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H78 GÅSEFALL - PIPETORP
Områdesnamn: RIK H78 Gåsefall-Pipetorp
Områdeskod: 88409078
Kommun: Vimmerby

Motivering
Småbrutet odlingslandskap med fornlämnings-, torp- och bymiljöer som sammantaget
återspeglar hur markanvändning och bebyggelse utvecklats i det småländska
inlandets kuperade och stenbundna landskap från bronsålder till 1900-tal.
Uttryck för riksintresset
Fornlämningar från bronsålder och järnålder samt deras visuella samband med närliggande
byar.
Torpbebyggelse och lämningar efter torpmiljöer.
Byar med småskalig bebyggelse från 1800-talet och framåt orienterade på höjdstråk och utmed
vägarna.
De smala och slingande vägarna anpassade till det kuperade landskapet.
De öppna markerna kring byarna.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Byarna Gåsefall och Pipetorp ligger i en bygd som på ett karakteristiskt sätt visar hur en
kulturbygd utvecklats utifrån det kuperade landskap som är utmärkande för dessa delar av
Smålands inland. Bebyggelsen i byarna finns orienterad på höjderna kring de slingriga och
smala vägarna genom. De odlade markerna ligger samlade som små brukningsenheter runt
bebyggelsen. Av särskilt intresse är den rikliga torpbebyggelsen och lämningar efter äldre
torpmiljöer som ligger som ligger i de skogrika bygderna kring byarna.
Landskapet kring byarna Gåsefall, Pipetorp och Vånga är uppmarksammat i länets regionala
bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Fornlämningar
På impedimenten i den uppodlade marken och i terrängen runt om finns ett tiotal lokaler med
gravar från förhistorisk tid. Vid Vånga finns ett gravfält med 18 anläggningar som anses
representera en lång utveckling på platsen, möjligen från bronsålder till yngre järnålder. I en
mindre dalgång kring Boråssjön finns ett 30-tal spridda fornlämningar, närmast av
bronsålderskaraktär. Fornlämningarna belyser tillsammans med bebyggelsen en lång
bebyggelseutveckling i området.
Odlingslandskapet kring Pipetorp
Pipetorp omnämns för första gången under 1400-talet. Den odlade marken förekommer främst i
anslutning till de lägre partierna i dalgången och ”bryts” sönder av uppskjutande impediment
med moräntäckta berg och hällmarker. Odlingslandskapet är på så sätt ganska varierat medan
de påtagliga agrara lämningarna i form av rösen och hägnader är relativt fåtaliga.
Pipetorp är utskiftad med spridda gårdar som ligger i anslutning till ett flackt dalstråk med
våtmarker omväxlande med åssträckningar och hällmarker. Bebyggelsen, som är från 1800talet och framåt, är blandad och i allmänhet påverkad av sentida renoveringar och
tillbyggnader. Vissa parstugor finns dock med relativt ursprungligt utseende. En del äldre
torpbebyggelse i skogsbygden kring byn finns också.
Odlingslandskapet kring Gåsefall
På uppskjutande hällmarker förekommer odlings- och röjningsrösen, delvis med kallmurade
sidor. I den omgivande terrängen finns spridda förekomster av förhistoriska gravar,
företrädesvis mindre stensättningar som troligen i första hand är anlagda under äldre järnålder.
Den löst grupperade byn om sex gårdar ligger på en svagt markerad moränsträckning mellan
två fuktmarker som delvis är utdikade. Bebyggelsen har moderna inslag men består
företrädesvis av äldre bebyggelse med enkel- och parstugor.
Odlingslandskapet kring Vånga
Inom området finns omfattande hällmarker med odlings- och röjningsrösen, delvis av klart
äldre karaktär. En mindre allé finns längs byvägen. Byn har ganska spridd bebyggelse men en
troligen äldre bykärna kan urskiljas i områdets centrala del där två gårdar ligger tätt intill
varandra. Byggnaderna i byn är av skiftande karaktär och ett fåtal är mer ursprungliga till
utseendet. På de många av de öppna markernas impediment finns talrika förhistoriska gravar, i
flera fall samlade till större sammanhängande gravfält.

Referenser:
Kulturmiljöer i Vimmerby. Vimmerby kommun 1994.
Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram. Vimmerby kommun. Länsstyrelsen
Kalmar län informerar. Meddelande 1995:13.
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen
Kalmar län. Meddelande 2009:13.
Karta:

Riksintressets utbredning: De öppna och brukade markerna kring byarna Gåsefall, Pipetorp,
Vånga, Fälla och Össebo samt de skogsbygder som ligger mellan dessa byar.

H79 TUNA
Områdesnamn: RIK H79 Tuna
Områdeskod: 88409079
Kommun: Vimmerby

Motivering
Centralbygd, sockencentrum, herrgårdsmiljö och fornlämningsmiljö belägen utmed äldre
landsväg på Tunaåsen som sammantaget visar på områdets betydelse som administrativt
centrum från åtminstone medeltid fram till 1900-talet.
Uttryck för riksintresset
Gravfält från järnålder och deras tydliga visuella samband med vägar, kyrkbyn och
herrgårdsmiljön.
Den samlade herrgårdsbebyggelsen kring Tuna gård med huvudbyggnad från 1863, flygelbyggnader från 1760-talet, magasin, stall samt övriga tillhörande byggnader och torp. Många
ekonomibyggnader är timrade samt rödmålade med vita snickerier.
Tuna kyrka från 1893, torn från 1737 och en samlad kyrkomiljö med skola och sockenstuga.
Landsvägen, som följer Tunaåsen, utmed vilken många kulturmiljöer ligger och som är kantad
av alléträd.
Det tydliga visuella sambandet mellan Tuna kyrka, herrgården, sjön och övriga delar av det
kringliggande herrgårdslandskapet.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Tuna by, sockencentrum och herrgårdsmiljö har utvecklats utifrån landsvägen mellan
Vimmerby och ner till kusten vid Döderhult (Oskarshamn). Vägen utgör därför en central
del i området. Vägen som på långa sträckor kantas av alléer följer i sin tur liksom många
andra äldre vägar en grusås, i detta fall den långsträckta Tunaåsen. Namnet Tuna indikerar
att byn kan ha haft en speciell administrativ funktion för den framväxande centralmakten
redan under vikingatiden.
Tuna kyrkby ligger inom ett ganska flackt öppet och delvis sandigt område väster om
Tunasjön. Omgivningarna består av delvis bergig och mer kuperad skogsmark med relativt
stora och öppna åkermarker. Området genomkorsas av Tunaån.
Landskapet kring Tuna kyrkby och herrgård är uppmarksammat i länets regionala
bevarandeprogram för odlingslandskapet. Vägarna genom Tuna har varit av central
betydelse för bygden det märks av att mycket av områdets mer betydande kulturmiljöer
ligger samlade kring den gamla landsvägen. Denna väg genom Tuna har även beskrivits i
Länsstyrelsens och Vägverkets gemensamma program för värdefulla vägmiljöer.
Fornlämningar
Att Tuna haft betydelse under järnåldern pekar tre gravfälten från denna tid på. Den ovanligt
höga koncentrationen av gravar ligger i nära anslutning till vägarna, vilket markerar ett
långvarigt brukande av både landsvägen och de kringliggande markerna.
Det agrara landskapet består framför allt av större sammanhängande åkermarker utan
nämnvärda inslag av stenmurar eller odlingsrösen.
Bebyggelsen
Bebyggelsen med bl a kyrka, kyrkstallar, sockenmagasin, Tuna gård jämte en rad äldre
ekonomibyggnader som varit knutna till herrgården ligger väl samlade längs den gamla
landsvägen.
Under medeltiden fanns i Tuna en stenkyrka. Det var en 18x9,5 m stor salskyrka, vilken revs
1892. Den nuvarande kyrkan byggdes 1892-93 på samma plats som sin medeltida föregångare.
Man behöll dock kyrkans västtorn från 1737 med sin spånklädda spira. Dessutom överfördes
mycket av de gamla inventarierna från den gamla kyrkan.
Tuna gård omnämns i skrifterna för första gången omkring år 1300. En tid utgjorde den
fogdesäte för att sedan övergå i kyrkans ägo. Under Gustav Vasa drogs gården in till kronan för
att år 1610 förlänas till släkten Hammarskjöld i vars ägo den sedan förblivit. Den nuvarande
huvudbyggnaden som uppfördes år 1863 består av en vit reveterad tvåvåningsbyggnad av trä
med souterrängvåning och frontespis. De båda flygelbyggnaderna uppfördes på 1760-talet.
Tuna herrgård är ett fint exempel på det senare 1800-talets nyklassicistiska arkitektur. Ett stort
antal ekonomibyggnader ligger kring gården, många timrade, rödmålade och försedda med
vitmålade snickerier. Tuna gård är skyddad som byggnadsminnen tillsammans med tillhörande
flyglar samt ekonomibyggnader öster om landsvägen.

Tuna gård hade patronatsrätt fram till 1900-talet, vilket bland annat innebar att de hade rätt att
tillsätta socknens präst. Detta markerar ytterligare det nära sambandet mellan kyrkan och
gården här.
I herrgårdslandskapet kring Tuna gård hör även ett flertal torp och torpmiljöer belägna på
gårdens utmarker.
Referenser:
Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland. Meddelanden från Kalmar läns
Hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum, årgång 94. 2011.
Kulturmiljöer i Vimmerby. Vimmerby kommun 1994.
Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram. Vimmerby kommun. Länsstyrelsen
Kalmar län informerar. Meddelande 1995:13.
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen
Kalmar län. Meddelande 2009:13.
Slott och herresäten i Sverige. Småland, Öland, Gotland. Malmö 1971.
Vägen som kulturarv. Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län.
Vägverket. 1999.

Karta:

Riksintressets utbredning: Tuna kyrkby och herrgård med de kringliggande odlade marker
och skogliga utmarker som hör till gården.

H 80 PELARNE
Områdesnamn: RIK H80 Pelarne
Områdeskod: 88404080
Kommun: Vimmerby

Motivering
Sockencentrum på höglandet där fornlämningsmiljöer, kyrkomiljö och bymiljö med bebyggelse
och vägnät från skilda tidsepoker som visar på byns långvariga betydelse som centralort.

Uttryck för riksintresset
Den samlade kyrkomiljön med medeltida kyrka, prästgård, sockenstuga, tiondebod belägen på
ett bergskrön vid ett vägskäl och dess tydliga visuella samband med närliggande gravfält från
järnåldern.
Pelarne träkyrka från 1300-talet i dominant höjdläge vars spetsiga klocktorn utgör ett tydligt
landmärke.
Pelarne kyrkby med grusad bygata och 1½ - 2½ våningar höga hus som tillåter kyrkan att
dominera miljön.
Det öppna och brukade odlingslandskapet som förstärker möjligheten att uppleva kyrkans
dominerande läge.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området kring Pelarne är starkt kuperat och förhållandevis öppet med relativt vidsträckta
åkerarealer och betesmarker. Pelarne kyrkby har utvecklats kring ett gammalt vägskäl uppe på
ett bergskrön. Den är därför högt belägen i landskapet med kyrkan placerad på krönet av en
markerad höjd. De visuella sambanden mellan byn, kyrkan och de kringliggande bygderna är
därför särskilt tydliga här. Det innebär även att kyrkan utgör ett dominerande inslag i
landskapet.
Att markerna på sluttningarna nedanför byn hålls öppna genom bete och odling är av avgörande
betydelse för att man ska kunna uppleva kyrkans och byns dominerande läge i landskapet.
Odlingslandskapet kring Pelarne är även uppmarksammat i länets regionala bevarandeprogram
för odlingslandskapet.
Fornlämningar
Bergskrönet vid Pelarne kyrka har troligen utgjort en viktig mötesplats under lång tid då vägar
från flera håll här strålat samman. I direkt anslutning till denna mötesplats, på bergets högsta
del kallad Pelarne kulle, finns ett gravfält från järnåldern. Från denna plats har man en vid
utsikt över det omgivande landskapet och fornlämningarna här har troligen synts vida omkring.
De markerar också att vägskälet nedanför denna kulle varit en betydande plats sedan
förhistorisk tid.
På en udde i Mossjön, socknens enda sjö, finns lämningar efter något som har tolkats som
ett fast hus med anor från medeltid.
Kyrkan och kyrkomiljön
Pelarne kyrkby ligger väl samlad kring de vägar som strålar samman vid kyrkan. Här finns
även en öppen plats i form av ett litet torg som traditionellt utgjort en naturlig mötesplats. I
direkt anslutning till den gamla mötesplatsen ligger Pelarne kyrka. Den är byggd kring mitten
av 1300-talet och är en av landets få bevarade medeltida timmerkyrkor. Kyrkan har kvar sin
ursprungliga medeltida planform. Till kyrkan hör en fristående klockstapel som är byggd vid
1600-talets slut. Dess spetsiga och höga spira som pekar högt upp syns väl från det
kringliggande landskapet och markerar kyrkans centrala roll
I den samlade miljön kring kyrkan hör även prästgård, sockenstuga och tiondebod.
Pelarne kyrkby
Bebyggelsen i Pelarne kyrkby ligger söder om kyrkan och är väl samlad kring de vägar som
strålar samman vid kyrkan. I byn finns skolhus samt bostadshus från olika tidpunkter. Husen är
i allmänhet låga, vilket gör att kyrkan genom sitt höjdläge och spetsiga torn tillåts att dominera
upplevelsen av denna bebyggelsemiljö.

Referenser:
Kulturmiljöer i Vimmerby. Vimmerby kommun 1994.
Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram. Vimmerby kommun. Länsstyrelsen
Kalmar län informerar. Meddelande 1995:13.
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen
Kalmar län. Meddelande 2009:13.
Ullén, M; Medeltida träkyrkor del 1. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1983.
Karta:

Riksintressets utbredning: Pelarne kyrkby samt de kringliggande bygder varifrån den högt
belägna kyrkan och byn kan upplevas från många håll.

H82 STÅNGÅNS DALGÅNG
Områdesnamn: RIK H82 Stångåns dalgång
Områdeskod: 88407082
Kommun: Vimmerby
Motivering
Odlingslandskap, bymiljöer och kommunikationsmiljöer som utvecklats i och anpassats till
den kuperade dalgångsbygden kring Stångån med tillhörande sjöar från förhistorisk tid och
fram till 1800-talet.
Uttryck för riksintresset
Fornlämningar med förhistoriska gravfält och medeltida befästningar med tydligt visuellt
samband med dalgången och vattendragen.
Djursdala kyrkby med träkyrka från 1600-talet på höjdläge och Ålhults herrgårdsmiljö i nära
anslutning till Stångån.
Bebyggelse från 1800- och 1900-talet längs landskapets höjdstråk med utsikt över
kringliggande landskap.
Landsväg och järnväg som följer dalgångens sträckning.
Hävdade marker med agrara lämningar från tiden före 1900 på dalgångens sluttningar.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området utgörs av ett kuperat landskap kring Stångån och till vissa delar kring sjöarna Krön
och Juttern. Det utgörs främst av skogsbygder men de bördiga bygderna närmast kring ån och
vid sjöarna är uppodlade och mer öppna. Området utbredning präglas av det sprickdalsystem
som här sträcker sig i en närmast nord-sydlig riktning, och som markeras av sjöarna och
Stångån. Det kringliggande kulturlandskapet har utvecklats utifrån närheten till dessa vatten
och den lokala topografin.
Fornlämningar
Höjderna kring Stångån och de båda sjöarna har varit bebodda sedan förhistorisk tid. Mest
påtagligt märks det i bygderna kring Djursdala, i Ungstorp längre söderut samt i Näfstad
väster om ån. Kring Jutterviken och söderut finns fornlämningar från främst äldre och yngre
järnålder i form av ensamliggande eller i små grupper belägna gravar eller gravfält. Deras läge
i landskapet ger en bra bild av järnålderns bebyggelseutveckling. Vid Näfstad finns ett
omfattande gravfält beläget på en höjd som antas härstamma från den gamla byn. Namnet
indikerar på att byn kan ha ett ursprung i den yngre järnåldern. I åkrarna ner mot stranden har
ett antal yxor från stenåldern påträffats, vilket visar att ådalen tidigt varit brukad av
människor.
Det finns även rikligt med lämningar efter äldre bebyggelser inom området. På platsen för den
gamla byn Ungstorp söder om Djursdala finns rikligt med lämningar efter husgrunder,
källargrunder och vägar. Undersökningar har visat att dessa lämningar härstammar från
medeltiden (c:a 1100-1500-tal).
På en tidigare udde samt på en holme i sjön Krön finns lämningar efter medeltida bosättningar
och troliga befästningar. På Ivarsudde finns resterna efter en borganläggning och på ön
Krönsborg finns ett husgrundsområde som kan vara resterna efter ett medeltida fäste. I
anslutning till av husgrunderna finns även en del stensättningar.
Kommunikationer
Genom hela dalgången i nord-sydlig riktning passerar den gamla landsvägen gamla och
betydelsefulla Kungsvägen, vilken från medeltiden och fram till 1900-talet varit den främsta
vägen från Kalmar och Vimmerby till Stockholm. Idag motsvaras denna sträckning av riksväg
34, men vägen till Stockholm har nu övertagits av den mer kustnära Europaväg 22.
Utmärkande för den gamla landsvägen är att den här är tydligt terränganpassad och följer
dalgången på dess sluttningar. Detta medför att det på många ställen erbjuds en betydande
utsikter över Stångån och det kringliggande kuperade landskapet.
Sedan år 1900 finns det en järnväg mellan Vimmerby och Linköping (kallad Östra
Centralbanan), vilken till stor del följer Stångådalens sträckning. Den passerar helt nära sjön
Krön i områdets sydvästra del.

Bebyggelsen
Bebyggelsen i området är tydligt anpassad till den kuperade terrängen. Många av byarna
återfinner man därför på dalgångens högre väldränerade delar. Genom att markerna kring
byarna ofta är uppodlade eller betade innebär det att man härifrån ofta har en storslagen utsikt
och en tydlig visuell kontakt med de sjöar och vattendrag som följer dalgången. Till exempel
de båda byarna Södra och Norra Flaka i områdets norra del som ligger på en ås mellan sjön
Juttern och Stångån, varifrån det finns en påtaglig utsikt över det omgivande landskapet.
Den stora gården i Vagelhem som tidigare legat under säteriet Ålhult ligger alldeles invid
riksvägen mellan Vimmerby och Linköping. Landskapet kring gården är öppet med
vidsträckta betes- och fodermarker i anknytning till Stångådalen. Strax söder om gården, i
öppen hagmark, finns den gamla bytomten med inte mindre än ett trettiotal husgrunder
förutom källargrunder, brunn, hålväg, odlingsytor och terrasseringar.
Björkenäs är till antalet gårdar ganska stora byn är belägen på ganska kraftigt västsluttande
blockrik moränmark ned mot sjön Juttern. Bebyggelsen, som delvis har en bykärna av
radbykaraktär och delvis består av spridda utskiftade gårdar, har en blandad bebyggelse utan
större enhetlighet eller ursprunglighet.
Djursdala by är en radby som ligger kvar på sin medeltida bytomt omgiven av ett öppet och
kuperat kulturlandskap. Radbyns bebyggelse har sydgötiska gårdsplaner där ekonomibyggnaderna ligger vända med gavlarna mot landsvägen. Vägen delar även byn i två lika stora delar.
Mangårdsbyggnaderna är av olika typer och ålder utan större enhetlighet. Inslag av äldre
enkelstugor i två plan finns även i byn. Ladugårdslängorna är genomgående rödmålade med
plåttak. Delar av dessa är byggda i liggande timmer. Kyrkan i Djursdala kyrka är byggd i trä
1692 med tak av spån. Den byggdes då på platsen för en äldre medeltida kyrka. Kyrkan är ett
gott exempel på karolinsk byggnadskonst. Kyrkan tillsammans med klockstapeln från 1698
ligger på en höjd, vilket gör den vida synlig i det kringliggande kuperade landskapet.
Ålhults gård är den större herrgårdsmiljö som här finns nära intill Stångån. Den ligger strax
väster om riksvägen mellan Vimmerby och Linköping och är känd sedan mitten av 1300-talet.
Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1815 då den ersatte ett långt, lågt korsvirkeshus. Det
nya corp de logiet består av ett tvåvånings träslott i nyklassicistisk stil med sadeltak,
väggpilastrar och bred fronton. Till gården hör även en större U-formad ladugårdslänga och en
stallbyggnad. Kring gården finns stora åkermarker som både är dikade och stenröjda.

Referenser:
Kulturmiljöer i Vimmerby. Vimmerby kommun 1994.
Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram. Vimmerby kommun. Länsstyrelsen
Kalmar län informerar. Meddelande 1995:13.
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen
Kalmar län. Meddelande 2009:13.
Slott och herresäten i Sverige. Småland, Öland, Gotland. Malmö 1971.

Karta:

Riksintressets utbredning: Området omfattar Stångåns dalgång med sjöarna Krön och
Juttern och kringliggande höjder från Kröns södra del upp till länsgränsen. I väster avgränsas
området av gamla landsvägen.

H 83 KORKA KVARNAR
Områdesnamn: RIK H83 Korka kvarnar
Områdeskod: 88408083
Kommun: Vimmerby

Motivering
Samlad industrimiljö som på ett pedagogiskt sätt visar på vattendragens betydelse som viktig
kraftkälla från medeltid till 1900-tal.
Uttryck för riksintresset
Industrimiljö från 1800- och 1900-talet med kvarnbyggnader, smedja, såg och bostadshus av
skiftesverk i 2-3 våningar med tegeltak, vilka är tydligt orienterade utmed Högerumån.
Damm med stensatta kanaler till kvarnarna.
Väg med stenvalvsbro från 1800-talet som en del av industrimiljön.
Torp och torpmiljöer kring damm och vattendrag.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området utgörs av ett mindre vattendrag och en damm med kringliggande industri- och
torpmiljöer. Norr om dammen finns åkermark, i övrigt skog och sankmark. Här finns Korka
kvarnar som utgörs av en samlad industrimiljö utmed Högerumån, ett biflöde till Stångån.
Denna kvarnplats omnämns första gången år 1400 i samband med en donation då den bland
annat utnyttjades av medborgarna i Vimmerby. De tre kvarnarna som är belägna strax
nedanför varandra, visar tillsammans med kringliggande kulturmiljöer hur de naturgeografiska
förutsättningarna kring fallen i ån under flera hundra år varit av stor betydelse för en bygds
utveckling. Denna innehållsrika kvarnmiljö har högt kulturhistoriskt värde och visar på ett
pedagogiskt sätt hur man effektivt tagit tillvara på den kraftkälla som ån erbjudit.
Bebyggelsen
Industrimiljön kring Högerumån vid Korka utgörs av tre kvarnar. Till denna miljö hör den
damm som bildats när ån dämts upp vid kvarnarna. Från dammen är ån reglerad och delvis
stensatt för att leda vattnet rätt till dessa. I miljön finns även en husbehovssåg, smedja,
planerad snickeriverkstad samt bostadshus och uthus. En rad olika industrier har tidigare
funnits på platsen, bland annat spinneri och benmjölsfabrik, från vilka en del lämningar ska
finnas kvar.
Den nedre kvarnen i Korka är av något äldre karaktär än de två övriga längre uppströms. Den
var i drift fram till början av 1950-talet och har en del av den äldre utrustningen kvar. Den
mellersta och den övre kvarnen, vilka var i drift fram till 1970 respektiver 1982, drevs den
sista tiden av vattenturbiner och har därför en något yngre utrustning. Bland annat finns en tub
kvar som leder vattnet från dammen ner till turbinen.
Genom industrimiljön passerar den gamla landsvägen från Kalmar-Vimmerby till Linköping.
Vid passagen över Högerumån i Korka finns en äldre stenvalvbro med två valv. Vägen
flyttades på 1930-talet c:a 100 m längre österut, varvid slingan genom Korka kom att leva
kvar som en lokalgata. Kring bäcken vid bron finns en del slagg i marken.
Kring dammen finns även torpmiljöer samt lämningar efter äldre bebyggelse.
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Industriminnesinventering, Vimmerby kn. Kalmar läns museum i samarbete med
kulturnämnden och stadsarkitektkontoret i Vimmerby samt hembygdsföreningarna i
Vimmerby kommun. Kalmar läns museum, 1985
Kulturmiljöer i Vimmerby. Vimmerby kommun 1994.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Området utgörs av de bebyggelsemiljöer som ligger samlade
kring Korka damm samt de industrimiljöer som ligger utmed Högerumån närmast öster om
dammen.

H84 VIMMERBY
Områdesnamn: RIK H84 Vimmerby
Områdeskod: 88401084
Kommun: Vimmerby

Motivering
Småstadsmiljö präglad av stadsplan och tomtstruktur från 1600-talet och med en för Smålands
inland karakteristisk småskalig trähusbebyggelse från 1600-1800-tal som speglar den
förindustriella handelsstadens utveckling från medeltid till 1800-tal.

Uttryck för riksintresset
Gatunäts oregelbundna rutor i grusåsens längdriktning, med medeltida drag och till stor del
oförändrad sedan 1600-talet.
Smala tomter präglade av en anpassning till förhållandena på åsen.
Småskalig och jämnhög träbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen, vanligvis 1½ till 2½
våningar höga, rödmålade eller målade i ljusa färger.
Kyrkans dominans i stadsbilden.
Stadens tydliga visuella kontakt med det omgivande lägre landskapet.
Källängsparken.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området omfattar Vimmerby centrala delar vilka är orienterade på en naturlig ås. Kyrkan
ligger på åsens högsta punkt. Kring den och det närliggande torget har den övriga bebyggelsen
grupperat sig vilken vuxit ut längs med åsryggen mot väster. Staden ligger i ett småbrutet
moränlandskap med många småsjöar. Den största sjön i området är Krön som ligger några
kilometer nordväst om staden.
C:a 500 meter väster om stadskärnan passerar Stångån norrut där den mynnar ut i sjön Krön.
Markerna kring ån söder och sydväst om staden har under långa tider varit ganska sumpiga.
På naturliga höjdryggar i denna mark har den gamla Kungsleden mellan Stockholm och
Kalmar gått fram. Den passerade Vimmerby något väster om staden, varifrån den äldre vägen
mellan Västervik och Eksjö ledde in till staden.
Fornlämningar
I eller i närheten av staden finns rikligt med lämningar som visar på områdets stora betydelse
sedan förhistorisk tid. I Gästgivarhagen 400 meter sydost om riksintresset finns vikingatida
gravfält med närmare 300 gravar, vilket är ett av de största fornlämningsområdena i länet. Det
visar på att här funnits en större by eller bosättning under yngre järnåldern, som kan ha varit
staden Vimmerbys föregångare och ursprung. Fornlämningsområdet är ett av de största från
vikingatiden i södra Sverige.
Medeltiden
Troligen användes den närliggande grusåsen och dess naturliga höjdläge tidigt som
marknadsplats för de boende i bygden. När denna verksamhet ökade i betydelse tillkom allt
mer bebyggelse kring platsen och utmed anslutande vägar. Vid slutet av 1100-talet byggdes
den första kyrkan här, vilket visar att detta troligen varit en viktig samlingsplats under en
längre tid. 1364 omtalas Vimmerby för första gången i skrifterna som marknadsplats, vilket
tyder på att staden då etablerat sig som en för regionen viktig handelsplats av stor betydelse.
Vid denna tid utvecklades Vimmerby också till att bli tingsplats och en centralort i dåvarande
Sevede härad.
Både 1454 och 1567 brändes staden av danskarna. Trots dessa dramatiska stadsförändringar
har vissa drag i stadsplanen som kan antas härröra från medeltiden ändå kommit att leva kvar
fram till modern tid. Exempel på det är Storgatan som följer grusåsens sträckning och
Norrtullsgatan som var infarten från nordost.
Gator och bebyggelse
De äldsta kända kartorna över staden är från 1648 och 1650. Dagens gatunät är i det närmast
identiskt med det som avbildas vid mitten av 1600-talet. Den största förändringen gäller Stora
torget som utökats betydligt. När ny bebyggelse tillkom skedde det i första hand i grusåsens
förlängning, utmed Storgatan och närliggande parallella gator. Det innebar att bebyggelsen i
hög grad kom att präglas av den säregna topografi som rådde på åsen. Då markutrymmet på
åsen var begränsad innebar det att tomterna blev långsträckta och smala. Denna tomtstruktur
lever till stor del kvar i dagens stadsplan. Några av de båtsmansstugor som kronan ålade
staden att hålla 1604 finns kvar.

De delar som först bebyggdes var på åsens bredaste parti där kyrkan låg. Där var
nivåskillnaderna i allmänhet 1-3 meter inom tomterna. Redan i slutet av 1600-talet var dock
staden för trång och man började expandera västerut. De delar som bebyggdes på 1700-talet
och framåt kom att ske på tomter som i vissa fall hade en nivåskillnad på upp till 8 meter. Av
den anledningen blev det vanligt att man under senare tid gjorde utfyllnader med syfte att
jämna ut sluttningarna, dock utan att upplevelsen av att befinna sig på en ås ändrades.
Under 1700-talet anlades en del mindre industrier i staden som kimröksfabrik, yllestoffsfabrik
och pottaskeraffinaderi. Senare under 1800-talet tillkom även bryggeri, ättiksfabrik,
snusfabrik och flanelltryckeri. Trots det kom Vimmerby främst att vara en handelsplats. Det är
först under 1900-talet som industrierna fått en mer central betydelse för stadens ekonomi.
Man kan säga att Vimmerby centrum idag består av två delar, med den äldsta bebyggelsen
från 1700- och 1800-talen i väster längs Storgatan och mer sentida bebyggelse längre österut
kring torget. Centrumbebyggelsen är klart avskild från den övriga staden såväl i form och
skala som i stadsplanemönster. Husen ligger i gatuliv så att slutna gaturum bildas och gata och
bebyggelse bildar enhet. Det utmärkande för den äldre bebyggelsen i centrum är enkelheten.
Ofta saknas fönsterfoder vilket är typiskt för norra Kalmar län. Fasaderna har halvrund
locklistpanel eller lockpanel, panelen avslutas med vattbrädor. Gårdarna är enkla, många med
trädgårdsanläggning.
Stora delar av innerstaden, men främst Storgatan, har tvåvåningshus av trä från 1800-talet
med klassicistiska drag. Modern bebyggelse har tillkommit framför allt i anslutning till Stora
torget, som domineras av rådhuset och Stadshotellet i tjustempire. Öster om torget ligger
bank- och affärshus, kyrka och prästgård. Kyrkan uppfördes 1856 på en plats där fler kyrkor
stått tidigare. Fynd visar att Vimmerby troligen hade en kyrka åtminstone på 1200-talet. I norr
bildar gamla samrealskolan, idag Vimmerby kulturskola, fond med sin tunga tegelarkitektur.
7 hus och gårdar i Vimmerby centrala delar är idag skyddade som byggnadsminnen.
Källängsparken
Området öster om centrum och kyrkan var i äldre tider en fuktig ängsmark, där en av stadens
kommunala vattenbrunnar fanns, den så kallade Östra Bykällan. På grund av att området var
fuktigt och ansågs allmänt ohälsosamt, kom Källängen aldrig att bebyggas utan blev istället
omgärdat av hus. På 1950-talet bestämdes att man skulle försöka skapa en allmän plantering
av detta obebyggda område i stadens centrala delar. Trädgårdsarkitekten Ulla Bodhorff
presenterade då ett förslag till park- och fritidsområde, ett förslag som i stort även kom att
utföras. Då parken genom god förvaltning genomgått få förändringar sedan denna tid, är den
idag ett värdefullt uttryck för 1940- och 50-talens park- och trädgårdsarkitektur. Av den
anledningen är Källängsparken förklarad som byggnadsminne sedan 2010.
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Karta:

Riksintressets utbredning: Vimmerby äldsta och centrala delar mellan järnvägen och
kyrkogården inklusive Källängsparken.

H85 TOVERUMS BRUIK
Områdesnamn: RIK H85 Toverums bruk
Områdeskod: 8840505
Kommun: Vimmerby

Motivering
Bruksmiljö och herrgårdsmiljö med bebyggelser och industrilämningar, vilka tillsammans
visar på järnbrukens roll och utveckling i Smålands inland under 1700- och 1800-talen.
Uttryck för riksintresset
Sporrbacka med lämningar efter masugn samt stora högar med slagg och bruksbyggnader i
nära anslutning till landsväg och vattendrag.
Rikligt med lämningar efter kolningsplatser i skogarna kring Toverum och Sporrbacka.
Bruksmiljöer i Toverum och Fängebo med smedjor, kvarn, magasin och boningshus samt
lämningar efter äldre byggnader väl samlade kring vattendrag.
Toverums säteri från 1740 och herrgårdsmiljö samt det tydliga sambandet mellan gården och
de gamla järnburksmiljöerna kring denna.
De närliggande äldre landsvägarnas sträckning med äldre milstolpar i gjutjärn.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området utgörs av ett kuperat skogslandskap rikt på sjöar, vattendrag och kärrområden. Öppet
odlingslandskap finns kring huvudsakligen kring Toverums gård i sydöst och vid Fängebo i
nordväst. Inom riksintresset finns rikligt med naturresurser som varit av stor betydelse för
etableringen av den industriella tillverkning av tackjärn som här förekommit under lång tid.
Här finns vattenmiljöer med relativt lättåtkomlig sjö- och myrmalm, skog för kolproduktion,
ved och virke samt vattenkraft för drift att industrianläggningarna från de vattendrag som här
leder från höglandet ner mot Östersjön.
Fornlämningar
I skogliga bygderna kring Gerssjön och närliggande småsjöar och vattendrag finns rikligt med
spår efter kolningar i form av sotiga kolningsgropar. I området finns ett 60-tal kända platser
för denna verksamhet. På dessa platser har någon form av kolning förekommit, troligen i liggeller resmilor. Detta kol var av stor betydelse för produktion av tackjärn som här förekommit
och som varit av stor betydelse för Toverum.
Toverums bruk
Under 1600- 1700-talen anlades ett stort antal järnbruk i Kalmar län. Den rika tillgången på
sjöar med sjömalm samt skogar för träkol samt strömmande vattendrag för drift av vattenhjul
gav goda förutsättningar för denna verksamhet. I Locknevi socken grundades år 1735
Sporrbacka Jernbruk, uppkallade efter dess ägare Stephan Klingspor. I Sporrbacka, mellan de
båda sjöarna Kvarngölen och Gerssjön, anlades en masugn efter att flödet i den närliggande
bäcken ökats genom uppdämning av vattensystemen ovanför bruket. I samband med det togs
en äldre kvarn och såg bort på platsen för att ge plats åt den nya masugnen. Vattenföringen i
bäcken i Sporrbacka räckte inte till både denna masugn och till en stångjärnshammare. Därför
byggdes en smedja vid Toverum några kilometer längre ner i samma vattendrag samt en i
Fängebo längre väster ut från Sporrbacka.
1779 övertogs verksamheten av Överums bruk som drev företaget vidare. Efter att ha haft
ytterligare några ägare köptes företaget 1840 av Ankarsrums Bruk och bytte då namn till
Toverums Bruk. Mot slutet av 1800-talet skedde stora förändringar inom svensk
järnhantering som innebar att många mindre bruk blev olönsamma. Efter 150 års drift
upphörde därför verksamheten vid Toverums Bruk 1886.
Miljön vid Sporrbacka är idag fornlämning med en tydlig ruin efter den tidigare masugnen.
Här finns även rikligt med andra lämningar som grunder efter rostugn, kolhus, bodar och
magasin, samt stora högar med slagg som vittnar om den långvariga tillverkningsprocess som
förekommit på platsen. Nära förbi den gamla masugnen går den gamla landsvägen från
Frödinge mot Lidhem. Utmed denna finns flera äldre milstolpar av gjutjärn, vilket förutom
vägens höga ålder även visar på järnproduktionens betydelse i denna bygd.
I Toverum, i nära anslutning till Toverums gård, finns rikligt med lämningar och byggnader
kvar från brukstiden. Från Bruksdammen leddes vatten i delvis stensatta fåror till en smedja
och andra industrier. Kring vattendraget och dammen finns rikligt med lämningar efter den
tidigare bruksmiljön som ett flertal husgrunder efter industrier och bostadshus. Flera
byggnader från brukstiden finns även kvar som smedjor, magasin och bostäder, bland annat

flera enplans arbetarstugor för smederna.
Toverums herrgård
Herrgården har sitt ursprung i Toverums järnbruk som startade 1735. Huvudbyggnaden
uppfördes 1740 som en envånings timmerbyggnad med tegelklätt säteritak, vilket är ovanligt i
länet. Den byggdes vid den gamla landsvägen mellan Vimmerby och Västervik och i nära
anslutning till smedjan i Toverum och masugnen i Sporbacka. På 1790-talet lät man putsa och
vitkalka byggnaden. Till herrgården hör även flera flygelbyggnader, både vitputsade likt
huvudbyggnaden men även trähus målade i gult eller rött och med tegeltak. I de skogliga
bygderna kring Toverums gård finns flera torp och torpmiljöer som hört till gården.
Redan 1770 anlades en park och trädgård vid Toverums herrgård samt ett orangeri i vilken det
även fanns ett boningsrum för trädgårdsmästaren. Genom parken, som för sin tid var ovanligt
stor, rinner vatten i en grävd kanal från Bruksdammen och vidare ner till sjön Yxern.
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Karta:

Riksintressets utbredning: De skogliga bygderna kring Gerssjön och Toverum från sjön
Yxern i sydost till Fängebo i nordväst.

H86 HÖSLÄTTS BY
Områdesnamn: RIK H86 Höslätts by
Områdeskod: 88406086
Kommun: Vimmerby

Motivering
Bymiljö och odlingslandskap som genom sin för landskapet typiska placering på en höjdrygg,
utvecklat en väl sammanhållen bebyggelse med hus från 1800 – 1900-tal och som visar på
jordbrukets utveckling under lång tid.
Uttryck för riksintresset
Enhetlig bebyggelse från 1800-och 1900-talet med 2½ våningars rödmålade boningshus och
timrade rödmålade ekonomibyggnader.
Byns höjdläge och öppna marker som ger en nära visuell kontakt med det kringliggande
landskapet.
Agrara lämningar från tiden före jordbrukets mekanisering som visar hur odlingen förskjutits
från sluttningarna och ner i dalgången.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Höslätts by ligger i ett kuperat landskap som är uppsprucket av sjöar, kärrmarker och
vattendrag samt omgiven av stora skogar. Byn är placerad i höjdläge på sluttningarna ner mot
Vanstadån. Den höglänta placeringen, där berget delvis går i dagen, har präglat bebyggelsens
utveckling mot en klungby, med en väl samlad bebyggelse hopträngd på den naturliga höjden.
Betade och odlade marker kring byn gör att landskapet här är relativt öppet.
Bebyggelsen
Husen i Höslätt är ganska enhetliga. Många byggnader är timrade och rödmålade med vita
eller svarta snickerier. Bostadshusen består övervägande av rödmålade tvåvånings enkelstugor. I byn finns rikligt med ekonomibyggnader från olika tidsepoker. Byn ligger i nära
anslutning till den gamla landsvägen som leder till kyrkan i Locknevi. Den koncentrerade
bebyggelsen i Höslätts by invid landsvägen gör det lätt att uppleva äldre tiders boendeförhållanden och byggnadstraditioner. Vid en äldre sträcka av gamla landsvägen söder om byn
finns en äldre stenvalvsbro.
Odlingslandskapet
På sluttningarna närmast byn finns tidigare åkrar med odlingsrösen, åkerterrasser, hamlade
träd och andra spår efter ett äldre odlingslanskap. De gamla åkrarna brukas idag som
betesmarker, vilket gör att dessa äldre odlingsspår hålls tydliga. Slättområden kring Vanstadån
har traditionellt varit fuktiga och periodvis översvämmade. Av den anledningen har de under
långa tider brukats som naturligt bördiga ängsmarker vilket bland annat ägonamn som
Sörängen på åkrarna kring ån vittnar om. När man under slutet av 1800-talet och början av
1900-talet fick tekniska möjligheter att dränera och odla upp dessa marker, övergav man
åkrarna på sluttningarna till förmån för den bördigare dalgången. Äldre tiders odlingsspår i
området belyser därför väl den historiska kontinuiteten här.
Referenser:
Kulturmiljöer i Vimmerby. Vimmerby kommun 1994.
Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram. Vimmerby kommun. Länsstyrelsen
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Karta:

Riksintressets utbredning: Höslätts med byns traditionella inägor och utmarker samt de
bördiga marker i öster som ligger vid Vanstadån.

