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Motivering: Centralbygd med lång odlingskon-
tinuitet där sockencentrum, herrgårds- och 
allmogebebyggelse väl illustrerar lokalsamhäl-
lets sociala organisation och godsens påverkan 
på det agrara landskapet (Fornlämningsmiljö, 
Herrgårdsmiljö, Bymiljö).

Uttryck: Fornlämningsmiljö med gravar och 
fossil åkermark illustrerar områdets långa 
kontinuitet. Lekaryd sockencentrum med 
medeltida kyrka, sockenstuga, Lekaryds gamla 
och nya skola samt ett väl utvecklat kommuni-
kationsnät av lands- och byvägar visar platsens 
centrala roll i socknen. Herrgårdsmiljöernas 
storskalighet och symmetriska läge på ömse 
sidor om Dansjön illustrerar godsens visuella 
påverkan på landskapet. Herrgårdarnas storska-
liga åkermark med dess stenmurar, Gåvetorps 
tegelbruk, torpbebyggelse med tillhörande 
vägnät och utgården Hjärtenholm illustrerar 
godsens sociala och ekonomiska inflytande i 
lokalsamhället. Den bibehållna bystrukturen 
i Hjärtanäs illustrerar bondelandskapet från 
tiden innan 1800-talets stora skiften. 
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Klocktornet från 1741, klätt med rödfärgade 
spån, utgör ett väl synligt landmärke i  
Lekaryds socken. Foto: Thomas Lissing.
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Förord
Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda ligger i 
Alvesta kommun, strax norr om tätorten Alvesta. Det är ett 
riksintresseområde vars historia spänner över en stor tidsrymd 
och som geografiskt är uppdelat på fyra separata miljöer. 
Bosättningar har funnits i trakten sedan åtminstone brons-
åldern, vilket visar sig i de väl synliga fornlämningsområden 
som finns inom området. Inte minst talande är de vapen-
gravar som på 1960-talet grävdes ut strax norr om Dansjö 
herrgård.

Lekaryds medeltida kyrka ligger centralt i denna bygd, 
som präglats av goda kommunikationer och ett framväxande 
odlingslandskap. De kringliggande miljöerna berättar om 
olika aspekter i denna utveckling, med uttryck i både allmo-

gens enklare byggnader och herrgårdarnas högreståndsmiljöer. 
Hjärtanäs radby visar det oskiftade lantbrukets bystruktur. 
Dansjö och Gåvetorps representativa gårdar ligger naturskönt 
på var sida om den långsmala Dansjön. Dessutom innefattar 
riksintresset berättelsen om industrialiseringen vid 1800-talets 
slut, något som påverkade samhällets alla strukturer. Den 
enkla torpbebyggelsen öster om Gåvetorp påminner om sta-
tarnas och arbetarklassens levnadsvillkor.

Denna skrift berättar om en kulturmiljö av riksintresse, 
Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda. Författare är 
frilansjournalist Thomas Lissing, Växjö.

Kristina Alsér
Landshövding

Heidi Vassi
Länsantikvarie
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Kvarlämnat jordbruksredskap som vittnar  
om bygdens tidigare viktigaste näring. 
Foto: Thomas Lissing.
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Riksintresset Hjärtanäs – Dansjö  
– Gåvetorp – Spåningslanda 
Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 

eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

natur- eller kulturmiljön. (3 kap. 6§ miljöbalken)

Ett riksintresse är ett område som anses ha särskilda värden. 
Det kan vara ett orört naturområde eller en kulturhisto-
riskt intressant miljö. I Sverige finns drygt 2000 områden 
som utpekats som riksintressen. Det är miljöer som är av 
nationell betydelse och som tillsammans representerar vårt 
lands historia från stenålder till nutid. Några av dessa är geo-
grafiskt betingade, till exempel är hela Öland och Gotland 
riksintressen. Andra är kopplade till energiutvinning eller 
kommunikationer. Gemensamt för dem är att de ska skyddas 
långsiktigt mot åtgärder som kan skada deras specifika värden. 
De skyddas bland annat av bestämmelserna i 3 och 4 kap i 
miljöbalken. Boverket har det övergripande ansvaret och flera 
myndigheter, bland annat Riksantikvarieämbetet, bedömer 
vilka områden som kan utses. Kommunerna ska ta hänsyn till 
riksintressena i sina översiktsplaner och länsstyrelserna beva-
kar sedan att miljöerna inte riskerar att ta skada av exploate-
ring och nya byggprojekt.

I Kronobergs län finns 36 områden som pekats ut som riksin-
tressen. Ett av dessa är Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spå-
ningslanda. Motiveringen för riksintresset lyder:

Centralbygd med lång odlingskontinuitet där sockencentrum, 
herrgårds- och allmogebebyggelse väl illustrerar lokalsamhällets 
sociala organisation och godsens påverkan på det agrara landska-
pet (Fornlämningsmiljö, Herrgårdsmiljö, Bymiljö).

Riksintresset innefattar som namnet antyder flera olika mil-
jöer, i Lekaryds och Aringsås socknar. De är Hjärtenholms 
utgård och Hjärtanäs by med inägor, Dansjö gård med inägor, 
Gåvetorps gård med inägor, Lekaryds by med större delen av 
inägorna samt Spåningslandas inägor. Området ligger i Alves-
ta kommun, norr om centralorten och huvudsakligen norr 
om riksväg 25, på båda sidor om stambanans sträckning upp 
till och med Dansjöns södra del. Spåningslanda utgör den 
enda delen söder om riksvägen, i tätorten Alvestas utkant.  
I riksintresset ingår även Gåvetorps torpbebyggelse nordost 
om nuvarande gränsdragning, samt den fossila åkermarken 
söder om Spåningslanda.
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Lekaryd -  
sockencentrum  
med lång  
kontinuitet

Från tidig medeltid har Lekaryds kyrka utgjort  
ett naturligt centrum i Lekaryds socken. 
Foto: Thomas Lissing.

Väl synlig i landskapet, på sluttningen av en långsträckt 
höjdrygg, ligger Lekaryds kyrka. Den uppfördes under 
senmedeltiden och blev tidigt mittpunkten i det 
sockencentrum som Lekaryd utvecklades till. Namnet 
Lekarydh nämns första gången i skriftliga källor år 
1422. Runt kyrkan växte bebyggelsen fram och i flera 
riktningar anlades nya vägar.  Vid sidan av den religiösa 
betydelsen fungerade Lekaryd även som bygdens 
politiska centrum och sociala mötesplats. Orten 
ligger centralt inom gränsdragningen för riksintresset 
och står i nära relation till de omkringliggande 
herrgårdsmiljöerna, allmogebebyggelsen och 
fornlämningsmiljöerna. 
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Detalj av karta över Allbo härad från 1660, orienterad åt väster. Både Spåningslanda och Gåvetorp är här markerade som säterier. 
Foto: Lantmäteriet.

12

Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda



Lekaryds kyrkby omges av ett öppet odlingslandskap. Foto: Thomas Lissing.
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Landskapet inom Lekaryd är lätt kuperat och domineras av 
jordbruksmark. Det är därför förhållandevis öppet även om 
det också finns betydande inslag av skogsmark. Den smala 
och långsträckta Dansjön ger tillsammans med åsarna en visu-
ellt tydlig nord-sydlig riktning i landskapet, som förstärks av 
Lekarydsån, stambanan och de parallellt dragna större vägarna. 

Längs Lekarydsvägen började renodlade villor uppföras vid 1900- 
talets början. Foto: Thomas Lissing.
Till höger: Modern villabebyggelse växte fram längs Lekarydsvägen  
på 1900-talet. Foto: Thomas Lissing.
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Bebyggelsen utanför Lekaryds by är koncentrerad till höjdryg-
gar och sluttningar och de representativa herrgårdsmiljöerna 
ligger på var sin sida om Dansjön. Den enklare torpbebyggelsen 
finner man längs de mindre skogsvägarna. Längs Lekarydsvä-
gen har en modernare bebyggelse växt fram under 1900-talet, 
delvis utan direkt anknytning till jordbruket.

Lekaryds kyrka uppfördes på 1200-talet, och ersatte då en 
tidigare träkyrka. Det är en salskyrka i sten med rektangulärt 

Lekaryds kyrka har med tiden fått större fönsteröppningar. Foto: Thomas Lissing.

långhus och högrest tak, med separat klockstapel från 1740-
talet. Den har som de flesta medeltidskyrkor genomgått 
många förändringar, och har med tiden fått större fönster 
samt byggts ut med vapenhus åt väster och sakristia åt norr. 
Interiör och inredning har också ändrats, men flera av de 
kvarvarande inventarierna berättar om den lokala adelns  
sociala status. Från Gåvetorps gods skänktes bland annat  
silverkandelabrar, silverbägare, krucifix samt en altartavla 
målad 1794 av Pehr Hörbergh. 
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Inom riksintresseområdet finns 
flera milstenar bevarade. 

Foto: Thomas Lissing.
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Lekaryds betydelse som sockencentrum är fortfarande synlig, inte 
minst genom vägnätet. I byn sammanstrålar ett flertal vägar, både 
landsvägar och mindre byvägar. Kring år 1800 anlades bron över 
Lekarydsån, vilken nu är en av länets äldsta bevarade stenvalvs-
broar. Längs vägarna finns också flera milstenar bevarade.

Kommunikationerna var tidigt goda i Lekaryds socken och vid kyrkan strålade flera vägar samman. Lekaryds medeltida kyrka med klockstapel 
från 1700-talet. Foto: Thomas Lissing.

Kring kyrkan uppfördes byggnader med både kyrkliga och 
världsliga funktioner. Lekaryds prästgård stod färdig 1767 och 
var förutom bostad åt prästfamiljen även en mötesplats för 
byns gemensamma angelägenheter. Idag fungerar huset som 
sockenstuga. 
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Mycket vatten har runnit under den gamla 
stenvalvsbron sedan den uppfördes om-
kring år 1800. Foto: Thomas Lissing.
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Lekaryds gamla skolhus uppfördes 1880, och ersattes 1914 av 
ett nytt i rött tegel, skänkt från Gåvetorps bruk. Den gamla 
skolan övergick då till att vara kommunalhus. Dessa byggna-
der, tillsammans med kyrkan och nätet av vägar påminner än 
idag om byns roll som socknens medelpunkt sedan medelti-
den. 

I Lekaryds by ligger bebyggelsen samlad  
mitt i odlingslandskapet. 
Foto: Thomas Lissing 

Lekaryds sockenstuga. Foto: Thomas Lissing.

Den nya skolbyggnaden uppfördes 1914 av tegel från Gåvetorps 
tegelbruk. Foto: Thomas Lissing.
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Riksintresseområdet har en tydligt geografisk indelning, 
fördelat på de fyra miljöerna Dansjö, Gåvetorp, Hjärta-
näs och Spåningslanda. De befinner sig till största delen 
inom Lekaryds socken, och den medeltida kyrkplatsen 
med omnejd utgör därför en naturlig mittpunkt. Till-
sammans berättar miljöerna om det  odlade landskapets 
framväxt, om dess kontinuitet från förhistorisk tid fram 
till 1800-talets stordrift. Det berättar också genom torp 
och herrgårdar om befolkningens sociala status och om 
hur industrialismen på 1800-talet skapade nya sam-
hällsstrukturer. Miljöernas olika karaktärer tillför skilda 
berättelser till centralbygdens historia, där Lekaryds 
kyrkby utgjorde det naturliga navet. 

Gåvetorp ligger naturskönt invid Dansjön. 
Foto: Thomas Lissing.

Bebyggelsen i Lekaryds kyrkby ligger koncentrerad kring den medel-
tida kyrkan. Foto: Thomas Lissing.
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Dansjö herrgård ligger naturskönt belägen på en udde vid Dansjöns västra strand. Den befinner sig på en höjd 
med utsikt över hela sjöns längd. Det kringliggande odlingslandskapet är öppet och en kort lövträdsallé leder från 
landsvägen in till herrgården. I anslutning till gården finns hagmarker med stora ekar och väl synliga fornlämningar. 
Godset delar i mångt och mycket historia med Gåvetorps herrgård, som ligger på sjöns motsatta sida. 

Dansjö

En kort lövträdsallé ramar 
in uppfartsvägen till  

Dansjö gård. 
Foto: Thomas Lissing.
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Samspelet mellan Dansjö och Gåvetorp har 
historiskt sett varit både omfattande och 

betydelsefullt. Foto: Thomas Lissing.
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Dansjö gård har anor från medeltiden och nämns första gång-
en år 1465, då den beboddes av frälsemannen Håkan Persson. 
Efter hans död övergick den till Jöns Laurensson Rosenbjelke 
på Lästad gård.

Men traktens historia går betydligt längre bakåt i tiden än 
så. På Ekbacken, en kilometer norr om gården, ligger ett forn-
tida gravfält med ett flertal anläggningar. Det fyra meter höga 
Kongsröret, eller Kongshögen, är den mest framträdande 
och i gravfältets västra del står en skeppssättning som kallas 
Kongsgraven. Enligt den välkända Bländasägnen skulle Dan-
sjön fått sitt namn efter danskarnas nederlag vid Lekaryd och 
den danske kungen och hans söner begravts just här.

I fornlämningsområdet finns också ytterligare tre rösen 
och 14 runda stensättningar. Ett tiotal av lämningarna grävdes 
ut på 1960-talet och man hittade då två brandgravar i en av 
dem. Där fanns en mansperson i krigarutrustning, med svärd, 
lans, spjut och sköld, samt ett hopböjt eneggat svärd. I graven 
fann man även hans hund, några kamfragment, krukskärvor 
och ett profilerat dräktspänne. En andra grav innehöll brända 
benrester av en kvinnoperson, en järnkniv, en lansspets, en 
spjutspets, delar av en sköldbuckla samt ett hopvikt tveeg-
gat svärd. Med tanke på föremålens karaktär kallar man dem 
vapengravar, en typ av fornlämning som förekommer mycket 
sparsamt i Kronobergs län och delvis är koncentrerade till 
trakten kring Alvesta. Svärdens skick förklaras av att de hade 
gjorts obrukbara innan de begravdes med sina ägare.

Från Kongshögens upphöjda läge är utsikten 
över Dansjön och Gåvetorp anslående. 
Foto: Thomas Lissing.
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Fornlämningsområdet ligger alldeles intill riksväg 126 och har 
gjorts tillgängligt med parkeringsplats. Kongsröret syns redan 
från vägen, medan de andra fornlämningarna kan vara svårare 
för en besökare att upptäcka. 

Först vid mitten av 1800-talet formades det som skulle bli 
Dansjö herrgård. Kammarherren Uno Angerstein på Gåve-
torp köpte då samman de mindre Dansjö-gårdarna och 
bildade ett nytt herresäte med storskaligt lantbruk. År 1870 
sålde han godset till sin svärson, löjtnanten Rikard Ehrenstråle 
och dennes bror Karl, vilket var inledningen på herrgårdens 
verkliga blomstringstid. De två bröderna startade 1874 ett 
bränneri på gården, som tillverkade Dansjö Blända-Punsch 
och Dansjö Aquavit. De lät uppföra en stor byggnad av sten 
med korsvirke, omkring 30 meter lång och med en rymlig 
vind över dess mitt. Hembränning var sedan ett drygt decen-
nium förbjudet och i det storskaliga jordbruket fanns ekono-
miska fördelar med bränningen. Avsättningen var också god, 
inte minst med brödernas nära kontakter till officersmässen 
vid Kronobergshed och till Grennaforsa brunn. Det färdiga 
brännvinet skeppades över i särskilda pråmar till Gåvetorp, 
där det forslades vidare på den nyanlagda järnvägen.

Bränneriverksamheten fick ett våldsamt slut ett decen-
nium senare. Då hade Dansjö sålts vidare till patron Adolf 
Persson, som även ägde Grennaforsa. Tillverkning och försälj-
ning hade ökat och Persson upprustade bränneriet med nya 
maskiner. Han lät också uppföra nya bostäder för arbetarna. 
Men på förmiddagen den 19 januari 1885 exploderade den 

Stensättningen norr om Dansjö står mycket nära väg 126. 
Foto: Thomas Lissing.
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stora mäskkokaren. En arbetare omkom och ytterligare en 
skadades svårt, och själva byggnaden blev fullständigt raserad. 
Persson återupptog produktionen ett kort tag, men när han 
själv avled i april samma år försattes bränneriet i konkurs. 
Inventarierna såldes och byggnaden revs. En del av materialet 
återanvändes några år senare när tegelbruket på Gåvetorp 
tillbyggdes, och likaså kunde flera av de som blivit utan jobb 
få arbete där. Av det gamla bränneriet på Dansjö återstår idag 
inga synliga rester.

Huvudbyggnaden på Dansjö uppfördes 1927-30, och ersatte 
då en enklare byggnad. Stilen är nyklassicistiskt symmetrisk, 
med tydlig inspiration från senbarocka säterier. Fasaden är 
mycket ljust slätputsad med rusticeringar kring entréparti och 
gavelhörn. Mansardtaket har valmade gavlar och en markerad 
åtskillnad mellan de övre och nedre tegeltäckta takfallen. Med 
sin upphöjda placering syns huvudbyggnaden på långt håll i 
det öppna odlingslandskapet. 

Dansjö gård drivs fortfarande som ett storskaligt lantbruk. Foto: Thomas Lissing.
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Gåvetorps herrgård ligger nere vid Dansjöns östra strand, mittemot Dansjö. Det öppna vattnet erbjuder fri sikt 
mellan de två godsen, som genom ägarförhållanden och verksamhet varit tätt förbundna med varandra ända 
sedan medeltiden. Från den gamla landsvägen öster om sjön leder en tillfartsväg ner mot gården, inramad av både 
stenmurar och en dubbel allé. Den udde som herrgården ligger på avgränsas i öster av stambanans spår i syd-nordlig 
riktning, och den sentida bron över spåren gör att bara mangårdsbyggnadens övre del är synlig från landsvägen. 

Möjligen är det Gjordatorp som 1490 nämns i Arvid Trolles 
jordebok den ursprungliga stavningen.

Gåvetorp

Namnet Gåvetorps ursprung är inte helt klarlagt. Det 
omnämns första gången på 1600-talet i avskriften av ett 
bytebrev från 1466 och skrivs där Geewotorp och Gowetorp. 

Gåvetorps gård, invid Dansjön, med mangårdsbyggnad och två flyglar. Flygelbyggnaderna är äldre än mangårdsbyggnaden. Foto: Thomas Lissing.
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Vägen fram till Gåvetorps mangårdsbyggnad kantas 
av stenmurar och en dubbel lövträdsallé. 

Foto: Thomas Lissing.
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Håkan Peterson på Dansjö är den första kända ägaren till 
Gåvetorp. Han bytte bort gården till riksrådet Birger Trolle 
i Bergkvara, enligt bytesbrevet med frij willia och beradne 
modhe. Trolle fick då twa gårdstader j geewotorp j legarijdh 
sockn j Allbo heradh liggiandes i utbyte mot een ödhegård j lee-
karijdh j kijrkiobijn. Sonen Arvid Trolle utökade egendomen, 
och 1498 hade han enligt jordeboken två gårdar i Lekaryd, 
två i Hjärtanäs, en i Gjordatorp (Gåvetorp) och en i Högeryd 
(Hökaryd).

Fram till 1600-talets första hälft utgjorde Gåvetorp tillsam-
mans med Eknaholm i Tjureda socken ett riktigt stort gods-
komplex på mer än 50 gårdar. Omkring 1640 fick de olika 
ägare och Gåvetorps egendomar minskade. Men som gammalt 
urminnes säteri undkom gården reduktionen under århundra-
dets senare del och fick behålla ett tiotal underlydande hem-
man. Sätesgården bestod då av 2 tämligen vackra byggningar 
av salar och kamrar, allt med spisar, fönster och inrede försedde 
samt behållne sädesbodar, stall och ladugård. Samtida doku-
ment berättar om en välbyggd avelsgård med tillräckligt god 
standard för att en adelsman skulle kunna bo där.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1803, då 
godset ägdes av Sofia Lovisa Mörner. Enligt ett protokoll från 
1817 var huset av gott timmer och uppfört uti en våning jämte 
vind och 2 gavelrum med kakelugnar samt 4 contoir ovanpå, 
42 alnar långt, 15 dito brett och 6 dito högt till takresningen. 

Flygelbyggnaderna härstammar från den äldre byggnationen, 
men omändrades 1813 för att matcha det nya boningshuset. 
Mangårdsbyggnaden är sedan dess relativt oförändrad, med 
undantag för viss modernisering och tillbyggnad under 1910-
talet. Den reveterade fasaden tillkom på 1850-talet. 

Sofia Lovisa Mörner var en driftig kvinna som under sin tid 
på Gåvetorp även anlade ortens tegelbruk. Beslutet togs 1796 
och troligtvis uppfördes byggnaden året efter, med hjälp av 
brodern Karl Stellan Mörners råd och kontakter. Det byggdes 
av gråsten och hade kapacitet att framställa 10000 tegel per 
bränning. Det drevs under det följande seklet i nästan oför-
ändrad form, med hästvandring som enda kraftkälla. Leran 
hämtades från strandmarken intill Dansjön, och man hann 
med tre bränningar per säsong.

Uno Angerstein, som 1833 blev nästa ägare, utvecklade jord-
bruket på Gåvetorp. Han tillköpte Dansjö Stöva- och Svens-
gårdar och bröt ny mark, och anlade de vällagda stenmurar 
som omger godset. På 1850-talet förlades länets lantbruks-
skola till Gåvetorp, och leddes de första tio åren av Anger-
stein. Han lät också restaurera mangården och uppförde ett 
orangeri och flera ekonomibyggnader av sten. På hans initiativ 
tillkom vägen mellan Gåvetorp och Härlöv, och flytten av det 
före detta värdshuset till sin nuvarande plats som grindstuga 
öster om gården. Till stor del finansierades byggnationerna av 
den kompensation som Angerstein fick då stambanans järn-
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Gåvetorp, mangårdsbyggnaden. 
Foto: Thomas Lissing.
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väg drogs över Gåvetorp. Gården fick 1877 en egen anhalts-
station för godstransporter. Under Angersteins tid utvecklades 
jordbruket till att bli mer storskaligt och kommunikationerna 
med omvärlden förbättrades betydligt. 

1882 köptes Gåvetorp av major Aaby Ericsson, som satte fart 
på den då ganska föråldrade industrin. Han lät bygga en ny 
ringugn till tegelbruket och drev upp tillverkningen till  
3 miljoner tegel per år.  En ångmaskin installerades för driften 

Stambanan drogs på 1850-talet över Gåvetorps ägor, och statens ersättning användes delvis till nybyggnationer. På 1900-talet har sträckan  
utökats till att bli tvåspårig. Foto: Thomas Lissing.

34

Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda



Uno Angerstein lät uppföra flera ekonomibyggnader i sten under sin tid på Gåvetorp. 
Foto: Thomas Lissing.
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och tegelbruket blev snart en dominerande arbetsplats med 
stor betydelse för bygden. På 1920-talet ersattes hästkärrorna 
från lertaget i Åäng av lastbilar. Nya arbetarbostäder byggdes 
och moderniseringar av industrin genomfördes ända fram 
till 1950-talet, då lönsamheten för mindre tegelbruk började 
dala betydligt. 1956 avstyckades bruket från Gåvetorps gård 
och fyra år senare lades det ner. En del av tegelbruksområdet 
såldes då till Gottåsa cementgjuteri, som uppförde en modern 
fabriksanläggning. De gamla ugnarna fanns kvar. Spåren efter 
det gamla tegelbruket är idag helt borta.

Gåvetorps herrgård är skyddad enligt kulturmiljölagen som 
byggnadsminne, tillsammans med den södra grindstugan. 

I skogsområdet nordost om mangården och före detta 
bruksområdet, samt längs landsvägen söderut, finns nio 
torp som tidigare var knutna till tegelbruket. De har namn-
en Sillvik, Svenstorp, Överåsen (Gummatorp), Nederåsen 
(Nyatorp), Hultmanstorp (Baggetorp), Norrås, Hökaryds-
lund och Björkelund. Ytterligare ett tiotal torp fanns förr i 
området, men revs under 1900-talets första hälft. De äldsta 
har sitt ursprung så långt tillbaka som i 1680-talet, medan 
de senaste är uppförda som arbetarbostäder på 1890-talet. 
Två torp ligger öppet längs landsvägen söder om Gåvetorps 
gård. De övriga torpen ligger ensligt, längs de små grusvägar 
som löper över höjdryggen österut. Tidigare stod skogen 
här tät, men liksom i övriga delar av länet fällde stormen 
Gudrun stora delar av skogen. Flera torp omges av öppna 
hagmarker och gamla lövträdslundar. De östligt belägna  

Gåvetorps tegelbruk låg där de nuvarande industribyggnaderna står, 
rakt österut från Gåvetorps gård. Foto: Thomas Lissing.

Den norra grindstugan vid Gåvetorp. Den ingår i tegelbrukets  
område, som nu ägs av Weland stål. Foto: Thomas Lissing.

Det tidigare värdshuset flyttades på 1850-talet och blev 
grindstuga. Det ingår i byggnadsminnet Gåvetorp. 

Foto: Thomas Lissing.
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torpen har historiskt sett mycket nära kopplingar till Gåve-
torps gods och tegelbruk. Även om flertalet renoverats och 
moderniserats, illustrerar de tydligt den sociala klyftan  

mellan högreståndsmiljöernas påkostade prakt och arbetar-
kraftens enkla vardag.  

Torpet Nederåsen ligger högt ovanför det 
tidigare bruket och Gåvetorps gård. 
Foto: Thomas Lissing.

Utedass och brunn. Rester som berättar om den 
enkla standarden för torpare och arbetare vid 

tegelbruket. Foto: Thomas Lissing.
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Torpet Nederåsen, rakt österut från Gåvetorp. Foto: Thomas Lissing.

Torpet Överåsen. Foto: Thomas Lissing.

Torpet Svenstorp. Foto: Thomas Lissing.

Torpet Hökarydslund omges av öppna och steniga hagmarker. 
Foto: Thomas Lissing.
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Torpet Sillvik. Foto: Thomas Lissing.

Torpet Norråsen. Foto: Thomas Lissing.

Torpet Björkelund. Foto: Thomas Lissing.

Torpet Hultmanstorp. Foto: Thomas Lissing.
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”Wid betraktande av ägornas läge och i synnerhet hemmanens närbelägenhet intill varandra 

är det ganska synbart att en reguljär enskiftesförrättning inom denna trångbodda by icke 

kan verkställas med mindre än att utflyttning av en del hemman kommer att ske.”

Hjärtanäs
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Gårdarna i Hjärtanäs ligger på rad längs 
byvägen. Foto: Thomas Lissing.
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När landshövding G. A. Koskull 1826 ansökte om uppmät-
ning av sina gårdar i Hjärtanäs tyckte den ansvarige lant-
mätaren att byn var för trångbodd för att skifta utan större 
omflyttningar. Istället rådde han Koskull att flytta ut sina 
egna byggnader, vilket också skedde. Av dem bildades gården 
Hjärtenholm och kvar stod därefter byn Hjärtanäs så gott 
som orörd. Idag är den ett fint exempel på en bymiljö som 
knappt påverkats av 1700-talets och 1800-talets jordbruks-
skiften. 

Rågångskarta över Hjärtanäs by, upprättad år 1881. 
Foto: Thomas Lissing.
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Gårdsmiljöer i Hjärtanäs. 
Foto: Thomas Lissing.
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Den lilla byn Hjärtanäs ligger längs 
med en ås, väster om Lekaryd och 
strax intill väg 126. De åtta gårdarna 
ligger samlade i en radbyliknande 
struktur längs den gamla landsvägen. 
Byn ger ett idylliskt intryck med 
mangårdsbyggnaderna liggandes tätt 
ihop, utmed en smal och ringlande 
väg åtskilda från ladugårdar och  
ekonomibyggnader. Tillsammans  
bildar de en genuin och intressant 
miljö som ger inblick i hur småländ-
ska byar kunde se ut före skiftes-
reformerna. 

Kring Hjärtanäs finns sex fasta kända 
fornlämningar som visar att trakten 
tidigt var bebodd. På 1940-talet 
gjordes också ett vapenfynd i byn, då 
man fann ett tveeggat svärd, en sköld-
buckla med pik och en spjutspets med 
hullingar. Redan 1335 nämns byn i 
de skriftliga källorna, då Karl Näs-
konungsson sålde sina gårdar Transio 
och Hjaertanaes in Waerendia till rid-
daren Håkan Karlsson för 200 mark. 
Byn omfattade då åtta gårdar. 

På den västra sidan av byvägen står ekonomi- 
byggnaderna och öster om den boningshusen. 
Foto: Thomas Lissing.
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Hjärtanäs bymiljö har en radbyliknande 
karaktär. Foto: Thomas Lissing.
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Under medeltiden bestod byn sannolikt av flera stamhem-
man som brukades av självägande bönder som betalade skatt 
till centralmakten. Under 1300- och 1400-talet hamnade ett 
par av gårdarna under släkten Trolle på Bergkvaragodset, och 
drevs då av arrendebönder som betalade ränta i form av smör 
eller spannmål. Vid 1500-talets mitt bestod Hjärtanäs av nio 
stamhemman, av vilka fyra var frälse och fem brukades av 
självägande bönder. En av frälsegårdarna var Junkaregården.

Efter 1550 skedde en sammanslagning, och byn bestod 
då av åtta gårdar varav tre frälse. Kanske var det Bergkvaras 
två gårdar som slagits ihop och sammanförts med Engaholms 
säteri. De andra två frälse införlivades också efter hand i Enga-
holm, som 1727 kom i landshövding Koskulls ägo. De övriga 
fem gårdarna har efter 1550 förvärvats av utomstående och 
hamnat i kronans hand, kanske i samband med reduktionen.

 
Marken kring byn var tidigt uppsplittrad på ett stort antal 
brukningsdelar, vilket förvärrades av återkommande delningar 
vid arvsskiften. Snart bestod ägorna av ett lapptäcke som hin-
drade ett rationellt brukande av jorden. Fenomenet var inte 
bara lokalt utan ett nationellt bekymmer, så 1749 och 1752 
påbjöd statsmakten att småenheterna skulle sammanföras i 
större skiften. Storskifte genomfördes åren 1813 och 1820 i 
Hjärtanäs. Det gav inte önskad effekt, tyckte G. A. Koskull, 
som ägde frälsegårdarna. Han anlitade en lantmätare för att 
genomföra ett enskifte, det vill säga samla jordägarnas lotter i 
mer sammanhängande odlingsmarker. Lantmätaren menade 
att det inte var möjligt utan ansåg med stöd av 6 § i 1807 års 

Mangårdsbyggnaden på Hjärtenholm. Foto: Thomas Lissing.

Magasinsbyggnaden på Hjärtenholm. Foto: Thomas Lissing.
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Stenladugården på Hjärtenholm. Foto: Thomas Lissing.
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Till gårdarna leder parallella tillfartsvägar 
från landsvägen i öster. 
Foto: Thomas Lissing.

50

Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda



Kongl. Enskiftesförfattning högvälborne Herr Baron Koskull 
såsom enskiftessökande förbunden till utflyttning. De tre fräl-
segårdarna Hjärtanäs Junkaregård, Tångagård och Gunnare-
gård flyttades då söderut från byn och fick det gemensamma 
namnet Hjärtenholm, en sammanslagning av Hjärtanäs och 
Engaholm. Det blev en utgård till Engaholm avsedd som 
änkesäte åt Anna Koskull. Under 1900-talets början utarren-
derades Hjärtenholm, men 1967 styckades byggnaderna och 
tomten av från ägorna. Året innan hade stiftelsen Kronobergs 
lantbruksmuseum bildats. Gårdsmiljön blev lantbruks- 
museum under Smålands museum och öppnades för allmän-
heten 1972. 

Resten av byn kunde efter flytten av frälsegårdarna skiftas 
utan att ändra bebyggelsens sammansättning. Var och en av 

Byvägen snirklar fram mellan ekonomibyggnader och boningshus. 
Foto: Thomas Lissing.

Gårdsmiljö i Hjärtanäs by. Foto: Thomas Lissing.
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Hjärtanäs nordligaste mangårdsbyggnad ligger i fonden för vägen genom byn. Foto: Thomas Lissing.

gårdsägarna fick långsmala ägor i öst-västlig riktning. Denna 
uppdelning är synlig än idag, inte minst genom de parallella 
tillfartsvägar som går från väg 126 upp till byns respektive 
gårdar. Hjärtanäs är en genuin bymiljö som är mycket känslig 

för exploatering. Den välbevarade strukturen är synlig redan 
från håll och ger en bra bild av landsbygdens byar före skiftes-
reformerna. 
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De raka uppfartsvägarna till varje gård delar in ägorna 
öster om byn i smala segment. Foto: Thomas Lissing.
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Olika fornlämningar finns i hela riksintresseområdet, men 
den mest välbevarade miljön hittar man i Spåningslanda. 
Längs åsen mellan tätorten Alvesta i söder och den 
korsande väg 25 i norr finns ett omfattande område av 
fornlämningar. De består till stor del av fossil åkermark. 
Spåningslanda ligger i Aringsås socken och är med sitt 
läge söder om landsvägen något avskilt från resten av 
riksintresset. Området sträcker sig parallellt med sjön 
Spånen nästan ända fram till villabebyggelsen i Alvestas 
nordöstra utkant. Man har nyligen upptäckt ytterligare 
områden med fossil åkermark runt riksintressets södra 
gräns, vilka så småningom också kan komma att införlivas. 

Spåningslanda

Fornlämningarna finns kvar, men Spåningslanda har idag mest karaktä-
ren av fritids- och rekreationsområde. Foto: Thomas Lissing.
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Den öppna marken vid badplatsen var tidigare 
hag- och betesmark för jordbruket vid  

Spåningslanda säteri. Foto: Thomas Lissing.
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Spåningslanda var den minsta byn i Aringsås socken, med 
bara fem lantbruk. Samtliga lades ner vid mitten av 1900-
talet och åkermarken används nu för bete till hästarna i 
ridstallet på före detta Norregården. Bara ett fåtal personer 
bor numera i byn, vars tillfartsväg omgärdas av skog. En 
kommunal badplats och ett elljusspår bidrar till områdets 
karaktär som rekreationsområde. Det tidigare så öppna 
landskapet är numera till stora delar täckt av planterad  
barrskog. 

Bygdens blomstringstid omkring år 200 är gåtfull. Arkeologer 
menar att sjö- och myrmalm kanske började utvinnas, efter-
som Spånens botten är järnhaltig. Bronsåldersbyar låg ofta 
i en sänka, medan järnåldersbyar som de i Spåningslanda, 
placerades på höjdsträckningar. Ett tjugotal rösen finns på 
höjden väster om byn, från romersk järnålder, det vill säga de 
första århundradena i vår tideräkning. 

En liten stensättning och ett tiotal små rösen finns nord-
väst om gården närmast Alvesta, övervuxna av sly och buskar. 
I ett av dessa fann man vid en utgrävning på 1920-talet bland 
annat ett järnsvärd och två spjutspetsar av järn. Fornlämning-
arna har ett geografiskt samband med andra vapengravar, 
från Ryd i Markaryd över Dansjö, Hjärtanäs och till Blädinge 
Västregård.

Rösena ligger på mark som enligt 1697 års karta är slåt-
terängar, vilket är typiskt för fornminnen från järnåldern, då 
ängsskötseln tog fart. 

Gravfältet från järnåldern, söder om Norra-
gården, är Spåningslandas mest synliga forn-

lämningsområde. Foto: Thomas Lissing.
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Förmodligen var rösena när de anlades synliga på långt håll 
i det öppna landskapet. Men många är idag dolda i den täta 
granskogen och till och med det största, med 60 meter i 
omkrets, är svårt att hitta. 

Efter järnåldern blev det tyst om Spåningslanda. De omkring-
liggande byarna som Aringsås och Lekaryd nämns under 
1300-talet i de skriftliga källorna, men inte Spåningslanda. 
Namnets härkomst tros dock vara mycket gammal, där Spå-
ning är en boende vid spånen och landa betyder öppen mark. 
I 1545 års jordebok över Allbo härad nämns Spåningslanda 
första gången i skrift. I byn fanns då tre gårdar, två skattehem-
man och ett frälse. Skattehemmanen var högt beskattade och 
betalade mer än de tre mark per år som var genomsnitt för 
socknens bönder. 1620 hade Anders Sjöblad på Gemmatorp 
köpt in frälsehemmanet och år 1644 ägde han alla tre. Det 
var hans måg, assessor Lindegren, som 1646-1651 skapade ett 
säteri av byn. Mycket lite är känt om säteriet, men det är väl 
utmärkt på den karta som lantmätare S. G. Rohman upprät-
tade över Spåningslanda 1697. 

Detalj av den karta som lantmätare Rohman 
lät göra upp över Spåningslanda 1697.  
Säteriet är märkt med A och runt det fanns 
ett öppet landskap av slåtterängar (G), åkrar 
(C) och hagmarker (L och M). 
Foto: Lantmäteriet.

Vid sjön Spånen finns en 
kommunal badplats. 

Foto: Thomas Lissing.
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Det var Lindegrens arvinge, svärsonen Axel Behmer, som 
på grund av trassliga affärer måste pantsätta säteriet vid 
1690-talets början. Dåvarande Riksbanken gav därmed 
Rohman i uppdrag att upprätta en karta över Spånings-
landa. Säteriet bestod enligt kartan av 2 1/2 mantal hemman 
varandes de tvenne avhysta och till ett bruk sammanlagda. 
Enligt skissen bestod det av fyra längor kring en öppen gård, 
men på renritningen står istället en byggnad med tecknet 
för herrgård. På kartan finns även Norregård utsatt 200 
meter norrut och söder om säteriet dess ekonomibyggnader. 
Trädgården anges vara med några äppel- och kirssebärsträd 
väl planterad. Fyra humlegårdar om totalt 900 stänger gav 
ca 60 kg humle och på ägorna fanns två kålgårdar. Den 
östra blev senare kalvhage och användes in på 1900-talet. 
På 1930-talet anlades där den nuvarande badplatsen. Enligt 
kartan låg säteriet i den nuvarande betesmarken väster om 
den torpstuga som tidigare hyrts av Alvesta idrottsförening. 
Där finns ett par steniga kullar, som skulle kunna vara rester 
av säteriet. Mangårdsbyggnaden förföll under 1700-talet, 
och redan 1814 anmärks i ett syneprotokoll att säteribyggnad 
saknas.

Inägorna bestod till mesta delen av ängsmark. Åkrarna 
låg högt, där landsvägen gick. Spåningslandas utmarker var 
magra och skildrades i kartan från 1697 som bestående av tall- 
och granskog med ljungmark och mycket sten. Jorden brukades 
på 1800-talet av arrendatorer under Engaholm. Under seklets 
första hälft låg arrendegårdarna samlade i klunga där säteriet 

stått, men på 1910-talet var de utspridda längs byvägen. Vid 
den tiden hade byn som mest odlad mark och landskapet 
var fortfarande öppet. Senare granplantering har förändrat 
landskapsbilden och utsikten mot sjön Spånen har delvis växt 
igen.

Spåningslanda har idag en tydlig profil som rekreations-
område, med ridstall, elljusspår och badplats. De kvarvarande 
byggnaderna påminner om det tidigare jordbrukslandskapet, 
medan spåren efter säteri och högreståndsmiljöer idag är helt 
borta. Fornlämningarnas synlighet i landskapet är begränsad, 
men utgör en viktig del i Spåningslandas historia. 

Några murliknande rester i ridskolans betesmark kan vara det enda 
återstående spåret av Spåningslanda säteri, som avvecklades redan vid 
slutet av 1700-talet. Foto: Thomas Lissing.

Äldre stenmur i ett skogsområde norr om 
Spånen, som kan utgöra en rest av  
det tidigare säteriets anläggningar. 

Foto: Thomas Lissing.
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Teglet i Lekaryds nya skola 
kom naturligtvis från  

tegelbruket i Gåvetorp. 
Foto: Thomas Lissing.
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