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Sammanfattning
Blidingsholm [G 1] (Almundsryds sn)
Mot iv ering:
Kommunikationsmiljö, sed an m ed eltid en m öte m ellan olika transp ortled er.
(Fasta fisken, Fästnings och skansmiljö).
Ut t ry ck för riksint resset :
I anslu tning till en åtta sp ann lång stenvalvsbro över vattenled en vid
Åsnens u tlop p finns fasta fångstanord ningar för ålfiske av gam la anor.
Led ens forna betyd else bestyrks av en m ed eltid a befästningsanläggning.
Två järnvägsbroar u tm ed nu m era ned lagd a järnvägen Urshu lt Ryd .
I området finns äv en:
Bop latsläm ningar från stenåld ern sam t Blid ingsholm s år 1826 enskiftad e
gård .

Blid ingsholm ligger i Tingsryd s kom m un, i Sm åland s söd ra, sm å kup erad e land skap. Gård en ansluter till Mörrumsån och m ånga av
d ess kulturhistoriska företeelser är knutna till vattend raget. H är finns
en rad intresseväckand e och upplevelsebara brom iljöer från flera generationer m ed en stenvalvsbro m ed anslutand e vägsträckning, två
järnvägsbroar i gjutjärn och en m od ern balkbro i anslutning till länsväg 120 som skär om råd ets söd ra d elar. Gård smiljön präglas id ag av
d en konferensverksamhet som bed rivs i på Blid ingsholm och som
starkt bid rar till en aktiverad kulturm iljö. Gård en har anor från m e d eltid d å d en var en huvud gård för en frälsesläkt, vilket d elvis förkla rar d ess läge på en holme i Mörrum sön. I om råd et finns också and ra
läm ningar som sannolikt är intim t förkn ippad e med m ed eltid en. H it
gör fram för allt d e fasta anläggningarna för ålfiske, sannolikt d e två
sista av sitt slag i landet.
Utred ningen konstaterar att kulturm iljön har m er sam m ansatta sam band än vad d en nuvarand e m otivtexten ger sken av. Flera av kulturm iljöns uttryck har sannolikt tillkom mit i förbind else m ed d en med eltid a sätesgård en . Kontrollen över ålfisket liksom kontrollen över
kom m unikationen över Mörrum ån föreslås här ha varit betydand e
faktorer vid Blid ingsholm s etablering. Mörrum sån i sig förefaller d ock
att tid igare ha fått för stor uppm ärksam het som kom m unikationsled .
Som en följd av d etta resonem ang föreslår utred ningen en revid ering
av riksintressets m otivtext och en viss föränd ring av d ess avgränsning. I konsekvens m ed d etta är d et svårt att m otivera att också järn vägsm iljön kan ses som en d el av d enna kulturm iljöstruktur och bör
d ärför lyfta ur texten. Det finns d ock starka skäl att betona att järn vägsbroarna och d en tillhörand e järnvägsbanken har m ycket höga
kulturhistoriska värd en och bör bli förem ål för en egen kulturhistorisk
bevarand eanalys.
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Bakgrund
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.

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 Blid ingsholm har
tio förd jupad e beskrivningar hittills genom förts; Växjö stad och
Ingelstad i Växjö kom m un , Kosta brukssamhälle och Lessebo i
Lessebo kom m un , H järtanäs-Dansjö-Gåvetorp -Spåningsland a i
Alvesta kom m un, H amned a i Ljungby kom m un , Ängsfruktod lingarna
i söd ra Åsnenom råd et i Tingsryd s kom m un sam t Älmhults stationssam hälle och Röm ningen i Älmhults kom m un . Dessutom har en förd jupning genom förts i ett utred ningsom råd e, H ohults by och
Granhult 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 stat och aktuella kom muner. Mot d en bakgrund en har en m od ell där förd jupningen m untligt 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.
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 ut gör d en skriftliga red ovisningen av d en fördjupad e beskrivningen.
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.
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Utgångspu nkterna i Blid ingsholm
Blid ingsholm är en av tre kulturm iljöer av riksintresse i Tingsryd s
kom m un. Tillsam m ans m ed Korrö hantverksby är sed an 2013 också
ängsfruktod lingsom rådet söd er om Åsnen riksintresse.
Riksintresset i Blid ingsholm innehåller sam m ansatta värd en d är
kom m unikationsmiljön m ed ett antal kulturhistoriskt värd efulla broar
fram hålls som d et centrala värd et. H är finns em ellertid även fasta
fiskeanläggningar, läm ningar efter m edeltid a försvarsanläggningar
sam t tilläggsvärd en i form av värd efulla bebyggelsem iljöer och en
stenåldersboplats. Kulturm iljön är alltså rik m en sam tid igt otydligt
beskriven. Ett riksintresse för kulturm iljövård en bör representera en hetliga kulturhistoriska sam m anhang m ed tyd liga sam band m ellan
m iljöns fysiska uttryck. En viktig fråga att besvara i d etta sam man hang är d ärför om d essa sam m anband föreligger och om d e speglas
inom d en riksintressegräns som d efinierats.

Fig. 1. Riksintressets avgränsning och p roblem orientering

Blid ingsholm s gård ligger i anslutning till vattenriket Åsnen –
Mörum sån och är d ärför en attraktiv m iljö för friluftsliv. Gård en bed river konferensverksamhet och m arknad sför sig som ”Äventyrsgård ” d är om råd ets natur- och kulturm iljö är av central betyd else för
verksam hetens inriktning. Sam tid igt ligger om råd et i glesbygd och
berörs såled es av problem atik som rör land sbygd en och d ess förm åga
att förvalta d e värd en som bygger upp riksintresset. Det finns skäl att
förhålla sig tills d essa fakta i föreliggand e utred n ing.
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Planläge, program och övrig lagstiftning
Blid ingsholm om fattas av inte m ind re än fyra riksintressen enligt 3
kap, m iljöbalken (förutom kulturm iljövård också för naturvård , friluftsliv och yrkesfiske). Dessutom ingår miljön i Åsnenom råd et enligt
4 kap.
Om råd et om fattas inte av någon annan planläggning än kom m unens
översiktsplan från 2007. Vad avser riksintresset för kulturm iljövård en
är hållningen allm än och någon förd jupad uttolkning av riksintressets
innebörd har inte gjorts. Generellt sett fram håller m an em ellertid
kulturm iljön som en viktig resurs.

Ett av kommunens viktigaste kännetecken/egenskaper är den väl bevarade småländska kulturmiljön. I kommunens prövning av olika bebyggelseprojekt kommer kulturmiljöns bevarande eller anpassning till
denna ha en hög prioritering. Områden med höga kulturmiljövärden
pekas ut i översiktsplanen. Övriga områden med kulturvärden skyddas
genom varsamhetshanteringen vid lokalisering enl. 3 kap. PBL.(s. 68
Tingsryds kommuns översiktsplan, 2007-02-08)
Vid are konstataterar m an att d e mest värd efulla av kom m unens
kultu rm iljöer kan kom ma att bli förem ål för om råd esbestäm m elser för
att säkerställa värd ena. Detta har man tid igare gjort m ed riksintresset
Korrö (G2).
Kult urmiljöprogram
I Tingsryds kommuns kulturmiljöprogram från 1992 har 41 områden utpekats som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel. A v dessa är 2 (3)
fastställda som riksintresseområden.
Rikt linjer: Kommunens handläggning av ärenden i de utpekade områdena
bör ske så att den äldre bebyggelsen inte förvanskas, att man vid upprustning
och ombyggnad tar hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden och att
nybyggnation skall anpassas till lokal byggnadstradition och till det omgivande kulturlandskapet.
Säkerst ällande: För vissa områden kan det i framtiden sannolikt krävas områdesbestämmelser. För att kulturlandskapet skall bevaras öppet krävs ett aktivt jordbruk med rika inslag av betesdjur. Denna verksamhet bör främjas.
V id bygglovshantering inom kulturmiljöområdena bör samråd ske med Smålands museum och för riksintressena med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

(s.100 Tingsryds kommuns översiktsplan, 2007-02-08)
Kom m unens kulturm iljöprogram d aterar sig till 1992. H är utvecklas
texten kring Blidingsholm s kulturhistoriska innehåll (Kulturm iljöprogram för Tingsryd s kom m un, 1992).
I övrigt om fattas riksintressets fornlämningar av kulturm iljölagens be stäm m elser om fornlämningar enligt 2 kap .
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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 agens 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. Land 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. M en 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
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
Blidingsholm
Blid ingsholm i regionen

Fig 2. De förhistoriska gravarnas
åld er och u tbred ning.
Källa: Stefan H öglin

Söd ra Kronoberg präglas av ett sm åskaligt och småkuperat land skap,
rikt på sjöar och skogsom råd en. Od lingslandskapet fram träd er som
m ind re gläntor i skogarna. Dessa d om ineras av bland skogar, m en
m ed en relativt stor and el av lövträd . Om råd et angränsar till d e söd ra
lövskogsregionerna. (Markanvänd n ingen i Sverige, SCB, 2014) Kring
d e större sjöarna och vattend ragen d om inerar löskogarnas lum m ighet.
Blid ingsholm ligger i d irekt anslutning till ett av d essa vattend rag,
näm ligen till Mörum sån , en av landskapets största åar m ed ett avvattningsom råd e som i norr sträcker sig änd a in Jönköpings län .
H istoriskt sett ligger Blidingsholm i en rand bygd d är större d elen av
d en fasta bebyggelsen etablerad es under m ed eltid . Bosättningar har
em ellertid förekom m it red an und er stenåld ern, särskilt knutna till sjöarnas och vattend ragens resurser. Den agrara bebyggelsen d omineras
av ensam gård ar och m ind re byar. Många av d essa lyd d e und er m ed eltid och senare und er ad liga god s, som till exem pel Bergkvaragod set väster om Växjö. Flera m ind re herrgård ar etablerad es också i
om råd et.

Fig 3. Byarnas storlek och
u tbred ning. Rekonstru erad e
u tifrån fastighetsbeteckningen p å
ekonom iska kartan 1950.

Trad itionellt sett har odlingsland skapet haft en boskapspräglad ka raktär m ed betoning på fod erm arkernas d om inans över åkerarealerna .
Utöver jord bruksnäringen präglad es om råd et också av skogsnäringar

Källa: Stefan H öglin
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som prod uktion av tjära och pottaska. Kring Åsnen och i d e större
åarna var fisket betyd elsefullt.
Genom riksintresseom råd es söd ra d elar löper riksväg 120 m ellan Ryd
och Tingsryd . Kom m unikationerna är en aspekt som und er historien
särpräglat d essa d elar av Sm åland . Flera betydelsefulla vägsträckningar, som förbund it d et inre av Kronobergs län och Blekingekusten
och Skåne, har löpt genom om råd et, liksom senare tåglinjer.
Fig 4. Ängsm arkens and el av
inägorna 1865. Källa: Stefan Höglin;
Scb

Fig. 5 Lila = Land svägar p å 1660talet, Gröna = Rid vägar, Gu la =
känd a m ed eltid a vägar

Blid ingsholm lokalt
Riksintresset sträcker sig ca två kilom eter i nord syd lig riktning och
om fattar arealer på öm se sid or av Mörrum sån. Den västra d elen är i
huvud sak bevuxen m ed lövskog m ed an d en östra d elen utgör ett
m ind re od lingsland skap. Blid ingsholm består id ag av två enheter.
Den söd ra av d essa bed river ett visst jord bruk m ed fårbete och fod er vallar. Den norra gård en , vars huvud byggnad ligger på en ö i
Mörrum sån, utgör konferensanläggningen där d e trad itionella byggnad erna införlivats i verksam heten liksom d e tid igare jord bruksm arkerna. Dessa används id ag för and ra aktiviteter som exem pelvis
cam ping. Över Mörrum sån led er tre kom m unikationsleder. Den m od erna väg 120 led s över ån av en m od ern balkbro. Dess föregångar e,
id ag i stort sett inte m er än en icke belagd brukningsväg, ansluter till
en stenvalvsbro som inte tar m otortrafik, samt en f d banvall som idag
använd s som cykelled . Den senare led s över Mörrum sån via tre järn vägsbroar av vilka två ligger inom riksintressets avgränsning (se ned an).

Bosättningsm iljön
De två gård senheterna är uppkom na i sam band m ed en d elning av en
ursprunglig ensam gård und er tid igt 1800-tal, vilket konfirm erad es vid
ett enskifte 1823. Två av d essa enheter fogad es sam m an på 1870-talet.
Sam tid igt uppförd es d en en och en halv våning höga m angård sbyggnad en som m ed sin rikt utsm yckad e verand a fortfarand e d om inerar bebyggelsem iljön .

Fig. 6 Läm ningar efter m ed eltid a
försvarsanläggningar i Sm åland

Blid ingsholm näm ns red an und er m ed eltid (1445) och var d å huvud gård för d en adliga släkten H järne, ett centrum i ett god skom plex som
om fattad e om kring 100 gård ar i Värend och Blekinge. Möjligen bod d e
här red an und er 1300-talet en rid d are vid nam n Jon H järne. Av allt att
d öm a utgjord e bosättningen d å en befäst gård som antingen legat på
sam m a plats som d agens huvud byggnad , d vs på en ö i Mörrum sån
eller ett stycke norr om d enna på två and ra öar (Kungsholm e och
Eveholm e) på vilka m an funnit m ed eltid a husgrund er. Dessa ha r tidigare tolkats som d en befästa gård en vilket senare har ifrågasatts.
(Vejd e, P G, Kronobergs läns herrgård ar, 1929,
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s. 22) Istället har man föreslagit att husgrund erna ursprungligen hängt
sam m an m ed kvarnverksam het och fiske från fasta konstruktioner.
Tolkningen är visserligen m ycket osäker m en sannolikheten att läm ningarna hänger sam man m ed d en m ed eltid a gård en och d ess verksam het är sannolik. (H ansson, M, H uvud gård ar och herraväld en ,
2001).

Fig. 7. Blid ingsholm vid storskiftet 1825 och m angård sbyggnad en, u p p förd
p å 1870-talet.

Flera m arknamn vittnar också om gård ens m ed eltid a storm annabak grund . Ca 1 km syd öst om huvud byggnad ern ligger ”Rid d arekärret”,
”Rid d areåkern” och ” Rid d arehejan”. Markerna ligger id ag utanför
riksintresset.
Den befästa gård en ska också ses i skenet av and ra liknand e m ed eltid a
anläggningar som biskopens borgar i Åsnen och H ackekvarn, liksom
d en vid H önsehylte vars bakgrund är okänd .
Intill stenvalvsbron finns kvarnlämningar och and ra sm åind ustriella
läm ningar. Åtm instone kvarnlämningarna kan h a ett sam band m ed
d en m ed eltid a huvud gård en. Kvarnverksam het var en lönand e affär
och en viktig inkom stkälla för frälset. (Se också ned an om ålfisket).
Ännu på 1660-talet betecknad es Blid ingsholm som säteri och ägd es d å
av släkten Banér.
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Fig. 8. Blid ingsholm s m ed eltid a u ttryck i form av bebyggelseläge,
hu sgru nd er och m arknam n.

Uttryck:
Gård ens bebyggelseläge på ön i Mörrum sån .
H usgrund er på Eveholme och kungsholm e.
Läm ningar efter kvarnanläggningar.
Od lingsland skapet inklusive m arker m ed namn hänsyftand e på om råd ets m ed eltid a bakgrund .
Stenåld ersboplats på en holm e i Mörrum sån

Kom m u nikationsm iljön
Inom d e söd ra d elarna av riksintresset är Mörrum sån relativ smal
m ed ett par m ind re fall. Det är d ärför naturligt att om råd et varit attraktivt i sam band m ed att m an sökt överfarter. Den äld sta bron utgörs av en ca 70 m eter lång stenvalvsbro (kilad bro) m ed 8 valv. Bron
räknas till en av länets längsta och vackraste stenbroar. Bron had e en
föregångare, på 1600-talet kallad H olm e bro, sannolikt utförd i trä.
Vägsträckningen, som bron har varit en d el av, har m ed stor sannolikhet m ed eltid a bakgrund som en förbind else m ellan Växjö och nord östra Skåne och Listerland et. Vägen har en gång varit betyd elsefull
och bland annat sett svenska och d anska truppförflyttningar und er
N ord iska sjuårskriget på 1560-talet och under Kalm arkriget 1611-13.
End ast begränsade sträckningar av själva vägen, id ag i huvud sak en
brukningsväg, ingår i riksintresset. Vägen ersattes på 1900-talet av d en
nuvarand e sträckningen m ed en ny bro över Mörrum sån. Dagens bro,
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som har en brobaneplatta av betong i sam verkan m ed stålbalkar ,
byggd es 1994.

Fig. 9. Riksintressets kom m u nikationsm iljö. Den gu la linjen p å kartan
anslu ter till stenvalvsbron och u tgör d en vägsträckning m ed m ed eltid a anor
som förband Växjö m ed nord östra Skåne. Den grå linjen m arkerar d en f.d .
järnvägslinjen H önshylte-Kvarnam åla Järnväg.

År 1900 öppnad es d en 21 kilom eter långa järnvägslinjen m ellan
H önshylte och Kvarnamåla d är d en anslöt till Karlshamn - Visland a
Järnväg respektive Växjö - Tingsryd Järnväg . 1943 förstatligad es H KJ
och kom d ärm ed att uppgå i Statens Järnvägar.
Maj 1965 lad es persontrafiken ned och i m ars 1971 gick d et sista
god ståget. Rivningen av spåren påbörjad es och våren 1972 var allt
borta. Järnvägen had e bland annat stor betyd else för utförseln av

Fig. 10. Järnvägsbroarna p å vykort från 1905.
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Mörrumslinjen
Begreppet myntades av Albert Vejde
på 1920-talet i linje med
uppfattningar från regional
historieskrivning från 1800-talet.
Begreppet syftar på en föreställning
om Mörrumsån som en viktig
kommunikationsled för kolonisation,
handel och kulturspridning från
stenåldern och framåt. Det ansågs
bland annat lämningarna efter
borganläggningar vara ett belägg för.

äpplen och d är av föräd lad e prod ukter från Urshultsbygd en. De två
broarna över Mörrum sån som ingår i riksintresset är av så kallad parabel fackverkskonstruktion. Ännu en järnvägsbro, m ed likad an kon struktion, återfinns några hund ra m eter syd väst om riksintresset och
går över Trestenshults kanal.
I m otivtexten för riksintresset framhålls m ötet m ellan olika kom m unikationsled er d är sjötransporter på Mörrum sån fram hålls som en viktig
d el i d enna struktur. Föreställningen har sed an 1800-talet trad erats i
olika sam m anhang utan att egentligen några belägg presenterats. Utöver lokala transporter har m an em ellertid visat att ån av allt att d öm a
saknar förutsättningar som kom m unikationsled . (Larsson, L-O, Vägar
och förebind elseled er i Värend fram till 1600-talets slut. Kronobergsboken 1962-63.) Förutom att d et har funnits stora naturgeografiska
hind er för ens m ind re båttranssporter, har väsentliga d elar av sträckorna åtm instone från m ed eltid haft ett stort antal konstruerad e hind er
som exem pelvis fasta fisken.
Uttryck:
Stenvalvsbro (kilad)
Två järnvägsbroar (parabla fackverk)

Fasta fisken - Värm anen

Fig. 11. Lan för ålfiske. Lanen
förs ner i fasta ställ som sp ärrar av vattend raget. Ur Granlund,
1957.

Mörrum sån har varit ett av söd ra Sveriges främ sta ålfiskevatten.
H är har m an åtm instone sed an m ed eltid en fiskat från fasta fångstan ord ningar, så kallad e ”Värm ane”. Med hjälp av lanor (ram ar m ed
strutar av nät) har m an från så kallad e laneställ i ström t vatten fångat
ned gåend e ål, på sin väg till Sargassohavet. Åtm instone från Åsnens
utlopp till gränsen m ot Blekinge har d et så sent som på 1950-talet funnits fjorton känd a anläggningar. De flesta Värm ane har varit uppd elad e på and elar m ellan vilka fisketillfällena har lottats ut m ellan olika
brukare. Dessa har ibland varit knutna till jord bruksfastigheter m en
långt ifrån alltid . (Granlund , John. Ålfiskena i Mörrum sån, Kronobergsboken 1957)
Inom riksintresset finns d e två sista värm ane som fortfarand e är i
bruk. Den ena ligger i anslutning till H olm e bro (Blid ingsholm s och
Trestenshults värm ane) och d en and ra vid H avbältan i norra d elen av
riksintresset. Den första är fortfarand e till sin kon struktion i huvud sak
byggd i trä m ed an H avbältans värm are förbättrad es 1948 m ed hjälp
av betongfundam ent.
Ålfisket i Mörrum sån har sannolikt varit av stor betyd elsen und er
långa tid er och d e flesta värm ane finns tid igt d okum enterad e. De
flesta finns exem p elvis utsatta på våra äld sta kartor från1600-talet.
Särskilt und er m ed eltid har d et varit en attraktiv inkom stkälla som en
följd av fiskens betyd else som tillåten kost vid d e m ånga fastetid er
som råd d e und er d en katolska tid en. Det är d ärför inte överraskand e
att finna Biskopen i Växjö som en betyd elsefull and elsinnehavare i
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H avbältans värm ane på 1300-talet. H an var d ärmed inte bara ”förvaltare” av fastereglerna utan had e också viss kontroll över d en råvara
som reglerna förord ad e. Möjligen är d et också i förbind else m ed d essa
förhållanden som m an ska se biskopens två borganläggningar några
kilom eter längre norrut. H avbältan näm ns också av Gustav Vasa efter
d et att anläggningen blivit kronoålfiske i samband m ed reform ationen.

Fig. 12. Två av d e sista fasta ålfiskena, s.k. värm ane, i land et, Vid H olm e bro
och H ävbältan. Den senare finns belagd från m ed eltid .

Dessa förhålland en kan kasta ljus över Blidingsholm s lokalisering d är
kontrollen av Mörrum sån som försörjningsresurs snarare än som
kom m unikationsled kan ha varit styrande eller åtm instone lika viktig.
Möjligen ska också d e arkeologiska läm ningarna efter en stenåld ersboplats som återfunnits på sam m a holm e som d en historiska bebyg gelsen ligger på ser ur sam m a perspektiv.
Uttryck:
Fasta fiskeanläggningar vid H olm e bro och H avbältan.
Vaktstuga vid H avbältan.
Möjligen hänger vissa av läm ningarna på Eve holm e och Kungs holm e
sam m a m ed d et m ed eltid a ålfisket.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2014-05-14

Fördjupad riksintressebeskrivning Blidingsholm Sid 14

Slutsatser
Land skapets sam band












En närm are granskning av kulturhistorien och dess fysiska uttryck i Blidingsholm ger intrycket av en m iljö m ed starkare och
m er sam m ansatta samband än vad d en nuvarande m otivtexten
ger sken av.
Om råd ets kulturhistoria förefaller berätta historien om hur lokala och regionala storm än lad e und er sig resurser och kon trollerad e färd vägar i anslutning till Mörrum sån und er m ed eltid .
I d agens kulturm iljö uttrycks d essa sam band i bebyg gelsens
läge på en ö i ån vilken ursprungligen haft en befästningsfunktion, av lämningar som m öjligen kan knytas till ålfisket,
och särskilt av d e ännu fungerand e fiskeanläggningarna, d e sk
Värm ena.
H it bör m an sannolikt också räkna d en kom m unikationsstruktur vars främ sta uttryck är H olm e bro och d elar av d en väg sträcka som ansluter till d enna. Sannolikt ska även etableringen av kvarnd riften ses ur d etta perspektiv.
Av kognitiva värd en fram träd er en rad m arker vars namn har
en tyd lig hänsyftning till d en m ed eltid a sätesgården. Id ag ligger d essa utanför riksintresset.
Kom m unikationsm iljöns uttryck i form av en serie broar representerand e olika transporthistoriska aspekter är tyd liga.
Motivet är d ock d elvis haltand e på grund av en överbetoning
av Mörrum sån som komm unikationsled . Järnvägsbroarna, hur
kulturhistoriskt värd efulla d e än m å vara, faller också utanför
ram en för d e bärand e kulturhistoriska aspekterna i
Blid ingsholm .

Land skapets visu ella egenskaper



De visuella egenskaperna i Blidingsholm är i huvud sak knutna
till d e kulturhistoriska uttryckens relationer till Mörrum sån.
I d e söd ra d elarna d om ineras av d e olika generationerna av
broar som är väl synliga från varand ra. Kom m unikationshistorien är här lätt att ta till sig för ögat. Längre norrut är
gård sm iljön präglad av konferensanläggningens karaktär.
Mangård sbyggnad en från 1800-talet på holm en i ån ger änd å
intrycket av en gård sanläggning. Läget på en ö är ud d a ur ett
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jord brukssam m anhang och d et är enkelt att tänka sig en
ursprunglig försvarsfunktion.
Läm ningarna på Kungs holm e respektive Eve holm e är inte
lika lätta att uppleva. Eve holm e är end ast tillgänglig m ed båt
och husgrund en på Kungs holm e är inte så lätt att förstå utan
inform ationsinsatser. Från Kungs holm e kan m an em ellertid åt
ena hållet blicka ut över H avbältans fjärd och värm ane, som
stänger till utloppet från Åsnen , och Blid ingsholm s gård åt
and ra. De kulturhistoriska sam band en blir här visuellt tyd ligare.

Riksintressets avgränsning och värd etext
Mot bakgrund av en mer sammansatt syn på de kulturhistoriska sambanden inom riksintresset finns det skäl till en reviderad motivtext och
avgränsning.








Motivet bör innehålla en fokusförskjutning från
kommunikationsmiljö till ett mer allmänt motiv med bosättningens resursutnyttjande och kontroll över kommunikationsstrukturen i centrum.
Rubriken ”I området finns även:” slopas och sambandet mellan
bosättningen och ålfisket ges en annan status än tidigare.
Blidingsholms gård (bebyggelseläget) flyttas upp som genuint
uttryck från att ha varit komplementvärde. Stenåldersboplatsen
stryks som uttryck.
Kommunikationsmiljöns värde kvarstår som tidigare (troliga
samband med den historiska bebyggelsen). Den vägsträckning
som leder ner till stenvalvsbron bör infogas i riksintresset, åtminstone från där länsväg 120 skär av den. Däremot är det
tveksamt om tågbroarna bör kvarstå som ett uttryck eftersom de
förefaller sakna samband med den övriga kulturmiljön.
Avgränsningens utvidgning bör också omfatta de odlingsmarker
som redovisas på storskifteskartan från 1824 och som fortfarande hävdas. Det är rimligt att de markpartier vars namn syftar
på medeltida förhållanden, som exempelvis Riddarehejan ingå i
riksintresset.
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Förslag till ny motivtext
M otivering: Gård s- och kom m u nikationsm iljö som tyd ligt belyser d et m ed eltid a frälsets strategiska
bosättningsstru ktu r i relation till kom m u nikationer och resu rsu tnyttjand e. (Fasta fisken,
kommunikationsmiljö, Fästnings och skansmiljö).
Uttryck för riksintresset: Bebyggelseläget m ed Blid ingsholm s gård p å en holm e i Mörru m sån, avskild
från land av vad som troligen varit en grävd vallgrav. Två av land ets sista fasta fiskeanord ningar (s.k.
Värm anen) vid H olm e bro och H avbältan (m ed vaktarstu ga), båd a sannolikt m ed anor från m ed eltid .
Stenvalvsbro och anslu tand e vägsträcka över Mörru m sån, sam t d är intill liggand e läm ningar efter
kvarnar och såg. Med eltid a hu sgru nd er p å Eve holm e och Ku ngs holm e. Od lingsland skap ets bru kad e
arealer inklu sive d e om råd en m ed m arknam n som Rid d arekärret, Rid d areåkern, Rid d arehejan.

Riktlinjer
•

•

•
•
•

Den verksamhet som bed rivs på platsen idag gynnar
kulturm iljövärd ena. (Bl. a. genom att d en håller m arker öppna.
Den d rar d it m änniskor som kan uppleva kulturvärd ena).
Det är angeläget att riktlinjer d ras upp för hur verksam heten
ännu bättre ska kunna sam spela m ed värd ena så att båd e d essa
och verksamheten gynnas.
Det är viktigt att d e fasta fiskena och finns kvar och använd s
på ett trad itionellt sätt.
Kom m unikationsvärd ena vård as och tyd liggörs
Bebyggelsens läge är viktig för förståelsen av d en historiska
lokaliseringen.
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Fig. 13. Flygfoto m ed sam m anfattand e beskrivning av riksintresset.
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