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Stig-Arne Pettersson
e-post saplop9@gma         

Stig Daniel Jakobsson
Turbinvägen 8 B 
131 60 Nacka

Föreningen Arkö Båks Vänner
e-post ewwahr@gmail.com

Byggnadsminnesförklaring av Arkö båk, fastigheten 
Arkö 1:5 del av, Jonsbergs socken, Norrköpings 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen i Östergötlands län förklarar med stöd av 3 kap. 1 § kulturmiljölagen (1988:950), 
förkortad KML, Arkö båk på fastigheten Arkö 1:5, del av inom Norrköpings kommun för 
byggnadsminne samt fastställer nedan angivna skyddsbestämmelser.

Skyddsbestämmelser
För byggnadsminnet gäller följande skyddsbestämmelser:

1. Byggnaden får inte rivas eller flyttas. 

2. Byggnaden får inte byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras utvändigt. 

3. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme. 

4. I byggnadens inre får inte göras ingrepp i den fasta inredningen. Till fast inredning 
räknas skrivpulpeten, lejdarplanens anordning för signalflaggor och fönstren. 
Inskriptioner i form av klotter på väggar och stomme får inte täckas över, övermålas 
eller på annat sätt förändras.  

5. Byggnaden ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte 
minskar. Vård och underhållsåtgärder ska ske i samråd med Länsstyrelsen. 
Underhållet ska utföras med material och metoder som är anpassade efter byggnadens 
egenart.  

6. Det område som utgör skyddsområde och som avgränsas med streckprickad linje på 
kartan tillhörande detta beslut får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt 
förändras. Området ska hållas i sådant skick att byggnadsminnets karaktär och 
utseende inte förvanskas. Området ska hållas fritt från höga träd så att båken är synlig 
från sjösidan. I händelse av att det behövs nya fästpunkter för de stabiliserande 
vajrarna krävs att tillstånd söks för nya borrhål.

mailto:saplop9@gmail.com
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Kommentarer till skyddsbestämmelserna

Intentionen med skyddsbestämmelserna är att Arkö båk ska behålla sin specifika konstruktion 
och nuvarande utformning. Syftet med skyddet är att bevara byggnadens karaktär och det 
utseende den hade under 1940-talet. 

Med fast inredning menas bland annat fönster och snickerier. (2 kap. 2 § Jordabalken).

Beskrivning av ärendet
Fråga om byggnadsminnesförklaring av Arkö båk, Arkö 1:5, Norrköpings kommun väcktes den 
12 juni 2009 av föreningen Arkö Båks Vänner genom dåvarande ordförande Lars Westerholm. 
Fastigheten Arkö 1:5 ägs av Stig-Arne Pettersson och Stig Daniel Jakobsson. Båkbyggnaden ägs 
av Arkö Båks Vänner.

Länsstyrelsen har den 21 april 2021 skickat förslaget om byggnadsminnesförklaring med 
skyddsbestämmelser till Arkö Båks Vänner (ägare av båken), lagfarna fastighetsägarna Stig-
Arne Pettersson och Stig Daniel Jakobsson (markägare) samt till Norrköpings kommun och 
Östergötlands museum. Synpunkter har inkommit från båkens ägare och markägare och berör 
skyddsområdets utbredning. Vid ett möte på plats den 15 september 2021 där företrädare för 
vänföreningen och för markägarna samt företrädare för Länsstyrelsen deltog diskuterades 
skyddsområdets utbredning. Man enades om att byggnadsminnets skyddsområde ska 
överensstämma med det område som finns i ett arrendeavtal mellan båkens ägare och 
markägare. Detta markområde kommer genom mark- och båkägarnas försorg att markeras i 
terrängen. Länsstyrelsens beslut om skyddsområde stämmer överens med detta markområde. 

En utredning inför en eventuell byggnadsminnesförklaring har på Länsstyrelsens uppdrag 
utförts av Östergötlands länsmuseum 2010.

Arkö båk finns utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet och utgör intresseområde K122 
Arkö inom Norrköpings kommun. 

Kulturhistorisk beskrivning 
Arkö båk är rest på Österängsberget på ön Arkö öster om Norrköping. Den har tillsammans 
med båken Svarta Utterklabben och Viskärs fyr används för navigering i denna del av den 
östgötska skärgården. Båkarna har varit viktiga igenkänningsmärken för sjöfarten utmed 
kusterna. De tillhör de största sjömärkena och markerar angöring från öppen sjö till en 
inomskärsled eller en hamn. En båk kan vara byggd i trä, sten eller betong. Den har formen av 
ett torn eller en pyramid och kan vara tresidig, som den på Arkö, alternativt fyr-, sex- eller 
åttasidig. Även naturformationer eller träd har kunnat fungera som igenkänningsmärken.

Det finns uppgifter om att det redan under 1500-talet fanns lotshemman på Arkö och det är 
troligt att det då också fanns sjömärken på ön. Dagens Arkö båk uppfördes under 1800-talet på 
initiativ av det dåtida Lotsverket som ett led i att underlätta navigeringen inomskärs till 
Norrköping och för sjöfarten i nord – sydlig riktning. På 1930-talet utrustades Arköleden med 
två AGA-överensfyrar. Detta medförde att Arkö båk minskade i betydelse och att fyren på 
Viskär togs ur bruk.

Arkö båk har en höjd av 20 meter och är byggd i flera etapper. Det är en träbyggnad, vars 
äldsta del är från 1831. Det ursprungligen drygt 6 meter höga båken höjdes 1844 och 
ombyggdes 1864. Vid en större om- och påbyggnad 1891 fick den sin nuvarande höjd. Båken 
har en triangelformad bas. 
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Under de två världskrigen användes båken för bevakning av farleden och fungerade då som en 
signalstation. Från de små fönsteröppningarna på tredje lejdarplanet kunde farleden 
övervakas. Bevakning skedde dygnet runt vilket innebar övernattning för soldaterna och det 
andra planet i båken nyttjades som sovplats. En väggfast skrivpulpet på plan tre användes för 
noteringar vilka fördes i en särskild loggbok. För signalering användes flaggor som fästes på 
stänger. Stängerna fördes via golvplanen genom en lucka i taket för information till 
närliggande bevakningsstationer. I de övre golvplanen minner några mindre håltagningar om 
signalsystemet. 

I början av 2000-talet fattade Sjöfartsverket beslut om att frånsäga sig ägandeskapet för 
båken. För att säkra båkens framtid bildades 2005 föreningen Arkö Båks Vänner och 2006 tog 
föreningen över båken. Ett arrendeavtal med den privata markägaren kom till stånd. 
Föreningen består av Östkinds Hembygdsförening, Arkö Byalag, Arkösunds Intresseförening, 
Norrköpings Segelsällskap, Bråvikens Segelsällskap samt enskilda företag och privatpersoner. 
Båken var vid övertagandet i starkt behov av upprustning och en renovering gjordes 2005–
2006. Stolpkonstruktionen förstärktes, taket lades om med ny plåt och de av fasadens 
eternitplattor som var skadade ersattes med nytillverkade fibercementplattor. Båkens 
fasadsidor målades med oljefärg i rött och vitt. I samband med renoveringen tillkom en 
invändig trappa, vilken gör det möjligt att ta sig upp och ner i båken på ett enkelt sätt. Innan 
dess förbands våningsplanen med en stege. Våningen med pulpet nås fortfarande med 
invändig fast stege. Renovering genomfördes med bidragsmedel från Länsstyrelsen, EU-medel 
det så kallade Leader Mål 2 Öarna samt bidrag från Sjöfartsverket.  

Föreningen Arkö Båks Vänner har drifttillstånd för SSA (sjösäkerhetsanordning) från 
Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelningen. Av tillståndet framgår att föreningen 
ansvarar för att området kring båken hålls fritt från träd och annat som kan skymma båken.

Arkö Båks Vänner arrangerar årligen Båkens Dag. Vid evenemanget hålls föredrag och det ges 
möjlighet att besöka båken. 

Byggnaden
Det har inte funnits några riktlinjer för sjömärkenas utformning i äldre tid. De har därför 
utformats utifrån lokala förutsättningar och med material som har funnits att tillgå i trakten. 
Först under 1800-talet blir det mer vanligt med ritningar och för Arkö båk finns en ritning från 
1891 för en påbyggnad av befintlig båk. Den är utförd av L Fr Lindberg och signerad Gustaf 
Höijer vid Fyringeniör Kontoret, Stockholm.

Båken är rest direkt på berget. Den tresidiga båken har en stolpkonstruktion med glest ställda 
grova naturvuxna stolpar som stabiliseras med horisontella furustöd. Krysställda stolpar 
förstärker konstruktionen.  Under årens gång har båken byggts om och då har bilat och sågat 
timmer använts. Stolparna är skarvade halvt i halvt och hålls samman med järnringar. I 
hörnen finns en slags invändig hylla fylld med sten, vars funktion är att stabilisera 
konstruktionen. Det finns gjutna fundament i öster och i norr, i övrigt står stolparna direkt på 
berget med en förstärkning av nedborrade järn. Kraftiga stålvajrar, fästa i hörnstolparna och 
berget, stabiliserar den höga båken. Taket täcks av skivfalsad röd plåt. Nedre delen av båken är 
klädd med gråmålad panel på förvandring och i denna del finns ingången. Denna utgörs av en 
större lucka med samma panel och målning som panelen i övrigt.

De tre fasadsidorna är klädda med kvadratiska plattor. Två av sidorna är rödmålade. Den 
tredje, den mot sjösidan, är vitmålad frånsett den övre delen som är röd. Plattorna är spikade 
så att de bildar ett fjällmönster. De utgörs till övervägande del av så kallade eternitplattor, en 
sorts asbestcementplattor, och uppsattes 1927 som ersättning för en äldre spånbeklädnad. 
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Eternitplattor lanserades i början av 1900-talet och en av de första tillverkarna var Lomma 
Eternit Bolag. Sannolikt är det den firman som levererat båkens plattor då de är fästa med ett 
litet kopparbleck med märkningen Lomma Eternit Bolaget Import. Vid renovering 2005-2006 
har asbestfria fibercementplattor av typen Invarit använts. Ny infästning är gjord med rostfri 
skruv.

Invändigt utgör båkens väggar av liggande, omålad panel. Lejdarplanen utgörs av omålade, 
ohyvlade brädor och planen är försedda med räcke. I de övre planen finns håltagningar för de 
stänger som användes för att fästa signalflaggor på. Det tredje planet är utrustat med en 
väggfast skrivpulpet. En trätrappa/stege förbinder planen med varandra.

Väggarnas panel har klotter av olika slag med namn, initialer och årtal. Flera av dem är gjorda 
av soldater som vaktade farleden. Trots sin otillgänglighet har båken lockat till sig besökare 
och även de har skrivit namn och besöksdatum på väggarnas panel. Bland besökarna finns 
kompositören och författaren Evert Taube. Hans beskriver utsikten från de små 
fönsteröppningarna och de många inristningarna i sin bok På kryss med Eleonor.  

Motivering till beslutet
Utifrån ett byggnadsminne ska det vara möjligt att berätta något viktigt om länet och dess 
historia. Det kan handla om brytpunkter i historien, samhällsförändringar, sociala strukturer, 
ekonomiska förutsättningar med mera.

Arkö båk utgör ett välbevarat sjömärke som berättar om äldre tiders sjöfart. Den 20 meter 
höga båken står som en symbol för den östgötska skärgårdseglingen. Båken berättar 
tillsammans med Svarta Utterklabbens båk och Viskärs fyr och lotsutkik om en segelled som 
kan föras tillbaka till medeltid. Genom sin autenticitet, konstruktion och specifika utformning 
är båken en viktig del i berättelsen om sjöfarten utmed den svenska kusten. Båkens 
konstruktion är en källa till kunskap om den teknik och de material som kännetecknar äldre 
tiders båkar. Genom påbyggnad, fasadmaterial och färgsättning har den fått sin speciella 
karaktär vilket gör den både representativ och unik, något som kännetecknar flera sjömärken. 
Färgsättningen och fasadbeklädnaden utgör specifika karaktärsdrag. Eternitplattorna 
representerar ett av det tidiga 1900-talets nya byggmaterial. Det salufördes som underhållsfritt 
och vädertåligt. Arkö båk har varit av betydelse för bevakningen av skärgården såväl under 
första som andra världskriget. En av målsättningarna i bevarandearbetet är att utgå från det 
utseende båken hade på 1940-talet.

Ur ett regionalt perspektiv tillskrivs Arkö båk ett högt värde som den enda bevarade båken av 
sitt slag i länet. I en inventering av sjömärken utmed den svenska kusten utförd i början av 
2000-talet bedöms fyra sjömärken i Östergötland som särskilt värdefulla varav Arkö båk utgör 
en. 

För dagens fritidsseglare är båken ett viktigt landmärke samtidigt som den står som en symbol 
för äldre tiders skärgårdssegling. De många inskriptionerna och klottret på insidan av båkens 
panel minner om båkens roll i svenskt försvar under 1900-talets båda världskrig men också om 
enskilda besökare som tagits sig upp i det svårnådda sjömärket.

Sammantaget anser Länsstyrelsen att Arkö båk har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
och att en byggnadsminnesförklaring är väl motiverad.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med synnerligen högt kulturhistoriskt värde får enligt 3 kap. 1 § KML 
förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt 
detta kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.

När en byggnad förklaras för byggnadsminne, ska länsstyrelsen enligt 3 kap. 2 § KML genom 
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka 
avseenden den inte får ändras. Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser 
om att ett område kring byggnaden ska hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och 
karaktär inte förvanskas.

Enligt 3 kap. 3 § KML ska skyddsbestämmelserna så långt möjligt utformas i samförstånd med 
byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas mera 
omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen nödvändigt för att bibehålla 
byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn ska tas tillbyggnadens användning och 
ägarens skäliga önskemål.

Information
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 KML lämna tillstånd till att ett 
byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får ställa de villkor 
för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. 
Villkoren får avse hur ändringen ska utföras samt den dokumentation som behövs.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Ann Holmlid med antikvarie Jonna Stewénius som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsantikvarie Patrick Björklund och 
länsjurist Anna Isaksson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor
1. Byggnadsminnets skyddsområde
2. Fotografier  
3. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia till
Riksantikvarieämbete
Östergötlands museum
Norrköpings kommun
stadsantikvarien, Norrköping
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              Arkö båk från söder. Foto Patrick Björklund 2021.

              Arkö båk med Viskärs fyr till vänster. Foto Patrick Björklund 2021.
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              Arkö båk från väster. Foto Patrick Björklund 2021 

              Arkö båk från sydost. Foto Patrick Björklund 2021.
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               Arkö båk. Fasaden med plattbeklädnad, Foto Jonna Stewénius 2021

               Arkö båk. Vy från båkens övre del. Foto Patrick Björklund 2021.
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               Arkö båk. Lejdarplan med håltagning för signalsystemets stänger. Foto Patrick Björklund 2021.

               Arkö båk. Panelbräda med inristningar. Foto Patrick Björklund 2021.
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               Arkö båk. Hyllplan med sten för stabilisering av båken. Foto Jonna Stewénius 2021

               Arkö båk. Väggfast skrivpulpet. Foto Patrick Björklund 2021.
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               Arkö båk. Ritning till påbyggnad, utförd av L Fr Lindberg, Fyringeniör Kontoret i Stockholm 1891.

               Foto Anders Ek.
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Bilaga
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Östergötland,581 86 Linköping.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, ostergotland@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe 
till höger på första sidan.
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