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H87 SOLSTADS KOPPARGRUVA
Områdesnamn: RIK H87 Solstads koppargruva
Områdeskod: 88315087
Kommun: Oskarshamn och Västervik
Motivering:
Sammanhängande industrimiljöer med lämningar från mitten av 1700-talet till början av 1900talet som tillsammans visar på gruvdrift och förädling i en bygd med landets mest kopparrika
berggrund. Sjön Marens betydelse som kommunikationsmiljö för gruvindustrin men också för
dess visuella samband med fornlämningsmiljöerna på kringliggande höjder.
Uttryck för riksintresset:
De rikliga och monumentala bronsåldersrösena på höjderna och deras visuella samband med
sjön Maren.
Den slingriga landsvägen utmed Maren.
Solstads gamla tomt samt lämningarna efter Bjurviks köping, vilka ligger i anslutning till
Maren.
Lämningar efter Solstads koppargruva med flera öppna gruvhål och stora upplag med skrotsten
samt byggnader som tillkommit i samband med gruvdriften.
Omfattande slaggförekomster i Mörtfors och deras samband med det tidigare kopparverket på
platsen samt med sjön Maren
Lämningar efter extraktionsverket vid Saltviken med smältugnar, slaggförekomster, husgrunder
samt en hamn.
Virums gård och samlade gårdsmiljö med byggnader från 1700- och 1800-talen

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Centralt i området är den långsträckta sjön Maren tillsammans med sitt utlopp i Östersjön i
norr. Sjön utgörs av en förkastningsspricka som här tränger djupt in i landskapet. Topografin
runt Maren är kuperad med kala och höga bergshällar som på många håll stupar brant ner mot
vattnet. Detta är särskilt tydligt i sjöns norra del vid utloppet mot Östersjön.
Fornlämningar - medeltid
På höjderna kring sjön finns rikligt med fornlämningar, till stor del i form av monumentala
gravrösen och stensättningar. Framför allt är området norr om Virum rikt på fornlämningar.
Detta visar att brygden kring Maren varit av stor betydelse åtminstone sedan bronsåldern, och
att höjderna kring sjön utgjort strategiska lägen för den tidens människor att markera sin
närvaro i denna förhistoriska kustbygd.
Från den gamla landsvägen som slingrar sig utmed Marens östra strand kan man väl uppleva
dessa förhistoriska lämningar liksom den dramatiska topografin kring sjön. Flera milstolpar
finns utmed landsvägen som markerar dess höga ålder. Vägen har även uppmärksammats i
länets regionala bevarandeprogram för värdefulla vägmiljöer.
På en plats där slättbygden sträckte sig ända fram till sjön finns lämningar efter Solstads by
som omnämns under medeltiden. Dess läge nära Maren tyder även på att byn varit handelsplats
och utskeppningshamn. På den gamla tomten finns flera tydliga grunder och källare efter
gårdsbyggnader. Ännu i slutet av 1800-talet ska det ha funnits byggnader här.
Maren och Marströmmen har även varit en viktig vattenled för bygden. I områdets södra del
finns lämningar efter det som en gång Bjursviks köping, som var en handels- och
omlastningsplatsen i direkt anslutning till trafiken på sjön. Denna handelsplats finns utmärkt på
en avmätningskarta över Bjursvik från 1777, där den kallas för Kiöpingen. Ett tiotal olika
byggnader ska vid denna tid då funnits på platsen. Enligt uppgift ska här ha funnits byggnader
in på 1900-talet.
På en plats där slättbygden sträckte sig ända fram till sjön finns lämningar efter Solstads by
som omnämns under medeltiden. Dess läge nära Maren tyder även på att byn varit handelsplats
och utskeppningshamn. På den gamla tomten finns flera tydliga grunder och källare efter
gårdsbyggnader. Ännu i slutet av 1800-talet ska det ha funnits byggnader här.
Maren och Marströmmen har även varit en viktig vattenled för bygden. I områdets södra del
finns lämningar efter det som en gång Bjursviks köping, som var en handels- och
omlastningsplatsen i direkt anslutning till trafiken på sjön. Denna handelsplats finns utmärkt på
en avmätningskarta över Bjursvik från 1777, där den kallas för Kiöpingen. Ett tiotal olika
byggnader ska vid denna tid då funnits på platsen. Enligt uppgift ska här ha funnits byggnader
in på 1900-talet.

Solstad koppargruva
Solstad är tillsammans med Falun och Åtvidaberg de största koppargruvorna i Sverige. De
malmförekomster som man konstaterat i området kring Solstad har visat sig innehålla den
högsta halten koppar i landet.
Solstads koppargruva, helt nära stranden mot Östersjön på Solstadshalvöns östra del, anses ha
börjat bearbetats redan på 1400-talet. En viss gruvbrytning i området pågick under en period på
1630-talet av de till landet då inflyttade vallonerna. Den första riktiga industriella
gruvbrytningen i Solstadström kom dock igång först på 1740-talet. Från de 13 m som man
tidigare brutit sig ner till hade man i mitten av 1700-talet kommit ner till ett djup på 76 m. Vid
denna tid anlades även ett kopparverk i Mörtfors, dit malmen transporterades på sjön Maren.
Där fanns några mindre forsar som kunde utnyttjas som kraftkälla för denna verksamhet. Stora
mängder slagg i anslutning till Mörtfors ström och det gamla kopparverket finns idag i
Mörtfors.
Kring 1800 då man kommit ner på ett djup närmare 150 meter övergavs gruvan på nytt då
malmen ansågs vara slut. Senare efterforskningar återfann ådern med koppar, vilket ledde till
att man på nytt startade kopparbrytning i området. Under perioden 1860 till 1877 drevs
verksamheten av ett engelskt bolag The Swedish Copper Company Ltd. De bedrev en
omfattande brytning ner till hela 356 meters djup och byggde i samband med det upp ett mindre
samhälle kring gruvan. De anlade även ett extraktionsverk för utvinning av fattigare
malmsorter vid den mer närbelägna Saltviken söder om gruvan i Solstad. Av de byggnader som
tidigare fanns kring gruvan återstår idag det före detta brukskontoret och förvaltarbostaden.
En viss mindre malmbrytning skedde även under några år vid tiden för första världskriget
1915-20 då kopparpriserna var särskilt höga. Främst inriktade man sig då dock på att ta vara på
de malmrester som fanns kvar i varphögarna från den tidigare gruvverksamheten. Under 1920talet upphörde all brytning på platsen varefter de flesta byggnader som hört till denna
verksamhet sedan revs.
I samband med att en omfattande industriell gruvdrift påbörjades i Solstad under 1860-talet
växte ett mindre samhälle upp kring detta med både svenska och engelska hushåll. Omkring
200 arbetare ska vid denna tid ha varit sysselsatta i Solstad gruva och tillhörande industrier. Av
den anledningen tillkom en omfattande verksamhet även vid Virums gård med brukskontor,
sågverk, tegelbruk, mjölkvarn och kopparverk så att det började likna ett mindre
brukssamhälle. Mycket av denna verksamhet flyttade sedan ut från gården men delar av miljön
finns ännu kvar.
Huvudbyggnaden i Virum byggdes på 1790-talet som en timrad tvåvåningsbyggnad med brutet
tak och gul panel samt med flygelbyggnader i samma stil. Samtidigt tillkom även det timrade
sädesmagasinet med brutet tak. I gårdsmiljön ingår även Virums skola från slutet av 1800-talet.
Solstadström
Solstadström ligger där den gamla landsvägen passerar Marens smala utlopp i Östersjön.
Kommungränsen mellan Oskarshamn och Västervik följer vattendraget, varför
bebyggelsemiljöer i anslutning till utloppet finns på båda sidor. Solstadström har länge varit en
viktig omlastningsplats tills godstrafiken allt mer övergick till landsvägstransporter. Flera
industrier har av den anledningen varit koncentrerade hit, bland annat glasbruk, sågverk och

snickerifabriker. Fina arbetarbostäder kopplade till dessa industrier finns nu i områdena
Glasbruket och Höjden.
Mörtfors
Mörtfors samhälle, i områdets södra del där landsvägen mötte sjön Maren, har efter
kopparverkets försvinnande utvecklats till ett mindre samhälle med betydelse som lättillgänglig
kurort. På platsen har länge bedrivits kvarnverksamhet vid de naturliga forsarna här. Mörtfors
har även varit betydelsefull som kurort, vilken många sökte sig till för närheten till naturen med
ren luft och klart vatten.
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Riksintressets utbredning: Sjön Maren och dess kringliggande höjder från samhället
Mörtfors i söder till sjöns utlopp i Östersjön samt Solstadhalvön. Området ligger huvudsakligen
i Oskarshamn med undantag för de delar som ligger väster om sjön Maren vilka hör till
Västerviks kommun.

H89 GLADHAMMAR
Områdesnamn: RIK H89 Gladhammar
Områdeskod: 88303089
Kommun: Västervik
Motivering:
Ett sammanhållen kulturmiljö där sambandet mellan fornlämningsmiljöer, bymiljöer samt
sockencentrum med medeltida anor tillsammans visar på en kontinuitet i en odlingsbygd som
haft en central betydelse från bronsålder till 1900-tal.
Uttryck för riksintresset:
Det visuella sambandet mellan fornlämningar på höjderna kring Gladhammars kyrka från slutet
av 1800-talet och byarna kring kyrkan.
Den samlade kyrkomiljön i Gladhammar med prästgård, skola tillika kommunhus samt
tillhörande lärarbostad.
Gladhammars by med traditionell bebyggelse från 1800- och 1900-talet, vanligtvis 1½ till 2½
våningar höga och rödmålade, belägen utmed en väg som följer ett naturligt höjdläge.
Lunds by med bebyggelsestruktur från 1700-talet samlad kring ett öppet torg.
Vägskälet i Lunds by samt en småskalig torp- och malmbyggelse som är orienterad utmed
gamla landsvägen.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området kring Gladhammars sockencentrum utgörs av ett odlingslandskap som här är särskilt
rikt på kulturmiljöer från skilda epoker. På höjderna finns monumentala förhistoriska gravfält,
nedanför dessa Gladhammars kyrka i ett väl samlat sockencentrum och i områdets västra del
Lunds by, med en bibehållen bebyggelsestruktur sedan 1600-talet. Tillsammans belyser dessa
miljöer en lång kontinuitet av mänsklig närvaro i området. Eftersom E 22, som är länets mest
betydelsefulla genomfartsled, passerar helt nära dessa miljöer, ges här en särskilt bra möjlighet
att uppleva det kulturhistoriska sambandet mellan dessa.
Fornlämningar
Ett kuperat och till stora delar uppodlat moränområde omgivet av bergig, skogsbeklädd terräng.
På impedimenten och högre bergsknallar ligger merparten av områdets fornlämningar, vilka
består av flera gravfält med varierad en formrikedom. Dessutom finns enstaka rösen och
stensättningar spridda över området. Troligen är detta lämningar som vittnar om förhistoriska
boplatser i området. Fornlämningarnas nära anknytning till Gladhammars kyrka och
sockencentrum visar på ortens långa historiska betydelse.
Gladhammar
Gladhammar omtalas första gången 1352 som egen socken men detta sockencentrum kan vara
av betydligt högre ålder än så. En medeltida timmerkyrka från 1300-talet fanns här fram till
1889. Den revs i samband med att den nuvarande kyrkan blev klar. Den nya kyrkan är en
åttkantig centralkyrka i nygotik och i stort oförändrad. På den närliggande kyrkogården finns
ett kapell som är byggt som en kopia av den gamla medeltida kyrkan. Kring kyrkan finns en väl
samlad sockenmiljö med prästgård från 1955 samt skola med tillhörande lärarbostad från 1910talet. Skolhuset användes vid denna tid då även som kommunhus då det inrymde
kommunalsalen där kommunala sammanträden hölls.
Gladhammars by ligger norr om kyrkan och följer ett naturligt höjdläge i landskapet. I byn,
som omtalas första gången 1383, finns både äldre traditionell bebyggelse men även nyare i
samma stil som den rådande byggnadstraditionen.
Landskapet kring Gladhammar ingår i länets regionala bevarandeprogram för
odlingslandskapet.
Lunds by
Väster om kyrkan och nuvarande Europaväg 22 ligger Lunds by som till sin helhet är skyddad
som byggnadsminne. Lund är en klungby som ligger kvar på den ursprungliga bytomten. Den
utgörs av åtta gårdar som ligger väl samlade kring ett kvadratiskt torg med ekonomibyggnader
placerade runtom bostadshusen.

Byn härstammar från en ensamgård. Den tilldelades 1686 byns grundare Per Olsson av
dåvarande kungen Karl XI för dennes stora trohet mot kungen. Byn utvecklades sedan till sitt
nuvarande utseende med sin typiska släktbykaraktär genom arvskiften och hemmansklyvning,
där alla delägarna i första generationen var syskon. Släktförhållandena mellan byns gårdar har
behållits genom århundradena och var en bidragande orsak till att byn inte splittrades vid det
laga skifte som genomfördes 1915-17. Ännu idag bebos flera av gårdarna av ättlingar till Per
Olsson.
Byggnaderna utgörs av åtta tvåvånings bostadshus med långsidorna mot torget. Husen är
panelade och rödfärgade och i storlek och planlösning i huvudsak lika varandra. Bebyggelsen
härstammar från 1700-talet, medan övervåningarna i flera fall är påbyggda senare.
Lunds by, som är en av länets finaste bebyggelsemiljöer, är skyddad som byggnadsminnen.
Vägmiljöer
På det öppna torget i Lunds by sammanstrålar fyra vägar som visar på byns gamla strategisk
betydelse. Vägen i nord-sydlig riktning var den viktiga landsvägen söderifrån från Kalmar mot
Västervik. Vägen i öst-västlig riktning gick mellan kustbygden i södra Tjust och vidare till den
gamla marknadsstaden Vimmerby. Lunds by låg därför i ett vägskäl mellan flera viktiga vägar
och här har följaktligen tidigare funnits både skjutsstation, gästgiveri och handelshus. Utmed
den gamla landsvägen norr om Lund finns en hel del äldre bebyggelse kopplad till en
landsvägsmiljö. Gamla stengardister finns på flera ställen längs vägkanterna och markerar den
gamla landsvägens sträckning.
Europaväg 22 öster om byn har idag ersatt den gamla landsvägen genom Lund.
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Riksintressets utbredning: Området omfattar i stort de traditionella inägomarkerna till Lunds
och Gladhammars byar med kringliggande fornlämningsrika bergshöjder.

H90 VÄSTERVIK
Områdesnamn: RIK H90 Västervik
Områdeskod: 88301090
Kommun: Västervik
Motivering:
Trä- och småstad präglad av sin nära och visuell kontakt med vattnet och med Stegeholms
slottsruin från mitten av 1300-talet, som tillsammans med en småskalig trähusbebyggelse från
1700-talet till 1900-talet och en stadsplan från 1670-talet visar stadens utveckling och
långvariga betydelse som staden haft som hamn och handelsplats.
Uttryck för riksintresset:
Slottsholmen med ruinen efter Stegeholms slott och dess visuella samband med Västerviks
stads äldsta medeltida delar.
S:ta Gertruds medeltida kyrka med kringliggande miljö.
Stadens rätvinkliga gatunät som till stor del är utförd enligt stadsplanen från 1670-talet.
Den medeltida hamnen vid Fiskartorget och den Yttre hamnen från 1600-talet samt inloppet till
staden.
Sjötomter av medeltida slag med bebyggelse ända ner till vattnet, Norénska handelsgården och
sammanbyggda loftbodar från slutet av 1700-talet.
Bibehållen kvartersindelning sedan tidigt 1700-tal med små tomter i stadens nordvästra och
sydöstra del samt större tomter i centrum kring Stora Torget.
Trästadsbebyggelse från 1700- till 1900-talet med hus som vanligtvis är 1½ - 2½ våningar
höga, klädda med träpanel eller putsade och målade i ljusa färger eller rödmålade.
Båtsmansstugorna från mitten av 1700-talet i stadens sydöstra del.
Stadens kommersiella centrum kring Stora Torget med varuhus och bankpalats från början av
1900-talet, ofta 2-4 våningar höga i sten och med putsade fasader.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Längs med Smålandskusten finns flera större och mindre samhällen som uppstått och
utvecklats som följd av deras stora betydelse som hamn och handelsplats. Västervik är en av de
få platser utmed kusten som var av så stor betydelse att den fick stadrättigheter redan under
medeltiden.
De äldsta delarna av Västervik, som är präglade av stadens roll som hamn- och handelsstad, har
en stadsplan och tomtindelning som i väsentliga delar tillkommit under slutet av 1600-talet.
Detta har i hög grad format bebyggelsen i stadens centrala delar sedan dess. Eftersom Västervik
efter den stora stadsbranden 1677 inte drabbats av någon ny omfattande stadsförstörelse, kan
staden uppvisa en historisk kontinuitet som är ovanlig för en trästad av detta slag.
Det medeltida Västervik
Staden Västervik omnämns första gången 1275. Vid denna tid avsågs då den handelsplats som
låg längst inne i Gamlebyviken och som idag heter Gamleby. Under 1420-talet bestämde
kungen att Västervik skulle flyttas omkring 20 km österut mot vikens mynning där sedan
tidigare befästningen Stegeholms slott låg. 1433 fick bebyggelsen på den nya platsen
stadsprivilegier och invånarna fick därmed rätt att bedriva handel i vad som kallades Nya
Västervik. Den gamla staden kom att kallas Gamla Västervik, vilket med tiden sedan blev
enbart Gamleby.
Detta innebär att Västervik utgör ett ovanligt exempel bland östersjöstäderna på en stad som
blev flyttad redan under medeltiden.
Stegeholm
Stegeholms slott ligger strategiskt på en ö vid Gamlebyvikens smala utlopp i Östersjön. Den
omtalas första gången 1370 och man antar att slottet ursprungligen byggts ett tiotal år tidigare.
Anläggningens konstruktion med kraftiga fyrkantiga hörntorn och flygelbyggnader kring en
borggård tyder på en tysk influens från mitten av 1300-talet. Troligen fanns någon form av
försvarverk på platsen redan tidigare för att försvara inloppet till Gamlebyviken. Slottet hade
till en början en militär betydelse och som bostad för kungens förvaltare. Stegeborg blev då ett
administrativ centrum i ett eget län. Efter att slottet vid början av 1500-talet brändes ner
upphörde Stegeholms betydelse som centralort i ett av kungen förvaltat län. Det slott som
därefter återuppbyggdes kom främst att bli centralpunkt i ett större godskomplex. I samband
med att Västervik brändes av danskarna 1677 förstördes även Stegeholm och har efter det stått
som ruin och tidvis fått fungera som stenbrott.
Stegeholms slotts placering på Slottsholmen i Gamlebyvikens utlopp är den direkta orsaken till
varför Västervik kom att anläggas just här. Stadens äldsta delar kring S:ta Gertruds kyrka har
därför uppstått i ett nära samband med den stora befästningen på den närliggande Slottsholmen.

Västervik i historisk tid
Nya Västerviks medeltida bebyggelse var troligen lokaliserad till området mellan S:ta Gertruds
kyrka och stranden. Den medeltida kyrkan S:ta Gertrud började byggas kort efter att Nya
Västervik blivit stad och är idag den mest påtagliga av de få kvarvarande medeltida
lämningarna i staden.
Liksom andra medeltida städer skedde den första utbyggnaden utan någon reglerad stadsplan.
Troligen växte bebyggelsen fram utmed stranden och på sluttningarna upp mot kyrkan. Längst
med stranden gick antagligen en gata från vilken små korta tvärgator eller gränder ledde ner till
de bodar och bryggor som låg vid eller ute i vattnet. Bakom dessa längre in på land fanns sedan
boningshus och kanske mindre handelsbodar.
Troligen fanns ett torg i staden redan under medeltiden. En naturlig plats var nära hamnen där
varor lastades av och på fartyg. Den äldsta hamnen i staden anses ha legat vid Fiskartorget,
varför detta även kan förmodas vara stadens äldsta torg. På den äldsta kartan över Västervik
som upprättades efter den stora stadsbranden 1677, finns det nya Stora Torget utmärkt.
Eftersom Fiskartorget på den kartan är markerad med stadskvarter, kan man anta att man då
planerade att flytta torgverksamheten till en ny plats i staden. Fiskartorget var dock en så
centralt viktig handelsplats för staden att den kom att finnas kvar som en viktig del i
stadsbilden.
Det medeltida Västervik brann ett flertal gånger och låg en tid även öde innan staden
återuppbyggdes igen vid mitten av 1500-talet. Vid denna tid ville kung Gustav Vasa att staden
skulle ligga närmare slottet för att lättare kunna försvaras. Han föreslog därför en uppbyggnad
på Kapellbacken som var området närmast söder om slottet. Här fanns även bra lägen för att
anlägga en ny yttre hamn och skeppsvarv. Hur mycket av kungens idéer som verkligen kom att
förverkligas är dock osäkert. En ny rätvinklig stadsplan med små tomter kom dock med tiden
att utvecklas här.
1677 drabbades Västervik av en omfattande stadsbrand som i stort ödelade den gamla staden
och den då ännu medeltida gatu- och bebyggelsestruktur. S:ta Gertruds kyrka var en av de få
byggnader som överlevde branden. Möjligen kan även delar av de små timmerhusen kallad
Aspagården, nordväst om kyrkan vara från tiden före branden. Gårdsmiljön, som i vilket fall
väl visar hur bebyggelsen i den äldre staden låg och kunde se ut, är idag byggnadsminne.
Stadens västra gator och kvarter
Den äldsta kända kartan över Västervik är från 1678 vilken förespråkade en återuppbyggnad av
staden med linjära gator parallellt med strandlinjen, enligt den tidens då gällande
stadsplanemönster. Det innebar även att tomtgränserna kom att förändras. De små och
långsmala tomter som ännu utmärker kvarteren kring S:ta Gertruds kyrka på Gamla Norr har
troligen tillkommit vid denna tid. Tomternas former har gett den småskaliga träbebyggelse just
den säregna karaktär som idag är utmärkande för staden. De på många håll mycket smala
tomterna har tvingat fram en bebyggelse som mer varit stora på höjden än på bredden och som
placerats med gaveln vänd ut mot gatan.
Det var troligen vanligt under medeltiden med tomter och bebyggelse som sträckte sig ända ner
till stranden. Efter den tomtreglering som gjordes under 1600-talet försvann troligen mycket av

stadens medeltida karaktärsdrag. Det var även vanligt att då man under 1600-talet införde
renässansplaner i städerna med raka gator att man samtidigt även rätade ut stränderna och
ersatte dem med stenskodda kajer. Så skedde dock inte i Västervik utan här kom de medeltida
dragen med sjötomter att finnas kvar även i den nya stadsplanen.
Utmed Hamngatan närmast stranden finns handelsgårdar med egna sjöbodar som ligger direkt
vid vattnet. Västervik är därför en av få städer i landet med sjötomter som har bebyggelse ända
ner till vattnet. De sammanbyggda loftbodarna från slutet av 1700-talet på Fabriksgatan och
den Norénska handelsgården från samma tid ligger ännu i direkt anslutning till Gamlebyviken.
Denna bebyggelse är i dag skyddade som byggnadsminnen.
Stadens östra och centrala gator och kvarter
Stadskvarteren i den östra delen av staden, Gamla Öster, växte med tiden samman med
kvarteren kring S:ta Gertruds kyrka. Detta framgår av den karta över Västerviks ”tompter inom
staketet belägne” som upprättades 1707. Här märks även den något avvikande riktningen på
gatunätet mellan de båda områdena, vilka ännu är tydliga i dagens stadsplan.
Denna karta visar även på den skillnad som finns i storlek på tomter mellan stadens centrala
delar och kvarteren i norr respektive söder. Denna skillnad är tydlig även i dagens stadsbebyggelse. I stadens östra del finns en del av 1600-talets små tomter kvar i dagens stadsplan,
även om tomtsammanslagningar gjorts i större omfattning här än på Gamla Norr. En del tomter
har förblivit långsmala och trapetsformade i en strävan att nå ner till stranden. På många av
dessa små tomter finns den småskaliga trähusbebyggelse kvar, något som är utmärkande för
Västervik. I denna del av staden bodde även de båtsmän som staden var skyldig att hålla. På
1740-talet lät staden bygga de små båtsmansstugor i en våning och med gaveln mot gränden
vilka idag är skyddade som byggnadsminnen.
Till skillnad från stranden i Gamla Norr ersattes sjötomterna i stadens östra del med tiden med
stenkajer, varför den mer sjönära bebyggelsen här då försvann.
Där de östra och norra stadsdelarna möttes anlade man stadens torg. Vid torget byggdes 179395 rådhuset, centralt belägen mellan stadens olika delar. I kvarteren närmast kring Stora Torget
utvecklades under de kommande århundradena stadens kommersiella centrum. Utmärkande för
bebyggelsen här är de flera stora handelsborgar, varuhus och banker som till exempel är gamla
Sparbanken och Enanderska huset vid Stora Torget, vilket är ett gammalt varuhus i jugendstil.
En lokal byggnadsordning som tillkom på 1830-talet reglerade hur stadens bebyggelse skulle se
ut. Trähus fick inte uppföras högre än i två våningar. Uthus och magasin skulle placeras vid
gränder och utmed tomtgränserna skulle det finnas staket. Hus och plank skulle målas med
ljusa färger eller rödmålas. Taken skulle täckas med tegel, skiffer eller plåt. Denna
byggnadsordnings föreskrifter är ännu i hög grad tydliga i stadens bebyggelse, i synnerhet på
husen med träpanel eller puts.
Utifrån sin historiska utveckling kan man dela in Västerviks centrala delar i tre något fristående
områden: den norra äldsta delen av staden kring S:ta Gertruds kyrka och stranden som var
stadens medeltida hamn, den yttre hamnen i stadens östra delar kring vilken en ny stadsdel
utvecklades med tiden samt stadens mer kommersiella centrum som utvecklats mellan dessa
båda stadsdelar.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Västerviks stads centrala delar så som det framgår av en
avmätningskarta från 1707 samt Stegeholms slottruin med kringliggande miljö.

H91 KÄLLSÅKER
Områdesnamn: RIK H91 Källsåker
Områdeskod: 88302091
Kommun: Västervik
Motivering:
Fornlämningsmiljöer med monumentala gravrösen från flera olika tidsepoker i påtagligt
höjdläge och deras samband med befintliga bymiljöer som tillsammans visar på en bygd med
en särskilt lång kontinuitet.
Uttryck för riksintresset:
Sammanhängande område med gravfält, hällristningsområden och boplatslämningar från yngre
bronsålder till medeltid.
Ett uppodlat och delvis öppet landskap som bidrar till den visuella upplevelsen av de många
gånger monumentala fornlämningarna från närliggande större allfartsvägar.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Fornlämningsområdena kring Hermanstorp och Källsåker öster om Västervik ingår i ett av
landets mest påtagliga koncentration av bronsålderslämningar. Många av dem är lätta att nå och
uppleva, bland annat är många gravhögar väl synliga från de närliggande allfartsvägarna.
Denna forna kustbygd har rikligt med monumentala gravanläggningar, men här finns även ett
flertal lokaler med hällristningar, främst i områdets norra del.
Omfattande undersökningar har visat att denna bygd varit av stor betydelse även under senare
tidsepoker. Bland annat finns här lämningar efter boplatser från både järnålder och medeltid
vilket visar på en tydlig kontinuitet med de historiskt kända byarna i området.
Fornlämningarna
Området utgörs av en forntida havsvik kantad av skogsklädda urbergshöjder. Det som för 5000
år sedan var en vik utgörs idag av utdikad och bördig åkermark. På höjderna kring denna
tidigare havsvik finns rikligt med lämningar efter de första bosättningarna i detta område.
De mest påtagliga fornlämningarna är de monumentala bronsåldersrösena i områdets södra del.
Från samma tidsepok finns även rikligt med hällristningar i området. I området finns även
gravrösen, skärvstenshögar och boplatser som visar att området varit bebott från yngre
bronsålder och fram till medeltid. Tillsammans med kända bymiljöer från historisk tid i
området visar detta på en lång mänsklig närvaro i detta gamla kustlandskap.
Den stora koncentrationen bronsålderslämningar är ett tydligt exempel på att man sökte sig till
skyddade lägen vid sjöar och havsvikar under denna tid. Tydliga paralleller finns med andra
bygder med höga koncentrationer med bronsålderslämningar i landet, bland annat i
Östergötland och i Mälardalen.
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Karta:

Riksintressets utbredning: De monumentala lämningarna på höjderna kring den förhistoriska
havsvik som funnits i Källsåker och Mommehål och som även ligger i nära anslutning till
infartsvägarna till Västervik.

H92 Almvik-Blekhem
Områdesnamn: RIK H92 Almvik-Blekhem
Områdeskod: 88302092
Kommun: Västervik
Motivering:
En samlad industri- och herrgårdsmiljö där en mångfald av industribyggnader väl belyser
verksamheten vid ett tegelbruk från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Bruket har ett
tydligt visuellt samband med närliggande vattendrag och havsvik samt en historisk och nära
koppling till Blekhems egendom.
Uttryck för riksintresset:
En mångfald av industribyggnader kopplade till Almviks industrimiljö med framför allt
tegelbruket från 1870-talet men även kvarn, sågverk, snickerifabrik, hamn och en tidigare
lanthandel.
Herrgårdslanskapet kring Blekhem med smala och slingrande vägar, en lång ekallé upp till
herrgården och sambandet med den närliggande fornborgen.
Den sammanhållande herrgårdsmiljön kring Blekhem med huvudbyggnad och
ekonomibyggnader från 1840-talet i den lokalt säregna stilen Tjustempir, som bland annat
utmärks av horisontalt dominerande byggnader med låga sadeltak.
Övriga ladugårdsbyggnader, lusthus, orangeri, källarbyggnad, arbetarbostäder, ett tidigare
mejeri samt ett mindre antal bostadshus visar tillsammans på alla de olika verksamheter som
präglat Blekhems herrgård.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området ligger på höglandets östsluttning ner mot Östersjön och omfattar miljöerna kring sjön
Bleken och dess utlopp i Gamlebyviken. Blekhems herrgård är vackert belägen vid sjön
Bleken. Från sjön rinner ett vattendrag med en betydande fallhöjd mot sitt utlopp i Östersjön.
Denna kraftkälla har länge utnyttjats för en rad olika industriverksamheter på platsen.
Almvik
I Almvik finns en av länets främsta industrihistoriska miljöer med en stark koppling till
Blekhems gods och herrgård på vars marker industrierna anlagts. Det stora värdet i denna
industrimiljö ligger i den mångfald av olika byggnader och som visar på platsens långvariga
och breda betydelse för ett flertal olika verksamheter. Almvik har tidigt varit en viktig
knutpunkt. Den gamla landsvägen, som är den närliggande Europavägens föregångare, passerar
genom kärnområdet. I Almvik mötte vägen en viktig vatten- och flottningsled men här fanns
dessutom järnvägsstation och hamn.
Tegelbruket
Den mest betydande industrin som verkat i området är Almviks Tegelbruk (även kallat
Tegeltorp). Verksamheten omnämns redan på 1600-talet, men de industribyggnader som finns
här idag är i huvudsak från 1870-talet. Vid denna tid tillkom en torklada, ringugn och en bostad
för tegelmästaren. Tegelbruket ansågs till en början vara ett av landets modernaste. Leran som
behövdes för att forma teglet hämtades huvudsakligen från lertäkter i brukets närhet, vid
Hultekarlsö samt från en lertäkt vid gården Syltorp sydväst om bruket. På 1920-talet byggdes
en linbana som transporterade leran från en då ny lertäkt på gården Sylltorps ägor och ner till
bruket. Vid början av 1970-talet tog leran slut varefter verksamheten lades ner. 20 år senare
påbörjades ett arbete med att renovera byggnaderna och området har därefter blivit ett
välbevarat industrimuseum där många byggnader och mycket utrustning ännu är intakt.
Övriga industrier
Inom Almviks industriområde finns även en kvarnbyggnad från 1901, ett sågverk och en
snickerifabrik. I områdets norra del vid den gamla landsvägen finns en byggnad från 1700-talet
som tidigare varit lanthandel och som senare använts för caféverksamhet. Nere vid sjön finns
ännu tydliga lämningar efter en tidigare hamn.
I områdets östra del kallat Varvet finns ett magasin kvar efter den båtbyggnadsverksamhet som
förekommit här tidigare. Platsen har även använts som badplats för Blekhems ägare men är
idag en allmän badplats.

Blekhem
Blekhems herrgård, som är omnämnd redan på 1380-talet, ligger i ett kuperat skogsklätt
område med uppodlade partier intill herrgården. På höjderna sydöst om gården finns en
fornborg som visar på bygdens långvariga strategiska betydelse. Miljön kring Blekhem
kännetecknas även av för bygden karakteristiska smala och slingriga vägar som delvis kantas
av äldre ekar.
Herrgården är byggd på 1840-talet och ersatte då en äldre timrad byggnad på samma plats. Karl
XIV Johans lustslott Rosendal anses ha varit förebild. Blekhem anses vara den av alla
herrgårdsbyggnader i Tjust som bäst företräder den för regionen särpräglade arkitekturstilen
Tjustempire.
Vid gårdens byggande vid 1800-talets mitt ingick i planerna även att nybygga hela Blekhems
gods. Ägaren Johan Nordenfalks tidiga död ledde dock till att endast herrgården ett större stall
och några andra mindre ekonomibyggnader kom att uppföras i Tjustempire. Med tiden har dock
ett stort antal ytterligare byggnader präglade av gårdens olika verksamheter tillkommit.
Blekhem har även ett stort personhistoriskt värde då godset förvaltas av samma ägarfamilj i
många generationer.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Det sammanhängande området från Blekhelms herrgård med
kringliggande bebyggelsemiljöer vid sjön Blekens södra kant samt industrimiljön kring sjöns
utlopp vid Almvik med närliggande platser för lertäkt.

H93 TJUST SKÄRGÅRD
Områdesnamn: RIK H93 Tjust skärgård
Områdeskod: 88309093
Kommun: Västervik
Motivering:
Skärgårdslandskap med kulturmiljöer som tydligt speglar de näringar som präglat öarna från
medeltid till 2000-tal, samt hur dessa näringar skiftat mellan innerskärgården och de karga och
mer vindpinade öarna i ytterskärgården.
Uttryck för riksintresset:
Byarna och bybebyggelsen som inom hela skärgården vanligtvis är kvar på ursprunglig plats,
ofta i höjdläge nära en naturlig hamn.
Inner- och mellanskärgårdens bondbyar, ofta av medeltida ursprung, och utvecklade med en
viss karaktär av regelbundna radbyar.
Den struktur med mot stranden vinkelräta tomter som framför allt utmärker inner- och
mellanskärgården.
Ytterskärgårdens fiskelägen med en bebyggelse samlad i ostrukturerade klungor runt en
naturlig hamn.
En genomgående struktur för gruppering av gårdarnas byggnader som från sjösidan sett ofta är;
båthus, sjöbodar och mangårdsbyggnader. På öar i inner- och mellanskärgården finns även
ladugårdar, lador och stall bortanför boningshusen.
Den traditionella bostadsbebyggelsen gavelvänd mot sjön och uppförda i 1 ½ till 2 ½ våningar,
timrade och rödpanelade samt med tegeltäckta sadeltak.
Den för Tjust skärgård karakteristiska sjöboden med överdimensionerat sadeltak och liggande i
vinkel mot strandkanten belägen på en stenkista ut i vattnet och med brygga ut till boden.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Tjust skärgård utgörs av Smålands nordligaste samlade skärgårdsöar och kan även kallas för
Västerviks skärgård. Den brukar även pekas ut som En av Sveriges minst exploaterade
skärgårdar. Kulturhistoriskt har Tjust skärgård mycket gemensamt med Misterhults skärgård i
söder och S:t Anna och Gryt skärgårdar i norr. Öarna i alla dessa områden utgörs av en
urbergsskärgård, vilken kännetecknas av en berggrund av kristallina bergarter som granit och
gnejs. Det innebär att kusten här är uppsprucken i djupa vikar som tränger långt in i landet men
även av rikligt med öar i kustbandet utanför.
Både öar och stränder är här höglänta på vilka det ofta växer skog. I sprickdalar och slätter har
tjockare jordlager ansamlats. Dessa små och ofta flikiga ytor har periodvis brukats som åkermarker. Denna geografiska förutsättning förändras påtagligt för de öar som ligger längre ut i
havsbandet. Dessa öar är mer kalare med begränsad växlighet och möjlighet till odling. Denna
naturliga geografiska förutsättning har tydligt präglat kulturmiljöns utveckling på de olika
öarna.
Öarnas indelning
Den småländska skärgården hör till de minst exploaterade skärgårdsmiljöer i Sverige. Just Tjust
skärgård illustrerar på ett tydligt sätt hur den lummiga innerskärgården i väster övergår i en
varierande mellanskärgård, för att slutligen bli en karg och vindpinad ytterskärgård. Dessa
varierade naturliga förutsättningar har tvingat skärgårdsborna till olika former av anpassning,
vilket i hög grad återspeglas i dessa öars samlade kulturmiljöer.
Öarna i Tjust skärgård kan därför delas upp i tre delar i en innerskärgård, en mellanskärgård
och en ytterskärgård. Öarna närmast fastlandet uppvisar till viss del samma topografiska
struktur som fastlandets kustbygder med sedimentfyllda och odlingsbara sprickdalar. I flera av
öarna i innerskärgården, som Björkö, Hasselö och Sladö, har därför boskapsskötsel och
åkerbruk varit en betydande näring vid sidan av fisket. På öarna i ytterskärgården har denna
naturliga förutsättning för jordbruk inte funnits, med undantag av Äskeskär. Här har istället
näringen helt dominerats av fisket. Först säsongsbundet av fastlandsbönder eller bondefiskare
från innerskärgården som från och med 1700-talet allt mer övergick till permanenta fiskelägen.
Öarna Björkö, Sladö Smågö och Äskeskär är alla utpekade i den nationella bevarandeplanen för
odlingslandskapet bland annat för sina fina strandängar, naturbetesmarker och artrika torrängar.
Förhistoria - medeltid
Jämfört med det kustnära fastlandet är skärgårdsöarna inte alls lika rika på förhistoriska
lämningar. Till skillnad från fastlandet kan ingen av skärgårdsöarna egentligen presentera
lämningar som tydligt visar att öarna skulle ha haft en permanent bebyggelse som kan följas
tillbaka till förhistorisk tid. På några få öar närmast fastlandet, främst Södra Malmön, finns
dock en del förhistoriska gravrösen. Några tydliga spår efter bosättningar som kan påvisas vara
äldre än från medeltiden finns dock inte på öarna.

De rika spår efter bronsålderskulturer som finns utmed kusten i form av monumentala rösen
och hällbilder, gör att man kan anta att även skärgårdsöarna, i alla fall säsongsvis, varit
utnyttjade för fiske, bete och kanske viss odling. Då avbildningar av båtar är ett särskilt vanligt
förekommande motiv i dessa hällbilder, bör det tyda på att havet och miljöerna kring det var av
stor betydelse för befolkningen vid denna tid.
Den tidigaste uppgiften om att det förekommit permanent bosättning på öarna i Tjust skärgård
är från 1400-talet. I ett brev från1429 nämns att alla fiskelägen i skärgården vid denna tid låg
under frälsegodset Fågelvik. Det är även utmärkande för öarna i denna skärgård under
medeltiden att de var frälseägda. Öarna längre söderut ägdes vanligtvis av Kronan.
De bosättningar som etablerades under medeltiden låg troligtvis på samma platser som dagens
byar. Eftersom skärgårdsöarna endast i undantagsfall genomgått större förändringar i samband
med 1700-1800-talens skiftesreformer, ligger många av byarna därför ännu kvar på samma
platser där de en gång etablerats.
Utmärkande för valet av byarnas placering var att det skulle finnas en naturlig hamn i närheten
som mestadels låg i lä, var tillräckligt djup samt hade kringliggande stränder där det var
lämpligt att laga och torka redskapen. Bebyggelsen placerades vanligen på slänterna ovanför
hamnen men ändå så nära att man kunde ha uppsikt över båten därifrån.
Historisk tid
Även om mycket tyder på att öarna i innerskärgården kan ha varit bebodda redan under
förhistorisk tid, fick dock ytterskärgården sina första permanenta bosättningar först under 1700talet. Vid denna tid uppstod mer regelrätta fiskelägen i ytterskärgården till skillnad från
bondbyarna närmare fastlandet, vilka präglades av både jordbruk och fiske. Tidigare, möjligen
redan under medeltiden, hade dessa öar i det yttre kustbandet främst utnyttjats för
säsongsbundet fiske av bönder från fastlandet eller innerskärgården.
Bebyggelsen
Bebyggelsen i byarna på öarna i inner- och mellanskärgården har ofta en dokumenterad lång
tradition, då många öar finns omnämnda som bebodda redan under medeltiden. Bebyggelsen
har där utvecklats längs med strandlinjen under lång tid. Byarnas tomtstruktur har på så sätt
blivit orienterade vinkelrätt mot stranden och hamnen. Bebyggelsen på öarna har därför på
många håll utvecklats till regelrätta radbyar orienterade mot hamnen vid stranden, med en gata
mellan bodar och båthus vid vattnet och med bostadhusen längre upp.
I ytterskärgården har bebyggelse ofta utvecklats till mer renodlade fiskelägen, som i allmänhet
tillkommit först under 1700- 1800-talen. Dessa byar har utvecklats på ett annat sätt med en
bebyggelse som mer ligger samlad i en ostrukturerad klunga runt den naturliga hamnen.
Trots att bebyggelsen är grupperad på olika sätt finns ändå vissa gemensamma drag för hur de
enskilda byggnaderna inom en gård ligger samlade. Nere vid eller i vattnet ligger byns båthus
och bakom dem vid strandkanten olika typer av sjöbodar. Längre upp på slänten finns
mangårdsbyggnaderna som ofta vänder gaveln mot sjösidan för att minska vindexponeringen.
Bortanför bostadhusen och nära till ängar, hagar och den odlade marken finns ladugårdar,
svinhus, fårhus och lador.

Öar i innerskärgården
Stora och Lilla Rätö är trots namnen två likstora öar. Bebyggelse på samma plats som 1700talskartor visar. Stora gårdar centralt belägna på de båda öarna visar att de varit välmående.
Troligen har kombinationen av åkerbruk, boskapsskötsel och fiske varit särskilt gynnsam.
Äldre kartor visar också att här funnits mycket odlingsmark vilket ännu kan anas i landskapet.
När åkermarken lades ner kom stora delar av den att styckas upp och förvandlas till ett
fritidshusområde.
Vinökalv är en ö nära fastlandet med en topografi mycket likt den på fastlandssidan. Ön var
troligen bebodd på 1600-talet då boskapsskötsel och fiske utgjorde de främsta näringarna.
Under 1800-talet gjordes en del utdikningar och fram till mitten av 1900-talet hade jordbruket
även en viss betydelse för ön. Spår efter det äldre odlingslandskapet på ön är ännu tydliga.
Gården på ön är uppförd vid mitten av 1800-talet liksom troligen även de båda torpen på öns
norra del. Storas varphögar i södra delen av ön vittnar om den stenbrytning som tidigare
förekommit här.
Öar i mellanskärgården
Björkö är en långsträckt ö och en naturlig fortsättning av det närliggande fastlandet med sin
kuperade och skogbeklädda topografi. Boskapsskötsel och fiske har tidigt varit av stor
betydelse för ön. Dessutom var Björkö troligen en av få öar i området som redan i början av
1600-talet hade öppen åkermark. Bebyggelsen låg vid denna tid på höjden ovanför hamnen vid
den lilla viken Gloet. Vid laga skifte på 1800-talet kom tre av byns fyra gårdar att flytta ut från den
gamla bytomten. En av de tre gårdarna införlivades troligen med en annan gård. De tre kvarvarande
gårdarna i byn ligger dock kvar på samma ställen dessutom har ny fritidsbebyggelse tillkommit
på ön. Den långa odlingskontinuiteten på Björkö har gett upphov till många odlingsspår och
hävdpräglade naturvärden.
Hasselö är skärgårdens största ö. öns topografi är sluttande med de högsta delarna i norr. Det
finns belägg för att ön var bebodd redan på 1400-talet. Främsta näringarna var då troligen
boskapsskötsel och fiske. Hela byn låg fram till mitten av 1800-talet samlad vid byns hamn på
nordvästra delen av ön. Vid skiftet spreds dock ett stort antal gårdar ut på ön. Kvar i byn finns
dock ett stort antal av de för skärgården karakteristiska sjöbodar. Kvarvarande gårdar i byn
ligger gavelvända bakom dessa med tillhörande ekonomibyggnader. Jordbruket på ön har varit
av stor betydelse. När åkrarnas betydelse minskade kom markerna delvis utnyttjas som tomter
till nya fritidshus eller skogplanterats. På ön finns dock rikligt med spår kvar efter det äldre
odlingslandskapet. På Hasselö finns även en av skärgårdens få frikyrkolokaler.
Norra och Södra Malmön är kuperade och branta öar med gles tall- och ekskog, delvis av
betydande ålder. Södra Malmön har den största koncentrationen av fornlämningar av
skärgårdens öar. De stora rösen som finns här är från bronsåldern. Det är först på 1500-talet
som det är dokumenterat att öarna var bebodda. Boskapsskötsel och fiske var då de
dominerande näringarna men på 1600-talet hade även åkerbruket en viss betydelse.
Bebyggelsen på öarna är koncentrerade till tre olika platser; på södra delen av Norra Malmön,
Mellanmalmö vid Gloet på nordöstra delen av Södra Malmön och i södra delen av Södra

Malmön. Dessa bebyggelseplatser har varit bebyggda under lång tid och har idag en bebyggelse
i traditionell stil även om nya byggnader har tillkommit.
Rågö har troligtvis varit bebott åtminstone sedan slutet av medeltiden. Sedan 1600-talet har det
funnits bebyggelse på öns nordvästra del. Vid denna tid fanns även en del åkrar närmast byn.
Både boskapsskötsel och fiske var av stor betydelse för ön vid denna tid. Byn, som utveckades
som en radby utmed sjöbodarna vid stranden, var som störst i början av 1800-talet. Fram till
dess ökade även byns åkerarealer. Den odlade marken var ännu i mitten av 1940-talet lika stor
som vid 1800-talets början. Byn ligger ännu väl samlad kring den gamla hamnen även om en
del ladugårdsbyggnader försvunnit.
Sladö är i princip sammanvuxen med Hasselö i norr men är inte lika hög eller kuperad som
denna. Ön har därför varit särskilt väl lämpad både för odling och som betes- och slåttermark.
Rikligt med agrara lämningar som odlingsrösen, stenmurar men även hamlade träd och en
hävdgynnad flora vittnar ännu om den långa hävdkontinuiteten här. De goda förutsättningarna
för både jordbruk, boskapsskötsel och fiske gjorde att ön tidigt, troligt redan under medeltiden,
hade en bofast befolkning. Bebyggelsen är orienterad som en radby på öns sydvästra del, även
om några gårdar fått flytta ut i samband med skiftena, med sjöbodar vid hamnen sedan
bostadshus och längst uppladugårdsbyggnader.
Smågö är en kuperad och flikig ö som troligen koloniserades någon gång i slutet av medeltiden.
Både fiske och boskapsskötsel har varit av stor betydelse för denna ö nära fastlandet. Redan
1600-taöet förekom även jordbruk av betydelse på ön vilken ökade under de följande
århundradena. Bebyggelsen har traditionellt legat på öns sydöstra del men några gårdar flyttade
till andra delar av ön i samband med skiftena under 1800-talet. Bebyggelsen nu utgörs av hus
från många olika tidsepoker.
Öar i ytterskärgården
Jutskär är den större av en grupp med kobbar och skär som ligger väl samlade områdets östra
del nära havsbandet. Här ingår även bl a öarna Bondeskär och Åsleskär. Dessa öar är alla kala
och karga och saknar både högre vegetation och odlad mark. Säsongsmässiga fiskelägen har
troligen funnits här ute sedan 1500-talet. Först på 1700-talet tillkom dock mer permanenta
bosättningar här. Någon äldre bebyggelse finns inte på Åsleskär och Bondeskär men nya
fritidshus har tillkommit. På Jutskär finns en hel del bebyggelse tillkommen under olika
tidsepoker, alla dock i en stil som i stort håller sig till skärgårdens byggnadstradition och
färgsättning. Något skifte av marken på öarna har inte gjorts.
Storkläppen är en karg klippö i skärgårdens yttersta del, vilken saknar både högre vegetation
och odlingsbar mark. Den har haft stor betydelse som vägledare för sjöfarten in till Västervik.
Vid mitten av 1800-talet fanns här stenkummel som vägvisare. 1890 byggdes här ett 12 meter
högt fyrtorn och i anslutning till det bostadshus med tillhörande uthus. Fyrtorn och bebyggelse
utgör här en väl samlad kulturmiljö som väl skildrar förutsättningar för ett fyrvaktarliv i det
yttersta kustbandet.
Städsholmen (även kallad Nya Städsholmen) har möjligen utnyttjats som betesmark under lång
tid. Troligen har här även funnits säsongsboplatser för fisket. Endast några mindre odlingar har
förekommit, då det finns en del odlingsrösen och stenröjda ytor här. Den traditionella
bebyggelsen på ön är till största del från slutet av 1800-talet och ligger väl samlad kring en

naturlig men nu igenväxande hamn. Den för ytterskärgården karakteristiska strukturen med täta
och oregelbundet placerade byggnader går dock troligen tillbaka till 1700-talet. En ny och
djupare hamn har anlagts på öns västra sida för att kunna serva en modernare båttrafik.
Äskeskär är en låg ö som haft goda förutsättningar för bra betesmarker med sina sjömarker och
torrare hagar. Den första bebyggelse som kom till ön hade dock en tydligare koppling till fisket.
Troligen kom det första bofasta hushållet till ön först under 1700-talet. Den bebyggelse som
utvecklades under 1700- och 1800-talet hade en tydlig koppling till fisket och låg på samma
plats som dagens bebyggelse. Ön har fortsatt hållas öppen genom ett bibehållet bete.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Området utgörs av de öar som ligger i mynningen av fjärdarna
Gudingen och Syrsan och som utgör de yttersta utlöparna av det sydsvenska höglandets
urberggrund, vilken här bryts upp och tränger ut i Östersjön.

H94 VÄDERSKÄR
Områdesnamn: RIK H94 Väderskär
Områdeskod: 88309094
Kommun: Västervik
Motivering:
Skärgårdsmiljö i norra Tjust skärgård med ett av Smålandskustens mest renodlade fiskelägen
med en kulturmiljö tydligt präglad av de förutsättningar som gällde för de boende i
ytterskärgården.
Uttryck för riksintresset:
En för ytterskärgårdens fiskelägen karakteristisk klungby med bebyggelse, ursprungligen
tillkommen under 1700- och 1800-talet, samlad i en ostrukturerad klunga kring hamnen.
Väderskärs kapell från tidigt 1600-tal som en del av bebyggelsemiljön och ett av få
skärgårdskapell på ostkusten.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Den småländska skärgården hör till de minst exploaterade skärgårdsmiljöer i Sverige. Öarna i
Tjust skärgård illustrerar tydligt den skillnad som finns mellan kustbygd och innerskärgård
samt öarna i ytterskärgården. Väderskär utgör troligen länets bästa representant för fiskelägen i
ytterskärgården.
Historik
Väderskär är en i stort sett kal klippö på vilken det i alla tider i princip inte varit möjligt att
kunna bedriva något jordbruk på. Det betyder att näringen på ön i huvudsak utgjorts av fiske
och till mindre del av boskapsskötsel. Under lång tid, troligen redan under medeltiden,
användes ön enbart för tillfälliga bosättningar i samband med säsongsfiske. Först i början av
1700-talet lär det ha funnits hushåll på ön som var åretruntboende. Befolkningen ökade i takt
med att fiske gav goda inkomster. I slutet av 1800-talet ska det ha bott närmare 100 personer på
ön.
Bebyggelsen
Bebyggelsen på ön, som ursprungligen tillkommit på 1700- och 1800-talet, har hela tiden varit
koncentrerad till den naturliga och något vindskyddade hamn som finns på öns nordvästra del.
Byn är för ytterskärgården karakteristiskt grupperad i en ostrukturerad klunga runt hamnen. De
flesta husen är dock uppförda under 1900-talet men många av de gamla och traditionella
sjöbodarna finns kvar. På öns västra sida har en n djupare hamn för att anlagts anpassad för ett
mera modern fiske och en ersättning för den alltmer uppgrundade gamla hamnen.
Den mest säregna byggnaden på ön utgörs av det gamla knuttimrade kapellet. Det är troligen
byggt under 1600-talets första hälft. Kapellet har fungerat som gudstjänstlokal för öns
fiskarbefolkning men även som samlingslokal för den lokala stämman och hamntinget.
I miljön kring kapellet finns lämningar efter en tidigare begravningsplats. Den ska ha
tillkommit i början av 1700-talet då en koleraepidemi härjade i dessa bygder.
Kapellet är skyddat som byggnadsminne.
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Riksintressets utbredning: Omfattar ön Väderskär med närliggande holmar och skär.

H95A LOFTA
Områdesnamn: RIKH Lofta 95A
Områdeskod: 88311095
Kommun: Västervik
Motivering:
Förhistorisk bygd med en av landets största koncentrationer av hällbilder som visar på den
stora betydelse som området haft under bronsålder och äldre järnålder.
Kommunikationsmiljö. Fornlämningsmiljö.
Uttryck för riksintresset:
Omfattande gravfält från brons- och äldre järnålder belägna på höjder och deras visuella
samband med forntida havsvikar som idag ofta utgörs av uppodlad mark.
Den stora mängden hällbilder, främst skålgropar men även figurativa motiv, ofta med sjömotiv,
som tillsammans kännetecknar bygderna kring Lofta och Gamleby.
Det tydliga visuella sambandet mellan fornlämningarna kring Kasimirsborg med rösen, gravfält
och hällbilder.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Bygderna kring Lofta och Gamlebyvikens norra del utgörs av ett kuperat, bergigt och till stora
delar skogklätt landskap med uppodlade lerjordar i de vida dalsänkorna. I södra delen finns
stora havsvikar som här tränger djupt in i landet. De uppodlade dalgångarna som utmärker
landskapet är gamla havsvikar som försvunnit i samband med landhöjningen.
Fornlämningar
På höjderna kring dessa forna havsvikar återfinns en av landets mest framträdande
fornlämningsbygder, med omfattande gravfält och stora rösen i påtagliga monumentala
höjdlägen.
Under brons- och järnålder, vilka tidsperioder som de flesta av dessa fornlämningar kan dateras
till, var de lägre liggande slättområdena troligen igenväxande kärrmarker. Förutom
gravanläggningar finns här även den, vid sidan av Bohuslän och mälarlandskapen, största
koncentrationen av hällbilder från bronsåldern i landet. Dessa utgörs av fantasifulla ristningar
ofta med sjömotiv i form av båtbilder men här finns även rikligt med skålgropar.
Fornlämningarnas nära kontakt med Gamlebyviken och hällristningar med sjömotiv har också
en nära koppling till den handelsplats som under medeltiden växte fram här och som idag heter
Gamleby.
Fornlämningarnas karaktär
I området finns närmare 450 fornlämningslokaler som innehåller hällbilder. Flera av dessa har
blivit kända först under 2000-talet. Närmare 100 lokaler finns koncentrerade kring
Kasimirsborg i området södra del.
Hällristningar är de vanligaste förekommande fornlämningarna i området men här finns även
ett flertal stora gravfält och andra friliggande stensättningar och rösen. Dessa är ofta
lokaliserade till höjderna kring de uppodlade dalgångarna. Dessutom finns ett stort antal
skärvstenshögar i området som indikerar att det även funnits boplatser i närheten. Ofta återfinns
hällbilder i nära anslutning till gravfält mest tydligt är detta i området kring Kasimirsborg.
Vanligast förekommande av alla hällbilder är skålgropar. Tjustbygdens största skålgropar har
man också funnit i Kasimirsborg. Av de figurativa bilderna utgör skeppsmotiven en betydande
del, vilket visar på den betydelse som sjöfarten måste ha haft i denna bygd under bronsåldern.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Området utgörs av det kuperade och uppspruckna landskap kring
Gamlebyviken med omväxlande skogliga höjder och öppna odlade marker. Från Stångeland i
väster till Åkerholm i öster och från E22:an vid Hässelstad i norr till Segersgärde naturreservat
i söder. Gamleby centrala och närliggande delar, där samma omfång av fornlämningar inte
påträffats, ingår inte i detta riksintresse.

H95B GAMLEBY
Områdesnamn: RIK H95B Gamleby
Områdeskod: 88311095
Kommun: Västervik
Motivering:
Handelsplats, köping och industriort, utvecklad från medeltid till 1800-tal, framvuxen där
landsväg möter hav. Kommunikationsmiljö.
Uttryck för riksintresset:
Gatunät och torg i oregelbundna former av medeltida karaktär väl anpassad till den
genomgående landsvägen och Garpedansbergets branter.
Trähusbebyggelse vanligtvis 1½ – 2½ våningar hög, med tegeltak och målad i ljusa färger.
Tomter orienterade utmed landsvägen och Gamlebyån, vilka kan dokumenteras tillbaka till
1700-talet.
Arbetarbostäder i området Lugnet på bergets sluttning tillkomna vid Gamlebys industriella
expansion vid slutet av 1800-talet. Hus på hög stenfot på sluttande tomter, vanligtvis 1½
våningar höga med puts- eller träfasad.
Gamleby hamn och köpingens tydliga samband med Gamlebyviken.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Utmed Smålandskusten finns flera medeltida hamnplatser som uppstått där vägar från land
mötte Östersjökusten. Gamleby är en av dessa gamla handelsplatser som utpekas, vilka är
särskilt utmärkande för denna kuststräcka och som med tiden utvecklats till en betydande
handels- och industriort.
Det medeltida Västervik (Gamleby)
Gamleby ligger längst in i den långa Gamlebyviken som skär in i landet i nordvästlig-sydöstlig
riktning. Ortens läge vid vikens västra strand har troligen gett upphov till dess ursprungliga
namn Västervik. Staden har ursprungligen uppstått som en betydelsefull handels- och
marknadsplats, belägen på en smal landremsa nära kusten där flera vägar strålar samman.
Placeringen är inte ovanlig för medeltidens städer. Förbindelserna med yttervärlden var här
goda, samtidigt som man erhöll ett skyddat läge för överraskande anfall från sjön. Handelsplatsen begränsades av det branta Garpedansberget i norr och av Gamlebyån i söder. Dessutom
fanns goda möjligheter att ta emot handelsfartyg i och med sin närhet till kusten och
Gamlebyviken.
Det medeltida Västervik, som låg inne i Gamlebyviken, omtalas redan 1275 som stad. Detta
tyder på att här redan vid denna tid fanns en viktig handelsplats. Denna medeltida ort var både
jordbrukarsamhälle och köpstad. Genom den nordtyska s k pundtullen vet vi att internationell
handel bedrevs under 1300-talet, bland annat med Lübeck. När Västervik 1433 flyttades till det
nya vid Gamlebyvikens mynning tog man namnet med sig. Den bebyggelse som blev kvar på
det gamla läget kom ett tag att kallas "Gambla Västervik" för att så småningom bara benämnas
Gamleby.
Gamlebys äldsta delar återfinns troligen kring torget där flera vägar från de kringliggande
landsbygderna strålade samman samt vid den närliggande bäckens mynning. Även den kraft
som kunde utvinnas från det strömmande vattnet i bäcken var troligen tidigt av betydelse för
ortens hantverkare. Bland annat fanns här en sågkvarn på 1700-talet och denna verksamhet har
därefter utvidgats.
Den medeltida kyrkan
På en höjd ovanför torget uppfördes under 1100-talet en romansk kyrka med sydportal och
smalt kor. på 1200-talet en kyrka i sten. Under 1200-talet breddades koret och blev rakare. Då
revs även en nordvägg och kyrkan blev treskeppig med valv. Kyrkan omtalas 1275 som
patronatskyrka för kung Magnus Ladulås. Det kungliga inflytandet över kyrkan vid denna tid
har tolkats som att Västervik redan tidigare var av så stor betydelse att kungen hade personliga
intressen av att kunna kontrollera verksamheten i staden. Kyrkan var uppförd i gråsten med
fönsterinramningar i tegel och hade i början av 1400-talet även glasmålningar. Byggnaden
brändes 1612 av danskarna men återställdes igen kort där efter. Kyrkan hade dock stora brister
och övergavs 1837 då en ny kyrka byggts sydväst om den gamla. Den brukades ett tag som
spannmålsmagasin fram till dess att den slutligen revs 1875.

Lämningar efter den gamla medeltida kyrkan finns kvar inne på en tomt cirka 100 m NV om
torget. Det enda som återstår är delar av den östra korgaveln vars äldsta delar bör vara från
tiden kring 1200-talets mitt.
Gamleby 1500-1800
Under 1500-talet fick Gamleby tillbaka sina stadsprivilegier, sedan danskarna 1517 bränt NyVästervik och befolkningen flyttat tillbaka. Så skulle det förbli inpå 1540-talet, då man återigen
flyttade ut till det nya läget. Gamleby kom dock i fortsättningen att ha en viss betydelse i och
med att häradstinget stannade kvar där.
Arkeologiska undersökningar i Gamleby centrala delar har visat att det finns medeltida
kulturlager kvar på omkring 0,6 meters djup. Bland annat har en kavelbro hittats som med hjälp
av övriga fynd kunnat dateras till 1500-tal.
En karta från 1781 över Gamleby köping visar att det vid denna tid fanns ett stort antal små
tomter orienterade kring torget samt utmed bäcken. Dessutom fanns ett flertal tätt liggande
tomter vid bäcken precis vid dess mynning i Gamlebyviken. En del av bebyggelsen låg även
ute i vattnet. Troligtvis var tomterna vid denna tid bebyggda med mindre handelsbodar,
magasin och båthus.
Den struktur som Gamleby hade vid slutet av 1700-talet med små tomter samt slingrande vägar
som strålade samman kring ett något oregelbundet torg var redan då gammal. En stadsplan som
på detta sätt vuxit fram helt utifrån de naturliga förutsättningarna är kännetecknande för orter
med medeltida anor. De städer som anlades eller omdanades under 1600-talet har vanligtvis en
mer strikt reglerad stadsplan med raka och rätvinkliga gator. Det speciella i Gamleby är att
denna oregelbundna gatu- och tomtstruktur av medeltida karaktär ännu är tydligt i dagens
stadsbild.
Bebyggelseutvecklingen sedan 1800
Vid början av 1800-talet såg torget i Gamleby ännu ut som en gräsvall vilket ibland användes
som inhägnad för grisar. Under 1800-talet började man dock allt mer göra gatorna och torget
stenlagda. Det ökade möjligheten till effektivare handel men gjorde även boendet i de centrala
delarna mer attraktiv. Alltmer ersattes de mindre bodarna med finare bostadshus.
Eftersom Gamleby var centralort för häradstinget byggdes 1830 i ortens centrala delar ett nytt
tingshus i klassicistisk stil. Vid denna tid var det kyrkan och tingshuset som utgjorde
dominerande inslagen i miljön. Gamleby tingshus uppfört 1828-30 i klassicistisk stil dominerar
stadsbilden i de centrala delarna och är idag skyddat som byggnadsminne.
Under 1800-talets sista hälft började Gamleby till följd av den ökande verksamheten, att
expandera utanför den gamla kärnan. Hamnområdet vid bäckens mynning fylldes ut allt mer
och många nya verksamheter etablerades sig efter hand där. Samtidigt tillkom nya bostäder
utmed infartsvägarna vilka ofta innehåll både affärslokaler och magasin. Även bebyggelsen
kring torget och utmed Hamngatan förnyades och förbättrades efter hand. Detta innebar att
Gamleby fick en ganska enhetlig bebyggelse ofta pastellmålade trähus.

I samband med att den industriella verksamheten växte i Gamleby vid slutet av 1800-talet
ökade behovet av nya bostäder. Ett nytt bostadsområde med arbetarbostäder kallat Lugnet
tillkom därför på Garpedansbergets sluttning ovanför köpingen.
Öster om Lugnet, på tomter med attraktivt läge med utsikt över landet och kusten, har senare
efter hand tillkommit nyare och exklusivare villabebyggelse. På detta sätt framträder tydligt en
social skiktning i bebyggelsen i dessa kvarter på Garpedansbergets sluttningar.
Vid slutet av 1800-talet tillkom även järnvägen i Gamleby. Den anslöts till ortens centrala delar
i söder och blev på så sätt en tydlig markering mellan den äldre bebyggelsen i norr och den
senare i söder.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Gamlebys äldsta delar och vattenområden mellan Garpedansberget
och Gamlebyviken samt kring Gamlebyån. I området ingår även den bebyggelse som ligger på
bergets sydsluttning med bland annat äldre arbetarbostäder.

H96 ÖVERUM
Områdesnamn: RIK H96 Överum
Områdeskod: 88307096
Kommun: Västervik
Motivering:
Samlad bruksmiljö som, efter en ombyggnad på 1850-talet, utgör det mest omfattande exemplet
på det lokala stilidealet tjustempire. Järnbruket har präglat utvecklingen av den väl
terränganpassade och i stort småskaliga bebyggelsen i hela Överum från 1700-talet och fram
till nutid.
Uttryck för riksintresset:
Hammarsmedjan från början av 1800-talet som representerar brukets äldsta tid.
Det i bruksmiljön centralt belägna brukstorget som förstärker sambandet med kringliggande
verkstadsbyggnader, arbetarbostäder, herrgård och kyrka.
Bruksmiljöns stilenliga utformning enligt tjustempirens stilideal som bland annat utmärks av
horisontalt dominerande byggnader med låga sadeltak.
Överums herrgård med tillhörande park.
Arbetarbostäder från 1700-talet väster om brukstorget samt den enhetliga arbetarbebyggelsen i
Skarpens hage med rödmålade 1½ plans hus.
Den sammanhållna miljön kring Överums gamla järnvägsstation som även utgör en del av
bruksmiljön.
Överums centrum som utmärks av handelshus utmed landsvägen och den speciella piazzan med
sina bank- och affärshus samt av det tidigare kommunhus som flankerar detta torg.
Bruksortens småskaliga bostadsbebyggelse från olika tidsepoker, väl terränganpassade och
vanligtvis 1½ till 2½ våningar höga.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Överum var under medeltiden en bondby i Lofta socken belägen på höjderna väster om bruket.
När bruket startades i mitten på 1600-talet skedde det vid Överumsån som vid denna tid
utgjorde sockengräns mellan Lofta och Eds socknar. Först 1930 bildade Överum en egen
socken då ett flertal byar i de kringliggande socknarna slogs samman.
Brukets historia
Överums bruk startades 1655 av tre bröder de Besche samt deras svågrar Henrik de Try och
Gillis Willemoth. De stora skogarna kring Överum samt närheten till det kraftgivande
vattendraget var styrande för brukets placering. Fram till slutet av 1700-talet utgjorde Överum
ett av landets viktigaste produktionsplatser för kanoner och kanonkulor. Överum och andra
bruk i denna del norr om Emån arbetade i regel med bergmalmer som kom från gruvor i norra
Tjust bergslag. Söder om Emån hämtades utgjorde råmaterialet främst av sjö- och myrmalmer
av sämre kvalitet än bergmalmen.
Under 1800-talet kom bruket att ändra inriktning och övergick till en tillverkning av maskiner
och redskap av olika slag för jordbruket. Denna inriktning har bruket än idag. En rad nya
mekaniska verkstäder byggdes från mitten av 1800-talet och framåt. Gjuteriet i Överum blev
vid denna tid ett av landets främsta. 1860 var det landets näst största tillverkare av järngjutgods
från kupolugn. Särskilt kända blev de plogar som tillverkades i Överum. Vid slutet av 1800talet hade Överum 35 % av den svenska marknaden för åkerredskap.
Brukets miljöer
Till de äldsta bevarade industribyggnaderna inom bruket hör den gamla hammarsmedjan vid ån
öster om järnvägen, vilken nu fungerar som bruksmuseum. Här finns bland annat en
vattendriven stångjärnshammare och en så kallad tyskhärd, som ska vara den enda i landet som
är bevarad i originalskick. I närheten finns även den tidigare trädgårdsmästar- och
förmansbostaden Pavelund som sedan 1963 fungerar som hembygdsgård.
Överums herrgård är en central byggnad i bruksmiljön. Den byggdes ursprungligen omkring
1770 men fick sin rikt utformade putsarkitektur vid en ombyggnad kring 1850. Samtidigt
tillkom herrgårdens mycket påkostade inredning i form av parkettgolv med rika
intarsiainläggningar, mahognydörrar och rikt utformade skulptur- och stuckaturarbeten.
Herrgården är skyddad som byggnadsminne.
För herrgårdens ombyggnad svarade arkitekten Axel Nyström som var tjustempirens store
stilbildare. Förutom herrgården kom även stora delar av det tillhörande brukets
verkstadsbyggnader och arbetarbostäder även att byggas enligt detta stilideal. Genom att så
många byggnader på en och samma plats utformats utifrån tjustempirens stilideal har Överum
kommit att kallas för Tjustempirens huvudstad. Den nya bruksbebyggelsen kom att infogas i en
medvetet utformad stadsplan. Den centrala platsen i denna nya miljö blev brukstorget, kring
vilket brukets olika byggnader samlades.

I torgets mitt byggdes 1872 en kyrka av slaggsten. Den ersatte då en tidigare brukskyrka i form
av en liten byggnad som då flyttades till sin nuvarande plats snett söder om kyrkan och har
sedan fungerat som församlingshem. Brukskyrkan blev 1930 huvudkyrka i den då nybildade
Överums församling.
Som en inramning i vitputsad empirstil står övriga byggnader, vilka trots att de är från olika
tidsperioder är väl sammanhållna och underordnade 1800-talets nyklassicistiska ideal. Även de
enklare byggnaderna präglas av den genomtänkta arkitektur och harmoni som råder runt
brukstorget.
Arbetarbebyggelsen
Något väster om själva bruket och utanför den iögonfallande bebyggelsen kring brukstorget,
ligger en rad med äldre arbetarbostäder. De kallas för Rosendal, Gråbo och Källarbyggningen
och är uppförda av timmer med rödstruken panel. Något bakom ligger "Halvspann", en
bruksarbetarbostad från 1700-talet. I Källarbyggningens källarvåning förekom begränsad
handel, huvudsakligen ölutskänkning under 1800-talet. En av dessa byggnader fungerar som
vandrarhem.
I Skarpens hage norr om bruket finns ytterligare arbetarbostäder i form av åtta bostadshus samt
två större dassbyggnader uppförda under tidigt 1800-tal. Denna bebyggelse är väl enhetlig och
ligger samlad utmed en gata. Dessa hus har en gemensamm karaktär i form av enplanshus med
inredd vindsvåning under sadeltak med rött tegel och en takkupa mot gatan. Fasadbeklädnad är
rödstruken locklistpanel med vita kantbräder och foder.
Överum utanför bruket
Bruket har alltid varit det centrala i Överum. Tillsammans med den genomgående landsvägen
mellan Västervik och Åtvidaberg har det varit styrande för hela ortens utveckling. Handelshus
och bostadsområden har tillkommit under olika perioder och skapat en bebyggelsemiljö som är
karakteristisk för denna bruksort.
Överums samhälle har huvudsakligen utvecklats väster om ån och själva bruket. Ortens
kommersiella centrum utgörs till stor del av den genomgående landsvägen där flera av
samhällets handelshus ligger. I centrum ligger även en piazza som till utmärker ortens centrala
delar med sina affärs- och bankhus. Torget präglas även av det tidigare kommunhuset i dess
nordöstra del.
Utmärkande för bebyggelsen, som präglas framför allt av villor, är att den tvingats anpassa sig
till den kraftigt kuperade terrängen kring Överumsån. Merparten av bebyggelsen har tillkommit
som bostäder för arbetarna på bruket och varje bostadsområde ger därför en representativ bild
för sin tids bostadsbyggande.
I områdets sydöstra del och något utanför själva samhället, ligger Överums järnvägsstation.
Den tillhör en mindre grupp av de stationer som låg utmed linjen mellan Västervik och
Åtvidaberg och som var uppförda i tegel istället för trä. Byggnaden är i gott skick och värdet

förstärks av den relativt kompletta miljön runt omkring med avträde och ekonomibyggnader,
välskött trädgård och magasinsbyggnader.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Överums bruks industrimiljöer kring Överumsån mellan sjöarna
Såduggen och Ryven samt övrig bebyggelse i Överums tätort som utvecklats utifrån bruket,
framför allt på höjderna söder och väster om det.

H97 UKNADALEN
Områdesnamn: RIK H97 Uknadalen
Områdeskod: 88305097
Kommun: Västervik
Motivering:
Dalgångsbygd i en storslagen sprickdalgång där samspelet mellan fornlämningar,
odlingslandskap, bebyggelse- och kommunikationsmiljöer samt en långvarig industriell
järnhantering tillsammans framhäver dalgångens historiska och strategiska betydelse från yngre
järnålder fram till 1900-tal.
Uttryck för riksintresset:
Fornlämningar från järnåldern på dalgångens höjdlägen.
Bebyggelse från 1800- och 1900-talet vid bland annat Kasinge, Stensnäs och Vinäs.
Vinäs slottsruinen med närliggande medeltida husgrunder och fornborg.
Eds och Ukna kyrkoruiner från tidig medeltid med tillhörande kyrkomiljöer.
De öppna och hävdade markerna som förstärker sambandet mellan dalgångens kulturmiljöer.
Dalgångens bondbyar där många är radbyar som Kolsebro och Blidstena med en traditionellt
rödmålad bebyggelse med timrade bodar, rikligt med snickerier och tegeltak.
Större gårdar och herrgårdsmiljöer i anslutning till de bördiga jordarna nere i dalgången som
Stensnäs, Tjustad, Kasinge, Bankestad, Marieholm och Vinäs.
Lämningar efter Stenebo järnmalmsgruvor varifrån råvaror levererats till mång kringliggande
järnbruk.
Edsbruks bruksmiljö med lämningar efter äldre järnbruk samt den senare cellulosafabriken.
Malmplan med rostugn, masugn, hammarsmedja, kvarn samt tidigare bruksherrgård och
arbetarkaserner arkitektoniskt utformade i tjustempire. Som bland annat utmärks av horisontalt
dominerande byggnader med låga sadeltak.
Helgenäs hamn med kajer och hamnbyggnader, en utskeppningshamn för industrier och
jordbruksföretag utmed Uknadalen.
Landsväg och järnväg.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Uknadalen är länets mest storslagna dalgång. Den utgör en för denna del av landet
karakteristisk sprickdal orienterad i nordväst/sydost. Dalsidorna är på många håll mycket
branta. Genom dalgången rinner vattendraget Storån som även passerar flera sjöar, där Storsjön
mellan Ukna och Edsbruk är den största. De kulturmiljöer som finns i området är i hög grad
präglade av närheten till dessa vattenområden samt de branta sluttningar som finns utmed
dalgången.
Förhistoria och medeltid
De kända fornlämningarna inom dalgången återfinns främst på dalgångens höjder och är till
stor del koncentrerade kring bygderna runt Storsjön. De utgörs bland annat av gravfält, rösen
och stensättningar, men här finns även fornborgar på strategiska lägen i dalgången.
Fornlämningarna visar på att denna bygd varit bebodd åtminstone sedan bronsålder.
Under medeltiden fanns här ett stort antal byar i det som då utgjorde Eds och Ukna socknar. De
medeltida sockenkyrkorna finns ännu kvar som ruiner i båda dessa orter där det senare byggts
nya och större kyrkor i närheten. Ukna kyrka är belagd på 1300-talet och hade då troligen ersatt
en tidigare träkyrka på platsen. Eds gamla kyrka blev ruin på 1860-talet när den nya kyrkan
stod klar. De äldsta delarna i den gamla kyrkan tros härröra från 1100-talet, men tillbyggnader
har gjorts även under 1200-talet.
I Vinäs finns de medeltida ruinerna efter det slott som en gång var den mäktige stormannen Bo
Jonsson Grips huvudsäte. Slottets äldsta delar har tillkommit under 1400-talet men huset har
byggts om och till flera gånger sedan dess. Senaste ombyggnaden skedde i början av 1900-talet.
Därefter har huset stått och förfallit men stora insatser för att bevara de omfattande ruinerna
efter Vinäs slott har gjorts under senare år.
På Ekholmen bredvid slottet finns grunder efter en större byggnad som troligen är rester efter
ett medeltida boställe. Detta kan vara en föregångare till Vinäs slott belägen på ett strategiskt
läge på en holme i Storsjön. På höjderna c:a 750 m NNV om Vinäs finns lämningar efter en
fornborg. Denna tillsammans med de övriga befästa anläggningarna kring Vinäs visar på ett
pedagogiskt sätt den stora strategiska betydelse som denna bygd haft under lång tid.
På Vinäs gård finns idag ett stort antal bostäder och ekonomibyggnader som väl representerar
olika tidsperioder.
Odlingslandskapet
Uknadalens dalgång är till största delen uppodlad. De odlade markerna utgör främst utdikade
tidigare fuktiga kärr och översvämningsmarker kring Storån nere i dalgången. De magrare
markerna på sluttningarna var tidigare lättbrukad åkermark men hävdas idag främst som
betesmarker. Den väl brukade jordbruksmarken gör att de kulturhistoriska sambanden i
dalgången mellan mark och bebyggelse blir särskilt tydlig. Byarna, som ofta har medeltida
anor, är vanligtvis orienterad till dalgångens sidor och höjdområden.

Kolsebro by är en by med medeltida anor på dalgångens sluttning. Den blev radby på 1700talet då byn ändrade läge efter en brand. Mangårdsbyggnaderna och ekonomihusen ligger på
var sin sida av den branta och slingrande byvägen. Kringliggande öppna och hävdade marker
gör att byns traditionella bebyggelse väl kan upplevas från många håll.
Blidstena by är en stor radby belägen på en sluttning i ett öppet jordbrukslandskap. I byn finns
ett stort antal ekonomibyggnader samlade utmed bygatan, många med tegeltak. Hula by är en
mindre men väl sammanhållen by med en del äldre timrade magasin och ladugårdsbyggnader.
Centralt i Uknadalen ligger Ukna kyrkby på en bergshöjd med vid utsikt över stora delar av
dalgången. Ruinen efter den medeltida kyrkan ligger c:a 1 km nordväst om den nuvarande.
Detta gamla sockencentrum visar tillsammans med kringliggande fornlämningar på bygdens
höga ålder. I kyrkbyn märks ännu den tidigare skolan och fattighus. Samhällets nyare
bebyggelse ligger norr om landsvägen där det även finns lanthandel.
Herrgårdsmiljöer
I den rika bygden i Uknadalen finns ett flertal herrgårdar och större gårdar, framför allt i
anslutning till de bördiga jordarna i bygderna kring Storsjön. Här finns herrgårdsmiljöer som
Stensnäs, Tjustad, Kasinge, Bankestad, Marieholm och Vinäs, alla med medeltida anor.
Stensnäs, som ligger vid Storsjöns norra strand, utgör det mest omfattande exemplet på
herrgårdsmiljö i dalgången. Den nuvarande huvudbyggnaden tillkom huvudsakligen under
1800-talets första hälft och är ett fint exempel på den så kallade tjustempiren. Till miljön hör
även flera stora ekonomibyggnader där det bland annat finns ett snickeri. Utmed vägen upp mot
gården finns en lång lönnallé.
På en höjd norr om Stensnäs och i nära anslutning till denna finns en fornborg kallad Skansen,
som markerar den långvariga strategiska betydelsen av platsen.
Industrimiljöer
På höjderna norr om Stensnäs gård finns betydande lämningar kvar efter Stenebo
järnmalmsgruvor. Här började man bryta malm redan på 1600-talet och verksamheten på gick
fram till 1875 då ett större ras inträffade. Järnmalm från dessa gruvor har utgjort råmaterial för
många av de järnbruk som utmärker denna del av landet, bland annat Edsbruk, Överum och
Ankarsrum. Denna gruvnäring har varit av stor ekonomisk betydelse för bygdens utveckling.
På 1670-talet anlades ett järnbruk i Ed. Edsåns vattendrag hade här en så stor fallhöjd att det
kunde driva en masugn och två stångjärnshammare. Sedan tidigare fanns på denna plats redan
en mjöl- och sågkvarn. Den främsta anledningen att lägga bruket här var dock den stora
tillgången på skog. Råmaterial till järnproduktionen importerades till stor del från Stockholm
skärgård men malm levererades även från de lokala mindre gruvor som fanns i trakten. Under
1800-talet ökades produktionen och bruket byggdes ut med fler verkstäder. Tidigt byggdes
även bostäder för arbetare i direkt anslutning till bruket.
I Edsbruk finns ett stort antal lämningar och miljöer som påminner om den tidigare
järnbruksepoken. I anslutning till den gamla herrgården från 1700-1800-talen finns rikligt med
betydande lämningar efter den tidigare masugnen och hammarsmedjorna. I markerna finns
rikligt med järnslagg, vilket även ingår som byggnadsmaterial i många av lämningarna.

Under senare delen av 1800-talet ökade konkurrensen kraftig om järnprodukter och Ed fick
svårt att hänga med. 1899 tystnade hamrarna och masugnen släktes. Järnbruket kom istället att
ersättas med en cellulosafabrik.
Västra Ed samhälle har vuxit upp kring verksamheten på bruket och uppvisar idag en
variationsrik bebyggelse tillkommen under skilda epoker av brukets verksamhet.
Cellulosafabriken i Edsbruk var i drift fram till 1992 då den gick i konkurs.
Kommunikationsmiljöer
Vattensystemet, tillsammans med en tydlig ås, har troligen varit av stor betydelse redan under
förhistorisk tid som transportleder genom dalgången. Landsvägen genom Uknadalen följer i
stort en naturlig ås. Den kantas på flera ställen av stora alléträd, framför allt i den södra delen
vid Edsbruk. Vägen är uppmärksammad i länets regionala bevarandeprogram för värdefulla
vägmiljöer.
Järnvägen mellan Västervik och Åtvidaberg öppnades 1878. En stor del av denna sträckning
går genom Uknadalen där det även funnits ett antal stationsorter bland annat Storsjö och
Nerhammar. Järnvägen passerade inte sockencentrumet i Ukna utan närmaste station blev
istället Storsjö. Kring denna station utvecklades med tiden ett mindre samhälle. Stationen i
Storsjö är borta men i miljön kring denna finns bland annat ett tidigare hotell och ett mejeri.
Tidigare fanns även ångbåtstrafik på Storsjön då fartyget Kurir transporterade passagerare och
post från järnvägsstationen i Storsjö till Edsbruk, Fartyget lade då även till vid de stora
gårdarna utmed vägen som Vinäs, Bankestad och Marieholm.
Uknadalen övergår i sydöst i havsviken Syrsan. Det är en djup vik av Östersjön som här tränger
långt in i landet. Närheten till denna havsvik har varit av stor betydelse för många verksamheter
utmed dalgången. Hamnen i Helgenäs har därför varit viktig som utskeppningshamn för
industrierna i Edsbruk, men även för spannmålsprodukter från många och stora
jordbruksföretagen som finns i dalgången. Från Eds Bruk fanns det en tid även en
industrijärnväg som gick de 3,5 km från bruket och ner till Helgenäs. Rester efter denna
transportbana finns kvar på kajerna ner vid hamnen. Vid hamnen finns förutom kajer även flera
magasinsbyggnader och silon.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Dalgången från Helgenäs vid havsviken Syrsan i sydost till
länsgränsen i nordväst. Områdets långsidor begränsas av krönen på de närmast liggande
höjderna ovanför dalgången.

