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NYTT KULTURMILJÖPROGRAM
FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN
Rapport över förstudie 2015
Västerviks kommuns befintliga kulturmiljöprogram är från år 1986. Kommunen har i sin
översiktsplan, ÖP 2025, uttalat att ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram. Under 2015 har en
förstudie genomförts för att fastslå formerna för detta. Förstudien har till hälften finansierats av
statliga kulturmiljöbidrag genom Länsstyrelsen Kalmar län. Denna rapport redogör för hur
förstudien genomförts och för de resultat som uppnåtts.
Utöver denna rapport har Västerviks kommun upprättat en projektbeskrivning, vilken lagts till
grund för en bidragsansökan år 2016 till Länsstyrelsen Kalmar län.
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NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN
Rapport över förstudie 2015
Bakgrund
De kommunala kulturmiljöprogrammen utgör ett av kulturmiljövårdens främsta redskap inom
samhällsplaneringen. Många kommuner i Kalmar län, liksom i övriga landet, har föråldrade program.
År 2011 bildade handläggare från kulturfunktionerna vid Västerviks och Emmaboda kommuner
tillsamman med Kalmar läns museum en projektgrupp som skulle arbeta för en revidering av de båda
kommunernas kulturmiljöprogram. Projektgruppen identifierade ett antal problemmed de befintliga
kulturmiljöprogrammen, vilka är cirka 30 år gamla. Problemen1 var:
1.
2.
3.
4.
5.

Bristande kännedom om programmens existens,
bristande tilltro till programmen på grund av befarad eller faktisk inaktualitet,
förändrad innebörd av begreppet ”kulturmiljö”,
förändrad innebörd av begreppet ”kulturmiljövård”,
samt förändrade arbetsredskap inom samhällsplaneringen.

Problemformuleringen visade att man hade behov av ett relativt omfattande revideringsarbete som
borde omfatta:
1.
2.
3.
4.

En bred projektorganisation och dialog med allmänheten,
fältinventering av kulturmiljöprogrammens miljöer,
fältinventering av tillkommande miljöer,
nya beskrivningar som tydligare uttrycker de utpekade miljöernas värden, samt vilka miljöer
eller miljötyper som betraktas som särskilt viktiga av kommunen och på vilka grunder,
5. ett digitalt material, anpassat till kommunernas praktiska arbetsredskap, samt till aktuella
planinstrument och lagrum.

Under våren 2012 fördes en dialog mellan Länsstyrelsen och de båda kommunerna om
förutsättningarna för en förstudie. I denna process såg sig Västerviks kommun tvungna att avböja
arbetet, av ekonomiska och organisatoriska skäl. Emmaboda kommun genomförde under år 2012 en
förstudie som resulterade i en modell för hur ett kulturmiljöprogram kan uppdateras. Under åren
2013-2015 har Emmaboda kommun arbetat vidare utifrån modellen.
Västerviks kommun antog år 2014 en ny översiktsplan, ÖP 2025, i vilken man uttalar att ett nytt
kulturmiljöprogram ska tas fram. En ansökan om statliga kulturmiljöbidrag för en förstudie för detta
gjordes och beviljades år 2015. Förstudien har genomförts under år 2015. Arbetet har bl.a. tagit stöd
i ”Emmabodamodellen”. Denna rapport redogör för Västerviks kommuns förstudie.

1

En mer utvecklad problemformulering återfinns i Västerviks kommuns projektansökan inför 2015 års förstudie.

5

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015 .

Syfte
Förstudien har dels syftat till att formulera utgångspunkterna för inriktningen av kommunens
planerade kulturmiljöprogram, dels till att föreslå hur arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram kan
bedrivas, för att optimera resultatet i förhållande till kommunens behov och förutsättningar.

Organisation
Enheten för samhällsbyggnad vid Västerviks kommun har ansvarat för förstudien, med Kalmar läns
museum som utförare. Riktlinjerna för arbetet har utstakats av en arbetsgrupp med representanter
från Enheten för samhällsbyggnad, Miljö- och Byggnadskontoret, Kulturenheten, Kalmar läns
museum och Västerviks Museum (se bilaga 1).
Arbetet har primärt organiserats genom tre möten (se bilaga 2). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att
delta vid samtliga möten. Länsstyrelsen och kommunstyrelsen har till delar tagit del av
arbetsresultaten under förstudien.

Finansiering
Förstudien har kostat 266 000 kr, varav 133 000 kr finansierats av bidrag från Länsstyrelsens
kulturmiljömedel och resterande 133 000 kr direkt av Västerviks kommun. Förutom detta har en
egeninsats gjorts av kommunen genom kostnaden för tjänstemännens medverkan.

Resultat och rapportering
De mål som uppställdes inför förstudien har uppnåtts. Förstudien har resulterat i:






En arbetsmetod för att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram inklusive
etappindelning,
ett förslag till kulturmiljöprofil för Västerviks kommun,
områdesbeskrivningar för fyra kulturmiljöer samt för två av dem även ett
platsreportage,
och denna projektrapport.
En separat projektbeskrivning inklusive prioriteringar för åren 2016-2017 samt
kostnadskalkyl för 2016.
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Förutom de konkreta slutprodukter som förstudien resulterat i, vilka återfinns som bilagor till denna
rapport, har arbetet inneburit att den inomkommunala förankringsprocessen för projektet påbörjats.

Genomförda moment
Arbetet under förstudien kan grovt sett indelas i två huvudmoment: dels har en kommunal
kulturmiljöprofil formulerats, dels har en metodstudie genomförts för att fastställa projektets
arbetsgång och kommunens prioriteringar. I det följande redogörs för det arbete som bedrivits inom
respektive moment.

Kulturmiljöprofil
I förstudien har ett förslag till kulturmiljöprofil för Västerviks kommun tagits fram. Kulturmiljöprofilen
ska fungera som en värdegrund och ett arbetsredskap i arbetet med att ta fram ett nytt
kulturmiljöprogram. Avsikten är inte att kommunens kulturmiljöer ska inordnas under
kulturmiljöprofilens teman. Istället kommer en enskild kulturmiljö kunna reflektera flera olika teman.
Kulturmiljöprofilen har diskuterats vid förstudiens samtliga tre möten och via utskick. Ett antal teman
har behandlats, där några införlivats med profilen, medan andra förkastats. Det finns många olika
skildringar av historien och många olika åsikter om vad som är viktigt. Kulturmiljöprofilens struktur
skulle kunna ha sett ut på många andra sätt och dess teman går delvis in i varandra. Den nuvarande
versionen av kulturmiljöprofilen har utarbetats av arbetsgruppen och skall ses som ett förslag som
bör förankras i vidare kretsar genom den fortsatta processen, i första hand hos referensgruppen. Det
nuvarande förslaget kommer dock inledningsvis att användas i arbetet, varmed det även prövas som
arbetsredskap.
Kulturmiljöprofilen utgör primärt ett stöd i värderings- och urvalsprocessen, men formulerar också en
begreppsapparat som underlättar dialogen under arbetets gång. Den kan fungera vägledande för
avgränsningen och värdeklassningen av de inventerade miljöerna. Den kan utgöra en checklista för
att identifiera viktiga aspekter som inte täcks in av programmets miljöer och påverka vilka miljöer
som slutligen tas med. I förlängningen bidrar kulturmiljöprofilen till att tydliggöra hur urvalet av
miljöerna gått till, till arbetsprocessens transparens.
Under förstudien har diskussioner förts om att det nya kulturmiljöprogrammet, när det väl antagits,
kompletteras med ett mer kortfattat strategiskt kulturarvsprogram som förnyas vart fjärde eller
femte år. Kulturmiljöprofilen kommer att kunna utgöra en viktig utgångspunkt för ett sådant.
Kulturmiljöprofilen kan sannolikt även vara till hjälp i andra sammanhang för att strukturera och
prioritera när det gäller kommunens kulturarv och kulturmiljöer, exempelvis för samverkan, lärande,
resursstyrning eller marknadsföring.
En ambition har varit att i någon mån samordna kulturmiljöprofilen med de tre teman, s.k.
varumärkeslöften, som formulerats i kommunens turismstrategi 2013-2020. Turismstrategins
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varumärkeslöften är: ”Västerviks stad”, ”Västerviks skärgård” och ”Småländska pärlor i Västervik”.
Turismstrategins tematik har dock både omformulerats och utökats för att anknyta till fler
ämnesområden och miljöer. Strävan har samtidigt varit att hålla ned antalet teman i
kulturmiljöprofilen för att erhålla ett hanterlig arbetsredskap och en slagkraftig tematik.

TJUSTBYGDEN

KUST OCH SKÄRGÅRD

Dalar, sjöar och
vattendrag

Sjöfart och
kustnäringar

Skogslandskapet

Skärgårdsnöjen

BRUKSRIKET

VÄSTERVIKS STAD

Bruksorterna

Huvudsäte i Tjust

Brukens landskap

Stadens årsringar

Bronsålderskusten
Herrgårdsbygden
Byggnadstraditionen

Förslag till kulturmiljöprofil för Västerviks kommun.

Det efter förstudien fastställda förslaget till kulturmiljöprofil för Västerviks kommun (se figur ovan,
samt bilaga 2) omfattar fyra huvudteman med elva underteman. Ambitionen har varit att fånga upp
aspekter och företeelser som kan ses som kännetecknande, men inte alltid unika, för kommunen.
Sådana företeelser kan antas ha stor relevans för dagens kommuninvånare, samtidigt som det
speciella ofta är det som gör kommunen intressant för turister, entreprenörer och inflyttare. Temat
”Tjustbygden” lyfter fram företeelser som har en större spridning över hela kommunens område.
Detta är också det tema som omfattar flest underteman. Övriga tre teman berör geografisk mer
begränsade områden, i synnerhet temat ”Västerviks stad”.
Lämpligheten av att ha ett så geografiskt snävt tema som ” Västerviks stad” har diskuterats särskilt
under förstudien. Mot bakgrund av att stadens historiska och miljömässiga särställning betonats av
flera deltagare i förstudien, samt att Västerviks stad redan i förstudieansökan lyftes fram som ett av
kulturmiljöprogrammet eftersatt område, har det tagits med som ett av profilförslagets teman. Med
detta uppnås även en likhet med turismstrategins tematik.

Metodfrågor
Metodstudien har behandlat de konkreta formerna för arbetet med kulturmiljöprogrammet
avseende behov, slutprodukter, arbetsmetoder, kostnader, finansiering m.m. Arbetet har omfattat
en analys av det befintliga kulturmiljöprogrammet brister och förtjänster, diskussioner utifrån
liknande arbeten i andra delar av landet, samt provinventeringar av fyra kulturmiljöer. Särskild kraft
8

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015 .

har lagts på att fastställa hur det nuvarande, mycket omfattande programmet skall kunna
kompletteras med kommunens tätortsområden, så att kostnaderna för revideringsarbetet ändå hålls
på en rimlig nivå. Frågan om etappindelning, som också varit central i förstudien, hör samman med
denna problematik.

Analys av nuvarande kulturmiljöprogram
Förstudien har omfattat en analys av det nuvarande kulturmiljöprogrammet, publicerat i tre delar
åren 1983–1986. Programmet har varit relativt välanvänt av kommunens kultur-, plan- och
bygglovfunktioner.
Del 2 av det nuvarande programmet utgör kulturmiljöprogrammets kärna. I kapitel 4 återfinns
beskrivningarna av de sammanlagt 162 karaktärsområden, kulturmiljöer och kulturobjekt som pekas
ut av handlingen. Det stora antalet utpekade kulturmiljöer samt en svårgreppad systematik med två
områdeskategorier som skiftar i storlek och delvis överlappar varandra gör dock programmet svårt
att överblicka och förstå fullt ut. Det stora antalet miljöer ses inte som negativt i sig, men innebär en
särskild utmaning i revideringsarbetet.
I urvalet av miljöer i 1986 års program finns många agrara landskapsavsnitt med byar, fiskelägen,
storgårdar och fornlämningar representerade. Miljötyper som inte framkommer eller framhålls
tydligt är exempelvis industri-, kommunikations-, fritids- och rekreationsmiljöer eller olika typer av
kommunala anläggningar och institutioner. Delvis beror detta på att tätortsmiljöerna till stor del
lämnats utanför programmet. I Västervik och Gamleby beskrivs stadskärnorna, i bruksorterna främst
de äldsta, centrala delarna. Flera mindre orter finns inte med i programmet som Hjorted, Totebo och
Loftahammar.
Programmets åtgärdsdel (Del 3, 1986) är till stor del förlegad, genom hänvisningar till obsoleta
lagrum, bestämmelser och föreskrifter. Den information som anges under ”Gällande bestämmelser”
bör ersättas av ny text. I det nya, digitala programmet bör bestämmelserna kunna ställas i anslutning
till varje kulturmiljöbeskrivning, då detta material kommer att vara lättare att revidera än det
nuvarande, tryckta programmet. De åtgärdsförslag som ställs upp under ”Ansvar och åtgärd” är ofta
av övergripande, rekommenderande karaktär. Liknande åtgärdsförslag kan i det nya programmet
ställas i anslutning till områdesbeskrivningarna. Det är önskvärt att dessa generella råd kompletteras
med fristående tematiska avsnitt/faktablad med mer detaljerad rådgivning kring olika byggnads- och
miljötyper.
Programmets faktadel, ”Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun” (Del I, 1983), kan till stora
delar ännu anses relevant. Förstudien ser det som önskvärt att materialet digitaliseras och
tillgängliggörs, men uppgiften betraktas inte som central eller prioriterad av projektet.
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Områdesbeskrivningar, platsreportage
För att få en bild av genomförande, resultat och kostnader för fältinventering och
områdesbeskrivningar gjordes en provinventering under förstudien. Fyra av de miljöer som utpekas i
det befintliga kulturmiljöprogrammet besöktes av en byggnadsantikvarie och en områdesbeskrivning
upprättades för varje miljö (se bilaga 4). Två av beskrivningarna, Överum och Västerviks stadskärna,
gjordes mer utförliga enligt ”Emmabodamodellen”. Två av dem, Källsåker och Vråka, gjordes enligt
en enklare modell som i högre grad bygger på formuleringarna 1986 års kulturmiljöprogram.
I samband med fältinventeringen gjordes även två platsreportage för Vråka och Källsåker, d.v.s. de
miljöer som fick en enklare beskrivning. Platsreportagen skall ses som ett komplement till
kulturmiljöprogrammet, som ett mer nutidsförankrat sätt att presentera miljöerna. De utformades
för att vara intresseväckande och lättare att ta till sig än områdesbeskrivningarna, för att
konkretisera hur kulturmiljöerna kan vara en resurs för lokal/regional utveckling och i förlängningen
för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, för att konkretisera de nationella målen för
kulturmiljövården, samt för att lyfta fram människor som är intresserade av och engagerade i
kulturmiljöerna.

Inriktning av det nya kulturmiljöprogrammet, prioriteringar
Förstudien har genom de möten som hållits dels konstaterat att kommunen eftersträvar ett
traditionellt kulturmiljöprogram med ett antal utpekade kulturmiljöer, dels att projektet bör omfatta
en återinventering i fält av samtliga miljöer som pekas ut av 1986 års program.
Analysen av 1986 års program har dessutom visat att fler 1900-talsmiljöer bör tillföras programmet.
Till del bör detta kunna lösas genom att de nuvarande miljöernas gränser modifieras och att
miljöerna ges en mer mångsidig beskrivning, men förstudiens mening är att programmet bör utökas
så att det tydligare omfattar tätorterna. Tätorterna är de miljöer där förändringstrycket är som högst,
flest ärenden aktualiseras och flest kommunala planarbeten bedrivs. Samtidigt saknas i stort sett
kulturmiljöunderlag för dessa miljöer, med de främsta undantagen i Västerviks stadskärna och en del
av Gamleby där äldre bebyggelseinventeringar finns, upprättade 1990 respektive 1983.
Det kommer att innebära ett omfattande arbete att inventera och beskriva miljöerna.
Miljöbeskrivningarna kommer, i de fall det är tillämpligt, i hög grad att baseras på 1986 års program,
men texterna kommer att uppdateras och kompletteras i kortare avsnitt, främst ifråga om motiv för
urval och kulturhistoriska värden. Ett rikligt fotomaterial kommer att läggas till varje beskrivning. För
tätorterna måste helt nya beskrivningar upprättas.
Förstudien har även konstaterat att den nuvarande områdessystematiken och
områdesavgränsningarna bör ses över. Det nya programmet kommer genomgående att peka ut

10

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015 .

större huvudområden som innehåller ett eller flera kärnområden2. Därmed uppnås även en likhet
med andra kulturmiljöprogram i länet som nu upprättas (Emmaboda, Högsby).
Programmets huvudområden kommer många gånger att sammanfalla med 1986 års
”karaktärsområden”. Större riksintresseområden som Uknadalen, Lofta-Gamlebyområden och Tjusts
skärgård kommer dock troligen att bilda nya huvudområden. För tätorterna kommer hela orten att
utgöra huvudområde. För varje huvudområde kommer en kortfattad huvudområdesbeskrivning att
upprättas, som för tätorternas del kommer att omfatta kortare stadsdelsbeskrivningar.
Programmet kärnområden kommer många gånger att sammanfalla med 1986 års ”kulturmiljöer”. För
att möjliggöra en jämförelse som kan komma inverka på vilka miljöer som slutligen medtas i
programmet kommer beskrivningarna dels att förses med en värdeklassning (1, 2, 3), dels en
anknytning till kulturmiljöprofilen. Värdeklassningen av miljöerna och det slutliga urvalet av miljöer
kommer att kunna fastställas först sedan fältinventeringen är fult genomförd.
Områdesbeskrivningarna kommer dock att löpande, efter varje avslutad etapp, att publiceras som
arbetskopior på kommunens hemsida. Områdesbeskrivningarna kommer naturligtvis även att kunna
användas som ett kunskapsunderlag inom den kommunala organisationen allteftersom de
färdigställs, d.v.s. innan slutredigering och antagande av kulturmiljöprogrammet.
Inventering och upprättandet av områdesbeskrivningar, tillsammans med fastställande det slutliga
urval av miljöer som skall ingå i kulturmiljöprogrammet, betraktas som projektets centrala och
prioriterade del. Inventeringsarbetet planeras pågå perioden 2016-2020 och en etappindelning har
upprättats av förstudien. Etappindelningen framgår av kommunens projektbeskrivning (se separat
dokument). Projektbeskrivningen kommer läggas till grund för en ansökan om medfinansiering i
projektet från Länsstyrelsen Kalmar län. Projektet planeras för ett sex år långt projekt, tänkt att
genomföras under åren 2016-2021. Programmet beräknas kunna antas kring årsskiftet 2021-2022.
Under Etapp 1, 2016 och 2017, kommer bl.a. Västervik, Gamleby och Loftahammar att inventeras, till
största del som en förstagångsinventering. Orsaken är att kommunen står inför att ta fram
fördjupade översiktsplaner för dessa orter. Under förstudien har en ”stadsdelsindelning” av orterna
gjorts, för att beräkna arbetstid och underlätta kommande fältinventering. Även för skärgården ska
en fördjupad översiktsplan tas fram de närmaste åren. Kulturmiljöer i den norra delen av skärgården
kommer också att inventeras under kulturmiljöprogrammets Etapp 1.
Åter- och nyinventering samt upprättande av områdesbeskrivningar är således projektets främsta
prioritet. Förstudien har framförallt koncentrerats kring frågor kring urvalet av miljöer, kring
återinventering, nyinventering och etappindelning av inventeringsarbetet. Därtill har förstudien

2

Kärnområdena är områden med särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, fornlämningar och/eller landskapsobjekt. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden, vilka
bidrar till förståelsen för kärnområdena genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska
utveckling.
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beslutat att ett antal kommunanpassade, beskrivande och rådgivande faktablad kring olika teman ska
tas fram3 parallellt med inventeringsarbetet. Faktabladen ska baseras på de genomförda
inventeringarna och de lokala möten som planeras. Faktabladen kan till formatet komma att
inspireras av de båda platsreportage som framställts under förstudien (Vråka by, Källsåkersområdet),
men kommer att vara mer generella till sin karaktär d.v.s. inte så tydligt fokusera på en enda plats
med den situation som råder där idag. Ytterligare platsreportage planeras inte av projektet. (För
motiv till detta beslut, se Bilaga 2; Möte 2015-09-28.)
Förstudien menar att det slutliga urvalet av miljöer med områdesbeskrivningar, tillsammans med
faktablad, kulturmiljöprofil och en inledande text som belyser kulturmiljöprogrammet (syfte,
innehåll, vilka förhållande och värderingar styrt urvalet m.m.) är de avsnitt som ingår i det slutliga
kulturmiljöprogram som ska antas, tillgängliggöras och spridas.
Utöver själva kulturmiljöprogrammet finns även annan information som med fördel skulle kunna
finnas i anslutning till programmet på kommunens hemsida, ex avsnitt om kulturmiljövårdens
aktörer, om byggnadsvård eller fakta om kommunens kulturmiljöer. Trots att förstudien inte ser det
som prioriterat att arbeta med en direkt produktion av denna information, bör frågan om ”övriga
avsnitt” hållas levande under projektet. Delar av arbetet med att sammanställa material, scanna,
redigera texter, lägga upp länkar etc. kan möjligen utföras av någon utanför projektorganisationen,
eller bli ett moment inom projektet mot slutet (ca 2021).
Under förstudien har även olika idéer kring en informationskampanj i projektets slutfas diskuterats
(se projektbeskrivning). Även denna fråga bör behandlas vidare under projektets gång.
Informationskampanjer inom de kulturmiljöprogramsprojekt som bedrivs i Emmaboda och Högsby
kommuner kan ge inspiration och värdefulla erfarenheter.

Tillgängliggörande, spridning
Under förstudien har Västerviks kommun tagit fram en modul för att kunna redovisa resultaten av
kulturmiljöprogrammet digitalt. Tanken är att aktuella områden skall läggas in i en databas på samma
sätt som exempelvis detaljplaner redovisas. Genom att koppla dokument och information kan
fastighetsägare, bygglovhandläggare och andra intresserade enkelt ta del av information för specifika
områden. Databasen och kartmodulen är framtagen men saknar för kulturmiljöprogrammet ännu
innehåll, förutom delarna för Överum och Västerviks stadskärna.
Tanken är även att andra kulturmiljöunderlag som tas fram vid detaljplanearbete, exploateringar
m.m. ska kunna läggas till i systemet som information och därmed vara väl samlat på ett och samma
ställe. Systemet används idag för all kartinformation mot allmänhet och internt varvid det inte krävs
några ytterligare applikationer, licenser eller liknande. Uppdatering sker enkelt via kommunens Kart3

Ex. om Skärgårdsbyn, Tegeltak i Tjust, Småhusstilar i Västervikstrakten o.s.v.,
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och mätfunktion alternativt genom några ansvariga användare som succesivt uppdaterar
informationen när ny fakta kommer till.

Illustrationsexempel hämtade ur kommunens databas för detaljplaner. Detaljplanebasen är idag fullt utbyggd
och ger därmed en bild av hur det kommer att se ut för kulturmiljöprogrammet, sedan det lagts in i systemet.

13

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015 .

14

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015 .

Bilaga 1. (sid 1 av 1)

Nytt kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

Arbetsgrupp under förstudie 2015
Daniel Niklasson, planarkitekt, Enheten för samhällsbyggnad i Västerviks kommun
Erik Andersson, planarkitekt, Enheten för samhällsbyggnad i Västerviks kommun
Caroline Persson, bygglovhandläggare, Miljö-och byggnadskontoret i Västerviks kommun/
Ingmarie Smids, bygglovhandläggare, Miljö-och byggnadskontoret i Västerviks kommun
Ulla-Britta Stävmark Andersson, stadsarkitekt, Enheten för samhällsbyggnad i Västerviks kommun
Ann-Sofie Pettersson, kulturhandläggare, Kulturenheten i Västerviks kommun
Lotta Lamke, byggnadsantikvarie, Bebyggelseenheten vid Kalmar läns museum
Veronica Palm, arkeolog och biträdande museichef, Västerviks museum
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BILAGA 2 (5 sidor)

Nytt kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

Mötesanteckningar
Inledande möte 2015-03-23
Vid det inledande mötet deltog sammanlagt nio personer: två representanter från Länsstyrelsen
Kalmar län, fyra från Västerviks kommun, tre från Kalmar läns museum och en från Västerviks
Museum.
Kommunen och Länsstyrelsen formulerade inledningsvis sina grundläggande förväntningar på
förstudien, enligt projektbeskrivning respektive beslut. Kalmar läns museum redogjorde därefter för
de liknande arbeten som inletts i Emmaboda och Vimmerby kommuner. Därefter behandlades frågan
om projektets organisation, i förhållande till den kommunala organisationen i stort, samt möjligheten
att informera, inhämta synpunkter och värva personer till projektets referensgrupp genom olika
typer av kommunala sammankomster. Mötet avslutades med en bredare diskussion omkring det av
kommunen inför förstudien formulerade önskemålet att ta fram en s.k. kulturmiljöprofil för
Västerviks kommun. Samtliga mötesdeltagare fick redogöra för vilka teman som man ansåg borde
ingå i en sådan.
I samband med det inledande mötet beslutades även att Överum och Västerviks centrum skulle
utgöra två av förstudiens exempelmiljöer, föranlett av pågående planarbeten. Miljöerna skulle
inventeras och beskrivas enligt ”Emmabodamodellen”. Beskrivningarna skulle sedan kompletteras
med av kommunen beställda och bekostade fördjupade kulturmiljöunderlag, utanför förstudiens
arbete och budget.

Arbetsgruppsmöte 2015-05-07
Vid det andra mötet deltog fem personer, varav fyra representanter från Västerviks kommun och en
från Kalmar läns museum.
Inför detta möte, det första egentliga arbetsgruppsmötet, hade deltagarna försetts med ett antal
frågeställningar, samt ombetts att ta del av tre exempel på kulturmiljöprojekt som utgångspunkt för
en diskussion om kulturmiljöprogrammets inriktning.
Inledningsvis avhandlades 1986 års kulturmiljöprogram, som är relativt väl använt av de kommunala
kultur-, plan- och bygglovfunktionerna. Programmets höga ålder och medföljande osäkerhet om dess
aktualitet konstaterades som ett grundläggande problem. Det främsta problemet ansågs dock vara
att tätorterna inte täcks in av kulturmiljöprogrammet, d.v.s. de miljöer där flest ärenden aktualiseras
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och flest kommunala planarbeten bedrivs, samt förändringstrycket är som högst. Det medför även
att yngre miljöer, exempelvis småhusområden, inte täcks in av programmet. Ett önskemål var också
att motiven för utpekande, d.v.s. värdebeskrivningen, av miljöerna skulle bli tydligare.
I samband med denna diskussion konstaterades att det äldre kulturmiljöprogrammets faktadelar
(kmp del 1, samt kap 5 och 6 i kmp del 2), tillsammans med motsvarande delar i 1990 års inventering
av Västerviks stadskärna, till stora delar ännu är relevanta, samt att de borde kunna digitaliseras,
samt tillgängliggöras via kommunens hemsida. En tydligare lokal anknytning ansågs dock önskvärd i
de rådgivande delarna. Här nämndes även möjligheten att lägga upp ett länkskafferi på hemsidan, till
sidor som ex. presenterar den institutionella kulturmiljövårdens organisation/aktörer, eller ger
byggnadsvårdsråd. Uppgiften med att bearbeta programmets fakta- och rådgivningsdelar ansågs
dock inte prioriterad av mötet, i förhållande till en uppföljning av de utpekade miljöerna.
Därefter konkretiserades tjänstemännens önskemål på det nya programmets innehåll och
utformning, dels utifrån 1986 års program, dels utifrån de tre referensexempel som mötesdeltagarna
ombetts ta del av. Exemplen var:
1. Emmaboda kommuns pågående arbete med att revidera sitt kulturmiljöprogam. Ett relativt
traditionellt kulturmiljöprogram, där resurserna läggs på att förtydliga värden och riktlinjer,
med kommunens plan- och bygglovhandläggare som primär målgrupp.
(http://www.emmaboda.se/For-invanaren/Kultur/Kulturmiljovard/Kulturmiljoprogram/)
2. Gotlands kommuns nya kulturmiljöprogram, där resurserna koncentrerats till att
tillgängliggöra äldre befintliga kunskapsunderlag på Region Gotlands hemsida, med
allmänheten som förmodat främsta målgrupp. (http://www.gotland.se/KMPGotland)
3. Västernorrlands län, projekt ”Kulturarv i utveckling”. Ett strategiskt utvecklingsprojekt, som i
slutänden bl.a. syftar till att kulturmiljöerna skall tillvaratas och tillgängliggöras.
(http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/om-lansstyrelsen/eu-ochinternationellt/vara-projekt/kulturarv-i-utveckling/Pages/default.aspx)
Mötet uttryckte tydligt att man även fortsättningsvis vill ha ett traditionellt kulturmiljöprogram med
ett antal utpekade, kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Emmabodaprogrammet ansågs därför vara det
som låg närmast förväntningarna på det nya programmet. En värdegradering av miljöerna ansågs
önskvärd (klass I, II, III). I anslutning till detta diskuterades även vilka som bör betraktas som det nya
kulturmiljöprogrammets primära målgrupp. Mötets mening var att både kommunens tjänstemän
(främst som Pbl-underlag) och allmänheten bör betraktas som målgrupp, varför det är viktigt att
materialet blir publikt tillgängligt.
Därefter diskuterades problemställningarna kring det stora antalet miljöer i det nuvarande
programmet. Antalet utpekade miljöer ansågs inte negativt i sig, däremot att detsamma innebär ett
omfattande arbete/ hög kostnad för att revidera programmet. Den nuvarande områdessystematiken,
med delvis överlappande områden (karaktärsområden, kulturmiljöer) av olika storlek ansågs
svåröverblickbar och svårförståelig. Det ansågs inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut ett begränsat
antal miljöer ur programmet för revidering. Mötet enades därför om att pröva en enklare
områdesbeskrivning för förstudiens två återstående exempelmiljöer, för vilken skulle gälla:
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Texterna/beskrivningarna ska till största del baseras på 1986 års program, men uppdateras
och kompletteras i kortare avsnitt, främst ifråga om motiv/värden.
Beskrivningarna ska förses med en värdeklassning och en anknytning till kulturmiljöprofilen.
Områdesavgränsningarna ska ses över och materialet homogeniseras avseende
områdestyper, d.v.s. för alla områden ska finnas ett större huvudområde som innefattar ett
eller flera kärnområden.

Detta ledde även fram till en diskussion om vilken detaljeringsgrad som kan anses rimlig för
kulturmiljöprogrammets rekommendationer och utvecklingsförslag. Platsanknutna och detaljerade
rekommendationer i anslutning till enskilda miljöer ansågs ta för stora resurser och inte heller vara
fullt relevanta i ett översiktligt underlag som kulturmiljöprogrammet. Däremot framhölls
möjligheterna dels att lyfta fram positiva och åskådliga exempel i områdesbeskrivningarna, dels att
utforma mer generella riktlinjer avpassade för olika för olika miljö- eller byggnadskategorier, ex.
”skärgårdsbyar”, ”funkisvillor” etc.
Vid mötet restes önskemål om att redan i förstudien komplettera områdesbeskrivningarna med ett
material som tydligare lyfte fram positiva och inspireradende exempel på hur man kan tillvarata och
utveckla kulturmiljöerna. Det beslutades därför att den tidsvinst som erhålls genom att de två
återstående områdesbeskrivningarna förenklas, utnyttjas för att ta fram ett sådant material. Olika
förslag ställdes på vilka miljöer som skulle kunna lyftas fram på detta sätt.
Slutligen diskuterades de tre alternativa förslag till kulturmiljöprofil som upprättats av Kalmar läns
museum. Mötet beslutade att gå vidare med det förslag som omfattade huvudteman ”Västerviks
stad”, ”Kust och skärgård”, ”Herrgårdar och byar” samt ”Bruksriket”. Problemet med staden som ett
självständigt tema dryftades särskilt.

Arbetsgruppsmöte 2015-09-28
Vid det tredje mötet deltog sex personer, varav fem representanter från Västerviks kommun och en
från Kalmar läns museum.
Inför mötet hade en mer arbetad områdesbeskrivning (Överum), samt två enklare
områdesbeskrivningar med tillhörande platsreportage (Källsåker, Vråka) utsänts till mötesdeltagarna.
Mötet inleddes med en återupptagen diskussion kring kulturmiljöprofilen, varvid temat ”Västerviks
stad” återigen kom att stå i fokus för diskussionen. Mötet enades om att behålla detta huvudtema
och att pröva två underteman, ung.: ”Stadens årsringar” och ”Staden och dess omland”. Vidare
ifrågasattes undertemat ”Skogen”/”Skogen som resurs”. Beslutades att en ny version skulle utsändas
av Kalmar läns museum efter mötet och kommunen snarast svara på detta.
Därefter diskuterades de tre färdigställda områdesbeskrivningarna, med tillhörande två
platsreportage. Sedan mötet beslutat om att i huvudsak återinventera och beskriva
kulturmiljöprogrammets miljöer enligt den enklare modellen, kom diskussionen främsta att röra
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nyttan av att på kartan peka ut enskilda, kulturhistoriskt värdefulla fastigheter inom och/eller utanför
kärnområdena. Mötets mening var att det är bättre att peka ut sammanhållna miljöer än enskilda
fastigheter på kartan. Delvis på grund av den tidsbesparing det ger i revideringsarbetet, men
framförallt därför att alla förändringar, även på fastigheter med enskilt lägre värden, påverkar
områdets samlade kulturmiljövärden. Beslutades att hela kärnområdet bör betraktas som ett
”särskilt värdefullt bebyggelseområde” enligt Pbl 8:13. Mötet pekade även på det orimliga i att
totalinventera de större huvudområdena och på risken i där att peka ut exempel på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader i kartan, eftersom de lätt kan misstolkas som de enda kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna. Bättre då att enbart i bild och bildtext lyfta fram enskilda värdefulla byggnader.
Mötet (liksom Västerviks museum via mail) ställde sig positiva till de båda platsreportagen som
ansågs mer lättillgängliga och levande än områdesbeskrivningarna, och därmed ett bra komplement
till dessa. Med tanke på materialets korta aktualitetshorisont, beslutades dock att det var att föredra
att inte fokusera på enskilda miljöer och projekt, utan hellre ta fram ett antal mer generella,
rådgivande faktablad kring särskilda teman i linje med vad som tidigare diskuterats (ex: ”Tegeltak i
Tjust”, ”1950-talsarkitektur i Västervik”, ”Skärgårdsbyar”). Utformningsmässigt kan dessa dock gärna
ha samma anslag som platsreportagen med positiva exempel, fångande bilder och en mer personlig
ton.
Sedan ambitionsnivån för revideringsarbetet fastslagits, diskuterades en lämplig etappindelning. Då
kommunen beslutat om att de närmast åren ta fram ett antal fördjupade översiktsplaner, framhölls
de samordningsvinster som skulle kunna göras genom att inleda kulturmiljöprogramsarbetet i
samma områden. De fördjupade översiktsplaner som ska tas fram är (f.n. i följande planerade
ordning):
1. Västervik
2. Gamleby
3. Loftahammar
4. Skärgården
Beslut togs om att prioritera dessa orter med angränsande områden i kulturmiljöprogramsarbetet
åren 2016-2017, och därmed täcka in en ett i detta sammanhang arbetskrävande sektor av
kommunen med tre tätorter och två större riksintresseområden. Kalmar läns museum uppdrogs att
räkna på tidsåtgång för inventering och beskrivning av dessa områden, inklusive de delar av
tätorterna som inte täcks in av 1986 års program, samt upprätta förslag på en lämplig etappindelning
för projektet som helhet. Kommunens stadsarkitekt och planfunktion uppdrogs att undersöka alt.
upprätta en stadsdelsindelning av Västervik.
Slutligen diskuterades dels behovet av en referensgrupp för projektet, dels hur materialet bäst skall
tillgängliggöras. Beslutades att det var önskvärt att referensgruppen samlar representanter från olika
delar av den kommunala kroppen, såväl politiker som tjänstemän, varvid kommunens
fastighetsbolag, bostadsbolag, turism- och näringslivsfunktioner nämndes särskilt. Även
representanter från lokala föreningar bör ingå, men bör variera med arbetets etapper, d.v.s. var i
kommunen arbetet bedrivs. Beslutades att kommunens hemsida bör ha information om projektet,
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samt att det färdiga kulturmiljöprogrammet skall läggas ut på hemsidan via kommunens kartmodul
(interaktiv karta). Beslutades även som önskvärt att vid projektets slut göra en informationssatsning i
form av utställning(ar) eller kulturmiljödag(ar). Vikten av inom- och utomkommunal förankring
underströks, varvid möjligheterna att informera vid kommunens ordinarie möten, vid samrådsmöten
för de fördjupade översiktsplanerna, i samband med näringslivsträffar och vid ev. träffar med
anledning av ”Hembygdens år 2016” lyftes fram.
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Bilaga 3 (10 sidor)

Förslag till

Kulturmiljöprofil för
Västerviks kommun
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TJUSTBYGDEN
Västerviks kommun har ett speciellt landskap. Det är ett landskap som löser upp
gränsen mellan land och hav, mellan då och nu. Långt inne i landet finns hälsningar
från förhistoriens kustbor: boplatser, gravar och hällristningar. Dåtidens havsvikar är
idag långsträckta dalgångar och sjösystem som skär genom urberget – glipor i
smålandsskogen, linjer att färdas utmed i alla tider. Kanske är det dessa tydliga
dalar, ”kjusor”, som gett området dess gamla namn: Tjust. I denna skogsrika bygd
har timmer flottats på dalarnas sjöar och åar, deras isar fått bära slädar med träkol
och ved. Just på gränsen mellan de öppna dälderna och omgivande skogsklädda
urbergshöjderna slingrar sig vägarna ännu fram, förbi faluröda trähusklungor och
ekbevuxna betesmarker. Här och där bryter en spikrak allé dalstråkets öppenhet och
låter ana en storstilad herrgård. Både bland stugor och herrgårdar finns speciella,
återkommande drag som ger byggnaderna sin alldeles egna stil.
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Dalar, sjöar och vattendrag
Utpräglade dalstråk som uppvisar det svallade sprickdalslandskapets tydligt ordnade
kulturlandskap, samt de landskapselement som förstärker mönstret.
Exempel: Öppna, långsmala dalgångar med byar och fornlämningar i övergången mot omgivande
höjder, eller småhöjder/åkerholmar. Kommunikationsleder längs med dalgångarna, både
vattenleder, vägar och järnvägar. Vattendragens och sjösystemens typiska miljöer med kvarnar,
vattendriven småindustri, vattenkraftverk och flottningslämningar.

Bronsålderskusten
Miljöer och objekt som vittnar om områdets landskap, invånare och kultur under
bronsåldern.
Exempel: Gravfält, gravrösen, hällristningar och skärvstenshögar etc.

Skogslandskapet
Områden och miljöer som vittnar om skogens betydelse som en allsidig resurs för
djurhållning, uttag av timmer, kolning m.m. i en sammansatt bondeekonomi, samt om
träråvaran som industriell resurs.
Exempel: Hagmarker, hamlade träd, fägator, bondsågar, kolbottnar, tjärdalar, skogsarbetarkojor,
skogsauktionsplatser, flottningslämningar, sågverk, snickerifabriker, båtbyggerier etc.

Herrgårdsbygden
Herrgårdar och storgårdar, inte enbart herrgårdsanläggningen i sig, utan även andra
typiska byggnader och landskapliga drag.
Exempel: Eklandskap, alléer, torp och statarbostäder, herrgårdsindustriella centra med ex.
kvarnar, mejerier och tegelbruk etc.

Byggnadstraditionen
För området kännetecknande bebyggelsemönster, byggnadstyper, material och detaljer.
Exempel: Radbyar, små klungbyar, ryggåsstugor, tvåvånings enkelstugor, båthus, lockpanel,
förvandringspanel, foderlösa fönster, tegeltak, rödfärg. Klassicerande drag med lunettfönster,
pilastrar, takgesimser och tandsnitt. ”Västerviksrevetering” etc.
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KUST OCH SKÄRGÅRD
Västerviks kommun är en kust- och skärgårdskommun. Landet sträcker sig ut i havet
och havet in i landet, både bokstavligen och bildligen. Kustens uddar och vikar ligger
växelvis omlott, som de knäppta händernas fingrar. Skärgårds- och lantbrukskultur
har smält samman. Fiske och båtliv har varit en självklar del av bondehushållens
vardag, vid sidan av djurhållning och åkerbruk. Hamnarna i Västerviks stad och
lastageplatserna utmed fastlandskusten har varit lika viktiga för inlandsbor som för
skärgårdsbor. Den betydelsefulla sjöfarten har berott av hur skärgårdens sjömärken
och fyrar skötts och hur lotsväsendet fungerat. Typiska kustindustrier som
skeppsbyggeri och stenhuggeri har präglat området, men från omkring sekelskiftet
1900 och med ökande omfattning har semesterfirande och sommarboende blivit allt
mer framträdande. Ett fritidslandskap har växt fram vid sidan av de gamla
fiskehemmanen.
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Sjöfart och kustnäringar
Sjöfartsmiljöer, samt miljöer och objekt som tydligt pekar på sysslor och näringar som är
typiska för kusten och skärgården.
Exempel: Hamnar, hamnmagasin, kajer, sjömärken, fyrställen, lotsställen, fiskelägen, glon,
båthus, sjöbodar, nätgårdar, varv och båtbyggerier, anläggningar för kustflottning, fiskindustri,
stenindustri, strandängar och betesholmar, fornlämningsmiljöer där den maritima kopplingen
framgår tydligt, exempelvis marinarkeologiska miljöer, vrak, skeppssättningar, hällristningar
med båtmotiv etc.
.

Skärgårdsnöjen
Miljöer och objekt som visar hur man förlustat sig och kopplat av vid kusten och i
skärgården.
Exempel: Brunnsmiljöer, sommarvillor, fritidshus, småbåtshamnar , båtklubbar, folkparker,
dansbanor, festplatser, semesterhem, pensionat, campingplatser pensionat etc.
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VÄSTERVIKS STAD
I Västerviks kommun finns bara en stad, som egentligen är två. Sedan 1200-talet har
Västervik utgjort ett maktsäte vid den norra Smålandskusten och regionens ekonomiska
centrum. Staden låg först vid Gamleby, ”den gamla staden”, men flyttades på 1400-talet
till sin nuvarande plats. Men de fornlämningsrika omgivningarna låter antyda att området
kring Gamlebyviken varit ett maktcentrum långt innan medeltid. Fram till mitten av 1800talet var Västervik den enda plats i Tjust där stadigvarande handel och, frånsett
järnbruken, kommersiell tillverkning fick bedrivas. När denna ordning upphörde vid 1800talets mitt, hade staden redan goda förutsättningar att utvecklas till en modern industrioch hamnstad. I alla tider har staden samlat en ekonomisk och bildningsmässig elit, som
uttryckt sin särställning i stadsmiljön. Först genom storslagna borgargårdar och några få
offentliga byggnader. Från 1800-talets slut i institutionsbyggnader, fabriker, huvudkontor,
parker, bank-, handels- och nöjespalats. Stadens successiva expansion från slutet av 1800talet kan avläsas av de olika stadsdelarnas tidstypiska planering och arkitektur.
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Huvudsäte i Tjust
Miljöer och byggnader i staden av representativ karaktär som uttrycker stadens
särställning som regionalt centrum för handel, tillverkning, utbildning, sjukvård,
samhällsadministration, kultur, nöjen m.m.
Exempel: Stadsmässig bebyggelse av offentlig och halvoffentlig karaktär. Institutionsbyggnader,
huvudkontor för större bolag etc.

Stadens årsringar
Tidstypiska områden och miljöer som med särskild tydlighet visar olika historiska skeden
och utbyggnadsepoker av staden.
Exempel: Historiska stadskärnan, det sena 1800-talets stad med park- och institutionszon,
sekelskiftet 1900 med storskalig stenstad och industrimiljöer, 1910-20-tal med träkåkar, 1930-40tal med funkishus, 1950-60-tal med stora områden med egna hem samt flerbostadshus, 1970-80tal med villakvarter, förnyelseområden på gammal industrimark.

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015. FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROFIL

BRUKSRIKET
Västerviks kommun är en bergslag och del av ett bruksrike. Från medeltiden till 1800talets slut har både järn, koppar och kobolt brutits här. Men det var tillgången på
skog och vattenkraft som gjorde att flera järnbruk grundades i området på 1600- och
1700-talen. Bruken var kapitalstarka, högteknologiska företag, men också sociala
trygghetssystem. De byggde sina egna världar ute i skogen med masugnar,
hammarsmedjor och praktfulla bruksherrgårdar. Kring dem krävdes en organisation
som även inbegrep bönder och torpare för att framställa och köra oändliga mängder
träkol och för att transportera malm och järn mellan kusten och bruken. När
järnbruksdöden grep omkring sig under slutet av 1800-talet, lyckades
Västervikstraktens bruk ställa om till nya tillverkningar. De gamla järnbrukens namn
spreds över världen genom moderna produkter: Överumsplogar, Gunnebostängsel
och Ankarsrumsspisar. Kring brukens industribyggnader växte välordnade
småsamhällen fram med bostäder, järnvägsstationer, hotell, butiker och
folkrörelsens samlingslokaler.
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Bruksorterna
För bruksorterna typiska strukturer och objekt som skapats av, eller med stark
delaktighet från, bruksföretagen eller arbetarkollektivet.
Exempel: Bruksgator, bruksherrgårdar, bostäder från olika epoker för arbetare och tjänstemän),
verksbyggnader vid vattendrag, slaggstensbyggnader, järnvägsstationer, brukshandel/konsum,
folkrörelsebyggnader som missionshus, nykterhetsloger etc.

Brukens landskap
Miljöer, byggnader och anläggningar utanför bruksorterna som uppkommit ur
bruksdriften eller anlagts och ägts av bruksföretagen.
Exempel: Gruvor, masugnsruiner, slagghögar, slaggstensbyggnader, kolbottnar, transportleder,
hamnar, kraftverk etc.
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Förslag till kulturmiljöprofil för Västerviks kommun
Kulturmiljöprofilen utgör en del av kulturmiljöprogrammets värdegrund. Den
uttrycker en värdering: ”Det här är särskilt viktigt – det tillmäter vi ett särskilt högt
värde”. Den ska vara ett redskap för att stärka värdet av och peka ut vissa miljöer.
Kulturmiljöprofilen ska alltså vara ett stöd i värderings- och urvalsprocessen. Den
formulerar också en begreppsapparat som underlättar dialogen under arbetets
gång. Kulturmiljöprofilen kan sannolikt även vara till hjälp i andra sammanhang för
att strukturera och prioritera när det gäller kommunens kulturarv och kulturmiljöer,
exempelvis för samverkan, lärande, resursstyrning eller marknadsföring.
Avsikten är inte att kommunens kulturmiljöer ska inordnas under kulturmiljöprofilens teman - en enskild kulturmiljö kan reflektera flera olika teman.
Kulturmiljöprofilens teman försöker spegla viktiga aspekter av livet i Västerviks
kommun, historiskt sett. Men det är också viktigt att komma ihåg att
värderingarna är färgade av vår egen samtid. Profilens teman, liksom det urval av
miljöer som ska göras, kommer att spegla och forma vår syn på historien. De utgör
en del av vår egen tids berättelse om Västerviks kommun. Kulturarvet rymmer alla
människor. Det finns många olika skildringar av historien och många olika åsikter
om vad som är viktigt.
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Varje år kommer tusentals besökare till Vråka.

Bilaga 4a (12 sidor)

Vråka är hemma
Hemlängtan – vilket vackert ord! Längtan tillbaks ger ofta ny framtidstro. Som i Vråka, där
hemvändarna gjort gemensam sak med kvarstannare och inflyttare för att skapa
hemkänsla i byn. Tillsammans gör man det man vill och nu har byn blivit ett besöksmål.
Framtiden ser ljus ut i Vråka!

Märta i hyttan.
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Butiken i det gamla kapellet
lockar många kunder. Erik och
lilla Gry hjälper dem till rätta.

- Ja, nu blev det så här… och jag är så glad för det! Elin låter förvånad över hur bra hon har det i Vråka.
Förvånad över livet. Hon och Erik ville bara inte bli kvar i stan efter universitetet. Så de flyttade till Eriks
barndomsby Vråka. Där fanns lugnet och naturen, faluröda hus och tre vitrappade frikyrkor – men också en
stark gemenskap. Och där fanns Märta som flyttat hem och startat glashytta i ett gammalt uthus. Märta
märkte att kunderna ville kunna köpa fika. Elin engagerades när Annika startade café i det gamla
sädesmagasinet.
Mittemot Elins och Eriks hus ligger det gamla baptistkapellet. - Vi ville verkligen ha det, det är en så vacker
byggnad. I åratal hade det bara använts som upplag. Sly och skog växte intill fasaderna. Vi ville ta hand om
det. En sån byggnad kan man ju ha till mycket. Man kan bo där, eller ha kontor, eller tillverka saker, eller sälja
saker. Vi visste inte riktigt, men det spelade inte så stor roll. Ägarna ville inte sälja.

”Elim 1882” står det oavnför porten, men baptistförsamlingen bildades redan 1865. Länge saknade de en
egen lokal, men efter ett möte hörsammades deras böner.
Samma natt kom en våldsam storm och fällde mängder med
träd, som bönderna valde att donera till uppbyggnaden av
ett bapistkapell.
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- Men så for vi till Indien och träffade Sonali. Vi såg hennes
vackra tygmönster. Vi märkte hur hon månade om sina
anställda. Vi gillade Sonali och det hon gjorde. Så väcktes
tanken på en butik med hennes saker i Vråka. När vi kom hem
lade vi ett konkret bud på baptistkapellet. Och då fick vi köpa!
Sedan gick allt fort. Vi fixade lokalen och skeppade hem
varorna. Efter ett par månader öppnade vi butiken.
Med glashytta, café och tygbutik, försäljning av ekologiska
grönsaker och en antikaffär som också säljer handmålat siden
har Vråka blivit ett besöksmål. Men där finns även
målarfirman, byggfirman och lantbrukarna som sköter byns
marker. Och Vråkabygdens byalag som en samlande kraft.
- Jag tror bymiljön betyder mycket för besökarna, att det är en
hel miljö med historisk atmosfär, säger Elin. Fast egentligen
har vi ju alla bara gjort det vi gjort för vår egen skull. För att vi
vill leva i Vråka, men inte välja bort roliga saker som att driva
affär. För att vi vill ta vara på det fina som finns här, både
människor och miljö. Vi gör det vi själva vill, men hämtar mod
och tar stöd i varandra.

Elin i butiken.

I Vråka har man blivit bra på att återbruka sina gamla hus. Kanske är det därför som den gamla byn
framstår som så modern? För att modernitet inte sitter på ytan, utan handlar om hur man tänker och vad
man gör. I Vråka tänker man nytt, man hämtar in världen. Samtidigt som man tar vara på de lokala
resurserna. Så skapar man hemkänsla, men kanske är det också så man bygger ett hållbart samhälle?

Baptistkapellet.
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Vråka radby

Vråka by (Västra Eds socken)
I Västerviks kommuns kulturmiljöprogram pekas Vråka ut som en speciellt värdefull kulturmiljö.
Mitt i byn ligger den gamla radbyn, med nära kontakt till ett omfattande järnåldersgravfält. I
byn finns också tre omisskännliga och snarlika frikyrkokapell; Eden, Elim och Betanien.

Vråka
bygravfält

Lundstugan
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ARBETSMATERIAL 2015-10-30. HUVUD- OCH KÄRNOMRÅDESBESKRIVNING ENLIGT FÖRENKLAD ”EMMABODAMODELL”.

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.

VRÅKA

Klass: 2

Byggnadstraditionen

Radbystrukturen, byggnadernas placering. Traditionella boningshus, varianter
av enkel- och parstugor. Rödfärgade byggnader med typiska paneler och
lertegeltak. Klassicerande drag (empire) i boningshusen och frikyrkokapellen.

Dalar, sjöar och vattendrag

Tydligt dalgångsstråk med färdväg. Byn i typiskt utblickande höjdläge.

Bronsålderskusten

Rösen och ristningar (skålgropar).

Vråka representerar en säregen bymiljö som saknar motsvarighet i kommunen. I bykärnan
finns ännu en tydlig radby med götiska gårdsmiljöer. Byns topografiska läge och bykärnans
nära kontakt med ett omfattande järnåldersgravfält tydliggör byns äldsta historia.
Halvoffentliga byggnader från decennierna kring sekelskiftet 1900 speglar en expansiv fas.
Radbyns bebyggelse och de tre frikyrkokapellen är centrala för byns kulturmiljövärden.
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Huvudområde Vråka (Västra Eds församling)
Öppet dalstråk som sluttar svagt mot sydost och en havsvik. Kulturlandskapet kring Vråka är i sina
huvuddrag välbevarat från 1840-talet (ex. avseende radbyn, vägar och inägomarkens utbredning). Området
som i huvudsak är präglat av kontakten med havet och tydligt visar på en f d havsvik utgör ett skålformat
plan, men i kanterna återfinns ett småskaligare kulturlandskap. Vråka by som ligger på den gamla bytomten
har adderats med ytterligare bebyggelse och är därför mycket utsträckt. Den gamla radbyn är dock
fortfarande tydlig.
Under 1800-talets senare hälft och början av 1900-talet expanderade byns bebyggelse. Dels genom
utflyttingen av gårdar, dels genom att hantverkare, handlare, frikyrkoförsamlingar och nykterhetsförbund
uppförde sina byggnader utmed vägarna. Denna expansiva fas kan tydligt avläsas, i synnerhet av byggnader
som ännu har en halvoffentlig karaktär: tre frikyrkokapell, två handelsbodar, nykterhetsloge och mejeri. Vid
sidan av radbyns bebyggelse har dessa karaktärsskapande byggnader ett särskilt kulturhistoriskt värde.

Kärnområde Vråka bykärna
Byn ligger i uppdraget läge med utblick över dallandskapets åkermark. Den historiska bykärnan finns i söder
i form av en radby på gammal bytomt. Radbykaraktären är klart bevarad, trots att flera gårdar flyttades ut i
samband med laga skifte. Till detta bidrar att de flesta boningshus och ekonomibyggnader ligger längs med
de långsmala gårdstomterna, med gavlarna på rad. Bebyggelsen är tämligen enhetlig till sin karaktär. De
tre omisskännliga och snarlika frikyrkokapellen utgör ett signum för byn och har därmed en avgörande
betydelse för kulturmiljön. Kapellen ger en slående bild av 1800-talets väckelserörelse och exemplifierar de
många nya sociala arenor som skapades av ett ökande förenings- och församlingsliv på landsbygden
decennierna kring sekelskiftet 1900. De tydliggör Vråkas ställning som ett lokalt centrum vid tiden.

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015. EXEMPELMILJÖ: VRÅKA

Skydd och riktlinjer
 Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas över eller på
annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även det s.k.
fornlämningsområde som omger varje fornlämning, Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen beslutar
om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
 Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och
alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär att de inte får tas bort
eller skadas.
 Kärnområdet bör betraktas som ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt Planoch bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Det får förändras, men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning
bör antikvariska hänsyn tas. Avsevärda förändringar inom kärnområdet bör bedömas utifrån ett
antikvariskt kunskapsunderlag som anger vilka kulturhistoriska värden som bör beaktas.
 Det är önskvärt att planbestämmelser upprättas för kärnområdet. I dessa bör en generell lovplikt införas
för rivning, för åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder
avseende ekonomibyggnader. Bebyggelsens kulturhistoriska värden bör i områdesbestämmelserna
skyddas genom varsamhets- eller skyddsbestämmelser.
 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 byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
 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:
Andersson, Susanne. 2006. "... som skedde uti Vråka."
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Vy över Vråka från söder.

Parti av radbyn i dess tydligaste del, i sydväst.

Parti av radbyn i dess tydligaste del, i sydväst.

Parti av radbyn i dess tydligaste del, i sydväst.

Parti av radbyn i dess tydligaste del, i sydväst.

Parti av radbyn i dess nordöstra del.

Sidobyggnad på Östergården, sydvästra delen av radbyn.
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Våka radby från söder. Vindmotor i förgrunden.

Ladugård och det gamla mejeriet, i den sydligaste delen av byn.
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Metodistkapellet Eden, invigt 1879. Står öde år 2015.

Baptistkapellet Elim, invigt 1882. År 2015 butikslokal.

Milsten i radbyn.

Missionshuset Betanien, invigt 1879. År 2015 bygglager.
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Den gamla kyrkvägen mot Västra Eds kyrka, idag vandringsled i sin fortsätta sträckning.

Sigfridsborg, en av byns gamla handelsbodar.

Lundstugan, år 2015 gemensamhetslokal/raststuga.

Oppgården, boningshusen.

Sädesmagasinet som även varit handelsbod. År 2015 café.

NTO-logen "Gideon" upphörde 1944 och är år 2015 bostad.

Bygravfältet.
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Bilaga 4b (10 sidor)
Nilla Borg och Elisabeth Hörling
bakar bröd på bronsåldersvis.

”Det här är jättespännande!”
Solen bryter igenom regnmolnen precis när bronsåldersmåltiden är klar. Fruktsoppan är gjord
av äpplen, plommon, vindruvor, hallon och björnbär. Till det bjuds honungssötade rågkakor
med färskost. Maten har lagats av Nilla Borg och Elisabeth Hörling tillsammans med
arbetskamraterna på Familjeenheten i Västerviks kommun. När de sätter sig ned för att äta,
visar sig regnbågen en kort stund över den fornlämningstäta dalgången vid Källsåker.

Ett mäktigt gravröse på höjden vid Hermanstorps fornlämningsområde.
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- Vi brukar ha en personalvårdsdag varje år och
då försöker vi lära känna kommunen, berättar
Elisabeth. Jag visste att det fanns många fina
miljöer från bronsåldern i Tjust. Därför
kontaktade vi Västerviks Museum och nu har vi
haft en superintressant dag under ledning av
Veronica Palm och Adam Norman från museet.

Veronica Palm kokar soppa med heta stenar.

- Jag tror absolut att fler skulle vara beredda att
betala en slant för att få uppleva det här,
fortsätter hon. Andra företag och föreningar,
men kanske också turistande barnfamiljer?
Badstrand och äventyrsbad är ju härligt ett tag,
men det finns på många ställen. Det här är ju
unikt och inte så lätt att kopiera. Konstigt att de
här speciella miljöerna inte marknadsförs mer
– man ska väl ta vara på det fina man har?
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För personalen från Västerviks Museum är det både
en vanlig och en ovanlig dag. Under åren har de
upplevt bronsåldern tillsammans med tusentals
skolelever, men det här är den första
vuxengruppen.
- Med skolbarnen reser vi verkligen tillbaka i tiden,
säger Veronica. Vi klär oss som då och får nya
namn. Men vi har ännu inte så många
bronsålderskläder i vuxenstorlek, så nu fick vi ha
modevisning istället.
Som arkeolog vet Veronica hur Tjustborna kan ha
haft det under under forntiden. När hon berättar
träder ett annat landskap fram. Men hon vet också
att utan guide är det svårt att se det förhistoriska
landskapet och livet som levdes där. Och att en del
av fornlämningarna är svårupptäckta, inte minst
bland hällristningarna.
- Därför driver museet nu projekt ”Bronsålderskust”
tillsammans med Västerviks kommun och Länsstyrelsen Kalmar län, berätttar hon. Först ska vi ta
fram ett redskap för mobiltelefonen som kan lotsa till de finaste bronsåldersmiljöerna och guida
runt i dem. En broschyr har vi redan gjort. Men vem vet var projektet är om några år? Då kanske
har vi ett helt upplevelsecentrum och drunknar i all fruktsoppa som lagas av turister och
konferensgrupper!

Övre bilden: Adam Norman demonstrerar och berättar om bronsålderns kläder. Nedre bilderna: Veronica Palm
visar ”Skålgropestenen”. Skålgroparna är en hällristningstyp som finns i många bronsåldersmiljöer. Troligen
skapades de för fruktbarhetsriter, men ingen vet säkert. Ännu idag offras mynt i groparna…

Bronsåldersguidning vid Hermanstorp.
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Källsåkersområdet (Målserums, Hermanstorps, Stenberga och Källsåkers fornlämningslokaler)
I Västerviks kommuns kulturmiljöprogram pekas Källsåkersområdet ut som en speciellt
värdefull kulturmiljö. Området utgör även ett riksintresseområde för kulturmiljövården (H91) på
grund av sina många och anslående fornlämningar. Fornlämningslokalen vid Hermanstorp är
lätt att besöka. Den ligger nära Västervik, samt vårdas och skyltas av Länsstyrelsen Kalmar län.

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015. EXEMPELMILJÖ: KÄLLSÅKER
ARBETSMATERIAL 2015-10-30. HUVUD- OCH KÄRNOMRÅDESBESKRIVNING ENLIGT FÖRENKLAD ”EMMABODAMODELL”.

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.

KÄLLSÅKER

Klass: 1

Bronsålderskusten

Området rikt på tydliga bronsålderslämningar, främst rösen, men även
skärvstenhögar och hällristningar.

Dalar, sjöar och vattendrag

Fornlämningar i höjd- och sluttningslägen kring två parallella och tydliga
dalgångsstråk, forna havsvikar.

Källsåkersområdet motsvarar till sin utbredning kulturmiljövårdens riksintresseområde H91;
Källsåker. Källsåkersområdet utmed Europaväg 22 är en av landets rikaste fornlämningsmiljöer.
Fornlämningarna representerar ett långt tidsavsnitt under förhistorisk tid där tyngdpunkten
ligger på bronsålder och äldsta järnålder. Lämningarna är särskilt sevärda genom sin
monumentalitet och variationsrikedom. Gravrösena som ligger på höjder i det öppna
odlingslandskapet kan upplevas väl från det kringliggande landskapet.
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Huvudområde Källsåker (Törnsfalls socken och Västerviks stad)
Källsåkersområdet utgörs av en forntida havsvik, kantad av skogsklädda urbergshöjder. Havsviken
är idag en dalgång med öppna leriga åkrar som bryts upp av kuperade, moränbundna småhöjder.
Landskapet är idag glest bebyggt, men urbant påverkat av större vägar och järnvägar.
Boplatslämningar och gravar i Källsåkersområdet visar på en bygd med särskilt lång kontinuitet.
Flera registrerade förhistoriska boplatser finns, varav några är arkeologiskt delundersökta. Området
har varit befolkat sedan äldre stenåldern och permanent bebott sedan yngre bronsåldern. I
området finns cirka 15 gravfält med i regel 5-11 fornlämningar. Ett större gravfält utgörs av 36
gravar. De allra flesta av fornlämningarna på gravfälten är rösen och runda stensättningar, men på
två av gravfälten förekommer högar i stället för rösen. I övrigt märks 80 ensamt eller i små grupper
liggande rösen och stensättningar. I området finns dessutom ett femtiotal skålgropsförekomster
och en lokal med hällbilder. På en del av lokalerna finns också skärvstenshögar.
Den sammantagna och varierade fornlämningsbilden i området gör Källsåkersområdet till en av
landets rikaste och mest upplevelsevärda bronsåldersmiljöer. Områdets främsta
bebyggelsehistoriska värden är knutna till mangårdsbebyggelsen vid Källsåkers gård och
Mommehåls gård.

Kärnområde Stenberga
Vid Stenberga finns en mängd gravar i form av rösen och stensättningar men även skeppsformiga
stensättningar liksom skärvstenshögar och hällristningar i form av skålgropar.

Kärnområde Hermanstorp
I hagmarkerna vid Hermanstorp finns mängder med gravar från bronsålder och äldre järnålder. I
området finns också odlingsytor i form av stenröjda fossila åkrar, skärvstenshögar och en sten med
160 skålgropar. Parkering och informationsskyltar finns i området.

Skydd och riktlinjer
 Huvudområdet utgör riksintresse H91 för kulturmiljövården. Enligt Miljöbalken skall det skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).
 Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas över
eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även det s.k.
fornlämningsområde som omger varje fornlämning, Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen
beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
 Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.
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 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 byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
 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.
 Äldre 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:
Bronsålderskust; Bronsålder i Västerviks kommun. Broschyr, Västerviks Museum, 2015.
Västerviks historia; förhistoria och arkeologi 1. Västerviks Museum, 2012. Red: Palm, V.

Utblick över dalgången från Hermanstorps gravfält.

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015. EXEMPELMILJÖ: KÄLLSÅKER

Gravröse vid Hermantorp.

Stenblock med 160 skålgropar vid Hermanstorp.

Tre generationer av riksvägen mot Stockholm vid Hermanstorp.

Detalj av kulturhistorisk informationsskylt vid Hermanstorp.

Stensättning och röse v. om Kejserslund. (Västervik 33:1-3)
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Vägen utmed dalgången vid Stenberga. Gravfälten typiskt placerade i höjdläge, d.v.s. vänster om vägen i denna bild.

Gravfält vid Stenberga med bl.a. skeppsformiga gravar
(Törnsfall 171:1).

Gravröse vid Stenberga (Törnsfall 172:1).

Ett av flera gravrösen på ett av gravfälten vid Stenberga
(Törnsfall 178:1).
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Gravröse vid Stenberga (Törnsfall 176:2?).

Mommehåls gård, huvudbyggnaden.

Milstolpe vid väg E22 vid Mommehål (Törnsfall 213:1).

Mommehåls gård, flyglarna.

Källsåkers gård med den ladugård som uppfördes i mitten av 1990-talet, sedan föregångaren ”Sveriges längsta ladugård”
brunnit ned. De två boningshusen uppfördes på 1840-tale som flyglar till en huvudbyggnad som aldrig kom att byggas.

Bilaga 4c. (18 sidor)
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Kärnområden är områden med särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, fornlämningar och/eller landskapsobjekt. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden som
bidrar till förståelsen för kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och historiska utveckling.

HUVUDOMRÅDE: VÄSTERVIKS STAD

Västerviks stadskärna

Klass: 1

Byggnadstraditionen

Traditionell stadsstruktur och stadsplan från 1600-talet. Timrade byggnader
med lokala särdrag (fasadtyper, tegeltak, detaljer, klassicerande dragempire). Byggnader formgivna av lokala arkitekter/byggmästare.

Sjöfart och kustnäringar

Hamnar/kajer med pollare m.m. Äldre magasinsbyggnader. Handelsgårdar.
Platsnamn.
Slottsruinen, kyrkan, rådhuset, Cederflychtska huset. Många representativa
offentliga byggnader från 1800-talet och det tidiga 1900-talet.
Stadens äldsta årsringar. Medeltid, samt 1600--1800-tal.

Huvudsäte i Tjust
Stadens årsringar

Kärnområdet Västerviks stadskärna motsvarar till sin utbredning kulturmiljövårdens
riksintresseområde H90; Västervik. Det omfattar Gamlebyvikens inlopp med Slottsholmen, samt
staden som den var avgränsad under 1700-talet och därmed även det medeltida stadsområdet.
Områdets sydvästra del lades emellertid in under staden först under 1800-talets andra hälft.
Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
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Stadskärnans topografi, Fiskarhamnen och Fiskaretorget, Slottsholmen med Stegeholms slottsruin
och medeltidskyrkan S:ta Gertrud utgör Västerviks kulturhistoriska stomme som synliggör historien
om ortens uppkomst och tidiga utveckling. Dessa företeelser har på olika sätt haft en långvarigt
central betydelse för staden och dess invånare, som når ända fram till nutid. Tillsammans med mer
rudimentära spår och arkeologiska lämningar under mark och vatten representerar de stadens
historia från det tidiga 1400-talet till slutet av 1600-talet. Stadskärnan som den möter oss idag –
med en närmast intakt stadsplan från slutet av 1600-talet och en rik flora av byggnader från 1700och 1800-talen – utgör en av landets äldsta och bäst bevarade trästadsmiljöer. Det stora
omvandlingstrycket till trots kan man i Västerviks innerstad ännu uppleva många kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och stadsavsnitt som samverkar till en helhetsmiljö som placerar staden i
särklass i Sverige.
Kartan visar de ungefärliga gränserna
för de delområden av stadskärnan som
beskrivs i texten.

Topografin i och kring Västerviks stadskärna visar tydligt de grundförutsättningar som gett upphov till
och format staden. Den breda vattenfronten med de två äldre hamnarna, Fiskarhamnen och
Skeppsbron, har varit avgörande för ortens utveckling. Samtidigt illustrerar de sjöfartens och
handelns betydelse för samhällsutveckling och stadsbildning ur ett mer allmängiltigt perspektiv. På
samma sätt ger läget vid en naturlig farledsspärr i en långsträckt Östersjövik inte bara perspektiv på
stadens egen historia, det illustrerar en större berättelse om samhällsorganisation, makt, krig,
kommunikation och ekonomi. Slottsholmen med den strategiskt belägna Stegeholms borgruin utgör
en självklar utgångspunkt för berättelsen om Gamla och Nya Västerviks stad, men ger även generell
kunskap om medeltidens städer. Vid sidan av ruinen utgör S:ta Gertruds kyrka stadens enda
bevarade byggnadsverk ovan jord, men särskilt i den norra delen av stadskärnan samt kring
Slottsholmen och Strömsholmen bör man utgå från att det finns medeltida lämningar under mark
och vatten.
Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
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Stadskärnans miljö som den möter oss idag utgör ett förträffligt exempel på 1700-talets handels- och
hamnstad. Stadsstrukturen överensstämmer nästan till fullo med 1707 års stadskarta som baserades
på den stadsplan enligt renässansens ideal som upprättades 1678, året efter det att staden förstörts
av den dansk-holländska flottan. Det närmast rätvinkliga gatu- och kvartersmönstret, Storgatans
centrala axel som band samman stadens huvudentréer från land- respektive sjösidan, d.v.s.
Västerport och Skeppsbron, samt det centrala Stortorget är några av 1600-talsplanens mer
framträdande och tidstypiska drag. Den terränganpassning av rutnätsplanen som kan märkas
indikerar dock att gator och platser har, eller kan ha, en längre kontinuitet än till 1600-talet. Ett par
tydliga exempel är St:a Gertruds kyrkogård/park som ligger på en höjdplatå och Strömsgatan som
följer en markant åssträckning.
Det finns även anomalier i stadsbildens strikta renässansplan som speglar äldre skeden. Nära St:a
Gertruds kyrka ligger S:ta Gertruds väg som antagits utgöra en rest av den medeltida huvudgatan –
en fortsättning av landsvägen mot Stockholm och Kalmar som ledde ned till stadens torg och hamn i
trakten av Fiskaretorget, för att fortsätta mot vindbron över till Stegeholm. Fiskaretorget kan
betraktas som stadens äldsta torg, med en trolig kontinuitet från medeltiden, även om större delen
av dagens torgyta byggs upp av senare utfyllnader. I kransen av kvarter kring Fiskarhamnen finns
också spår av en ålderdomlig gatu- och tomtstruktur som går tillbaks på ett medeltida mönster, trots
att dagens tomter eller strandlinjer inte är medeltida i sig. Medeltidsstädernas tomter tilläts ofta gå
ned ända till vattnet där köpmännen hade sina bryggor, sjöbodar och varumagasin. Förutom vid
hamnen hade allmänheten endast tillträde till vattnet genom smala vattugränder mellan kvarteren.
Från 1600-talet strävade myndigheterna mot att få bort privata sjötomter till förmån för breda
allmänna kajer, men i Västervik kantades stränderna av långsmala sjötomter med bryggor och
magasin ända in på 1900-talet. Västervik är en av få städer i landet där sådana tomter bevarats. Den
lätta skevhet som finns i stadens rutnätsstruktur, med riktningar som skiljer sig något mellan den
västra respektive östra delen av staden, har troligen sin förklaring i att planen anpassats efter två
bebyggelsekoncentrationer som fanns senast från 1500-talets mitt. Den ena låg vid den inre hamnen
och kyrkan, den andra söder om Strömmen, ut mot Skeppsbrofjärden.
En bidragande orsak till att Västerviks renässansplan är såpass intakt är det anmärkningsvärda
faktum att stadskärnan inte drabbats av någon omfattande brand sedan 1677. Det har också
medverkat till att en kulturhistorisk värdefull trähusbebyggelse bevarats i stora delar av innerstaden.
Västerviks stadskärna utgör en av landets äldsta och bäst bevarade trästäder. Många hus kan
dokumenteras från det tidiga 1700-talet. Strukturen och den äldre bebyggelsen bildar tillsammans en
helhetsmiljö som ger inblick i en mängd olika aspekter av 1700- och 1800-talens samhälle och
stadsliv, både avseende Västervikstraktens specifika historia och mer generellt. Större
sammanhängande avsnitt av äldre trähusbebyggelse finns framförallt i de nordvästra och sydöstra
delarna av stadskärnan, trots att dessa stadsområden inte undgått efterkrigstidens rivningar och
stadsförnyelse. Gårdarna i dessa områden var redan under 1700-talet mindre än de i stadens mer
centrala delar – en social zonering som ännu kan avläsas av bebyggelsemassans täthet och skala. På
de smala tomterna vänder husen inte sällan gaveln mot gatan. Trots att innergårdarnas bebyggelse
glesats ut under 1900-talet, kan man på många av dem uppleva täta och tydligt historiska
stadsmiljöer. Även i stadens mest centrala delar finns många bevarade hus och gårdar från 1700- och
1800-talen, men i denna stadens kommersiella kärna har förändringstrycket varit högre. Det märks i
viss mån genom att de äldre husen successivt moderniserats och byggts om, men framförallt genom
att mer storskaliga byggnader fått ersätt den småskaliga äldre bebyggelsen under 1900-talet. Två
Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
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perioder av stadförnyelse och ekonomiskt uppsving märks särskilt: tiden kring sekelskiftet 1900 och
efterkrigsperioden cirka 1960-1980. Den sydvästra delen av stadskärnan ligger utanför 1700talsstaden och har en annan bebyggelsestruktur – glesare och mer storskalig. Den började tas i
anspråk för stadsbebyggelse under 1800-talets andra hälft, men även här märks sekelskiftets och
efterkrigstidens intensiva byggnadsperioder.
Genom byggnadstraditionen och bestämmelserna i 1830 års byggnadsordning är den äldre
stadsbebyggelsen förhållandevis enhetlig och formmässigt återhållen. På de äldre husen finns
element som är typiska för den regionala byggnadstraditionen som fasader klädda med breda
lockpaneler och foderlösa fönster. Bestämmelserna i 1800-talets byggnadsordning avspeglas bl.a.
genom det förhållandevis stora antalet reveterade hus. Under 1800-talet byggdes många av husen
om och moderniserades. Fasaderna fick panel eller puts samt sparsmakade stenimiterande
trädetaljer som takgesimser och hörnpilastrar. Under det tidiga 1900-talet försågs de lite större
gårdarna ofta med frontespiser som gav dem ett mer resligt yttre. De mer storskaliga nybyggnationer
som tillkom vid samma tid fick mer iögonfallande utformning enligt den rådande epokens stilideal,
ibland tolkade av regionalt tongivande byggmästare och arkitekter så att även de kan infogas i en för
området typisk byggnadsstil. Flera av dessa uttrycksfulla byggnader utgör idag landmärken i
stadsbilden, intimt förknippade med stadens identitet.

Stadskärnans nordvästra del
Dagens kvarters- och gatumönster, liksom förhållandevis många tomtgränser, överensstämmer ännu
med det tidiga 1700-talets stad. Inom området finns större sammanhängande partier av
kulturhistoriskt värdefull äldre trähusbebyggelse, som ännu ger en god bild av den förindustriella
staden. Ned mot stranden, finns bevarade sjötomter och gatuavsnitt med vattugrändskaraktär. Där
står även ett par loftbodar, troligen från 1700-talet, som ett minne av den en gång så omfattande
magasinsbebyggelsen utmed stadens stränder. Boningshusen till några större handelsgårdar
markerar att sjötomterna varit eftertraktade och ägts av kapitalstarka borgare. I detta parti av staden
är byggnader och gårdar annars vanligen relativt små. Ett undantag finns dock även i de äldre
offentliga eller halvoffentliga byggnader som ligger kring medeltidskyrkan S:ta Gertrud, stadens
kyrkliga och sociala centrum. Här ligger Prästgården (ca 1750), det Cederflychtska huset (1751,
fattighus/lasarett) och Västerviks äldsta läroverk (1809). Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets
stadsförnyelse har satt begränsade spår i området. Däremot märks det sena 1900-talets rivningsvåg
tydligt genom att nybyggen fått ersätta den äldre bebyggelsen över hela kvarter, exempelvis av
Annagårdens äldreboende (1971, år 2015 delvis studenthem). Strävan att anpassa den nyare
bebyggelsens skala och utseende till omgivningarna är samtidigt uppenbar.
Stadskärnans sydöstra del
Ett större stadsparti med småskalig tomtstruktur och äldre trähusbebyggelse finns även kvar i
stadskärnans sydöstra del, som vid 1700-talets ingång endast delvis bestod av reglerade kvarter.
Gösta Bernhards gata markerar en tidigare längre väg i den dåvarande stadsgränsen. Under 1700talet stakades de nuvarande kvarteren Trakteraren och Båtsmannen ut på några kålgårdar och
åkerlyckor, vars sneda gränser går igen i det sistnämnda kvarterets tomter. Mot Kvarngatan skapades
stora tomter, i övrigt gjordes tomterna mycket små – ett tecken på ägarnas ringa ekonomiska
bärkraft. Det äldre kvarters- och gatumönster har bevarats, frånsett de kvarter med sjötomter som
skapades söder om Skeppsbron under 1700-talet. En gammal garveribyggnad (Garvaren 2) bevarar
Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
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idag minnet av den omfattande trähusbebyggelse av magasin, bodar och arbetslokaler som fanns i
sjökvarteren. De gavelvända husen är rikt representerade i området, bl.a. genom de åtta låga
båtsmansstugorna (ca 1750). De utgör idag ett av de bästa exemplen på hur en stor del av
stadsbebyggelsen kan ha tett sig under 1700-talet. Husen längst i söder, mot Järnvägsgatan,
markerar den utvidgning av staden som gjordes med 1879 års stadsplan, i samband med tillkomsten
av stadens nya huvudentré, järnvägsstationen. De är främst byggda decennierna kring sekelskiftet
1900 och hör snarast samman med park- och institutionszonen utanför det gamla stadsområdet. I
områdets norra kvarter finns en mer storskalig 1960-talstalsbebyggelse. Både i norr och söder finns
flera goda representanter för olika tiders arkitekturideal.
Stadskärnans centrala del med Strömsholmen
Även i stadskärnans centrala del är 1700-talsstadens gator och kvarter välbevarade.
Tomtindelningarna och bebyggelsen har dock påverkats av många ändringar genom tiderna,
framförallt under 1900-talet. Förnyelsen har skett både genom ombyggnader, rivningar och
nybyggen, samt omdaningar av kajer och torg. Den äldsta bebyggelsen är långt mer splittrad än i
stadskärnans nordvästra och sydöstra delar. Av skalan på de bevarade äldre gårdarna och husen
märks ändå att tomterna i området mellan Stortorget och Skeppsbron, har attraherat de mer
förmögna borgarna. Den expansiva perioden omkring sekelskiftet 1900 med ökad befolkning och
kommers avtecknas tydligt av flera stora bank-, affärs- och bostadshus, många av dem i jugendstil.
Särskilt märkbart blir detta vid Stortorget där stadens rådhus (1795) har sällskap av flera sådana
byggnader som det för sin tid toppmoderna Enanderska varuhuset (1907, Basaren 5), Kalmar enskilda
bank (1902, Basasren 4) och Västerviks Handelsbank (1904, Banken 1). Samma period märks kring
Fiskarhamnen, där flera tidstypiska byggnader markerar det tidiga 1900-talets stadsförnyelse, bl.a.
Saluhallen (1911), Varmbadhuset (1910) och det högresta Häggbladska huset (1911, Brukspatronen
7). Omfattande ombyggnader av stadens kajer och Slottsholmsvägen gjordes vid samma tid. Då revs
sjötomtsbebyggelsen för att ersättas av allmänna kajer och Strandvägen skapades. Några byggnader
visar ännu de tidigare sjötomternas gränser och bebyggelse, som magasinet på Vimmerströmska
gården (1790-tal?, Adam 5). SmuggIaregränd är troligen en vattugränd som funnits innan 1670-talet
och aldrig kom att rätas ut så som 1600-talsplanen föreskrev. Grändens historiska karaktär är
beroende av den anslutande gårdsbebyggelsen. Kring Fiskartorget har dock även efterkrigstidens
stadsförnyelse gjort radikala avtryck. Det gäller även andra delar av centrumområdet, inte minst
utmed Kvarngatan.
Stadskärnans sydvästra del
Stadskärnans sydvästra del ligger grovt sett utanför 1700-talsstaden. Ur kulturhistorisk synvinkel bör
området snarast betraktas i sammanhang med stadsdelen Östermalm, samt det bälte av parker,
fristående institutionsbyggnader och järnväg som då på internationellt manér lades ut kring staden.
Områdets bebyggelsehistoria är brokig, vilket går igen i stadsbilden. Här har främst legat
allmännyttiga byggnader, men också industrier, bostadshus och handelsfastigheter. Stadsstrukturen
härrör i grunden från år en plan som tillkom 1867, då Nya Läroverket (1870, idag Ellen Keyskolan)
skulle byggas. Planen modifierades med 1879 och 1927 års stadsplaner. Den öppna platsen vid
Paléns park med Vårdträdsplan har sin förklaring i en planerad gatukorsning mellan Nygatan och
Esplanaden. Förverkligandet av denna del av Esplanaden kullkastades när Nya Kyrkan S:t Petri (1905)
uppfördes. Den prydliga husraden mot Östra Kyrkogatan skapades främst under 1800-talets slut, bl.a.
Västerviks Sparbank (1866). Mot Båtsmansgatan märks byggnader från det tidiga 1900-talet som
Församlingshemmet (1914) och Posthuset (1912). Mot Kvarngatan fanns viss bebyggelse redan innan
Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
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1879, bl.a. ett bryggeri som legat där sedan det tidiga 1800-talet. Tillsammans med flera andra
byggnader i angränsande kvarter ersattes det på 1960-talet av ett stadsparti i modernistisk
stadsbyggaranda kring Spötorget. Folkets Hus (1965, idag ”Bryggaren”) och själva torget med sin
markplanering, utgör ännu ett genomarbetat exempel på arkitektur och stadsgestaltning från
efterkrigstiden, trots senare ombyggnader.
Slottsholmen
Slottsholmen med Stegeholmsruinen har en särställning i Västerviks kulturmiljö. De är stadens
ursprungliga lokaliseringsfaktor och representerar den övermakt vars vilja och beslut stadens borgare
varit beroende av. Efter det att Västerviks stad börjat arrendera Slottsholmen från Kronan från
mitten av 1700-talet blev den under drygt ett sekel ett varvs-, upplags- och arbetsområde. Sedan
Slottsholmen övertogs av staden och Slottsholmssparken anlades på 1880-talet har holmen varit en
plats för rekreation och förnöjelse. Ruinen har vårdats som ett historiskt minnesmärke. Den utgör
parkmiljöns kärna och har sedan mitten av 1960-talet fungerat som konsertlokal för den årligen
återkommande VisFestivalen. År 2015 befinner sig Slottsholmen mitt i en omdaningsprocess. En ny
storskalig anläggning med bostäder, restaurang, konferenslokaler m.m. kommer att byggas på
samma plats där två tidigare generationer restaurangbyggnader stått. I samband med anläggandet
görs arkeologiska undersökningar som kommer att öka kunskapen om holmens och stadens historia.

Kartan visar med röd skrafferad yta
utbredningen av fornlämning Västervik
94:1 (stadslager). De byggnadsminnen
som finns inom Västerviks stadskärna
visas med röda trianglar.
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Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt inom kärnområdet


Stadskärnans och Slottsholmens topografi som tillsammans med S:ta Gertruds gata,
Fiskarhamnen, Fiskaretorget samt de bevarade medeltida byggnadsverken S:ta Gertruds
kyrka och Stegeholmruinen tydliggör stadens äldsta historia.



S:ta Gertruds kyrka och Stegeholms slottsruin i egenskap av medeltida byggnadsverk och
stadens två historiskt sett viktigaste byggnader.



Stadskärnans vattenkontakt, såväl gatuutblickar som vattennära publika stadsrum, som
förklarar stadens lokalisering, samt framhäver stadens näringslivshistoria från medeltid fram
till idag.



S:ta Gertruds kyrkogård/park, Fiskaretorget, Skeppsbron och Stortorget och i egenskap av
betydelsefulla offentliga stadsrum med lång kontinuitet. Byggnader vid och med en
ursprunglig funktionell koppling till dessa platser.



1600-talets tidstypiska rutnätsplan, inklusive de äldre tomtindelningar och
oregelbundenheter som finns i denna. Strukturen med små tomter i stadens nordvästra och
sydöstra del samt större tomter i centrum.



Sjötomter och vattugrändsliknande gator, samt spår av sådana. De få bevarade äldre bodar,
magasin och hantverkslokaler som bevarats i kvarteren ned mot stadens stränder äger ett
särskilt värde som markörer av en månghundraårig rumslig organisation.



Stadens äldre trähusbebyggelse, uppförd från slutet av 1600-talet fram till början av 1900talet, såväl gatuhus som gårdsmiljöer.



S:t Petri kyrka med omgivande parker som del av den tidstypiska park- och institutionszonen
från slutet av 1800-talet som omgärdar den gamla staden. Slottsholmens park som ett
tidstypiskt område från samma era.



Byggnader med (ursprunglig) offentlig eller halvoffentlig funktion och/eller framträdande
arkitektur, vilka bidrar till miljöns stadmässighet, utgör märkesbyggnader och understryker
stadens ställning som regionens huvudsäte.



Byggnader som tydligt bevarar en historisk karaktär eller stil. Ett särskilt värde kan tillskrivas
byggnader med regionala/lokala särdrag.



Äldre och tidstypiska fasadskikt, takmaterial, snickerier och byggnadsdetaljer håller vanligen
hög kvalitet. De har ett kulturhistoriskt värde och stor betydelse för upplevelsen av den
historiska staden.



Gatubeläggningar, kajkanter m.m. i natursten har en hög materialkvalitet och förstärker
stadsbildens historiska karaktär.
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Befintligt skydd


Hela kärnområdet utgör riksintresse för kulturmiljövården, H90; Västervik. Enligt Miljöbalken
skall det skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).



Större delen av kärnområdet upptas av fornlämningsområde RAÄ Västervik 94:1 som utgörs
av s.k. stadslager där kulturlager och bebyggelselämningar från medeltid och framåt kan
påträffas. Stegeholms medeltida slottsruin utgör fornlämning med beteckningen RAÄ
Västervik 51:1. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas,
tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen.
Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger varje fornlämning,
Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och
fornlämningsområde.



De båda kyrkorna med sina kyrkotomter skyddas av Kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall
vårdas och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.



Inom kärnområdet berörs 31 fastigheter av byggnadsminnesförklaringar vilka beslutats av
länsstyrelsen (se karta ovan). Byggnadsminnen skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För
varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt de skall
vårdas samt i vilka avseenden de inte får ändras.



Hela kärnområdet samt strandnära områden på Norrlandet pekas ut som kulturmiljö nr. 131 i
Västerviks kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1986.



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 §).



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 §).

Rekommendationer och förslag till skydd


Ovan listade objekt, områden eller karaktärsdrag bör behållas, vårdas och tydliggöras.



Kärnområdet är känsligt för förändringar och bör betraktas som ett kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområde enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Områdets
fastighetsägare bör informeras om detta och vad det innebär. Området och dess byggnader
får förändras, men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvariska hänsyn
tas, vilket kan motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.



Inom kärnområdet bör bebyggelsens kulturhistoriska värden skyddas genom varsamhetseller skyddsbestämmelser i detaljplan.
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Stadskärnans nordvästra del

Utblick mot Gamlebyviken från Fabriksgatan. Mot vattnet skymtar de bevarade loftbodarna.

Norénska gården, uppförd 1796 med för Västervik
typisk lockpanel och foderlösa fönster.

Maechelska huset, från 1700-talets senare del.

Västerviks medeltida kyrka S:ta Gertrud.

Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

ARBETSMATERIAL 2015-10-30 KÄRNOMRÅDESBESKRIVINNG ENLIGT MODIFIERAD ”EMMABODAMODELL”.

Aspagården och Stadsägan 1261, två ålderdomliga, småskaliga gårdar intill S:ta Gertruds kyrka.

Gamla teaterns fint detaljerade träarkitektur. Teatern Gamla läroverket, byggt 1809.
byggdes som en av landets första stadsteatrar 1815.

Exempel på traditionellt plank på äldre fastighet mot
Östra kyrkogatan. De gula byggnaderna är sentida
bebyggelse som anpassats till stadens miljö.

Exempel på välbevarad och ålderdomlig
trähusbebyggelse vid Hamngatan.
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Stadskärnans sydöstra del

Gavelställda byggnader är särskilt vanliga i den sydvästra delen av stadskärnan med sina små tomer.

Båtsmansstugorna.

Vänstra huset (kv Lotsen) hör till den äldre trästaden,
medan övriga hör till det tidiga 1900-talets stad.

Parti vid Återvändsgatan med S:t Petrikyrkan i fonden.

Gösta Bernhards gata markerar stadsgränsen kring år
1700.
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Gård vid Strömsgatan/Båtsmansgatan.

Fasad med typiska detaljer: breda locklister och tandsnitt
ovan fönstren.

Bebyggelse utmed Båtsmansgatan, med garveribyggnaden längst bort i raden.

Kontrasten i skala mellan kv Båtsmannens äldre hus
och 1960-talsbebyggelsen i kv Trakteraren.

Brunnsgatan med modernistisk arkitektur. .
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Stadskärnans centrala del

Vy utmed Storgatan, stadens huvudgata som förbinder Stora torget med Skeppsbron. Skeppsbrofjärden i fonden.

Rådhuset vid Stora torget, uppfört 1793-1795.

Enanderska varuhuset vid Stora torget, färdigt 1907.

Större handelsgårdar ligger ut mot Skeppsbron.

Byggnad med i huvudsak välbevarad 1950-talssarkitektur
vid Brunnsgatan/Strandvägen.
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Utblick från Lilla Strömmen mot Fiskaretorget. Strandvägen med det högresta Häggbladska huset (byggt 1911)
representerar den stadsförnyelse som genomfördes i början av 1900-talet.

Detalj av varmbadhuset på Strömsholmen, vars
utformning givits samma stil som den näraliggande...

… Saluhallen. Båda byggnaderna ritades av den lokale
arkitekten Fredrik Anderberg.

Smugglaregränd kan vara en rest av gatusystemet
innan stadsregleringen 1678.

Wimmerströmska gården med snedställd
magasinsbyggnad som markerar en tidigare sjötomt.
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Stadskärnans sydvästra del

Stadens nya kyrka, S:t Petri, uppförd 1905.

Byggnader från det sena 1800-talet utmed Östra Kyrkogatan.
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Församlingshemmet, byggt 1914, och Posthuset, från
1912, vid Båtsmansgatan.

Qvarnströmska huset, välbevarat och tidstypiskt hyreshus
från 1904, hörnet Båtsmansgatan/Bredgatan.

Paléns park, ursprungligen planerad som en del av
Esplanaden.

Exempel på modernistisk bebyggelse vid Bredgatan.

Spötorget med det kraftigt ombyggda
Domusvaruhuset och det mer välbevarade Folkets
Hus.

Genomarbetad gatstensbeläggning på Spötorget.
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Slottsholmen

Utblick från Strömsholmen mot Slottsholmen med Stegeholmsruinen.

Referenser
Underlag och avgränsningar av riksintressen för kulturmiljövården - Västerviks kommun.
Manus, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2015.
Hammarskiöld, B-M. 1983. Från handelsplats till industrisamhälle. Ur: Landskap och bebyggelse i
Västerviks kommun. Västerviks kommun.
Johansson, Magnus. 2006. Västerviks gamla kyrkogård; kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/
begravningsplatser i Linköpings stift. Rapport, Kalmar läns museum.
Einarsson, L m.fl. 2010. Slottsholmen i Västervik. Rapport, Kalmar läns museum.
Eriksson, Birgitta m.fl. 1986. Kulturminnesvårdsprogram för Västerviks kommun. Västerviks kommun,
Stadsarkitektkontoret.
Fajersson, Malin m.fl. 1990. Västervik stadskärnan; kulturhistorisk bebyggelseinventering. Rapport,
Kalmar läns museum.
Johannisson, Susann m. fl. 2009. Västerviks kommuns industriarv. Rapport, Kalmar läns museum.
Lamke, Lotta. 2009. Skeppsbron – Barlastudden, Västervik. Rapport, Kalmar läns museum.
Sandell, J. 1987. Gamleby/Västervik; Medeltidsstaden 68. Rapport, Riksantikvarieämbetet och
Statens Historiska Museer.
www.lansstyrelsen.se/kalmar (Byggnadsminnen, Västerviks kommun)
www.slottsholmen.com
www.lantmateriet.se (Arkivsök, historiska kartor)
www.raa.se/fornsok (Fornsök, fornlämningsregistret)
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.

Västerviks stadskärna, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

Bilaga 4d (20 sidor)
ARBETSMATERIAL 2015-10-30. HUVUD- OCH KÄRNOMRÅDESBESKRIVNING ENLIGT ”EMMABODAMODELL”.

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

ÖVERUM

Klass: 1

Herrgårdsbygden

Överums herrgård.

Bruksorterna

Brukssamhället som helhet. Bruksmiljö med produktionsbyggnader,
herrgård, kyrka, arbetarbostäder. Brukstorget. Hammarsmedjan.
Arbetarbostäderna i Skarpens hage. Nya torget; Piazzan. Överums gamla
järnvägsstation. Folkets hus Vallonen.

Huvudområdet Överum motsvarar till sin utbredning kulturmiljövårdens riksintresseområde H 96;
Överum, vilket omfattar hela bruksorten.
Brukssamhället Överum har växt fram kring ett av landets mest betydelsefulla järnbruk som anlades
på platsen redan 1655. Den väl sammanhållna bruksmiljön med industribyggnader, herrgård, kyrka
och arbetarbostäder förlagda kring ett brukstorg utgör, efter en ombyggnad vid 1800-talets mitt,
det mest omfattande exemplet på det lokala stilidealet ”Tjustempir”. Järnbruket har präglat ortens
utveckling och bebyggelse allt sedan det anlades fram till nutid. Ortens bebyggelse kännetecknas av
en småskalighet och terränganpassning. Intill genomfartsleden ligger ortens centrum, torget Piazzan
som tillkom under 1950-talet då bruket och den nybildade Överums kommun upplevde något av en
storhetstid. Piazzan med det gamla kommunhuset i fonden manifesterar tidens planeringsideal och
Överum, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
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den framtidstro som då rådde. Överums senare bebyggelse utgörs framförallt av villaområden som
sträcker sig mot väster. Bostadshusen, många som egna hem, är uppförda under 1930-1970-talet
med tidstypiskt utförande och såväl gatunät, hus som trädgårdar är tydligt anpassade till
topografin.
Överum ligger omkring 4 mil nordväst om Västervik i ett sjörikt och relativt kuperat landskap.
Samhället ligger på den sydvästra sidan av den dalgång som följer Överumsån mellan sjöarna
Såduggen och Ryven. Överum är kommunens fjärde största ort med runt 1200 invånare. Genom
orten passerar väg 35 mellan Linköping och Västervik samt järnvägen Tjustbanan med hållplats i
Överum. Namnet Överum som innehåller formerna ”övre” och ”rum”, relaterar till ortsnamnet
Reverum i Lofta socken och syftar på platsens läge längre upp längs vattensystemet. Den första
noteringen av ortsnamnet är från 1390.
Platsen intill Överumsån var länge sockengräns mellan Lofta och Eds socknar och utgjorde under
1600-talet utmarker till byn Överum i Lofta socken. Samhället Överum har växt fram ur och kring det
järnbruk som anlades på platsen vid Överumsån år 1655 av bröderna Abraham och Hubert de Besch
samt deras svåger Henrik de Trij. De stora skogarna kring Överum och närheten till den kraftgivande
Överumsån med tre fall samt tillgången till bergmalm från gruvorna i norra Tjust bergslag avgjorde
placeringen av bruket. Bruket har alltid varit det centrala i Överum och präglat ortens utveckling.
Fram till 1930-talet var ortens bebyggelse huvudsakligen samlad kring bruksanläggningen och i dess
närmaste omgivning. Brukstorget i samhällets östra del utgjorde ortens centrum med herrgård,
kyrka, produktionsbyggnader och bostäder. Sydost om bruksmiljön ligger kyrkogården. Alldeles intill
ligger Överums gamla stationshus (1881) som stod klar då järnvägssträckan Västervik – Linköping
öppnades. Stationens placering i samhällets utkant avgjordes av topografiska orsaker och sedan 2006
finns en hållplats närmare samhället och stationshuset är privatägt.
Överums samhälle utbreder sig, som ett resultat av topografin, framförallt väster om bruksmiljön.
Dessa områden uppstod under årtiondena vid 1900-talets mitt som en följd av bildandet av Överums
kommun nyåret 1931.1 De efterföljande årtiondena efter kommunbildningen var en intensiv
tillväxtperiod för orten. Under dessa år ökade folkmängden och Överum växte till ett modernt
industrisamhälle. På mark som uppläts, avstyckades och såldes av bruket uppfördes kommunhus,
egen skola, ålderdomshem, nya bostadsområden med nästan 350 egnahemsvillor och flera
flerfamiljshus, Folkets hus samt ett helt nytt centrum.
Överums nuvarande centrum är förlagt till torget Piazzan och den genomfartsled, Linköpingsvägen,
som går genom samhället. Här ligger de få kvarvarande butikerna, men tomma skyltfönster vittnar
om den kommers som en gång präglat samhället. Flera av ortens offentliga byggnader återfinns även
i området söder om genomfarten. På en höjd sydväst om Piazzan Överums skola (1943-senare), en
tidstypiskt utförd skolbyggnad i gult tegel. Detta är ortens andra egna skola. Ortens första egna skola
(ca 1900), som delades av Lofta och Eds socknar2, ligger i närheten utmed Övrelundsvägen. Trots
sentida moderniseringar kan man ännu ana byggnadens ursprungliga funktion. Här ligger även en
brandstation. Utmed Linköpingsvägens södra sida och vidare vid korsningen med Dalhemsvägen

1

Kommunen bildades genom sammanslagning av områden från Lofta, Västra Ed, Ukna, Dalhem och Gamleby socknar. Dåvarande
bruksdisponenten Carl Sundberg var drivande i frågan om kommunbildning och kom också att bli kommunalrådsordförande.
Bruksledningens stora intresse för kommunbildningen bottnade i att brukssamhället ditintill legat inom fem olika socknar, vilket medförde
en del svårigheter för bruket och befolkningen.
2 Västra Eds socken hade också en skola i Överum som låg vid Skarpens hage. Denna revs i samband med breddningen av järnvägen.
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respektive Masugnsgatan ligger flera tidstypiska flerfamiljshus (1940-tal), varav några med
butikslokaler i bottenvåningen.
Ortens västra del utgörs av omfattande bostadsområden med framförallt egnahemsvillor. Områdena
är välplanerade med kvartersindelning, gatunät, stora tomter och husen liggande på rad.
Utmärkande för denna bebyggelse är att den karaktäriseras av en småskalighet och att den har
tvingats anpassa sig till den kraftigt kuperade terrängen kring Överumsån. Merparten av bebyggelsen
har tillkommit som bostäder för arbetarna på bruket och varje bostadsområde ger därför en
representativ bild för sin tids bostadsbyggande. Husen har övervägande haft putsade fasader och
lertegeltäckta tak, men i övrigt präglade av rådande arkitekturstilar.
Utmärkande för Överum, och många andra typiska bruksorter, är att orten i stort saknar annan
industri än bruket. Under 1950-talet skapades dock ett mindre industriområde utmed Dalhemsvägen,
i samhällets utkant. Här återfinns idag ett fåtal mindre industriföretag och en avfallsanläggning.
Folkets hus Vallonen med omgivande park ritades av arkitekt Axel Grape och ligger intill
Linköpingsvägen i samhällets utkant. Den tidstypiskt utförda byggnaden (1955) har viktiga
originalvärden och inrymmer danshall med servering, inomhusscen och biograf samt en
utomhusscen. Vallonen kom att ersätta den äldre festplats med dansbana som låg på
”Stockholmskullen” söder om bruksmiljön och en samlingslokal kallad ”Lusthuset” som låg på höjden
”Lusthuskullen” norr om Piazzan och ägdes av bruket. I folkparken anordnades tidigare bl.a. en
årligen återkommande Karneval, danser, biovisningar, konserter och sommarfester, men idag
används såväl den välbevarade byggnaden som parken sparsamt.
Sedan 1970 då Överums kommun överfördes till Västerviks kommun har ortens tillväxt varit
begränsad. Orten har alltid varit och är än idag starkt beroende av den dominerande bruksindustrin.
Bruket som på 1970-talet var en av länets största industrier med över 1000 anställda, sysselsätter
idag omkring 170 personer. Nedläggningen av gjuteriet 1980 innebar att 300 arbetstillfällen försvann.
Brukets nedgång har gett orten ett bostadsöverskott med rivningar som följd. Ortens två större
flerfamiljhusområden, vid Svedjebacken med fem hus från 1950-60-talet och Strömserumsområdet
med fyra hus från sent 1960-tal, är idag decimerat respektive helt utplånat. Utplanade markytor och
någon asfalterad gångväg är det enda som återstår.
Huvuddelen av vägnätet i samhället har tillkommit vartefter nya områden bebyggts, men det finns
några vägar med hög ålder som ännu följer sina gamla sträckningar. Svensbackevägen och
Norralidsvägen följer i stort gamla sträckningar. Björkvägen och Dalbovägen i övre Brukshagen följer
delvis den gamla sträckningen av vägen mot Landsberg (Linköping) och som ersattes av
Linköpingsvägen, väg 35, på 1930-talet. Uknavägen/Västra Edsvägen på östra sidan av Överumsån
följer huvudsakligen en äldre sträckning, men justerades något då järnvägsspåret byggdes om till
dubbelspår. Många av de senare anlagda vägarna har anpassats till topografin, men följer likväl en
planlagd struktur. Många av gatunamnen vittnar om ortens stora bruksindustri.
Inom huvudområdet finns den ett antal fornlämningar som ger ytterligare historisk tyngd åt miljön.
På höjden söder om bruksområdet kallad ”Stockholmskullen” finns ett förhistoriskt gravröse i form
av en stensättning som daterats till bronsålder/järnålder (Raä Överum 19:1/19:2). Lämningen anger
att platsen varit bebodd tidigt. I den norra sluttningen finns ett senare röjningsröse som tyder på att
marken varit uppodlad (Raä Överum 45:1). Intill Vallongatan ligger en väghållningssten (Raä Överum
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39:1). Centralt i Brukshagen, vid Spångbergsvägen, ligger en fyndplats där man hittat en yxa och
yxämnen (Raä Överum 55:1). Flera av de byggnader inom bruksmiljön som tagits ut bruk finns också
registrerade i fornlämningsregistret, hammarsmedjan (Raä Överum 2:1), hembygdsgården (Raä
Överum 49:1) och Brukstorget (Raä Överum 2:1) samt gamla prästgården (Raä Överum 52:1).

Karta över kärnområdet Bruksmiljön och Överums gamla järnvägsstation.

Kärnområde Bruksmiljön och Överums gamla järnvägsstation
Kärnområdet omfattar bruksmiljön och sträcker sig mot sydost till Överums gamla station och mot
nordost till Skarpens hage. Området med den gamla bruksmiljön utgör samhällets kärna och har ända
sedan 1650-talet då bruket anlades präglat ortens utveckling. Under 1800-talet hade bruket stora
framgångar och nybyggnationerna inom bruksområdet var omfattande, såväl av
produktionsbyggnader som av arbetarbostäder. Herrgårdsanläggningen restaurerades och alléer
anlades. Det är denna anläggning vi möts av än idag. I området, som måste räknas som kommunens
tydligaste bruksmiljö, ligger ännu produktionsbyggnader, brukskontor, kyrka, gamla arbetarbostäder
och herrgård samlade och bildar en helhet med vitputsade byggnader i strama former inordnade i en
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medvetet utformad stadsplan. Brukstorget med kyrkan (1872) utgör miljöns centrala plats. Öster om
brukstorget ligger herrgården med två flygelbyggnader (1700-tal) som fick sitt nuvarande utförande
på 1840-talet. Brukstorget inramas utmed Vallongatan och Bruksgatan av ett flertal enhetligt
utformade, främst vitputsade byggnader. De flesta byggnaderna präglas av nyklassicism/empir, trots
att de är uppförda vid olika tidsperioder och för olika ändamål. Bebyggelsen har genomgått stora
förändringar, men den klassicistiska strukturen är fortfarande mycket välbevarad. Överums bruk
utgör idag landets äldsta fabrik för lantbruksmaskiner och än idag finns en aktiv produktion av plogar,
såmaskiner och konstgödselspridare.
Till de äldsta bevarade industribyggnaderna inom bruket hör den gamla hammarsmedjan (1856-59)
vid ån öster om järnvägen, vilken idag fungerar som bruksmuseum. Här finns bland annat en
vattendriven stångjärnshammare och en så kallad tyskhärd, som möjligen kan vara den enda i landet
bevarad i originalskick. I området finns även den tidigare trädgårdsmästar- och förmansbostaden
”Pavelund” som sedan 1963 fungerar som hembygdsgård och ”Slakteriet”, ett äldre källarutrymme
som användes som järnlager och som byggdes på med ett bostadshus omkring 1900. I området ligger
även den nedre kraftstationen (1916) som byggdes av Överums bruk. Byggnaden är ett unikt
exempel på en tidig betongbyggnad i utpräglad jugendstil. Byggnaden är helgjuten i armerad betong
och en lång trätub från åfåran ledde tidigare fram till byggnaden.3 Huvudprojektör för anläggningen
var Qvist & Giers, Arboga. Stationen var i drift fram till omkring 1950. Strax norr om kraftstationen
ligger ett bostadshus där den person som ansvarade för kraftstationen bodde. Byggnadena är överlag
mycket välhållna och bidrar till miljöns speciella karaktär.
I Skarpens hage norr om bruksområdet finns ett område med arbetarbostäder i form av nio
enbostadshus och två större dassbyggnader uppförda under tidigt 1800-tal. Området var avsett för
de smeder som var verksamma vid bruket. Bebyggelsen är enhetlig och ligger samlad utmed en gata.
Husen är avsedda för en familj och är i ett plan med inredd vindsvåning under sadeltak av rött tegel
och en takkupa mot gatan. Fasader är klädda med rödmålad locklistpanel. Tidigare fanns även ett
flerfamiljshus i området, men det är idag rivet.
I kärnområdets sydöstra del ligger Överums gamla järnvägsstation. Den är en av de relativt få
stationer som låg utmed linjen mellan Västervik och Åtvidaberg och som var uppförda i tegel istället
för trä. Byggnaden är i gott skick och värdet förstärks av den relativt kompletta miljön runt omkring
med avträde, lokstall och magasinsbyggnader.

3

Den nedre delen av trätuben, som ledde in till kraftstationens turbin, revs 1992.
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Karta över kärnområde Piazzan.

Kärnområde Piazzan
Kärnområdet omfattar torgbildningen Piazzan med omgivande byggnader samt byggnaderna norr
om Bruksgatan. Torget i Överum kallas Piazzan och tillkom vid mitten av 1950-talet som ett resultat
av ett uppstått behov av ett större centrum. Vid denna tid hade Överums invånarantal ökat till 1700
invånare och det dåvarande centrumet vid Brukstorget räckte inte till. Miljön kring Brukstorget
ansågs dock ha så stora kulturhistoriska värden att den borde bibehållas i befintligt utförande.
Uppdraget att upprätta ett förslag på hur ortens centrum skulle kunna utökas gick till arkitekterna Ulf
Snellman och Tore Forsman, Stockholm. I deras förslag, som senare antogs 1955, presenterades en
utökning av ortens centrum mot norr. Den breda planteringen mellan Bruksgatan och Vallongatan
föreslogs förlängas mot norr och genom en torgbildning knytas samman med länsvägen. Kring det
nya torget föreslogs den bebyggelse som behövdes för centrumets utökning. På själva torgytan
avsågs ingen trafik vara tillåten, utan varutransporter till butikerna avsågs ske från de servicegator
som låg utanför bebyggelsen. I torget östra del, vilken utgjorde en förlängning av Bruksgatan och
Vallonsgatan, föreslogs ett nytt kommunkontor och ett brukshotell. Söder om torget föreslogs en
byggnad för hantverk och småindustri.
Förslaget kom i det stora hela att förverkligas. Piazzan stod klar 1956 och utgör en tydlig
rumsbildning tydligt präglad av de planeringsideal som gjort sig gällande på 1940- och 50-talet, där
torget skulle vara den största samlingsplatsen för orten. Kring torgytan ligger ett antal flerfamiljshus,
som ursprungligen hade butikslokaler i bottenvåningen. I fonden ligger Överums gamla kommunhus
som stod klart 1957 och som ersatte det tidigare kommunhuset4 vid Vallongatan vid Brukstorget.
4

Byggnaden eldhärjades 2006 och revs något år senare.
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Ursprungligen låg även polisstationen i byggnaden. Piazzan kom att väcka stor uppmärksamhet hos
samhällsplanerare och arkitekter. Man imponerades av hur ett så pass litet samhälle kunde bygga en
så fin och modern handelsplats med så många butiker. Här har funnits färghandel, järnhandel,
radiobutik, apotek, herrekipering, möbelaffär, ur och guld, barnkläder, konditori, post, polis och två
banker. Namnet Piazza är storslaget och för tankarna till ett italienskt stort, öppet torg med handel
och folkliv. År 2003 ombyggdes flera av de tidigare butikslokalerna i bottenplan till bostäder. Torgets
ursprungliga uttryck har påverkats. Konsum, en pizzeria och två friseringar är vad som finns kvar av
kommers vid den en gång så uppmärksammade och omskrivna handelsplatsen.
Piazzan var tänkt som en naturlig förlängning av Brukstorget. Enligt den byggnadsplan som togs fram
avsåg man att en större plantering mellan Bruksgatan och Vallongatan skulle knyta samman de två
områdena. Planen genomfördes aldrig och uppförandet av äldreboendet Ekhamra 1968 och
vårdcentralen på 1980-talet har sedermera brutit mot denna tanke. Flera äldre arbetarbostadshus
revs.
Norr om Piazzan, på motsatt sida av Bruksgatan ligger ett hotell (1905). Huset är exteriört relativt
välbevarat med ljust putsad fasad och drivs än idag som hotell. Alldeles öster om hotellet ligger en
rad med äldre byggnader som kallas för Rosendal, Gråbo och Källarbyggningen. Husen är uppförda i
timmer med rödmålad panel under tidigt 1800-tal som arbetarbostäder åt anställda vid bruket. I
Källarbyggningens källarvåning förekom handel och ölutskänkning under 1800-talet. Byggnaderna
fungerar idag som vandrarhem. Alldeles intill ligger ett mindre bostadshus som uppfördes som
bostad åt byggnadsarbetarna då gjuteriet uppfördes under sent 1960-tal. Huset bidrar till en känsla
av kontinuitet.
Strax sydost om piazzan, intill Linköpingsvägen, ligger det ljust putsade hus som ursprungligen
utgjorde Överums kommuns ålderdomshem (1935) och mittemot den gamla prästgården med två
flygelbyggnader (1800-tal) som flyttades till denna plats under 1950-talet. Prästgården låg tidigare i
bruksmiljöns norra del, men då ett nytt gjuteri skulle uppföras på denna plats fick prästgården flyttas.

Arkitekterna som utarbetade en generalplan för samhället 1949 och en byggnadsplan för de
centrala delarna 1955:
Ulf Snellman (1910-1982), Stockholm. Utbildad vid KTH 1933 och KKH 1948. Anställd vid Kooperativa förbundets
arkitektkontor 1935-41, fortifikationsavdelningen 1941-46, byggnadsstyrelsen 1948-61, Byggnadsrådet 1955-61. Egen
verksamhet från 1961 tillsammans med Tore Forsman, Forsman-Snellman Arkitektkontor. Framförallt verksam i Stockholm.
Verk i urval: Enskededalens sjukhus, stadsplan i Fisksätraområdet i Nacka, Pensionärshotell i Saltsjöbaden.
Tore Forsman (1910-?), Stockholm. Utbildad vid KTH 1933 och KKH 1946. Egen verksamhet från 1961 tillsammans med Ulf
Snellman, Forsman-Snellman Arkitektkontor, senare FRS Arkitektkontor AB. Framförallt verksam i Stockholm. Även
stadsarkitekt i Tyresö på 1950-talet. Verk i urval: Stadsplan för Tyresö centrumanläggning, stadsplan för Fisksätraområdet i
Nacka.
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Karta över kärnområde Brukshagen.

Kärnområde Brukshagen
Kärnområdet omfattar del av bostadsområdet Brukshagen, söder (och till viss del norr) om
Dalhemsvägen. Det var i detta område, väster om bruksområdet, som de första egnahemsvillorna
uppfördes under 1930- och 1940-talet. Området, som utgjordes av skogs- och betesmark, bedömdes
ha lämpliga terrängförhållanden för bebyggelse. Villaområdet är format efter en avstyckningsplan
som togs fram i den nyblivna kommunen i början av 1930-talet av lantmätare Georg Sundblad. De
flesta husen är enfamiljshus, många uppförda som egnahem, men det förekommer även parhus,
mindre flerfamiljshus och i ytterområdena även radhus (utanför kärnområdet). Husen är påtagligt väl
anpassade till terrängen. De äldsta husen präglas av tidens arkitekturideal, en brytpunkt mellan
1920-talets klassicism med hus med symmetriska fasader, spröjsade fönster och brutna
lertegeltäckta tak och 1930-talets funktionalism där husen har putsade fasader, flacka tak och stora
fönsterytor. Husen ligger på rad, indragna en bit från gatan, och omges ofta av stora, lummiga
trädgårdar med fruktträd, bärbuskar, planteringar och terrasseringar.
Området präglas av en tydlig planmässighet, där gatorna även om de tar stor hänsyn till terrängen,
ändå följer en slags struktur. Inom området finns flera ytor som p.g.a. terrängförhållandena eller för
dess vackra läge, redan på 1930-talet utlades som park, planteringar, som öppna platser eller som
mindre skogsavsnitt. I anslutning till Dalhemsgatan ligger en affärsfastighet som avsåg att försörja
området med livsmedel. Området utgör ett tidstypiskt villaområde och en viktig årsring i Överum
historia.
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Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt


De kärnområden som markerats på ovanstående karta.



Äldre vägdragningar (Dalbovägen, Bruksgatan, Svensbackevägen, Norralidsvägen,
Vallongatan och Uknavägen samt Västra Edsvägen).



Bruksmiljön med det centralt belägna Brukstorget som förstärker sambandet med
kringliggande produktionsbyggnader, gamla arbetarbostäder, herrgård och kyrka,
övervägande utformade enligt "Tjust-empirens" ideal.



Överums herrgård med tillhörande park.



Arbetarbostäder från tidigt 1800-tal väster om brukstorget samt den enhetliga
arbetarbebyggelsen i Skarpens hage med rödmålade 1½ plans hus.



Den offentliga karaktären i Överums centrum, som utmärks av handelshus utmed landsvägen
och den speciella Piazzan med sina affärshus samt av det tidigare kommunhus som flankerar
torget.



Den sammanhållna miljön kring Överums gamla järnvägsstation.



Bruksortens småskaliga bostadsbebyggelse från olika tidsepoker, väl terränganpassade och
vanligtvis 1½ till 2½ våningar höga.

Befintligt skydd


Huvudområdet utgör riksintresse H96 för kulturmiljövården. Enligt Miljöbalken skall det
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).



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



Överums herrgård är förklarat som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.



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



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 §).



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


Ovan listade objekt, områden eller karaktärsdrag bör behållas, vårdas och tydliggöras.



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 antikvariska hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.



Det är önskvärt att planbestämmelser upprättas för alla kärnområden. I dessa bör
bebyggelsens kulturhistoriska värden skyddas genom varsamhets- eller skyddsbestämmelser.
För kärnområden utanför detaljplanelagt område bör en generell lovplikt införas för rivning,
för åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder
avseende ekonomibyggnader.



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.



För att ge ytterligare skydd åt byggnaderna kring Brukstorget bör det utredas om den
byggnadsminnesförklaring som idag omfattar herrgården eventuellt kan utökas.
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Kärnområde Brukstorget, Skarpens hage och Överums gamla järnvägsstation

Brukstorget sett från Masugnsvägen.

Bruksgatan med sin vitputsade bebyggelse.

De gamla arbetarbostäderna utmed Vallongatan.

Hammarsmedjan.

Den gamla trädgårdsmästarbostaden Pavelund.
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Den nedre kraftstationen.

Vattendriven kvarn utmed Kvarngatan.

Två av de sammanlagt nio f.d. arbetarbostäderna i Skarpens hage, norr om bruksområdet.

I Skarpens hage låg tidigare även ett flerfamiljshus. Idag finns
endast uthuslängorna kvar.
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Nordväst om bruksområdet ligger ytterligare tre hus som
uppförts som arbetarbostäder, idag vandrarhem.
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Överums stationshus ligger strax sydost om samhället.

I den gamla stationsmiljön finns ännu det gamla lokstallet och Den nya hållplatsen vid järnvägen ligger i anslutning till
ett godsmagasin bevarat
bruksområdet.

Överum, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

ARBETSMATERIAL 2015-10-30. HUVUD- OCH KÄRNOMRÅDESBESKRIVNING ENLIGT ”EMMABODAMODELL”.

Kärnområde Piazzan

Överums centrum, torget Piazzan.

I fonden av torget ligger det tidstypiskt utformade f.d.
kommunhuset.

Hotellet ligger intill Piazzan, utmed Bruksgatan.
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En frisör huserar i en av de lokaler intill torget där det
fortfarande finns verksamhet.
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Byggnaden i korsningen Masugnsgatan – Linköpingsvägen
uppfördes som ålderdomshem i mitten av 1930-talet.

Den f.d. prästgården låg tidigare intill bruksområdet, men
flyttades till den nuvarande platsen vid Linköpingsvägen på
1960-talet då det nya stålgjuteriet uppfördes.

Kärnområde Brukshagen

Fjällstedtsvägen, en av de tidigast bebyggda delarna i Brukshagen.
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Flera av egnahemsvillorna i Brukshagen har ännu
ursprungskaraktären bevarad.

Parkområde i Brukshagen.

Egnahemsvillorna utmed Pionjärsgatan i Brukshagen
uppfördes under tidigt 1930-tal.

De två husen på Österlidsvägen i Östralid uppfördes av
Konsum åt sina anställda på 1940-talet.

Egnahemsområdena i Överum utmärks av småskalighet och påtaglig anpassning till den kuperade terrängen.
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Huvudområdet utanför kärnområdena

Linköpingsvägen går rakt igenom samhället. På höger sida skymtar ett av husen vid Piazzan.

Utmed Linköpingsvägen ligger flera flerbostadshus.

Ett av flera mindre flerbostadshus som ligger i samhällets
centrala delar, Masugnsgatan.

Överums första skola vid Övrelundsvägen, uppförd ca 1900.

Överums skola.
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Villa intill Linköpingsvägen med f.d. konditori. I bakgrunden
skymtar ett av de två kvarvarande flerbostadshusen vid
Svedjevägen.

Vid Svedjevägen uppfördes ursprungligen fem flerbostadshus
på 1950- och 1960-talet. Idag finns endast två av dessa kvar.

Flerfamiljshus med butikslokal i bottenvåningen utmed
Dalhemsvägen. I bakgrunden ses Filadelphiakyrkan.

Två mindre flerfamiljhus utmed Övrelundsvägen med
välbevarad karaktär.
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Från en höjd nordväst om bruksområdet har man vida
utblickar ut över samhället. Det dekorativt utformade
smidesstaket som omgärdar platsen är den enda resten efter
brukets nöjespaviljong som tidigare låg på platsen.
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Välbevarad, tidstypisk villa från 1940-talet utmed Tjustvägen. I Norralid norr om Brukshagen finns ett område med parhus
uppförda under 1940-talet.

I de yttre delarna av Brukshagen ligger radhus och mindre
flerbostadshus från 1960- och 1970-talet.

På platsen låg tidigare ett område med flerbostadshus från
1960-talet, Strömserum.

Folkparken Vallonen med folkets hus ligger intill Linköpingsvägen i samhällets norra utkant. Folkets hus-byggnaden erbjuder
såväl inomhus- som utomhusscen, biograf och danssalong.
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