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Sammanfattning
Huseby-Skatelöv [G 16] (Skatelövs sn)
Mot ivering:
A. Järnbruks- och herrgård sm iljö d är bruket, beläget vid
kom m unikationsstråk, har bild at grund en för d en sm åländ ska
ind ustrialiseringen. (Bruksm iljö).
B. Sockencentrum i od lingsland skap m ed en betyd a nd e
fornlämningskoncentration från såväl brons- som järnåld er och ett
bra exem pel på om fattand e järnåld ersgravfält längs åsrygg.
(Fornlämningsmiljö).
Ut t ry ck för riksint resset :
A. Bruket, anlagt 1629 vid H elige å på näset mellan sjöarna Salen
och Åsnen. Anläggningar för järnhantering, träind ustri och jord bruk
sam t corps d e logis från 1844 m ed park, arbetarbostäd er och spår av
äld re bebyggelse. Runt och norr om bruket ett storskaligt
od lingsland skap som illustrerar effektivitetssträvand ena i
jord bruket run t sekelskiftet 1900. Torp på god sets utm arker sam t
kolbottnar i om givand e skogsm ark.
B. Skatelöv, sockencentrum m ed kyrka och sockenstuga från tidigt
1800-tal. Med eltid a kyrkplats och flera hällkistor från slutet av
stenåldern och övergångstid en m ot bronså ld ern sam t flera gravfält
från järnåld er utm ed åssträckning väster om Skatelövsfjord en m ed
stensättningar, högar, rösen.

H useby-Skatelöv ligger i Alvesta kom m un, i Kronobergs centralbygd er, intill sjön Åsnens västra strand . Riksintresset d om ineras av
H useby bruk som genom sin välbevarad e ind ustri- och herrgård smiljö
utvecklats till en av länets främ sta sevärd heter. Bruksm iljön utgör ett
statligt byggnad sm inne och förvaltas av statens fastighetsverk. Intill
H useby löper Riksväg 23 m ellan Växjö och Malmö vilket bid rar till d e
stora besöksskarorna.
Mer i skym und an , båd e geografiskt och m ed avseend e på uppm ärksam het, ligger d e and ra d elarna av riksintresset. Dessa kännetecknas
av centralbygd en s uttryck som Skatelövs socken centrum , m ed sin
nyklassicistiska kyrka, herrgård sm iljöer i Torp och Sjöby, sam t välexponerad e och vård ad e fornlämningar längs en äld re vägsträckning.
Om råd ets olika karaktärsd rag har resulterat i en riksintressetext d är
m otiven till d et statliga anspråket är tud elat. Föreliggand e riksintres seförd jupning har d ärför haft som am bition att också analysera om d et
är m otiverat att riksintresset d elas i två eller om de kulturhistoriska
aspekterna hänger sam man.
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Riksintressesystemet: lagrum
och ansvarsfördelning
Riksintressen regleras i de s.k.
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap.
miljöbalken (1998:808).
Hushållningsbestämmelsernas syfte är att
ge stöd i avgörandet av hur mark- och
vattenområden ska användas, och reglerna
ska tillämpas så att en god hushållning
främjas.
Bestämmelserna aktiveras endast vid
ändrad markanvändning, och kan därför
inte användas för att upphäva en pågående
verksamhet. Bestämmelserna innebär
vidare inget automatiskt skydd av de
avsedda områdena, utan ska tas i
beaktande vid vissa beslut eller
tillståndsprövningar enligt plan- och
bygglagen och miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana
kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla
från en nationell synpunkt och som därför
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan påverka eller skada områdets karaktär.
Uttrycket påtaglig skada avser sådana
åtgärder som kan ha en bestående negativ
inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor
negativ inverkan.
6§ 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 skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket.
Förordning (1998:896) om hushållning med
mark- och vattenområden reglerar
ansvarsfördelningen gällande hanteringen
av riksintressanta områden. Enligt
förordningen är det den centrala
myndigheten, i kulturmiljövårdens fall
Riksantikvarieämbetet, som utser
Riksintressen enligt 3 kap. Länsstyrelsen
ansvarar sedan för att bestämmelserna
följs inom länet, och ska ta de initiativ som
behövs för att reglerna blir beaktade i
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planprocesser.
Länsstyrelsen ansvarar för den geografiska
gränsdragningen av riksintressena, men
ska underrätta Riksantikvarieämbetet om
klassificeringen eller avgränsningen i stort
bör omprövas.

Utred ningen konstaterar att om råd et visserligen har två separata karaktärsd rag m en att aspekter hos H useby bruk intim t hänger sam man
m ed utvecklingen av en centralbygd . H useby har förutom d en ind ustriella verksam heten också bed rivit ett om fattand e jord - och skogsbruk.
Det blir d ärför ped agogiskt olyckligt att d ela riksintresset i två. Utred ning m enar vid are att d et utifrån d etta resonem ang också finns skäl
att utred a m öjligen av att utvid ga riksintresset, särskilt i norr för att
om fatta god sets torpm iljöer, m en också d e jord bruksm arker som tid igare brukats av m er eller m ind re självständiga enheter som H assle och
Osby, m en som sed an lång tid brukats und er H usebys centrala förvaltning.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sed an 2008, m ed att förbättra
inform ationen kring länets kulturm iljöer av riksintresse. Flera intervjuund ersökningar har genom förts m ed länets kom m uner an gåend e
hanteringen av d essa områd en. Und ersökningarna visar att kom m u nerna generellt upplever svårigheter i samband m ed planeringen
inom riksintressanta kulturm iljöer. Man efterfrågar d ärför ett förtyd ligand e av riksintressets m otivering, värd ekärnor och av gränsning.
Genom intervjuund ersökningarna upprättad es även en prioriteringslista över länets m est utsatta riksintressen. Utöver H useby-Skatelöv
har fjorton förd jupad e beskrivningar hittills genom förts; Växjö stad
och Berqvara och Ingelstad i Växjö kom m un , Kosta brukssam hälle och
Lessebo i Lessebo kom mun , H järtanäs-Dansjö-Gåvetorp Spåningsland a och Benestad -Blädinge i Alvesta kom m un, H am ned a
och H ord a i Ljungby kom m un , Ängsfruktod lingarna i söd ra
Åsnenom råd et och Blid ingsholm i Tingsryd s kom m un , Granhult i
Uppvid inge kom m un, sam t Älmhults stationssam hälle och
Röm ningen i Älm hults kom m un . Dessutom har en förd jupning genom förts i ett utred ningsom råd e, H ohults by i Uppvid inge kom m un.
Länsstyrelsen Kronoberg har valt att arbeta efter en m etod d är fokus
ligger på en d ialog m ellan staten och aktuella kom m uner. Mot d en
bakgrund en har en m odell d är fördjup ningen muntligt fram ställs m ed
hjälp av en Pow er Point-presentation för folkvalda och tjänstem än utvecklats. Dessutom har m an valt att också publicera en skriftlig rap port sam t en affisch d är riksintressets värd en på ett kond enserat sätt
presenteras tillsamm ans m ed d e riktlinjer som utred ningen resulterat
i. Resultatet ges d å m öjliget att sprid as till fler och d essutom ligga till
grund för en mer populär beskrivning av riksintresset för en bred are
allm änhet. Med borgard ialogen upplevs var a av central betyd else för
ett fram gångsrikt arbete m ed riksintresseom råd ena och förvaltningen
av d essa.
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Enligt m od ellen utgår förd jupningen från Riksantikvarieämbetets
m otivtext och befintligt källm aterial. Användningen av bild er och
kartm aterial är central i Länsstyrelsens presentationsm od ell, och syftar till att förbättra d ess ped agogiska kvalitet .
Analysen av om råd et har genom förts m ed hjälp av stud ier av litteratur, äld re kartm aterial och fotografier sam t fältstud ier.
Föreliggand e rapport baseras på d en m untliga presentationen, och utgör d en skriftliga red ovisningen av d en fördjupad e beskriv ningen.
Vissa nya frågeställningar kring riksintressets m otivtext och av gränsning har uppkom m it i sam band m ed arbetet. Ändringar kom m er att
d iskuteras och form aliseras i sam råd m ed Riksantikvarieäm betet och
berörd kom m un i projektets slutsked e.

Utgångspu nkterna i H u seby-Skatelöv
H useby-Skatelöv är en av åtta kulturm iljöer av riksintresse i Alvesta
kom m un. Om råd et är sam m ansatt till sin karaktär och består av
Skatelövs flacka fullåkerland skap och bebyggelsestruktur m ed inslag
av herrgård m iljöer, d ess sockencentrum och fornläm ningsm iljö, sam t
H useby bruk. Av d essa aspekter har H useby bruk en särställning som
en av länets m est besökta sevärd heter.
Kulturm iljön p å H useby är inte bara en rikt sam mansatt bruksm iljö,
kanske d en m est intakta i söd ra Sverige, utan också ett av länets
främ sta exem pel på en aktiverad kulturm iljö m ed regelbundna evenem ang, visningar och ett serviceutbud . Årligen beräknas 150. 000 besökare hitta till platsen. Verksam heten d rivs id ag av ett bolag m ed an
fastigheten ägs av staten efter ett testam ente från fröken Florence
Stephens som avled 1979. Statens fastighetsverk förvaltar egend omen .
Bruksom råd et är id ag statligt byggnad sm inne.
H useby omfattar em ellertid inte bara brukscentrum , m ed d ess herrgård s- och ind ustrim iljö, utan också markegend om ar och torpm iljöer.
På 337 ha bed rivs ett utarrend erat jord bruk m ed spannm ålsod ling och
betesd rift. För änd amålet har brukets agrara ekonom ibyggnad er m od erniserats. I om råd et finns också ett naturrum , m otiverat av närheten till H useby m ad , vars strand ängar sed an 1998 är naturreservat.
Problem atiken i riksintresset är inte värd ena i sig . H är finns uppenbara kvalitéer av regionalt och nationellt intresse.
Fornlämningsm iljön är ovanligt väl exponerad och d ess relation till
d et äld re vägnätet och till bebyggelsen är tyd lig.
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Bebyggelseutvecklingen är representativ för Värend s centralbygd er
och har bland annat avsatt sig i stånd sm ässig bebyggelse. Till d etta
kom m er alltså d et iögonfalland e H useby.

Fig. 1. Riksintressets avgränsning och p roblem orientering. Källa: Lm v.
Foto Stefan H öglin, 2013.

Svårigheten ligger i d et att d en nuvarande m otivtexten till riksintresset m ålar upp bild en av två intressen; centralbygd ens uttryck å
ena sidan och bruksm iljön å d en and ra. En form aliserad uppd elning i
två riksintressen had e d ärför varit d en enkla och logiska lösningen.
Detta är också helt i linje m ed d e anvisningar som Riksantikvarieäm betet ställt upp för vad som kännetecknar en kulturm iljö av riksin tresse. Enligt d essa bör det hand la om en sam m ansatt miljö d är d et
råd er tyd liga samband m ellan d e ingåend e uttrycken, antingen d essa
uttrycker ett skeende (som en bebyggelse-/ landskapsutveckling) eller
ett kulturm iljösystem (som brukets ind ustriella, sociala och ekono m iska processer).
I d etta fall är d et svårt att hävd a att bruket är ett ”naturligt” resultat
av centralbygd ens utveckling. Snarare tycks ha varit en tillfällighet att
H useby låg inom ett gods, d vs. ”N ya Bergqvara”, som d essutom had e
en kapitalstark förläningsinnehavare i Carl Carlsson Gy llenhielm .
Sam t att d et här råkad e finnas d e naturliga förutsättningarna i form av
vattenkraft och nära till sjöm alm .
Saken kom pliceras d ock av att H useby innan brukstid en ursp rungligen var en viktig d el av centralbygden , sam t att bruket genom sin omfattand e jord bruksprod uktion d elvis fortsatte d et agrara förlopp som
byn H useby var en viktig d el av. I d essa avseend e var H useby som
vilket annat god s som helst, d vs en d el av en utveckling som m an inte
sällan brukar förknippa m ed centralbygd en som begrepp . En d elning
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skulle d ärför resultera i två överlappand e riksintressen. Av flera skäl
skulle en såd an lösning bli oped agogisk och svårhanterbar i en planeringssituation, m en även svårbegriplig för allm änheten.

Planläge, program och övrig lagstiftning
H useby-Skatelövsom rådet om fattas av en rad statliga intressen. H är
ligger inte m ind re än fem riksintressen enligt 3 kap, m iljöbalken. (Förutom kulturm iljövård också för naturvård , friluftsliv, yrkesfiske och
vägkom m unikationer. Det senare berör Riksväg 23, som passerar genom om råd ets norra d el). Dessutom ingår m iljön i Åsnenom råd et en ligt 4 kap. I om råd et finns stora naturvård sintressen. Förutom riksintresset och naturreservatet ”H usebym ad en”, finns d en biotop skyd d ad e Kvarnön. H är finns även naturvård som råd en, nyckelbiotoper, ett fågelskyd d som råd e, natura 2000-om råd e etc.
För kulturm iljövård ens vid kom m and e är, förutom Miljöbalkens bestäm m elser om riksintressen, fornläm ningarna und erställd a Kultur m iljölagen (Km l). H useby bruksom råd e är statligt bygg nadsm inne och
lyd er und er Förord ning 2013:558.
En rad utred ningar, inventeringar och ett antal vård - och und erhållplaner har tagits fram för skötseln av d e kulturhistoriska värd en a för
H useby bruk. År 2000 lät m an författa ett vård program för park, träd gård och övrig mark inom byggnad sm innet (SFV, 2000). 2013
fastställd es en vård plan för herrgård sbyggnaden (SFV, 2013) och 2012
ett förvaltningsprogram för hela H useby bruk (SFV, 2012). Arbetet är
synnerligen am bitiöst och innehåller bland annat en total inventering
av alla fastighetens byggnad er. I förvaltningsplanen presenterar Statens Fastighetsverk sin vision:
”SFV :s vision är att med utgångspunkt i områdets unika kulturhistoriska
värden vidareutveckla Huseby bruk som besöksmål och som jordbruksenhet.
M ålsättningen är att bruksmiljön med dess historiska verksamheter ska:
 visas och levandegörs för allmänheten
 bevaras och vidmakthållas.
 ge nya kunskaper om historien och bidra till att bevara äldre tiders
kunnande och hantverk.
 medvetandegöras hos de, som besöker, bor eller är verksamma vid
Huseby.
Detta ska bidra till att utveckla de nuvarande verksamheterna: besöksmålet
och jordbruksproduktionen. SFV ska vara drivande i detta arbete.”(SFV ,
2012, s. 5)
Sed an 2011 ingår H useby bruk i SFV´s satsning "Projekt Öppna portar", ett om fattand e utvecklingsprojekt för fyra av regionens främ sta
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historiska besöksmål; Kalm ar slott, Borgholm s slott, H useby bruk och
Eketorps fornborg.
”Tanken med projektet är att koncentrera resurserna till och maximera effekterna av de långsiktiga utvecklingsplaner som finns för besöksmålen. Projektet kommer också att resultera i en mångfald positiva effekter för regionen,
destinationerna och många andra aktörer på lokal och regional nivå.”
(http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/besoksmal/oppna-portar/)
Plansituationen inom riksintresset inskränker sig till Alvesta kom m uns översiktsplan. Red an 1995 presenterade m an ett förslag till en
förd jupad översiktsplan och om råd esbestäm m elser. Dessa antogs
d ock ald rig. N uvarand e översiktsplan är från 2008 och har en allm än
hållning till riksintressena.
Kommunens ställningstagande:
”Huseby _Skat elöv : Järnbruks- och herrgårdsmiljö där bruket. Beläget vid
kommunikationsstråk, har bildat grunder för den småländska industrialiseringen. Sockencentrum i odlingslandskap med en betydande
fornlämningskoncentration från såväl bronsålder som järnålder och ett bra
exempel på omfattande järnåldersgravfält längs åsrygg.
Säkerställande:
För samtliga riksintresseområden för kulturminnevård anges aktivt bevarande. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. För kulturvärdenas säkerställande hänvisas till riktlinjerna i länets och kommunens kulturmiljöprogram
För samtliga riksintresseområden gäller kulturanpassat jord- och skogsbruk,
vård av fornlämningar/gravfält där sådana finns, vård av befintligt bebyggelse bestånd och anpassning av ny bebyggelse.
V id ökat bebyggelsetryck i riksintresseområden för kulturminnesvård bör områdesbestämmelser inrättas till skydd för de meds skyddsvärda delarna.”
Om råd et är förstås m ed i Länets kulturm iljöprogram , liksom i kom m unens ”Värt att vård a” (Alvesta kom m un, 1994). Där ges en m er
d jupgåend e beskrivning av riksintressets kulturhistoria.
En riksintressant kulturm iljö är alltså en miljö d är land skapets historiska d im ension särskilt väl går att utläsa eller uppleva i d a gens land skap. Den historiska d imensionen kan d els utgöras av lång kontinuitet
och land skapets sega strukturer och d els av uttryck för en särskild
epok eller företeelse. Lan d skapets sega strukturer är såd ana som
ibland har en flertusenårig historia och som kan utgöras av t.ex. bebyggelselägen, komm unikationsnät och markanvänd ning. Men land skapet har också präglats av specifika sked en eller företeelser såsom
1800-talets agrara revolution, en viss tid s byggnad sskick eller utveckling av nya kom m unikationsm edel.
Riksintressesystem et syftar till att skyd d a kulturhistoriskt värd efulla
helhetsm iljöer. Kulturhistoriskt värd efulla enskild a objekt skyd d as
istället av plan- och bygglagen och kulturm iljölagen. En riksintressant
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kulturm iljö ska därför behandlas som en helhetsm iljö d är land skapet,
vägnätet, enskild a byggnad er och bebyggelse hör sam m an i ett kom plext system . Miljön kan bild a en visuell enhet, men d et hand lar fram förallt om en historisk enhet d är en gem ensam social och ekonom isk
organisation har sam manbundit om råd ets olika d elar.

Riksintresset HusebySkatelöv
H u seby-Skatelöv i regionen
Fig 2. De förhistoriska gravarnas
åld er och u tbred ning. Källa: Stefan
H öglin; Raä/ Fm is

Fig 3. Byarnas storlek och
u tbred ning i Kronoberg i historisk
tid . Källa: Stefan H öglin

H useby-Skatelöv ligger i östra Kronobergs centralbygd er. I söd ra
Sm åland innebär d et att om råd et är åkertätt sett i jäm förelse m ed
rand bygd erna. I förhålland e till större jord bruksdistrikt i landet bör
m an nog snarare tala om m ellanbygd ens karaktär d är d et flacka land skapet här och d är bryts av m ed m ind re m oränkullar, vanligen kläd d a
m ed lövskog. De brukad e jord arna består av sed im entjord ar, resulta tet av att om råd et en gång täcktes av en glacial issjö.
Bebyggelse- och agrarhistoriskt sett ligger om råd et i ytterkanten av
Värend s centralbygder. H är kännetecknad es bebyggelsebild en tid igt
av relativt stora byar, inte sällen m ed upp till tio gård ar red an på m ed eltid en. Tid igt förfaller också om råd et haft en betyd and e inriktning
på spannm ålsprod uktion i jäm förelse m ed rand bygd erna och följaktligen har åkerm arkens and el av m arkslagen varit m er om fattand e än
slåtterm arkernas.
Ett annat kännetecknande d rag hos centralbygd erna är land skapsut nyttjand ets och bosättnigens synnerligen långa kontinuitet. H är har
m änniskor verkat och varit bosatta i m er eller m ind re fasta form er sed an stenåld ern, m ed jordbruket som huvud näring åtm instone sed an
bronsåld ern. Fornlämningsbild en, ofta påfallande rik, och inte m inst
ortnam nsform erna är tyd liga vittnesm ål i d essa sam m anhang . Av
d essa kan m an i centralbygd erna ana bebyggelseenheter och strukturer som kan förm od as ha haft centrala samhällsfunktioner red an
und er förhistorisk tid och tid ig m ed eltid . H useby förefaller ha varit en
såd an bebyggelseenhet.

Fig 4. Jord bru kets inriktning
1865. Grön=stor and el
äng=boskap sskötseln viktig Källa:
Stefan H öglin; Scb

H u seby – en förhistorisk förvaltningsgård ?
Riksintressets centralbygd sanknytning ska ses i belysning av historien
om Värend och d et folkland / hövd ingad öm e som d et anses beteckna.
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Man vet visserligen lite om d ess bakgrund , d ess organisation eller grad en av självständ ighet men fler ind ikationer bland fornlämningar, ort namn och historiska källor förefaller bekräfta bilden av ett järnåld erssam hälle m ed åtm instone tid vis en fast organisation. Förknippad e
m ed d etta folkland är bland annat ”hövdingagraven ” Inglinge hög i
Ingelstad, liksom byarna Rinkaby och Tegnaby som anses beteckna
gård ar som tillh ört ”krigare i en konungs följe”. Längre norrut låg byn
H ov som har förkippats m ed d en region ala kulten. På en ud d e i
H elgasjön låg Thiud by (Tiuthyrby i Larsson 1979), på d en plats d är
Biskopen lät uppföra sin sätesgård Kronoberg på 1300-talet, som
ansetts ha utgjort ”Vird arnas tingsplats”(Larsson, 1999).
N am net H useby på byar eller gård ar (H usaby eller H usby) förekom m er på ca 130 ställen i Skand inavien. Av d essa finns flest i Sverige (70)
och N orge (52) m ed an det i Danm ark finns åtta H usbyar. Mälard alen
är d en region som har flest representanter av ortnam net m ed ett 20-tal
bara i Uppland . I Sm åland finns fyra av vilka två ligger i Kronobergs
län, båd a m ed relativt centrala lägen i d e forna folkland en Värend och
Finnved en. H usaby i Ljun gby kom m un ligger på Bolm sön, som anses
ha varit åtm instone ett av Finnved ens kärnom råd en , m ed an H useby i
Alvesta ligger strategiskt vid d en gam la färd vägen m ot
Skåne/ Danm ark.

Fig. 5. H u seby i relation till and ra centralorter i Värend i slu tet av järnåld ern,
sam t ritning av ett s.k. Trelleborghu s som u p p täcktes vid arke rologiska
u nd ersökningar i H u seby 2006. Rekonstru ktionen är från Fyrkats
Vikingecenter i Danm ark. Källor: Lm v; Söd erberg, 2006.
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H usbyarna bed öm s ha sina ursprung i sen järnålder eller tid ig
m ed eltid och förknippas m ed kungam aktens framväxt i d e nordiska
länd erna.
Deras lokalisering till gam la m aktcentra och d et faktum att m ånga
und er tid ig m ed eltid låg und er d et kungliga god set (Uppsala öd i
Sverige, respektive d en d anska kungalevsorganisationen ) m enar m an
stöd jer tanken på att d e ursprungligen utgjort någon form av förvalt ningsgård på lokal/ regional nivå för en central kungam akt.
N ågra historiska belägg för att H useby har ingått i ett såd ant kungligt
god s finns inte. År 2006 gjord es d ock ett fynd i H useby som tillsam m ans m ed ortnamnet förefaller stärka föreställningen om en centralortsfunktion. I sam band m ed att en ny parkeringsplats skulle anläggas
Fig 6. De sm åländ ska
folkland en. Efter Larsson, L-O, 1962.

i anslutning till bruksm iljön genom förd es en arkeologisk und ersökning av d elar av H usebys ursprungliga bytom t. Man gjord e d å fynd
efter ett antal hus från järnåld ern. Ett av d essa hade utgjort ett 22,5
m eter långt s.k. Trelleborgshus m ed konvexa sid or. H ustypen ä r fram för allt känd från danskt kulturom råd e och förkippas d är m ed d e
m ilitäranläggningar som uppförd es i sam band med erövringsföretagen m ot Brittiska öarna und er slutet av vikingatid en. H uset i
H useby kunde d ateras till början av 1000-talet.
H useby kan alltså associeras m ed fram växten av en central kungam akt och d ess d irekta inflytand e i Sm åland , m öjligen d å d anskt i d etta
fall, och därm ed kanske också m ed en försvagning i m otsvarand e
grad av d en självständ ighet som exem pelvis Inglinge hög kan ha varit
ett uttryck för.

H u seby-bru ksm iljön
N är H useby för första gången dyker upp i d e historiska källorna 1419
i sam band m ed ett arvskiftesd okum ent har sannolikt bebyggelsen utvecklats till en regelrätt bond by som d en framträder på senare kartor.
I kronans jord ebok från 1500-talet bestod byn av 6 hem m an av vilka
fyra brukad es av skattebönd er, ett av en frälsebond e, m ed an d en sjätte
gård en, H useby Gamlegård , tillhörd e biskopen. Det var d enna gård
som så sm åningom kom att ligga till grund för utvecklingen av en
herrgård och ett bruk. Biskopens god sinnehav kom näm ligen att d ras
in und er kronan efter Dackefejd en och kom und er 1600-talets början
att ingå i Bergqvaras godsm assa som förlänats till Karl IX´s son Karl
Karlsson Gyllenhielm . När kärnan i d et ursprungliga Bergqvara
återgick till tid igare ägare på 1630-talet kom först Osaby, norr om
H useby, att bli centrum för ”N ya Bergqvara friherreskap ”. Red an
1650 flyttad es em ellertid säteriets huvud gård till H useby som nu m ed
sam tliga gård ar ingick i friherreskapet och d är m an sed an 30 år tillbaka d rev en om fattand e järnind ustri.
Förutom vattenkraften var d en rika tillgång en på sjöm alm från sjön
Salen en förutsättning för verksam heten . På hemm anet H assla, ca 1
km norr om H useby, d är d et sed an m ed eltid funnits en kvarn , verkad e en bond e på 1500-talet som hette Mickel Sm ed . Möjligen antyder
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d et att H useby had e en protoind ustriell föregångare. Först m ed
Gyllenhielm s bruk blev d ock prod uktionen storskalig och kom att få
en avgörand e betydelse för ind ustrialiseringen i söd ra Sm åland . Den
huvud sakliga prod uktionen var inriktad på styckegod s som kanoner
och sättugnar, s.k. järnkakelugnar, av vilket m ycket gick på export.
Und er en period från 1640-talet, d å bruket utarrend erad es till ett antal
H olländ are, förbättrad es d ärför kom m unikationerna. Bland annat
byggd es d en s.k. H olländ arvägen från Ålshult, dit järngod set transporterad es sjövägen på Åsnen, till Bod ekull (Karlshamn). H useby
bruk genom gick en rad olika faser och fick m ed tid en en m er sam m ansatt prod uktion, särskilt av gjutjärnsprod ukter.

Fig. 7. H u seby bond by och bru k 1637. Byn låg d elvis d är m an senare
u p p rättad e en bru ksgata . Källa: Riksarkivet. Foto: Stefan H öglin, 2012.

För d en fysiska m iljön, så som vi känner d en id ag, kom d en 75-åriga
epoken från slutet av 1700-talet till 1860-talet m ed fam iljen H am ilton
att få en avgörand e betyd else. Und er d enna tid uppförd es bland annat
d en nuvarand e huvud byggnad en (1844), liksom bruksgatan (1830-talet), kantad av arbetarlängor. Und er period en fick också jord bruket ett
uppsving, bland annat, genom en m ed veten inköpspolitik , varvid inte
bara d e övriga H usebygård arna införlivad es m ed bruket utan även en
rad and ra egend om ar i om givand e land sbygd . Många av d essa en heter lad es ner och jord en kom att införlivas och brukas und er
H usebybrukets d irekta förvaltning. I likhet m ed H usebygård arna kom
m ånga äld re bebyggelseenheter d ärm ed att försvinna helt. I gengäld
etablerad es en rad torp på utm arkerna, befolkad e av m änniskor som
gjord e d agsverken på bruket och d ess jord bruk.
Inte heller d en sista epoken, und er fam iljen Stephens, från 1870-talet
till d ess att god set övergick i statens ägo, har går obem ärkt förbi.
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Tackjärn prod ucerad e exem pelvis änd a fram till 1930 d å m asugnen
blåstes ner för sista gången. Så sent som på 1870-talet had e d en varit
förem ål för omfattand e om byggnationer och m oderniseringar.
Järnfram ställningen hade em ellertid sed an länge stått tillbaka för
skogs- och jord bruksprod uktionen. De m onum entala
ekonom ibyggnad erna är ett uttryck för d etta. En rad and ra
verksam heter och byggnad er tillkom också und er 1900-talet.

Fig. 8. Flygbild över H u seby m ed några av bru kets karaktäristiska d rag och betyd elsefu lla ku ltu rhistoriska
asp ekter.

Uttryck:
Bruksm iljön m ed ind ustrihistoriska byggnad er och anläggningar.
Bruksherrgård en m ed parkanläggning, bruksgatan m ed
arbetarlängor.
Jord bruksbyggnad er och jord bruksm arker inklusive H usebymad en.
För en mer ingående beskrivning av Huseby bruks fysiska innehåll se Statens
fastighetsverks Förvaltningsprogram från 2012.
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Fornläm ningsm iljön
Fornlämningarna i om råd et, i huvud sak lokaliserad e till riksintresseom råd ets söd ra d el, d omineras av gravanläggningar från järnåld ern.
Det rör sig i huvud sak om högar, resta stenar och stensättningar . De
senare kan förekom m a i form av välform ad e skeppssättningar eller
treud d ar etc. Vid Sjöby står en runsten m ed inskriptionen : Gerid och
Tunn-Å ke (Tunnacke) satte (stenen) efter Romar. Gud hjälpe (Gud) hans
ande!" (Sm 7) Lämningar efter stenåld ersboplatser och förekom sten av
hällkistor och rösen från stenåldern respektive bronsåld ern vittnar
d ock om en bosättningstrad ition som är tusentals år lång.
Gravanläggningarna och övriga fornlämningar är i sig inte unika eller
särskilt m ånga. Snarare är d et d eras lokalisering i land skapet som tilld rar sig intresset. Majoriteten är knutna till en låg och sm al ås som
ringlar sig fram genom det flacka land skapet från söd er till norr. H är
har gravarna och runstenen i alla tid er lätt kunnat id entifieras från d et
om givand e land skapet och särskilt från d en vägsträckning som sannolikt följt åsen sed an mycket lång tid tillbaka. Gravfältens lokalisering överensstämm er d essutom relativt väl m ed d e byar som genom
skriftliga källor kan följas ner i m ed eltid och förstärker d ärm ed bild en
av bygd ens långa bosättningskontinuitet. Förutom fornläm ningarnas
funktion som minnesm ärken är d et även lätt att föreställa sig d eras
roll som m arkeringar för territoriella anspråk.

Fig. 9. Fornläm ningsm iljön i söd ra d elen av riksintresset. Källa: Raä/ Fm is; Lm v.
Foto: Stefan Höglin, 2013.
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Intresset för d enna fornläm ningsm iljö kan också ses som ett arv från
1600-talet d å H useby ägd es och brukad es av Peter Rud ebeck och hans
bror Paul. Vid sid an om d en ind ustriella och agrara verksam heten
had e han ett passionerat intresse för forntid en och d e fornläm ningsm iljöer som bygd en kring H useby uppvisad e en så stor riked om av.
H ärvidlag had e han ärvt in tresset från sin farbror Olof Rud beckius,
göticism ens första förgrund sfigur i Sverige. Med sina fantasifulla m en
i våra ögon ack så vid lyftiga tolkningar av historien bakom fornläm ningarna och ortnamnen blev han d en första regionala representanten
för en spekulativ historiesyn d är d en lokala m iljön gavs en minst sagt
oproportionell betyd else. I om råd ena kring H useby såg han exem pelvis tyd liga belägg för d et m ytiska slaget vid Bråvalla hed och

Fig. 10. Utsnitt föreställand e ”Bråvalla hed ” u r Su ecia Antiqu a et H ord ina.
Källa: Kungl. Biblioteket.

hjältesägnen kring krigsm ön Bländ a. ”Teorierna” uttryckte han i sitt
opublicerad e verk ”Forna Rid ghiöta eller Sm åländ ske an tiquiteter”.
Genom sina kontakter med Eric Dahlberg kom väsentliga d elar av
fornlämningsmiljön kring H useby eller ”Bråvallahed ” att av bild as och
karteras för att ingå i d en senares praktverk Suecia Antiqua et
H ord ina. (På kartan över Bråvalla hed finns inte m ind re än sju av åtta
riksintressen i Alvesta kom m un m ed ). Skatelöv kan d ärför också ses
som ett kärnom råd e för fornm innesintresset, åtminstone i Sm åland ,
och d en trad ition som så sm åningom kom att bli en angelä genhet för
fornm innesföreningar och så sm åningom även för antikvariska
m ynd igheter. (En annan person som verkat i d enna trad ition och i
sam m a bygd var ju Olof H yltén -Cavallius, folklivsforskare och grun d are av Sm åland s m useum . På d en gam la kyrkogård en i Skatelöv
finns en m innessten i form av en runsten rest till hans m inne.)
En väsentlig d el av fornläm ningarnas nam ngivning, som exem pelvis
Ubbes backe, har sin upprinnelse i Rud ebecks föreställningsvärld .
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Uttryck:
Gravfält och ensamliggand e fornlämningar i form av högar, stensätt ningar, resta stenar etc. Runsten vid Sjöby. Övergivna bytom ter.

Bosättningsm iljön
Riksintresseom råd et om fattar, utöver H useby, tre historiska by- eller
gård senheter; Torp, Sjöby och Skatelöv m ed N ygård . Av d essa har
Skatelöv sannolikt d en äld sta namnform en. Med all säkerhet syftar
namnet på förhistoriska förhålland en. Efterled et –löv, skrevs tid igare -lev och betyd er arv. Form en har en tyd lig sydvästsvensk utbred ning,
och är särskilt vanlig i d e gam la d anska land skapen. Också Torp
längst i söd er och Sjöby är sannolikt förhistoriska enheter, båd e att
d öm a av fornlämningsbild en och namnform erna. N ygård d ärem ot utgjord e ett nybygge som förefaller ha tillkom m it und er 1500- eller 1600talet.

Fig. 11. Storskifteskartan över Torp -Sjöby från 1803 sam t herrgård sm iljön vid
Torp . Källa: Lm v. Foto: Stefan Höglin, 2013.

Sam tliga byar var m ed elstora. Red an vid m ed eltid ens slut had e Torp
och Sjöby fem hem m an vard era. Skatelöv bestod vid sam m a tid av
två, m öjligen tre hem m an. H useby had e, som konstaterats ovan, sex
hem m an. (Larsson, 1979) Av d e historiska kartorna från slutet av 1700talet fram går att Torp och H useby had e sam lad e bebyggelseform er. I
Torp låg gård arna i en klungbystruktur kring ett vattend rag med an
H usbys gård ar ser ut att ha legat i vad som liknat en rad bystruktur
(utöver Gam legård en på östra sid an av ån). De övriga byarna had e en
sprid d bebyggelse.
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I likhet m ed H useby blev byarna intill Åsnen förem ål för föränd ring ar
und er 1800-talet. Delvis berod d e d etta på bebyggelseföränd ringar som
följd e m ed laga skiftet, m en viktigare var d en process byggd e på upp köp och sam manslagning av gård senheter vilket resulterad e i upp kom sten av herrgård sm iljöer båd e i Torp och i Sjöby. (Vejde, 1929) I
Skatelöv fanns red an tid igare gård ar m ed ”herrgård skaraktär” som
Prästgård en och Mellangård en, ett f.d . Kaptensboställe. Ankom sten
av kapitalstarka personer som på d etta vis etablerad e sig i bygd en är
ett inte ovanligt d rag i utvecklingen inom centralbygd ernas jord bruksom råd en und er 1800-talet. Ofta resulterad e d et i en bebyggelse
m ed stånd smässiga m angård sbyggnad er och storjord brukets ekonom ibyggnad er, sam tidigt som od lingsland skapet rationaliserad es. Flera
av d e äld re gård arna kom d å att försvinna. Und er 1900-talets början
var d et inte ovanligt att d elar av m arkerna styckad es av för att ge ut rym m e för nya mind re jord bruksenheter, m öjligen skapad e m ed hjälp
av egna hem slån. Palm elund , Sjöbylund och Enet i Sjöby eller Dristigheten och Persborg (strax utanför riksintresset) förefaller vara exem pel
på såd ana enheter.

Fig 12. Flygbild över Torp och Sjöby i Riksintressets söd ra d elar m ed några viktiga karaktärsd rag.
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Uttryck:
H errgård sm iljöer i Torp och Sjöby m ed stånd sm ässiga huvud byggna d er och storjord brukets ekonom ibyggnad er.
Sprid d bebyggelsebild dels från trad itionella m önster i Skatelöv och
Sjöby m en speciellt genom god sbildningen och dess utveckling und er
1800-talet. skapad d els av trad ition
Sm åbruk tillkomna på 1900-talet.
Rationellt utform ad e jord bruksm arker.
Äld re vägstruktur.

Sockencentrum
Skatelövs sockencentrum är en väl sam m anhållen m iljö beståend e av
kyrkan, en vitkalkad salskyrka från 1821, ett skolhus/ sockenstuga/ försam lingshem , sam t kyrkstallar från 1800-talet, en
prästgård , m ed arrend ebostad och jord bruksbyggnad er och d en
gam la kyrkogård en intill Skatelövsfjord en. H är d rivs fortfarand e ett
aktivt jord bruk och kulturm iljön om ges d ärför av ett öppet od lingsland skap .

Fig. 13. Karta över Skatelöv från 1697, sam t p rästgård en från 1941 och kyrkan
från 1821. Källa: Lmv. Foton: Stefan H öglin, 2013.

Skatelöv näm ns i en rad m ed eltid a källor. 1290 stavad es nam net
”Skatalef” och betecknar alltså ett arvegod s. Kyrkan och byn näm ns
d ock red an på en runristad byggnadssten från 1100-talet som ingått i
d en m ed eltid a kyrkan : bosi : tlhi kirk i þ bosi : talhi sten til skatma

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2014-05-30

Fördjupad riksintressebeskrivning Huseby-Skatelöv Sid 19

kirkiu har uttolkats som ”Bose högg kyrkan. Bose högg stenen till
Skatelövsbornas kyrka”.
Den äld sta kyrkan var alltså en stenkyrka m ed en klockstapel m ed två
torn. Kyrkan anses ha varit en av d e största i Värend . 1821 ersattes d en
av en tid stypisk nyklassicistisk salskyrka, en s.k. ”Tegnérlad a”. I själva
verket var Skatelövs nya kyrka d en första som Tegnér invigd e (1825)
efter att ha inträtt i sitt biskopsäm bete.
Fig 14. Akvarell från 1816 över
Skatelövs gam la kyrka, riven
p å 1820-talet. Utförd av
signatu ren And ersson

Prästgård en ligger i anslutning till d en gam la kyrkogård en. H uvud byggnad en, en salsbyggnad m ed oregelbund en planlösning och m ed
frontespis, brann 1941. Den återuppförd es d ock sam m a år i äld re stil
och på samm a plats. Intill ligger lönebostället som byggd es på 1920talet. Försam lingshem met, som ursprungligen förefaller att ha fungerat som en kombinerad sockenstuga och skola, byggd es 1849.

Fig 15. Flygbild över Skatelövs sockencentru m m ed några vikt iga karaktärsd rag.

Uttryck: Skatelövs kyrka från1821. Skolhus/sockenstuga från 1849,

samt kyrkstallar från 1800-talet. Prästgård uppförd 1941, och löneboställe från 1822 med jordbruksbyggnader. Gamla kyrkplatsen intill
Skatelövsfjorden med kyrkogård bland annat innehållande minnessten
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över Olof Hyltén-Cavallius. Öppet odlingslandskap med äldre vägstruktur.

Slutsatser
Land skapets sam band






Kulturm iljön inom riksintresset är rikt sam m ansatt och speglar
genom olika uttryck en lång och i många avseenden typisk utveckling av en centralbygd i Kronobergs län. Dit hör gravan läggningar av olika slag och d eras relation till bebyggelse- och
kom m unikationsstruktur. Men också sockencentrat m ed sin
kyrkohistoria, liksom bebyggelseförloppet och den agrara
land skapsutvecklingen från m ellanstora byar till ett stor gård sland skap. Utryck för d etta är bland annat herrgård sm iljöerna och d eras rationellt utform ad e od lingsmarker, m en
också lämningar efter d en äld re bebyggelse som försvunnit
som en följd av god sbildningen. Inslag, som tid igare inte fått
någon uppm ärksam het, är d e sm åbruk som förefaller ha etablerats genom avstyckningar från storgård arna i början av
1900-talet, också d et en inte ovanlig utveckling i d essa m iljöer.
Sett ur ett kulturm iljöperspektiv är d en industrihistoriska miljön i H useby bruk unik i Kronoberg och d et är svårt att se ett
logiskt samband m ed centralbygd ens karaktäristiska utveckling. I d en bem ärkelsen får m an nog se d et som en slum p att d e
rätta naturgivna förutsättningarna och centralbygd en i d etta
fall råkar ha sam m anfallit.
H useby had e em ellertid , som d e flesta bruksm iljöer, två sid or
av sin verksamhet. Förutom d en ind ustriella d riften bed rev
m an också ett om fattande jord - och skogsbruk. I d en bem ärkelsen skiljd e sig H useby inte från vilket god s som helst.
Följaktligen har d enna aspekt av bruket också efterläm nat uttryck som är typiska för m ånga god smiljöer. Dit hör d e ration ella och storskaligt brukad e jord bruksm arkerna (inklusive H u sebym ad en), byar och gård ar som avhysts som en följd av effektivisering av d riften (id ag liggand e som fornläm ningar),
om fattand e torpm iljöer i utm arken etc. I d essa avseend en är
H useby att betrakta som en ”naturlig” d el av centralbygd en.

Land skapets visu ella egenskaper


Riksintresset är stort och följaktligen om öjligt att överblicka
visu ellt i sin helhet. Om råd et kännetecknas em ellertid av ett
öppet od lingsland skap och d et är lätt att m ed blicken fånga
m ånga av centralbygd ens uttryck. Detta gäller bebyggelsem il-
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jöerna m en i synnerhet fornlämningsm iljöerna, särskilt sed an
m ånga av d em är förem ål för fornvård .
För H usebys vid kom m and e är förhålland ena förstås speciella
och d e visuella egenskaperna är en d el av totalupplevelsen av
sevärd heterna och d ärför tillrättalagd a.

Riksintressets avgränsning och värd etext
Den nuvarand e riksintressetexten har d elat upp om råd et i två avsnitt,
A och B, och antyd er m ed d etta att d et egentligen rör sig om två riksintressen. Sett ur H usebys egenskaper som ind ustrim iljö så vore d et
d ärför rim ligt att d ela upp m iljön. För d etta talar också att kulturm iljön i H useby är speciell m ed avseend e på d ess fysiska struktur och
d en publika verksamheten, vilket kom m er att ställa särskild a krav i ett
planeringssam manhang.
Mot d etta talar d ock d et faktum att d e kulturhistoriska aspekterna bör
förstås från ett helhetsperspektiv. En snävare synvinkel gör att våra
fram tid a utsikter att rätt förstå H useby som social och ekonom isk en het riskerar att m inska till förm ån för ren upplevelseturism . I linje
m ed slutsatserna ovan finns d et d ärför skäl att betrakta H useby som
ett av flera uttryck för centralbygd en. Slutsatsen blir d ärför att riksintresset inte bara bör kvarstå som ett samm anhängand e om råd e utan
att m an även bör utred a en utvid gning av riksintresset. En såd an utred ning bör se till m öjligheterna att infoga alla bevarad e uttryck för
brukets fram växt som kan tänkas ligga inom H usebys gränser. Dit hör
torpm iljöerna, jord bruksm arken (inklusive d en som ligger norr om
riksväg 23 och väster om H elige å), bebyggelseplatserna för byarna
H assle, Västra och Östra Osby och and ra fornlämningar. Söd er ut
finns ett antal und er 1900-talet fram växta sm åbruk, bland annat syd väst om Torp. Även här bör en utvid gning d iskuteras. Dessa förefaller
m arkera slutet av ”god sifieringen”.

Riktlinjer
Följand e riktlinjer ska betraktas som en lägsta nivå som bör uppnås
för att om råd ets riksintressanta aspekter inte ska m inska i betyd else.
Vad gäller H useby-bruk bör





Bevara och vård a riksintressets uttryck i form av bruksm iljön,
gård sbebyggelse, fornläm ningar och land skapselem ent.
Vad gäller H useby-bruk bör bebyggelse, anläggningar och
träd gård sanläggningar skötas i enlighet m ed de av Fastighetsverkets upprättad e och kulturhistorisk inriktad e
skötselplanerna.
Fortsatt hävd av od lingsland skapets öppna arealer.
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Vid ny bebyggelsetablering bör hänsyn tas till d en historiskt
fram växta bebyggelsestrukturen och d ess byggnad sskala.
H useby som besöksm ål bör kunna utvecklas ännu m er , vilket
bör ses som en styrka för förvaltningen av d e kulturhistoriska
värd ena. Det är d ock avgörand e att d etta sker utan att sam band en m ellan brukets olika kulturhistoriska aspekter störs.
Eventuell ny bebyggelse och/ eller anläggningar bör d ärför an passas i utseend e, d im ension och lokalisering till d en befintliga
m iljön.
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