen mellan St
Björka och Hula belagts med asfalt. Båda vägarna har dock till stor del kvar äldre sträckning som snirklar sig fram i
landskapet. Norr om byn går järnvägen mellan Västervik och Norsholm som byggdes 1879. Där vägen mot Hula passerar
järnvägen fanns tidigare en anhalt.

När barnen i en familj skulle fördela arvet var det vanligast att man delade gårdens jord så att alla fick var sin lott. Detta
kallades hemmansklyvning och användes så länge man kunde få ut bärkraftiga brukningsenheter efter delningen.
3
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Utsnitt ur laga skifteskarta över Blidstena by från 1886. Byläget i den svarta ovalen. Källa: Lantmäteriet

Delar av radbyn från sydost.
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Blidstena by från nordost.
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Mellan två av byns ladugårdar, gavelställda mot vägen, skymtar
en av byns putsade mangårdsbyggnader. Byggnaden till vänster
är till stor del byggd i skiftesverksteknik.

Ladugård som inte är gavelställd mot vägen. Över körbrons portar
är årtalet 1901 målat. Byggnaden är uppförd i skiftesverksteknik
och har en dekorativ panel, dekorativa fönsterfoder och ventilation
med ribbor i gavelröstet.

Vy över landskapet mot sjön Flaken.

Gravfältet nere vid sjön Flaken ligger i en glest ekbevuxen
betesmark.

En av högarna på gravfältet med Blidstena radby i bakgrunden

Norr om Blidstena by ligger ett röse i en snårig och svårtillgänglig
terräng.
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Karta över kärnområdet Ukna kyrkby

Kärnområde Ukna kyrkby

Klass 2

Ukna socken
Jordbrukslandskapet

Del av den bördiga dalgången mellan sjöarna Storsjön och Åkervristen.

Mötesplatser

Sedan 1830-talet socknens kyrkplats. Sockencentrum som utvecklades och
förflyttades till vägkorsningens nya centrum med handel och service.

Kärnområdet Ukna kyrkby utgörs av gamla kyrkplatsen med kyrkoruinen, nya kyrkplatsen med sockenscentrum från
1830-talet samt det nya centrum som utvecklades vid ortens vägkorsning. Centralt för kärnområdet är enskilda
byggnader så som kyrkoruin, nuvarande kyrkan, sockenscentrumets offentliga byggnader samt det moderna samhället
med service och villabebyggelse från 1900-talets första hälft. Tillsammans bildar byggnadsbeståndet en röd tråd som
visar på samhällets utveckling från medeltiden fram till idag. Vägmiljön är en viktig del för förståelsen av platsens
uppkomst och utveckling.
Ukna ligger ungefär mitt i den långsträckta Uknadalens småländska del. Namnet Ukna tror man kommer av att höjdryggen
mellan Uknaåsen och Gärdserumsåsen har formen av ett ok och att det gett plats dess namn. Kyrkan är byggd på
sluttningen av ett större höjdparti. Nedanför kyrkplatsen breder jordbrukslandskapet ut sig och här möts de fyra vägarna
mot Åtvidaberg, Edsbruk, Skedshult och Överum. Det är främst norr om vägen, österut mot Skedshult, som kyrkplatsens
bebyggelse ligger samlad, men även söder om denna väg ligger en del bebyggelse. På den norra sidan binder
Forsbergsvägen, Tjustadsvägen och Tallåsvägen samman bebyggelsen.
Uknadalen är en fornlämningsrik bygd men just vid Ukna kyrka finns få registrerade fornlämningar. Inom kärnområdet finns
en runristning (L1956:8491). Det är en medeltida gravsten med inskription delvis på latin, delvis som runskrift. Stenen
förvaras idag i kyrkans vapenhus men bör ursprungligen ha funnits vid kyrkoruinen (L1956:7546) nordväst om dagens
kyrkplats. Väster om kyrkoruinen och prästgården finns en stensättning (L1956:7547) som visar på en närvaro under
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förhistorisk tid och öster om väg 888 en plats där det enligt traditionen ska ha funnits en pestkyrkogård (L1956:8646).
Någon ytterligare information om platsen är inte känd. Typen av lämningar brukar återfinnas i mer avlägsna delar av en
socken eftersom det under en epidemi med många dödsfall kan ha blivit allt för krävande att föra alla till kyrkogården.
Kyrkoruinen är belagd från 1300-talet och ersatte då en äldre träkyrka. Träkyrkan kan beläggas redan 1290 genom en
gravhäll över prästen Torgils Gudmundsson Gas (Gås) som ska ha verkat i Ukna. Av den medeltida stenkyrkan återstår
resterna av en byggnadskropp utlagd i öst-västlig riktning och resterna av en sakristia norr om koret. Inne i kyrkoruinen och
på den före detta kyrkogården söder om ruinen finns ett fåtal gravvårdar bevarade. I Ukna kyrka förvaras idag en
kyrkklocka daterad 1304, två helgonbilder från 1300-talet och en dopfunt som kan vara från 1200-talet.
År 1836 började man bygga den nuvarande kyrkan i Ukna. Ritningarna gjordes av arkitekten Axel Nyström och kyrkan
byggdes av den lokalt välkände byggmästaren Jonas Jonsson. Han var stadsbyggmästare i Västervik och byggde flera av
traktens herresäten i tjustempir. Ukna kyrka är byggd i tegel och tornet är placerat på långhusets södra sida. Det gör Ukna
kyrka till en av tre kyrkor i länet, de båda andra är Påskallavik och Borgholm, som har den typen av planlösning.
Kyrkogården är utlagd omkring kyrkan.
Väster om kyrkan ligger tre byggnader med fasader klädda med rödfärgad locklistpanel och rött tvåkupigt tegel. Den största
av byggnaderna är skolhuset från 1927. Söder om denna ligger den gamla kyrkskolan från 1847. Denna byggnad har genom
åren också använts som kantorsbostad, sockenstuga, skolmatsal och som lokal för Ukna sparbank. Det tredje huset i raden
är det före detta ålderdomshemmet. Även det har haft andra funktioner som läkarmottagning och barnmorskemottagning
samt bostad för barnmorskan. Tidigare låg här kyrkstallar men de är idag borta. Däremot finns församlingshemmet, byggt
1955 kvar. Söder om det ligger Stensnäs före detta snickerifabrik som idag är skrotupplag.
Nordväst om kyrkplatsen går vägen till kyrkoruinen och prästgården. Utmed vägen, ett kort stycke från kyrkan, ligger tre så
kallade barnrikehus. De byggdes 1939 och var ursprungligen för familjer med många barn. De kallades för Kyrkhagen,
Dalhöjden och Skogsgläntan. Alla tre har rödfärgad locklistpanel, vita snickerier och tak belagt med tvåkupigt rött tegel.
Villabebyggelsen nedanför kyrkplatsen är av varierande ålder men reveterade villor från 1950-talet är i majoritet.
Bebyggelsen är generellt sett välbevarad med många tidstypiska detaljer som färgsättning, källare med garage, trappräcken
och staket i smide. Vid vägkorsningen ligger idag en ICA-affär, delvis i en lokal som varit en gammal handelsbod. Intill ligger
ett av ortens äldsta bostadshus från mitten av 1800-talet. Både bostadshuset och den äldre handelsboden har en liggande
träpanel målad med gul oljefärg, vita snickerier och tvåkupigt rött tegeltak. Fastigheten har också ett äldre rödmålat uthus
med gula dörrar.
Fortsätter man vidare österut på Skedhultsvägen ligger på vägens norra sida Ukna sparbanks lokal från 1925 och före detta
ålderdomshemmet Solgården från 1931, båda bostäder idag. Söder om vägen ligger den nya skolan som stod klar 1966.
Skolan stängdes 2013 och har därefter delvis byggts om till lägenheter.
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Ukna kyrkoruin från sydväst.

Ukna kyrka från 1836.
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Sockencentrumet med från vänster före detta ålderdomshemmet,
skolhus från 1847 samt skolhus från 1927.
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Före detta Ukna pensionärshem byggt 1951.

Före detta ålderdomshemmet Solgården, byggt 1931.

Uknadalens Sparbank höll tidigare till i huset, byggt 1925.

Exempel på villa byggd tidigt 1950-tal.
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Vägkorsningen i Ukna. Vägen rakt fram i bild går till Skedshult. Den gula byggnaden till vänster är idag ICA-affär.

Flygfoto över Ukna 1961. Källa: Kalmar läns museums samlingar 1961.
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Karta över kärnområdet Stensnäs

Kärnområde Stensnäs-Storsjö

Klass 1

Ukna socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Läget vid Storsjön som bland annat utnyttjats för ångbåtstrafik med brygga vid
Storsjö station. Storån som en kraftresurs för tidiga industrietableringar.

Herrgårdsbygden

Stensnäs som utgör en av norra Tjusts största herresäten med en lång historia.

Byggnadstraditionen

Huvudbyggnaden på Stensnäs utgör ett av norra Tjusts exempel på Tjustempir.

Brukens landskap

Stenebo gruva som en av de viktigaste fyndigheterna i området. Levererade
malm framförallt till Edsbruk men även till andra järnbruk i trakten.

Kärnområdet Stensnäs utgår från Stensnäs säteri. Norr om säteriet ligger gruvområdet Stenebo. Söder om säteriet ligger
det lilla samhället Storsjö. Säteriet är den sammanhållande länken mellan kärnområdets tre olika delar. Centralt för
säteriet Stensnäs är huvudbygganden med de båda flygelbyggnaderna, ekonomibyggnader av varierande ålder samt
arbetarbostäder. Stenebo gruva är registrerad fornlämning och ett av de mer tillgängliga gruvområdena i bruksriket.
Samhället Storsjö har en förhistoria genom Åhaga tegelbruk men utgör idag ett fint exempel på en järnvägs- och
industrimiljö med bostäder, industrilokaler och lokaler för service, typiska för 1900-talets första hälft.
Stensnäs säteri har anor från slutet av medeltiden. Gården hette Sten i det första skriftliga belägget från 1480. Platsen
ligger på en udde i Storsjön. Säteriet och den närmaste odlingsmarken utgör botten av en bred dalgång i Storsjöns
förlängning. Dalgången omges av stora höjdpartier beväxta med främst tallskog. På sina ställen är sluttningarna branta och
berget går i dagen.
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Sten, senare Stensnäs, har under århundradena ägts av fler olika adelsfamiljer som till exempel Grip och Lewenhaupt. Det
var 1635 som Sten blev säteri4. Den dåvarande ägarinnan Görvel Jönsdotter Snakenborg såg till att det blev så kort före sin
död. Gården fortsatte att ägas och drivas av kvinnor eftersom Görvel lämnade Sten i arv till sina döttrar. Dottern Catharina
sålde 1673 Sten till Anna Maria Cruus som också ägde Vinäs. Det var under Anna Marias tid, någon gång omkring 1697, som
Sten bytte namn till Stensnäs. Anna Maria kom att inneha Stensnäs ända till sin död 1716. Jordbruket var en viktig
inkomstkälla för säteriet men någon gång i början av 1700-talet startades tegelbruk vid Åhagen.
Under 1700-talet avlöste ägarna till Stensnäs varandra. 1793 köpte brukspatronen Lars Hultman från Västervik, Stensnäs.
Han ägde flera av traktens stora järnbruk bland andra Gunnebo och Ed. Just vid den här tiden brann huvudbyggnaden på
Stensnäs. Hultman lät uppföra en ny huvudbyggnad som stod klar 1795. Byggnaden uppfördes i sten och tegel från det
egna tegelbruket.
Den första i Lantmäteriet bevarade kartan från Stensnäs är från 1801. Den visar läget för den nyuppförda
mangårdsbyggnaden omgiven av ett par flyglar. I en handling till kartan sägs att trädgården hade varit i mycket dåligt skick
men att dåvarande ägaren, major Nordenberg, hade gjort stora förbättringar. Nordväst om mangården låg ”Nya
ladugårdstomten” med byggnader i en kvadratisk form. Även dessa ekonomibyggnader var uppförda av major Nordenberg
”på goda stenmurar” och här fanns också ett ”dugligt tröskverk”. Nordost om mangården fanns gamla ladugårdsläget med
byggnader i kvadrat. Eftersom kartor saknas från sent 1800-tal framgår det inte om det äldre ladugårdsläget helt övergavs.
På den ekonomiska kartan från 1940-talet är dock major Nordenbergs ”Nya ladugårdstomten” riven, endast grundrester
återstår, medan det äldre ladugårdsläget finns kvar. Byggnaderna används idag av Stensnäs snickeri.
Norr om Stensnäs ligger Stenebo som är ett gruvområde med flera anläggningar. Den första brytningen ska ha skett i mitten
av 1700-talet. På kartan från 1802 anger man att ”på denna trakt förekomma flera skärpningar och jernmalmsanledningar”.
Man anger också gruvor för Helgerum, Ed och Överum. Brytningen vid gruvorna fortsatte långt in på 1800-talet. I mitten av
1800-talet installerades ångmaskiner för att underlätta brytningen. År 1875 var det dock slut med brytningen i området. Då
inträffade ett stort ras i Storgruvan. Gruvan var då 90 meter djup och man ansåg inte att det var försvarbart att ta upp alla
rasmassor och återställa gruvan för brytning. Vid den här tiden var nedgången för järnbruken i området ett faktum.
Idag är Stenebo storgruva ett attraktivt utflyktsmål (L1956:8385). Vid ett besök finns två sätt att överblicka den äldre
järnmalmsbrytningen. Det mest spektakulära sättet är att vandra genom den 86 meter långa tillmakade stollgången som
mynnar i det öppna dagbrottet, drygt 30 meter under markytan. Man får här en uppfattning om de stora mängder malm
som brutits. Närmast dagbrottet öppnar sig stollgången till ett rum som bl.a. använts som smedja. Stora delar av dagbrottet
är dock vattenfyllt idag och gruvans botten ligger 60 meter under vattenytan. Man kan också överblicka gruvlämningarna
uppifrån toppen. För att nå dit får man klättra upp på bergssidan genom områden med skrotsten. Från toppen blir det
tydligt att man vid brytningen följt en cirka 130 meter lång malmrik åder i berget. I anslutning till storgruvan finns flera
mindre gruvhål (L1956:8086, L1956:8085). I anslutning till storgruvan finns också lämningar efter äldre husgrunder som har
med gruvverksamheten att göra.
Uppe på Skansen vid Bergebo några hundra meter söder om gruvan finns lämningar efter en fornborg (L1956:8407). Längs
tre sidor finns det stenvallar. På kortare sträckor finns rester efter kallmurar. Längs den södra långsidan finns ett naturligt
bergstup. Möjligen skall fornborgen sättas i relation till de gravar som ligger öster om Stensnäs gård. Bland gravarna märks
en drygt 26 meter lång skeppssättning (L1956:8076). I anslutning till skeppssättningen finns även en hög (L1956:8075) och
en stensättning (L1956:7472).
På kartan från 1801 finns också, sydväst om mangården, tegelbruket Åhagen vid Storån med de anläggningar som då fanns
på platsen. Enligt kartan fanns här då sågkvarn och tullkvarn samt flera byggnader som var kopplade till tegeltillverkningen.
I mitten på 1880-talet hade ugnen en kapacitet på 16000-17000 tegel åt gången. Varje år brände man 3-7 gånger. Det
mesta som man producerade användes på Stensnäs.
Säteriet hade under 1800-talet kommit i Jan Carl Adelswärds ägo. Under hans tid fick Stensnäs sitt nuvarande utseende
med de båda lägre sidobyggnaderna och flyglarna med kvadratisk grundplan. Arkitekt var A Nyström. När Jan Carls dotter
Honorine gifte sig fick hon och maken Stensnäs i bröllopsgåva. Honorines man var hennes kusin, greve Adolphe
Stackelberg. Han var djupt troende och en av de första som anslöt sig till Nordöstra Smålands Missionsförening, senare
Ett säteri, eller sätesgård som det kallades under medeltiden, är en frälse huvudgård som är befriad från skatt. Underlydande
bönder betalade istället ”skatt” till säteriets ägare. Ett av kraven Kronan ställde på säteriet var att det skulle vara
ståndsmässigt bebyggt.
4
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Östra Smålands missionsförening. Det var en inomkyrklig väckelse som fungerade som en paraplyorganisation för flera
mindre missionsföreningar. Stackelberg kom att bli en mycket aktiv medlem. På Stensnäs byggdes ett gårdskapell där
greven själv höll dagliga sammankomster. Som ägare till Överums bruk såg han också till att en kyrka byggdes i
brukssamhället. Stensnäs är än idag i familjen Stackelbergs ägo.
Kring Stensnäs finns ett öppet jordbrukslandskap. Landskapet har en storskalighet som är typisk för herrgårdslandskapet.
Kartan från 1802 visar att den odlade marken redan då låg i stora, sammanhängande skiften. Tidigt har man här haft
resurser att utnyttja marken på bästa sätt. Man förefaller också ha varit tidigt ute med att dika. Det arbetet fortsatte under
1800-talet. På den ekonomiska kartan från 1940-talet har den odlade marken kring Stensnäs utökats. Det är främst marker
som i handlingen till 1801 års karta klassats som äng som under den här perioden istället omvandlats till åkermark.
Ytterligare 30 år fram i tiden, till den ekonomiska kartan från 1970-talet, har en del av dessa uppodlade ängar övergivits för
odling, till exempel vid Kastkärr och Gruvmossen. En del av åkermarken närmast Ukna har också sålts ifrån som tomter till
det på 1950-talet växande lilla samhället. Fram till idag har ytterligare en del odlingsmark lagts igen.
År 1879 anlades järnvägen mellan Västervik och Norsholm. En station anlades där järnvägen viker av från Storsjön mot
nordväst. Den nya stationen fick namnet Storsjön och här angjorde även båttrafiken på Storsjön. Idag ligger tre större
bostadshus kvar som minner om platsens storhetstid men stationshuset är rivet. Ett samhälle växte däremot fram i
anslutning till platsen för Åhagens tegelbruk. Tegelbruket var i drift fortfarande i början av 1900-talet men omkring 1912
upphörde verksamheten. Andra verksamheter etablerades istället på platsen. Den ekonomiska kartan från 1940-talet visar
att det då fanns en mekanisk verkstad på platsen. I närheten låg också en snickerifabrik och ytterligare en mekanisk
verkstad. Kring dessa små industrier växte ett litet samhälle fram. I bokverket Sveriges Bebyggelse dateras
bostadsbebyggelsen från 1910-talet och årtiondena därefter. På den ekonomiska kartan från 1940-talet är de flesta av
dagens bostadshus redan uppförda. Bebyggelsen har därför en blandning av stilar från den här perioden. Även olika former
av service och handel etableras på platsen, bland annat en Konsumbutik .

Utsnitt ur karta från 1801. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet
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Huvudbyggnaden till Stensnäs säteri.

Allén som kantar vägen till Stensnäs.
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Ekonomibyggnader öster om mangården. Till vänster Stensnäs
snickerifabrik.
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Längst fram i bilden ekonomibyggnad uppförd av tegel,
troligen från Åhaga. Längst bort i bilden ett par
arbetarbostäder.

Ekonomibyggnad norr om mangården.

Påkostad reveterad byggnad vid Storsjö station. Här har
tidigare funnits firman Carl Morell Speceri- och diverseaffär.

Stationsområdet vid Storsjö idag.

Storsjö trapp- och snickerifabrik, idag Smålands trapp- och
snickerifabrik. Byggnaden flyttades hit 1927 från Nartops
gruvor i Östergötland. David Johansson startade och drev
verksamheten. Man gjorde trappor, köksinredningar och
möbler. David Johansson byggde också hus i trakten till
exempel Ukna Sparbank och ålderdomshemmet i Ukna.

I den här byggnaden fanns Br Lindbergs mekaniska . Verksamheten
startades i Överum 1937 men flyttade hit redan 1939. Man var
framförallt inriktad på pumpar. Idag finns en snickeriverkstad i
lokalen.
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Öppningen på den stollgång som leder in till Stenebo storgruva

Stollgången har formats genom tillmakning.

Längst in öppnar sig stollgång i dagbrottet. Här bröts malmen
succesivt allt djupare. Gruvans botten ligger 60 meter under
dagens vattenyta.

Uppifrån är det tydligt att man följt en malmgång. När gruvan rasade
1875 var den 90 meter djup.
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Karta över kärnområdet Vinäs

Kärnområde Vinäs

Klass 2

Västra Eds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Herrgårdsbygden

Byggnadstraditionen
Brukens landskap

Vinäs läge vid Storsjön som fungerat som en viktig kommunikationsled in i
Uknadalen.
Vinäs har en särställning bland Tjust herrgårdar. Den medeltida historien om
godset som ett centrum i ett av nordens största godskomplex ägt av Bo Jonsson
Grip.
Vinäs äldsta huvudbyggnad har en bevarad källare som byggdes under
senmedeltid och 1500-talet. Detta är en av få bevarade profana byggnader från
medeltiden i Kalmar län.
Vinäs och dess ägare har varit drivande i områdets utveckling bland annat som
grundare av Eds järnbruk.

Kärnområdet Vinäs utgörs av det medeltida gårdsläget samt av dagens gårdsläge. Centralt för kärnområdet är de olika
byggnaderna kopplade till gårdens verksamhet till exempel bostäder, ladugårdar och magasin. Slottets senmedeltida
delar utgör idag ett av få bevarade medeltida, profana, byggnadsverk i Kalmar län. Kring gården finns ett storskaligt
odlingslandskap som brukats under lång tid. Historiskt är Vinäs en av de viktigaste knutpunkterna i Norra Tjust genom
den medeltida historiken kring Bo Jonsson Grip men också som hemort för Edsbruks grundare Anna Maria Cruus.
Vinäs ligger på en landtunga mellan sjöarna Storsjön och sjön Rammen. På Ekholmen i Storsjön har man tidigare trott att en
äldre gårdsanläggning (L1955:55) har legat. En utgrävning av platsen 2016 visade dock att det inte finns några lämningar.
Slottsbyggnaden och det moderna gårdsläget (L1955:222) ligger på Slottsholmen och på landtungan mellan de båda
sjöarna.
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Man tror att Vinäs är en mycket gammal gård. Redan i början av 1300-talet finns det uppgifter om att en ätt som hette
Stjärna ska haft Vinäs som sin sätesgård. Det är när den välkände Bo Jonsson Grip, en av Sveriges genom tiderna största
jordägare, blir ägare till Vinäs som gården blir känd. Bo Jonssons ägande inleddes 1379 då han bytet till sig Vinäs av Sjunde
Ragvaldsson och hans hustru Katarina Tegnesdotter. Det finns dock inget som tyder på att Bo Jonsson Grip ska ha bosatt sig
på Vinäs. Däremot vet man att hans son Knut Bosson bodde där troligen omkring 1405. Bo Jonsson Grip dog 1386. Då skulle
det väldiga arvet fördelas. Processen var så komplicerad att det dröjde in på 1450-talet innan allt var klart. Redan i början
av 1400-talet ärvdes dock Vinäs av Bo Jonsson Grips son Knut Bosson. Knut Bosson ärvde Vinäs av fadern men eftersom han
var barnlös gick gården vidare till hans syster Katarinas son Bo Nilsson. Han var egentligen av ätten Natt och Dag men valde
att ta sig namnet Grip och han blev därmed stamfader till en släkt som kommit att kallas den yngre Grip-ätten. Ättlingar till
honom kom att fortsätta att inneha Vinäs. Man gjorde stora donationer till kyrkan i Västra Ed, bland annat skänkte man
prästgården och en altartavla, och därigenom skaffade man sig patronatsrätt 5 över kyrkan.
Det är under någon gång under den här tiden som den äldre av de huvudbyggnader som idag finns på Vinäs byggdes. I
källaren och första våningsplanet finns murverk från senmedeltid och 1500-tal. Vem som lät bygga vet man inte.
År 1616 gifte sig den dåvarande ägarinnan till Vinäs, Sidonia Mauritzdotter Grip med sin kusin Johan Casimir Lewenhaupt
och därmed övergick Vinäs i ätten Lewenhaupts ägo. Parets son Carl Mauritz var gift med den mycket driftiga Anna Maria
Cruus som efter makens död kom att inneha flera av de största gårdarna och bruken i området. Det Lewenhauptska
innehavet av Vinäs kom att vara fram till 1844 då Johan Nordenfalk, ägaren av Blekhem i Törnsfalls socken, köpte gården
Sätesbyggnaden på Slottsholmen ska ha byggts om vid flera tillfällen. Stora kända ombyggnader gjordes bland annat på
1770-talet och på 1840-talet. Varje ombyggnad innebar en modernisering efter dåtidens standard och mode. Renoveringen
på 1840-talet innebar att slottet anpassades till Tjustempiren. Trots renoveringar så sent som i början av 1900-talet har
byggnaden bevarat sina drag från denna stil. Vinäs slott upphörde att vara bostad troligen redan 1844. I början av 1900talet hade de dåvarande ägarna Carl och Ottine Gripenstedt planer på att göra slottet beboligt. Stora insatser gjordes också
men projektet slutfördes aldrig. Under 1900-talet underhölls byggnaden i viss mån och man höll bland annat stora
hembygdsfester på platsen. När de upphörde 1970 accelererade byggnadens förfall. På 1990-talet bekostade staten ett nytt
tak för att skydda slottet. Huset är idag putsat och avfärgat i en ljus kulör med undantag av den nedre våningen som har
synligt murverk. Sadeltaket är täckt med tegel.
På Slottsholmen ligger också en ekonomibyggnad. Den ska ha uppförts på 1880-talet under Alfred de Marés tid som ägare.
Som huvudbyggnaden är den putsad och avfärgad i vitt med tak ett brutet tak belagt med korrugerad plåt.
En väg leder från landsvägen ner till Slottsholmen. Öster om denna väg, i sluttningen ner mot Slottsholmen, byggdes 1911
en ny byggnad som idag är gårdens huvudbyggnad. Byggnaden har brutet tak belagt med rött tegel och vita, putsade
fasader. Ytterligare ett större bostadshus byggdes i slutet av 1800-talet. Det har ett sadeltak belagt med rött tegel och vita
putsade fasader. Till gården finns idag också ett antal ekonomibyggnader. En större ladugård ska vara uppförd 1865. Den
har idag svart korrugerad plåt på taket och fasader som delvis är putsade och avfärgade vita, delvis klädda med rödmålad
locklistpanel. Vid landsvägen ligger ett stort magasin byggt i tegel i romansk stil. På andra sidan landsvägen ligger en
loge/magasin med rester av körbroar vid varje gavel. Byggnaden har idag ett tak belagt med svart korrugerad plåt och
fasader i rödmålad locklistpanel.
Norr om gårdsanläggningen, utmed landsvägen, ligger en större, två våningar hög träbyggnad. Den byggdes omkring 1880
och har fungerat som arbetarbostad till gården. Den har sadeltak täckt med rött tegel och rödmålad locklistpanel och
snickerier i vitt.
Kring gårdsanläggningen och utmed landsvägen ligger ett storskaligt jordbrukslandskap. I Lantmäteriets samlingar är den
äldsta kartan över gården daterad 1912. Den visar ett storskaligt jordbrukslandskap där äldre gränser, rösen och andra
odlingshinder tagits bort. Landskapet här har troligen brukats under mycket lång tid men uppfattas idag, på grund av
storskaligheten, inte som ett ålderdomligt landskap.

5

Patronatsrätt innebär att man har rätt att tillsätta kyrkoherde.

36

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE UKNADALEN

Utsnitt av karta över Vinäs 1912. Den nya huvudbyggnaden som uppfördes 1911 finns inte med på kartan. Dagens landsväg mellan
Västra Ed och Ukna har ännu inte fått sin nuvarande sträckning. Källa: Lantmäteriet
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Slottsbyggnaden på Slottsholmen

Huvudbyggnaden från 1911.

Vy över delar av gårdsmiljön från Slottsholmen.

Magasinsbyggnad från 1880-talet.

Magasin/loge med rester av bevarade körbroar vid båda
gavlarna.

Arbetarbostad byggd 1880.
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Vy över gårdsmiljön från norr.
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Karta över kärnområdet Västra Ed

Kärnområde Edsbruk

Klass 1

Västra Eds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Sockencentrum vid Storsjöns södra spets. Sjön har varit en viktig kommunikationsled för
sockenborna.

Jordbrukslandskapet

Storskaligt jordbrukslandskap på åsen fram till Västra Eds kyrka samt i Edsåns dalgång.

Mötesplatser

Kyrkplats som sedan medeltiden varit socknens centrum.

Byggnadstraditionen
Bruksorterna
Brukens landskap

Edsbruks samhälle med villabebyggelse och verksamhetslokaler tydligt präglade av
1930-50-talets starka svenska samhällsutveckling framstår som ett av Kalmar läns bäst
bevarade samhällen från denna tid.
En av bruksrikets viktigaste järnbruksmiljöer som när järnframställningen upphörde
omvandlades till ett av länets största pappersbruk.
Ortens starka brukstraditioner avspeglas i kyrkomiljön främst genom den samling av
smidda gravvårdar som finns bevarad.

Kärnområdet Edsbruk sträcker sig från sockencentrumet vid kyrkan i söder till bruksområdet utmed Edsån i norr, från
hembygdsparken i väster till idrottsplatsen i öster. Det omfattar hela samhället Edsbruk. Inom kärnområdet finns en
varierad bebyggelse som spänner från medeltid till 1960-tal. Här finns byggnader för såväl offentliga institutioner som
privata bostäder, industrier, agrar bebyggelse, handel och folkrörelser. Sammantaget visar bebyggelsen på platsens
långa historia och utveckling från kyrkplats till modern industriort.
Edsbruk ligger på östra sidan av Storsjöns södra spets. Platsen ligger högt i landskapet utmed den gamla vägen mellan
Västervik och Söderköping. Vägen är fram till kyrkplatsen kantas av en imponerande allé av almar. Samhället omges av ett
bördigt jordbrukslandskap. Det är ett storskaligt landskap med sammanhängande åkrar tidigt rensade från rösen och sten.
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Marken har tillhört Västra Eds säteri, idag kallat Edsgården, och den före detta prästgården Fårestads jordbruk.
Administrativt har Ed utgjort en socken sedan medeltiden, i skriftliga källor omtalad första gången 1313. Sedan
kommunreformen 1862 har socknen varit en egen kommun. År 1884 delades Eds socken i Västra och Östra Ed och år 1931
bildade Överum egen kommun och lämnade Västra Ed. Genom sammanslagning av Västra och Östra Ed samt Tryserum
bildades 1951 en ny storkommun, Tjust Eds kommun. Organisationen bestod till 1971 då man blev en del av Västerviks
storkommun.
Kärnområdet är fattigt på fornlämningar men platsen ligger i ett större område som är rikt på fornlämningar. Vid såväl
ruinen som vid den nuvarande kyrkan finns runsten (L1955:1820) eller del av runsten (L1956:9926). Kyrkoruinen är också
registrerad som fornlämning (L1955:884) och det är även hembygdsgården med sin samling av förhistoriska fynd från
socknen (L1955:1032). Dessa registreringar visar på områdets förankring i förhistorisk tid och medeltid.
De mest framträdande lämningarna som är registrerade har alla med järnbrukets verksamhet att göra (L1955:1033 och
L1956:9907). Nordväst om bruksområdet ligger flera registreringar av slaggvarpar (L1955:274, 275, och 939 samt
L1956:9908). En mer modern registrering är minnesstenen från Gustav VI Adolfs besök på orten 1954 (L1955:654)
Den första kyrkan i Ed ska ha varit en träkyrka som man idag inte har några spår eller uppgifter om. Därefter byggde man
någon gång på 1100-talet en stenkyrka i romansk stil, idag en ruin öster om vägen. Kyrkan byggdes ut till i stort sett sin
nuvarande form i etapper under medeltiden. Den största förändringen därefter är det Götherhielmska gravkoret som
byggdes på 1760-talet. Förutom ruinen finns flera medeltida inventarier som förvaras dels i den nuvarande kyrkan och dels
på Historiska museet i Stockholm. Föremålen visar på att detta varit en rik bygd. Skulpturer, textilier med mera var ofta
gåvor från förmögna sockenbor och i Eds socken med så många stora gårdar har det funnits resurser att köpa in vackra
konstföremål till kyrkan.
Den medeltida kyrkan i Ed kom att brukas ända fram till mitten av 1800-talet. Kombinationen av en växande befolkning i
socknen och ett allt större järnbruk gjorde att den gamla kyrkan blev trång. År 1863 stod den nya kyrkan klar och den gamla
medeltida kyrkan förvandlades till en ruin. Ritningarna till den korsformade nya kyrkan gjordes av professor Albert
Törnqvist och blev stilmässigt en blandning av nygotik och nyklassicism. Järnbrukets betydelse för bygden synlig i
kyrkomiljön dels genom stålkonstruktioner i kyrkan , dels genom den stora samling av smidda och gjutna gravvårdar som
finns inne i kyrkan och på den gamla kyrkogården.
Söder om kyrkan växte ett sockencentrum fram under 1800-talets andra hälft med skola, sockenstuga och fattigstuga. Äldst
är Ringeltaubska skolans första byggnad som stod klar 1842. Ytterligare en skolbyggnad samt ålderdomshem uppfördes
under 1900-talets första årtionden. En ny byggperioden inträffades på 1960-talet då ytterligare en skolbyggnad uppfördes
och nytt ålderdomshem, Edshöjden, som stod klart 1969. År 1985 byggdes den senaste skolbyggnaden ihop med sporthall.
Flera av institutionsbyggnaderna är putsade, avfärgade i ljusa kulörer och har på taken rött tegel. Serviceboendet är dock
byggt i rött tegel med träpanel i gavlarna och rött tegel på taket.
På en liten udde i Storsjön ligger hembygdsgården. Uppgifter säger att byggnaden användes som prästgård i Fårestad men
flyttades till Hälleberg omkring 1806 i samband med att ägaren till Vinäs övertog Fårestad och Hälleberg etablerades som
nytt prästboställe för Västra Ed. Där användes byggnaden en tid som prästgård innan man byggt ny mangård till
prästgården. När byggnaden inte längre behövdes i Hälleberg flyttades det till sin nuvarande plats. Här gjorde den tjänst
som arbetarbostad fram till 1955. År 1961 lämnades gården som gåva till Eds hembygdsförening av godsägaren Carl-Gustaf
Gustavssons sterbhus. Idag ligger hembygdsgården omgiven av ytterligare två äldre bostadshus som ägs av Edsgården.
Vid den medeltida kyrkan låg också en by. När byn första gången omtalades i det skriftliga källmaterialet 1370 fanns här ett
hemman som tillhörde kyrkan och tre som tillhörde klostret i Askaby. 1618 köptes byns gårdar av Vinäs och 1650 såg
dåvarande ägaren Johan Casimir Lewenhaupt till att Ed blev ett säteri. Det var på säteriets marker som Eds järnbruk
byggdes. Från 1896 har säteriet kallats för Edsgården. Edsgården ligger nordväst om kyrkan. Mangårdsbyggnaden låg
tidigare på den plats där hembygdsgården idag är och den nuvarande mangårdsbyggnaden ligger norr om Uknavägen.
Ladugård, arrendebostad och flera arbetarbostäder som tillhör gården ligger söder om vägen. Den reveterade
mangårdsbyggnaden, som ska vara från 1700-talet, renoverades 1939 medan den påkostade ladugården i trä byggdes
1915. Ladugården och logen som är målade med Falu-rödfärg och med snickerier i vitt har körbroar, takryttare, dekorativa
fönster och ventiler.

41

ARBETSKOPIA 2019-11-26 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE UKNADALEN

Utsnitt ur karta från 1699 som visar prästgården Fårestads ägor. Prästgården är det utritade huset (A) mitt i bilden. På kartan ses
järnbrukets byggnader. Längst ner i söder gården Kaberg. Källa: Lantmäteriet

På 1660-talet ägdes Vinäs och Eds säteri av den driftiga Anna Maria Cruus. Det var under hennes tid som ägare som Eds
järnbruk anlades. Anläggningen byggdes upp av en man som hette Abraham Parment som vid den är tiden arrenderade Eds
säteri. År 1699 upprättades en karta över dåvarande prästgården Fårestads ägor. Kartan visar att utmed Edsåns norra sida
låg masugn och hammarsmedja samt ett område med flera mindre byggnader. På kartan står angivet att det är
”Bokhållarens huus” och att ”Denna plats är till Edsh bruks nytta”. Söder om ån ligger ”Mjölnare stufva” men något
kvarnläge är inte markerat i ån. Det var dock hålldammen för en mjölkvarn och en sågkvarn som gjorde platsen attraktiv för
ett nytt järnbruk. Alla tre verksamheterna kom att under lång tid delat utrymmet vid dammen. Malmen till järnbruket
hämtades från gruvor vid Vinäs och Stensnäs. Edsbruk kom att bli ett av de större bruken i regionen och flera av de kända
bruksägare som figurerat i området har någon gång också ägt Edsbruk. I raden av ägare finns bland andra brukspatronen
Hans Andersson och friherre Johan Nordenfalk. Av detta äldsta tidsskikt i brukets historia finns idag resterna av masugn och
smedja kvar. Även den mjölnarstuga som finns idag ska enligt uppgift vara från den här tiden. Järnbruket byggdes med
tiden ut och i dag finns flera bevarade byggnader från den tiden i miljön till exempel järnboden från 1839.
Eds järnbruk drevs under mer än två århundraden. Men på 1890-talet fick järnbruken i Tjust allt svårare att konkurrera med
Bergslagens bruk. Lösningen i Ed blev att istället satsa på en ny produkt, pappersmassa av cellulosa. En sulfatfabrik började
byggas och 1899 lades järnbruket ner. Flera av järnbrukets lokaler kom att hitta nya funktioner inom pappersbruket men
masugnen och hammarsmedjan är idag ruiner.
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Det var bruksägaren Alfred de Maré som låg bakom pappersbruket. Satsningen på pappersmassa blev lyckad och
produktionen ökade. En stor del av råvaran kunde flottas till fabriken över Storsjön och vattenförbindelserna längre in i
Uknadalen. Man anlade också 1889 järnvägsförbindelse med hamnen i Helgenäs för att kunna transportera in och ut varor
till bruket. Konjunkturen har skiftat under 1900-talet men efterfrågan och den tekniska utvecklingen gjorde att bruket växte
och ökade sin produktion. När bruket anlades var ambitionen att producera 1600 ton pappersmassa om året. 1983
producerade man 79 000 ton. Men 1970-80-talet blev skakigt för bruket och 1991 var det definitivt slut. Direkt efter
nedläggningen revs en hel del byggnader i bruksmiljön. Idag återstår delar av pappersbruket i ett förfallet skick.
Söder om järnbruket växte ett samhälle fram med en varierande bostadsbebyggelse. Man kom med tiden att ta över
kyrkbyns roll som centrum för handel och offentlig service. Den enda verksamhet som helt stannat kvar i kyrkomiljön är
skolan.
Redan då järnbruket anlades på 1660-talet bör man ha börjat bygga bostäder åt brukets främsta arbetare, smederna. Av
dessa bostäder finns idag inget kvar men enligt en karta från 1693 låg de mellan ån och den nuvarande vägen. För fattigare
arbetare ska det ha funnits ett område med jordkulor ut med dagens Ängsvägen, sydost om masugnen. Av dessa finns idag
inga spår. Den äldsta bevarade arbetarbostaden anses vara mjölnarbostaden, söder om järnbruket. Den kan vara så
gammal som 300 år men är idag kraftigt ombyggd.
En stor insats för att höja bostadsstandarden gjordes i början på 1800-talet. Någon gång under perioden 1810-1820 stod
Stora kasernen och Åkasernen klara. Miljön kompletterades på 1860-talet med Handelsflygeln som också inrymde
brukshandel. Här fanns butik fram till 1991. På den öppna platsen framför de tre kasernbyggnader hölls ända in på 1900talet regelbunden torghandel. De tre kasernerna genomgick 1970 en större renovering och modernisering. Bland annat slog
man då ihop flera av de små lägenheterna till två- och trerumslägenheter. I Åkasernens bottenvåning ordnades med
fritidsgård, tvättstuga, mangelrum och förråd. Den andra våningen i samma byggnad förblev oförändrad. Ytterligare en stor
arbetarkasern, Grantorpet, stod klar 1917. Alla kasernerna byggdes av slaggsten från järnbruket och Grantorpet är
dessutom uppfört på en av de stora slagghögar som var en restprodukt av brukets verksamhet.

Ekonomiska kartan från 1945 som visar samhället Edsbruk och i söder kyrkbyn Västra Ed. Källa: Lantmäteriet
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I början av 1900-talet börjar de första privata villorna byggas i samhället. Det gjordes på tomtmark utmed Uknavägen6,
söder om kasernerna, som ägdes av bruket. Den som ville bygga kunde få en tomt av bruket mot att man förband sig att
arbeta på bruket i 20 år. Möjligen var det också så att bruket bidrog med en del byggmaterial men de flesta byggde själva.
I det framväxande samhället formades också ett tidigt centrum. 1909-1910 stod Bruksgården klar. Det var en byggnad för
möten, teaterverksamhet och användes senare också som biograf. Fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen byggde
tillsammans eftersom det var svårt att hitta lämpliga samlingslokaler. Utmed Uknavägen byggdes också den första
Konsumaffären 1913, på 1960-talet ersatt med dagens Konsumaffär. Här fanns också bank och andra verksamheter samt
bostadshus, varav flera finns kvar idag.
Under 1920-1930-talet fortsätter utbyggnaden av samhället med ett nytt villaområde utmed Edåsavägen och Storågatan
och därefter utmed Ringgatan och södra delen av Tjustgatan. Gatunätet var utlagt och tomterna planerade. Husen placeras
mitt på tomterna en bit in från gatan. Här är tidens tanke om vikten av självhushåll med grönsaksodlingar och fruktträd
tydlig. Det blev en stilmässigt något varierad bebyggelse eftersom tomterna även nu uppläts av bruket men bebyggdes
efterhand av brukets anställda. Här finns exempel på 1920-tals klassicism med 1½ våning, brutna tak, överbyggda verandor
och symmetrisk fönsterplacering. Här finns också de tidstypiska egnahemshusen från 1930-talet med 1 våning, källare med
garage, rektangulär byggnadskropp och flacka sadeltak. Något enstaka mer utpräglat exempel på funkisen återfinns också.
Husen är byggda av trä och reveterade. Flera av husen från 1930-talets slut har en puts med en grov struktur, som
förekommer i norra delen av Kalmar län. De reveterade fasaderna i ljusa kulörer är ett drag som levt vidare och som idag
utmärker bebyggelsen i Edsbruk. Vid Ringgatan etablerar sig också en av tidens stora folkrörelser när Västra Eds
missionsförsamling bygger egen lokal 1938.
Under andra världskriget stannade byggandet i Edsbruk till stor del upp men, inte helt. Ett viktigt nytillskott i slutet av 1940talet var brandstationen, busstationen och kiosken, alla vid Edåsavägens anslutning till Uknavägen.

Ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet
6

Uknavägen var tidigare riksväg 15.
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På den ekonomiska kartan från 1940-talet ser man hur man vid den tiden tänkte sig en utbyggnad av samhället. Tjustvägens
sträckning från Ställverksgatan fram till Kommungatan ligger klar och öster om den har man tänkt sig ett litet område med
rätvinkliga gator och tomtplaceringar. Först på 1950-talet tog byggandet på orten fart igen. Då hade den tänkta planen
blivit omodern och man gjorde en ny som bättre harmonierade med tidens ideal. Detta var folkhemmets årtionde och
tankar om demokrati, jämlikhet och gemenskap genomsyrades stadsplaneringen. Det planlagda området väster om
Tjustvägen mjukades upp genom att ge gatorna, Villavägen och Ravinvägen, svaga mjuka kurvor. Området där vattentornet
byggdes 1951 var svårt att bebygga och avsattes som grönområde. Ett nytt litet centrum formades med läkarmottagning
och från 1957 nytt kommunhus som också rymde försäkringskassa, poliskontor, bibliotek och kontor för Lastbilscentralen.
Nära detta centrum uppfördes också nytt pensionärsboende och flerfamiljshus i två våningar byggda i kommunal regi.
Utmed de nya gatorna uppfördes under 1950-talet en modern, småskalig villabebyggelse i en våning med källare och
garage. Tankarna om det självförsörjande hushållet var på väg bort och tomterna var därför mindre men husen lades
fortfarande en bit in från gatan. Antalet tomter var dock större än efterfrågan och utmed Ravingatan står än idag flera av
tomterna obebyggda. Bebyggelsen följde traditionen i samhället med ljusa, putsade fasader och röda tegeltak.
Än idag finns den här bebyggelsen kvar i ett mycket välbevarat skick. Samhället andas en tidig 1900-tals charm som idag
inte återfinns någon annanstans i länet i ett så välbevarat och enhetligt skick som i Edsbruk.
Det senaste mer genomgripande byggprojektet i Edsbruk genomförde i början av 1970-talet då gården Kaberg revs. På
gårdens höglänta tomt lades en ny säckgata ut som blev en del av Tjustvägen. Utmed den nya gatan byggdes moderna
suterränghus i liten skala. De ritades av arkitekten Ulf Moreu och byggdes av Västerviks Bostadsbolag. Det blev åtta
fastigheter på i de flesta fall små, kuperade tomter med utsikt mot söder och väster. Husen i 1½ våning är byggda i rött
tegel med övre delen av fasaden klädd med liggande mörk träpanel och plåtklädda pulpettak.
Den dominerande arbetsgivaren har naturligtvis varit först järnbruket och därefter pappersbruket men även andra
industrier lockades till orten. Den största var tegelbruket som startades 1838 i järnbrukets regi men som 1934 övertogs av
privatpersoner. Här tillverkades främst taktegel för brukets eget behov. Anläggningen låg utanför kärnområdet och idag
finns bara skorstenen och en mindre kontorsbyggnad kvar. Med gott om vattenkraft var sågverket som drevs fram till 1940talet samt kvarnen som lades ner först 1963 viktiga arbetsplatser. Därutöver har också funnits gjuteri, sadelmakeri och
handelsträdgård på orten.
Nöjen och föreningsliv tillhörde också det moderna 1900-talets samhälle. Före 1934 fanns en festplats på åsen bakom
brandstationen men när den marken togs i anspråk för grustäkt flyttades festplatsen till Åsen, söder om Edåsavägen. Här
fanns tidigare dansbanor, kiosker och andra byggnader typiska för en festplats. Idag är alla borta och skogen är på väg att
återta området. Idrottsföreningen i Västra Ed bildades 1921 och fotbollen var ända från starten den gren som lockade flest
utövare och som också hade störts framgångar. På den ekonomiska kartan från 1940-talet ligger ortens fotbollsplan på
Alboga äng, söder om tegelbruket vid Strömstad. På den ekonomiska kartan från 1970-talet har planen flyttats några
hundra meter till Augustenborg. Idag finns planer, delar av läktare (byggd senare) samt biljettkurer kvar.
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Flygfoto över Eds bruksområde, odaterad bild men troligen 1930-talet. Källa: Kalmar läns museums samlingar

Flygfoto över Edsbruks samhälle 1959. Bilden är tagen från nordväst. Lite till vänster i bilden syns Stora kasernen. Källa: Kalmar läns
museums samlingar
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Flygfoto över Edsbruks samhälle 1961. Bilden tagen från nordost. Källa: Kalmar läns museum

Västra Eds kyrka från söder.
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Ruinen efter masugnen i Edsbruk. Tegelbyggnaden i bakgrunden är kvarnbyggnaden som efter en brand 1899 återuppbyggdes 1903.
Kvarnen var i bruk till 1963.

Ruinen av den medeltida kyrkan i Västra Ed
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Vägen fram till Västra Ed kantas av en imponerande almallé som
planterades på i mitten av 1850-talet.
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Skolbyggnaden från 1842 är den äldsta byggnaden i Västra Eds
sockencentrum.

Ålderdomshemmet byggt 1929-30 har en gul locklistpanel, vita
snickerier och rött tegeltak.

Mangårdsbyggnaden till Edsgården är putsad och avfärgad i en
ljust gul kulör. Huset ligger indraget från Uknavägen, omgivet av
en lummig trädgård.

Västra Eds hembygdsgård är troligen socknens gamla prästgård.
På Edsgården gjorde det tjänst som arbetarbostad till 1955. År
1961 skänktes huset till hembygdsföreningen och blev
hembygdsgård.

Edsgårdens imponerande ladugård från 1915 med bevarad körbro
och vackra fönster.

Ladugårdens loge har kvar två av sina vackra takryttare.
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Mjölnarstugan som enligt uppgift ska ha delar från 1600-talet.
Stugan är dock tillbyggd och moderniserad.

Stora kasernen till höger och i fonden Åkasernen, bygda någon
gång 1810-1820 av slaggsten från bruket. Den öppna platsen
framför byggnaderna användes i början av 1900-talet för
torghandel.

Bussplanen med brandstationen och kiosken från slutet av 1940talet.

Bruksgården byggd 1909-1910 och moderniserad i slutet av 1950talet. Huset byggdes av ortens fackföreningar och nykterhetsloge.
Den har fungerat som möteslokal, teater och biograf.

Villabebyggelse utmed Villavägen i typisk 1950-tals stil.

Villabebyggelse, 1950-talet, utmed Villavägens norra del.
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Läkarstationen byggd 1950 och till vänster läkarbostaden från
samma år.

Kommunhuset byggt 1957.

Suterrängvillor från 1970-talet vid Tjustvägen.

Entrékurerna vid Augustenborgs idrottsplats.
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Karta över kärnområdet Hälleberg

Kärnområde Hälleberg

Klass 2

Västra Eds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Jordbrukslandskapet

Mötesplatser

Byggnadstraditionen

Edsån som förbindelselänk mellan Storsjön och Syrsan.
Storskaligt jordbrukslandskap i Edsåns dalgång som länge brukats för slåtter
och bete.
Rikt fornlämningsområde med en stor variation av lämningar från vikingatid som
visar att Hälleberg varit en central plats vid den tiden. Prästgård och
komministerboställe för Västra Eds socken. Prästgården har även varit
pastorsexpedition.
Mangårdsbyggnader som genom sin storlek markerar byggnadernas betydelse
som prästgård och komministerboställe. Utförande typiskt för 1800-talets första
hälft.

Kärnområdet Hälleberg omfattar prästgården Stora Hälleberg och komministerbostället Lilla Hälleberg. Inom
kärnområdet ligger också delar av gårdarnas marker samt ett fornlämningsrikt område i anslutning till Lilla Hälleberg.
Centralt för kärnområdet är de båda gårdarna Stora och Lilla Hälleberg med sina funktioner som prästgård och
pastorsexpedition samt komministerboställe. Båda gårdarna har mangårdsbyggnader från 1820-talet och flera
påkostade ekonomibyggnader. Fornlämningsområdet ger en historisk förankring som visar på att platsen varit bebodd
under lång tid.
Hälleberg ligger i ett bördigt jordbrukslandskap mellan Edsbruk och havsviken Syrsan. Genom området rinner Edsån som
vid sitt utlopp från Storsjön gav upphov till Edsbruks industrier. Området är kuperat men ramas in av än högre höjdpartier.
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På höjder och holmar i åkerlandskapet växer en hel del lövskog, främst ek, medan barrskogen dominerar på de omgivande
höjderna.
Området runt Lilla Hälleberg uppvisar en komplex fornlämningsbild med gravar, runstenar, skålgropar och
boplatslämningar. Bland gravarna finns ett stort antal stensättningar, både ensamliggande (L1955:72, 136, 213–214, 300–
301, 371, 590–591, 730, 786, 968, 1050, 1955) och inom ett större gravfält (L1956:9511). Sammanlagt finns det 25
stensättningar, många med kantkedja och gles fyllning. I området finns dessutom 18 högar, varav tre ensamliggande och de
resterande inom två höggravfält (L1955:726, 9511). På ett av gravfälten finns dessutom två treuddar7. Ser man till de olika
gravtypernas spridning i området kan man notera att stensättningarna återfinns i anslutning till dagens bebyggelse, men
också spridda i det kringliggande landskapet. Högarna och treuddarna uppvisar en avvikande spridningsbild och finns alla i
direkt anslutning till dagens bebyggelse i Lilla Hälleberg. I trädgården på Lilla Hälleberg ligger ett stenblock med 30
skålgropar.
I samband med ledningsdragning har det genomförts en arkeologisk undersökning i anslutning till dagens gårdsbebyggelse.
Vid denna undersökning framkom fem härdar. En i odlingsmarken nordost om gården 14C-daterades till vikingatid/tidig
medeltid. En av härdarna strax söder om gården daterades till den yngre jägarstenåldern, vilket innebär att den är runt
7000 år gammal. I samma område påträffades också närmare 100 bitar bearbetade flint och kvartsbitar. Både härden och
stenmaterialet ligger i anslutning till en äldre strandvall som vid den tiden skapats av Littorinahavet. I området finns
ytterligare boplatslämningar i form av två skärvstenshögar (L1955:417, 934, 1051), vilka som äldst borde vara från
bronsålder.
Från området finns ett par runstensfynd. En numera försvunnen runsten skall enligt tradition stått i vägkröken Söder om
Lilla Hälleberg (L1955:135I). På stenen står Ågöt ock Gena ock Kettil läto resastenen efter sin fader Ägil - Ärnfast den
övermodige högg runorna. Från området öster om Lilla Hälleberg kommer ett runstensfragment, med inskriptionen …och
Fastlög, makarna, läto efter Tjälve sin son…, vilket numera förvaras vid kyrkan (L1956:9998). Vid prästgården har det
tidigare stått ytterligare en runsten (L1955:430). Runstenen kom ursprungligen från Västra Eds gamla kyrka där den legat
som trappsten. Stenen har därefter återbördades till kyrkan och är nu rest invid kyrkmuren
Som det stora antalet fornlämningar visar har området runt Lilla Hälleberg under lång tid varit attraktiv. Under den äldsta
var det närhet till stranden, då vattenytan låg betydligt högre än idag, som lockade. Under senare skeden har det sannolikt
varit odlingsmarken och det strategiska läget vid landpassagen mellan Storsjön och Syrsan, den havsvik som skär genom
bygden.
Det stora antalet lämningar från vikingatid: runstenar, treuddar och högar är slående. Även om Hälleberg omnämns i de
skriftliga, först under medeltid, visar de arkeologiska lämningar att platsen haft en central roll i det vikingatida samhället.
Hällebergs omtalas första gången i det skriftliga material är 1347. Med stor sannolikhet finns här en kontinuitet från de
vikingatida lämningarna till medeltidens gårdar. År 1544 fanns två frälsegårdar i Hälleberg. En av gårdarna ägdes av
ättlingarna till Bo Jonsson Grip och den andra av medlemmar av släkten Rosenstråle. Familjen Rosenstråles gård gjordes
1630, på initiativ av Anna Eriksdotter Rosenstråles, till säteri. Troligen var gården inte tillräckligt ståndsmässigt bebyggd för
redan 1650 drogs säterirättigheterna tillbaka.
1799 behandlade man på sockenstämman i Västra Ed en förfrågan om att byta kyrkoherdebostället i Fårestad och
komministerbostället i Fästad mot två gårdar i Hälleberg. Bytet stadfästes 1806. Därmed flyttades den gamla prästgården i
Fårestad till Stora Hälleberg. Prästgårdens mangårdsbyggnad var då ca 50 år gammal och fortsatte att tjäna som prästgård
till 1820-talet då den ersattes av den nuvarande mangårdsbyggnaden. Prästgårdsbyggnaden från Fårestad flyttades
ytterligare en gång till sin nuvarande placering norr om Västra Eds kyrka. Idag fungerar byggnaden som hembygdsgård.
Den nya mangården vid Stora Hälleberg blev en stor byggnad i en våning. Förutom bostad för prästen och hans familj fanns
här fram till 1985 socknens pastorsexpedition. Huset är timrat och klätt med locklistpanel målad med röd slamfärg.
Snickerier är målade med vit oljefärg. Taket är brutet och belagt med enkupigt rött tegel. Till prästgården finns också ett
antal ekonomibyggnader bland annat ett äldre magasin och en större ladugård, byggd omkring år 1900, som idag utgör ett
landmärke utmed E22:an. Även ekonomibyggnaderna har locklistpanel som är målad med röd slamfärg. Snickerier är vit
och dörrar och luckor svarta. På ladugården har en del äldre stora dörrar ersatts med modernare varianter. Sadeltaken är
belagda med rött, tvåkupigt tegel.
Lilla Hälleberg blev komministerboställe samtidigt som prästgården inrättades. Mangårdsbyggnaden som stod klar 1827 är
byggd i samma stil som prästgården men i ett mindre format. Mangårdsbyggnaden flankeras av två flygelbyggnader och
emellan dem är en stor grusad yta. Vid grindarna finns två vårdträd, en lönn och en kastanj. Mangårdsbyggnaden har
locklistpanel målad med röd slamfärg och vita snickerier. Det höga, brutna taket är belagt med tvåkupigt rött tegel. Den
7

Fornlämningstyp med ihopsamlade stenar i en formation med tre sydliga uddar eller armar.
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östra flygelbyggnaden är ett minde bostadshus med brädpanel medan den västra är en bod, delvis klädd med brädpanel,
delvis med synligt skiftesverk. Båda är målade med röd slamfärg med vita snickerier. Båda byggnadernas sadeltak är
belagda med rött plegel. Kring tomten finns flera större och mindre ekonomibyggnader som även de är målade med röd
slamfärg. Takmaterialen är antigen rött tvåkupigt tegel eller röd korrugerad plåt. Den ladugård som fanns till gården brann
ner på 1940-talet och därefter delade man ladugård med Stora Hälleberg.

Ekonomiska kartan från 1945 över Stora och Lilla Hälleberg. Källa: Lantmäteriet

Dagens karta över Hälleberg lagd över laga skifteskartan från 1832. Mangårdsbyggnaderna ligger i samma läge medan kartöverlägget
visar att de flesta av ekonomibyggnaderna tillkommit efter 1832, bland annat prästgårdens stora ladugård i anslutning till E22:an. Även
flygelbyggnaderna vid komministerbostället har tillkommit efter 1832. Källa: Lantmäteriet
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Prästgårdens mangårdsbyggnad från 1820-talet.

Komministerbostället med mangården i fonden och de båda flyglarna.

Prästgårdens imponerande ladugård.

Magasin vid prästgården.

Kring prästgården ligger några mindre arbetarbostäder. Det
här exemplet ligger öster om prästgården i övergången mellan
åkerlandskapet och det kuperade skogslandskapet.

En av de stensättningar med tydlig kantkedja som ligger i området
söder om Lilla hälleberg.
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Komministerbostället från sydost.
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Gravhög på gräsplanen framför huvudbyggnaden vid Lilla Hälleberg.
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Karta över kärnområdet Helgenäs

Kärnområde Helgenäs

Klass 3

Västra Eds socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Skogslandskapet
Sjöfart och kustnäringar
Brukens landskap

Helgenäs lastageplats vid havsviken Syrsan som varit en viktig plats för att föra
in och ut vara till området
Både järnbruket och pappersbruket är en viktig del av skogsbygdernas ekonomi
och möjlighet till försörjning.
Läget längst in i viken gör att platsen har en lång historia som hamn och lokalt
logistikcentrum.
En del av förutsättningarna för att Eds järnbruk, och senare också
pappersbruket, skulle kunna etablera sig i området.

Kärnområdet Helgenäs omfattar hamnområdet vid Syrsan och delar av samhällets äldre villabebyggelse i sydväst och
nordost. Centralt för kärnområdet är magasinen, siloanläggningen, rester av järnväg och platsen för den stora
lastbryggan. De utgör idag viktiga länkar till Helgenäs storhetstid. Den äldre bebyggelsen visar på hur ett samhälle
etablerades och växte fram.
Helgenäs ligger längst in i viken Syrsan vid Edsåns mynning i saltsjön. Platsen ligger i en kraftig sluttning ner mot den flacka
lastageplatsen vid vattnet. Kring viken höjer sig terrängen snabbt. I de lägre partierna finns idag mindre områden med
lövskog medan tallskog dominerar uppe på höjdpartierna.
Helgenäs ligger i en fornlämningsrik bygd men inom kärnområdet finns endast en registrerad fyndplats för en stenyxa,
troligen en trindyxa (L1955:68) Väster om kärnområdet finns en större boplatslämning (L1956:9910 och 9911) som dateras
till stenåldern. Läget vid havsviken har gjort området attraktivt redan under tidig förhistorisk tid. Norr om Helgenäs, utanför
kärnområdet, ligger lämningsrika marker vid Hälleberg. Gravanordningarna här dateras till bronsålder.
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I det skriftliga källmaterialet omnämns Helgenäs första gången 1378. På platsen fanns då en frälsegård. Med
vattenförbindelsen in i landet genom Edsån är det troligt att Helgenäs tidigt också varit en omlastningsplats och kanske
också en marknadsplats.
Den första kända kartan över Helgenäs är från 1704. Den visar då ett gårdsläge och marker öster om Edsån. På kartan anges
att frälsehemmanet Helgenäs tillhör grevinnan Anna Maria Cruus som vid den tiden ägde Vinäs, Edsbruk och flera andra
gårdar i området. Gården beboddes av inspektoren Balthazar Fulmo Hammarstrand. På kartan beskrivs framförallt
åkermarken men vi får också veta att det finns en trädgård med några äppel- och päronträd samt en humlegård med 100
stänger som dock växer dåligt. Rättargården finns kvar än idag.
Även på en karta från år 1800 finns gården Helgenäs med. På den västra sidan av Edsån finns då ett torp som heter Busken.
Inga närmare beskrivningar finns på den kartan. På en karta från 1818 finns bryggan i Helgenäs utritad.
När verksamheten vid Edsbruk växte bör Helgenäs betydelse ha följt med den utvecklingen. Hit transporterades merparten
av det järnbruket producerade. Under såväl järnbrukets som pappersbrukets tid var Helgenäs en viktig plats. År 1889
byggde pappersbruket en järnväg från fabriken i Edsbruk till Helgenäs för att underlätta transporterna vidare ut i världen.
Vid hamnen byggdes bryggor och magasin för lagerhållning. Helgenäs blev en viktig plats med liv och rörelse. Kring hamnen
byggdes bostäder för hamnarbetarna. Den ekonomiska kartan från 1940-talet visar ett litet samhälle med skola, festplats,
fotbollsplan, mejeri, sågverk och cementgjuteri. Hamnplanen är ett nät av järnvägsspår, magasinsbyggnader, spannmålssilo
och två större bryggor. Även andra verksamheter än pappersbruket drog naturligtvis nytta av hamnanläggningen. I den
västra delen av hamnområdet fanns från 1950-talet fram till 1980-talet ett sågverk. Under de följande årtiondena byggdes
ytterligare bostäder.
Inom kärnområdets östra del finns en blandad villabebyggelse från de första årtionden av 1900-talet. Stilen är traditionell
med sadeltak eller brutna tak belagda med rött tegel. Fasaderna är i de flesta fall klädda med locklistpanel men reveterade
fasader förekommer också. Här förekommer landsbygdens typiska färgsättning i rött med vita snickerier men också
oljemålade fasader i gult eller vitt. Några av byggnaderna har förutom bostad även inrymt verksamheter som affärslokaler.
På 1960-talet inträffade flera förändringar som begränsade Helgenäs hamns betydelse. E66:an byggs (idag E22:an) och för
Edsbruk blev det effektivare att transportera pappersmassan på lastbil till Västerviks hamn. Vid samma tid byggdes också
Bjursundsbron på vägen till Loftahammar och den spärrade Syrsan för de större fartygen. När hamnens betydelse för
bruket upphörde lades järnvägen ner.
Bryggorna, flera stora magasinsbyggnader och silotornen fanns dock fortfarande kvar. På den ekonomiska kartan från 1978
ser man flera byggnader i hamnområdets västra del som idag är borta, bland annat det sågverk som fanns på hamnplanen.
Järnvägsspåren var redan vid den tiden upprivna. Idag är sågverket borta, några av magasinen har rivits och den stora
bryggan kraftigt förkortats och byggts om till en flytbrygga.
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Utsnitt ur avmätning 1704 som visar frälsehemmanets ägor. Källa: Lantmäteriet

Utsnitt ur karta från 1818 över Helgenäs. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan 1945. Källa: Lantmäteriet

Utsnitt ur ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet
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Vy över Helgenäs hamn från väster.

Flygfoto 1943, vy över Helgenäs hamn från öster. Källa: Kalmar läns museums samlingar
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Äldre bostadshus på hamnområdet som tillhört bruket.

Magasin och silo vid hamnen.

Villor öster om vägen mot Sundby.

Villor väster om vägen mot Sundby

Ett av få bevarade äldre magasin. Taket är idag dåligt och en del
mitt i byggnaden har brunnit och rivits.

Magasinet 1943 då det fortfarande användes av Edsbruk som
lager. På planen framför lagrades virke antingen för sågverket i
Helgenäs eller för pappersbruket i Västra Ed. Källa: Kalmar läns
museum
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