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Förord

Byggnader är historiska dokument, som tillkommit under en viss tid i en viss miljö. Genom att lära
av vår historia kan vi bättre uppleva och förstå vår egen tid. Där människor verkar och bor påverkar
de miljön. Då uppstår det vi kallar en ”kulturmiljö”. Kulturmiljöer kan vara allt från järnålderns
gravfält till vägar, nybyggda områden eller ett helt landskap.
Vi har alla ett ansvar för vår historia och för våra gemensamma rötter och vårt kollektiva minne. I
Kulturmiljölagen står det: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön…”
Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som arbetar med kulturarvsfrågor. Att kulturmiljöer bevaras och vårdas ses som mycket betydelsefullt för framtiden. Länsstyrelserna spelar en viktig roll genom att övervaka de lagar och regler som styr skyddet av kulturmiljöerna. Fornlämningar,
kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen har ett starkt lagskydd i Kulturmiljölagen. Men även
andra kulturmiljöer kan ha ett lagskydd genom Miljöbalken, och genom olika former av formell
klassning, som till exempel kulturreservat eller riksintresse för kulturmiljövården.
Kommunens framtidsvision är att kulturmiljöprogrammet ska bidra till att skapa och upprätthålla
attraktiva kulturmiljöer i kommunen. Nybyggnation och utveckling av kommunen ska ske i samklang med de kulturhistoriska värdena. Kulturmiljöprogrammet ska sprida kunskap om bebyggelsen och dess kulturhistoriska värden. Genom att tidigt i planeringen utgå från varje plats specifika
förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara på kulturarvet som en positiv resurs. Ett kulturmiljöprogram är rådgivande, inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande för planering och prövning av bygglov. Kulturmiljöprogrammet ska alltså fungera som ett verktyg för hur kulturmiljön
ska användas, utvecklas och bevaras för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Finspång i juni 2015

Berit Martinsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Inledning

Områdesindelning

Beskrivningen av kulturmiljöer sker efter ett antal sammanhållna områden, med fokus på kulturmiljöer och
historiska sammanhang snarare än på byggnader och
objekt.
Områdesindelningen framgår grovt av karta på nästa
sida.

Faktaunderlag

I slutet av programmet har vi samlat en del faktaunderlag som kan vara till hjälp under läsningen. Här finns en
ordförklaring till begrepp inom främst byggnadsvård.
Här kan du ta del av den lagstiftning som är aktuell och
de källor som ligger till underlag för programmet. Här
finns även en förteckning över de byggnader som ingått
i tidigare inventeringar men som rivits eller förvanskats
så de inte längre fyller kriterierna för rekommendation.
Här finns även ett avsnitt som handlar om ”Karaktärsdrag och detaljer av värde”. Här finns allmänna råd
angående byggnadsdetaljer, materialval, samt om- och
tillbyggnader.

Värderingskriterier

Värderingskriterierna har delvis utgått från boken ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”, av Axel Unnerbäck,
2002. Värderingssystemet går ut på att definiera och
beskriva olika bevarandemotiv, samt göra en sammanvägd bedömning av de olika kriterierna. Sedan koppla
motivering och ambitionsnivå till en bedömning av vilKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Byle
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Hävla
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Hävla övre bruk
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Grytgöl
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ken form av skydd som byggnaden eller kulturmiljön
bör ha.
Byggnadsteknikhistoriskt värde innebär att en byggnad kan ha uppförts med ovanliga material eller metoder. Eller med ingenjörsmässigt skickliga lösningar av
speciella problem.
Byggnadshistoriskt värde innebär främst byggnadens
ålderdomlighet. Byggnaden behöver inte vara i ursprungligt skick för att vara kulturhistoriskt värdefull.
Arkitekturhistoriskt värde kan vara knutet både till enskild byggnad eller en större anläggning. Den arkitektoniska gestaltningen kan blivit mönsterbildande eller
betecknat höjdpunkten i en utveckling.
Samhällshistoriskt värde kan ge viktig information om
samhällets historia. Den regionala och lokala samhällsutvecklingen kan avläsas både i enskilda byggnader och
hela miljöer.
Socialhistoriskt värde är nära sammanknutet med det
samhällshistoriska värdet, den främsta skillnaden är att
det socialhistoriska värdet är knutet till företeelser som
rör människans situation i samhället.
Personhistoriskt värde innebär ett värde som är knutet
till en viss person. Berömda personligheters livsmiljö
har ofta vårdats som en viktig del av kunskapen om personen i fråga och som en bakgrund och förklaring till
dennes verk.
Teknik- och industrihistoriskt värde förknippas framför allt med industrins byggnader och miljöer. En uppmärksammad kategori är järnframställningens minnesmärken i form av gruvanläggningar, masugnar och
järnverk.
Miljöskapande värde kan innebära ett huvudkriterium
för bevarande. Kriteriet har en vid innebörd och kan gälla byggnader och miljöer av skilda typer.
Kontinuitetsvärdet ligger framför allt i det större miljösammanhanget och illustrerar den historiska framväxten och kontinuerliga förändringen i ett samhälle.
Pedagogiskt värde och tydlighet är egenskaper som kan
förstärka framför allt de historiska grundmotiven, att
byggnadens budskap framgår så tydligt som möjligt.

Rekommendationer

Byggnadsminnen, fornminnen och kyrkor tillkomna
före 1939 har skydd enligt Kulturmiljölagen, dessa betecknas KML.
För områden av riksintresse för kulturmiljövården som
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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har skydd enligt Miljöbalken anges detta med MB.
Några områden har i programmet utpekats som av särskilt regionalt intresse. Dessa områdenär utmärkta i kulturmiljöprogrammets kartunderlag för Grytgöl, Stjärnvik, Ysunda, Ekön och Regna kyrkby.
Frågan om ett särskilt skydd för områden av riksintresse
och regionalt intresse föreslås prövas i Översiktsplanen.
Ett särskilt skydd kan innebära områdesbestämmelser,
och en utökad lovplikt alternativt att kulturreservat skapas. Förändringar i dessa områden bör ske med särskild
varsamhet med hänsyn till kulturmiljön.
För övriga miljöer och byggnader lämnas en rekommendation enligt nedan:
Rekommendation 1
Byggnad som är en framträdande representant för viss
tids byggnadsskick och som har en väl bevarad exteriör.
I vissa fall kan detta även innefatta en genuin interiör.
Den arkitektoniska utformningen eller lokal- och personhistoriska aspekter kan vara av betydelse.
Miljösammanhanget kan i förekommande fall endast
förstärka objektets kulturhistoriska värde.
Byggnaden är av sådan karaktär att en byggnadsminnesförklaring eller skydd i detaljplan kan komma att aktualiseras.
Underhållsarbeten och andra åtgärder bör ske i samråd
med antikvariskt sakkunnig.
Rekommendation 2
Byggnad som väl representerar viss tids byggnadsskick
och har väl bevarad exteriör. Miljöaspekten ges vid urvalet viss betydelse. Åtgärder som medför förändring
av byggnaden bör ske i samråd med sakkunniga inom
byggnadsvård.
Rekommendation 3
I denna grupp ingår främst de byggnader som hör till
modernismen, det vill säga byggnader uppförda 1945
och senare, flertalet är medtagna utifrån länsmuseets inventering 2008-2009.
Vi har valt att ange modernismens byggnader med rekommendation 3 då denna typ av bebyggelse än idag
är relativt vanligt förekommande på flera håll i Sverige.
Underhåll och ändringar får inte medföra förvanskning
av värdefulla karaktärsdrag, ursprungliga detaljer ska
bevaras. Framtida ändringar avseende utformning och
val av detaljer görs med byggnadens originalutförande
som utgångspunkt.
Inledning

6

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

Sammanfattning

Kulturmiljöprogrammet för Finspångs kommun omfattar mer än 400 objekt och områden av lokalt, regionalt eller riksintresse för kulturmiljövården. I programmet anges rekommendationer som omfattar olika
typer av åtgärder i syfte att värna och utveckla kulturmiljön.

Riksintressen

Att ett område är av riksintresse enligt Miljöbalken innebär att det bedöms ha så höga kulturhistoriska värden
att det är av vikt för hela landet. I planeringen ska det
därför väga tyngre än andra intressen, förutsatt att inte
även dessa är av riksintresse. Det råder inget byggförbud inom riksintresseområdena. Det är möjligt att bygga
eller exploatera inom riksintresset, men endast om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärdena.
Följande områden har så stort allmänt intresse att de betecknas som riksintressanta för kulturmiljövården.
 Risingebygden
 Finspångs slott och bruksmiljö
 Häfla övre bruk
 Skedevi kyrkomiljö
 Sonstorps herrgård och bruksmiljö

Byggnadsminnen

I Finspångs kommun finns sju byggnadsminnen:
 Prästgården vid S:ta Maria kyrka
 Finspångs slott med flyglar, Orangeriet och Auroras
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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tempel
 Lusthuset Lugnet
 Selesjö herrgård
 Sonstorps herrgård
 Vita huset i Regna kyrkby
 Häfla övre bruk

Kyrkor

Svenska kyrkans byggnader och dess inventarier, kyrkotomter och begravningsplatser utgör en viktig del av
vårt kulturarv och är skyddade enligt Kulturmiljölagen.
 S:ta Maria kyrka
 Risinge kyrka
 Hällestads kyrka
 Folkströms kapell
 Regna kyrka
 Rejmyre kyrka
 Skedevi kyrka

Kulturmiljöer av regionalt
intresse

Följande områden bedöms av Finspångs kommun vara
av särskilt värde för kulturmiljön ur ett regionalt perspektiv. Dessa miljöer anses särskilt betydelsefulla då de
ger viktigt information om kommunens historia, bruksmiljöer, arkitekturstilar och utveckling.

Finspång

Finspångs bruksmiljö

Området karaktäriseras av industribyggnader från 1700och 1800-talen. Byggnaderna har stora kulturhistoriska
värden, dels genom dess ålder och autenticitet. Bebyggelsen har ett högt industrihistoriskt värde och fungerar
som minnesmärke över kanontillverkningen och annan
tillverkning av järn.
Tack vare den sammanhållna och välbevarade miljön
finns även arkitektoniska värden. Bruksmiljön har höga
samhällshistoriska värden då området ger viktig information om samhällets historia och är en grundsten till
utvecklingen för Finspångs centralort.

Auroravägen

Auroravägen 1-5 är ett kulturhistoriskt intressant område och består av byggnader som uppfördes omkring
1917 för anställda vid STAL, därmed har byggnaderna
samhällshistoriska värden.
Auroravägen 1-5 är i sin helhet en intakt miljö sedan
byggnadstiden och byggnaderna samspelar harmoniskt
Sammanfattning
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med varandra och frambringar ett högt miljöskapande
värde. Byggnaderna har arkitektoniska värden då de
inte genomgått några större förändringar, de är mycket
välbevarade och bär på detaljer, som t.ex. rusticerade
hörnkedjor, som varit typiska för många av Finspångs
idag rivna byggnader.

Risinge

Risinge nya kyrkomiljö

Området har stora kulturhistoriska värden. Miljön har
såväl höga arkitektoniska värden som pedagogiska
värden, miljön berättar om kyrkans starka relation till
skolväsendet under äldre tider. Miljön är präglad av Abraham Nyström som uppförde kyrkan och kyrkskolan.
Kyrkan och altartavlan har ett mycket högt regionalt
värde då de har anknytning till östgötabyggmästaren
Abraham Nyström och konstnären Pehr Hörberg. Kyrkan och skolmiljön har ett särskilt högt värde.

Ysunda

Ysunda karaktäriseras av sin väl sammanhållna bruksoch herrgårdsmiljö i 1800-talsstil som har ett högt kulturhistorisk värde. Huvudbyggnaden är från den tid då
järnbruk drevs på gården. Vid strömmen anlades 1640
ett järnbruk som fick privilegier 1666 av drottning Kristina.
Järnbruket kom att drivas fram till 1872. Sin nuvarande
karaktär fick huvudbyggnaden vid en ombyggnad av
exteriören 1845. Byggmästare var Abraham Nyström,
som också uppförde Risinge nya kyrka. Helhetsmiljön
bär på höga miljöskapande och samhällshistoriska värden.

Stjärnviks slotts- och bruksmiljö

Stjärnviks slott- och bruksmiljö har höga kulturhistoriska
värden. Huvudmotivet för bevarandet är att slottsmiljön
som helhet är komplett och utgör därmed ett miljöskapande värde. Ekonomibyggnaderna är rikt dekorerade
med sågade snickerier, de har ett arkitektoniskt värde
och vittnar om tidens lokala byggnadstradition.

Ekön

En både natur- och kulturhistoriskt intressant miljö.
Ekön, eller Önan/Önne som det hette längre tillbaka, var
från 1600-talets första hälft en frälse och säteribebyggelse. Här residerade under 1600-talet det kända paret Mattias Kagg och hans hustru Märta Ulf. På en karta från
1762 finns en omfattande bebyggelse, strax söder och
väster om den byggnad som idag finns på ön. Förutom
säteribyggnaden med dess fyra flyglar fanns ladugård,
magasinsbyggnader och bostäder för tjänstefolk.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Hällestad

Hällestads kyrkomiljö

Hällestads kyrkomiljö har höga miljöskapande och
samhällshistoriska värden då kyrkan, kyrkogården och
gravkapellet tillsammans med den närbelägna prästgården och den f.d. kyrkskolan och lärarbostaden, vid det
så kallade marknadstorget i väster, utgör en kyrkomiljö
som vittnar om Hällestads forna betydelse som sockencentrum. Kyrkomiljön har stora kulturhistoriska värden.

Grytgöls bruksmiljö

Grytgöls bruksmiljö har stora miljöskapande och samhällshistoriska värden som karaktäriseras av de sammanhållna och varierade bruksbyggnaderna. Järnboden
har en särskild välbevarad exteriör med en arkitektonisk
framtoning av högt värde. Den ålderdomliga prägeln
har kunnat behållas tack vare att den nya industrianläggningen, oberoende av direkt vattenkraft, lokaliserats en bit från den gamla bruksmiljön.

Ljusfallshammar

Ljusfallshammar är ett område med höga kulturhistoriska värden, i form av bland annat samhällshistoriska
värden då bebyggelsen vittnar om ortens framväxt och
historia. I Ljusfallshammar har det funnits en hytta,
Djuckeröhyttan och en hammare, Ljusfalls hammare,
som gav orten dess namn. Det har också förekommit
gruvbrytning i gruvor norr om Ljusfallshammar med
anor från 1500-, 1600- och 1700-talen. På 1800-talet var
bebyggelsen gles. I samband med expansionen vid
1900-talets början uppfördes en del arbetarbostäder och
tjänstemannavillor. I Ljusfallshammar finns även ålderdomliga verkstäder och industribyggnader.

Folkströms bruksmiljö

Folkströms bruksmiljö har ett högt kulturhistoriskt
värde, området består av en sammanhållen bruksmiljö
som har samhällshistoriska och miljöskapande värden.
Bruksbyggnader i autentiskt skick uppförda i slaggsten
har byggnadsteknikhistoriska värden. Det är ett typiskt
byggnadsmaterial för trakten, som kan berätta om byggherrens och samhällets villkor.

Borggårds bruksmiljö

Borggårds bruk har höga industrihistoriska värden. Under århundraden dominerade stångjärnssmidet industrin, men 1887 lades stångjärnstillverkningen ner och
istället startades tillverkning av krokar och söljor, vilket
är begynnelsen till dagens industri i Borggård.
Bruket har ett kontinuitetsvärde som illustrerar den historiska framväxten och kontinuerliga förändringen i ett
levande samhälle. Herrgårdsmiljön, samt arbetarbostäder och tjänstemannavillor har ett högt samhällshistoSammanfattning
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riskt värde.

Storgruvefältet

Gruvmiljöerna vid Sörskaten har mycket höga kulturhistoriska värden. I Sörskaten är det Storgruvefältet som
dominerar. Gruvområdet hyser spåren av en månghundraårig industriell verksamhet och är en av de äldsta
industriellt präglade platserna i Finspångs kommun. I
gruvområdet återfinns vattenfyllda gruvor och rester av
stenhögar som tillkommit ur gruv- och hyttsverksamheten.

Rejmyre med landsbygd
Frängsätter

Frängsätter blev säteri 1774 under majoren Ernst von
Posts tid, huvudbyggnaden och flyglarna har välbevarad exteriör. På Frängsätter har flera generationer av
Rejmyre glasbruks brukspatroner residerat med början
1825 med kaptenen Gustav von Post, därför har byggnaden även personhistoriska värden.

Tvartorp

Tvartorps herrgård är från 1920-talet och ritat med inspiration från 1700-talsherrgårdar. Den har därmed ett
arkitektoniskt värde. Söder om herrgården finns den
gamla huvudbyggnaden som är från 1700-talets slut. De
välbevarade och sammanhållna byggnaderna har miljöskapande värden.

Rejmyre bruksmiljö

Den sammanhållna bruksmiljön med omkringliggande
byggnader och bostadshus ger viktig information om
samhällets historia och utveckling. Därmed har bruksmiljön höga samhällshistoriska värden. Men även ett industrihistoriskt och pedagogiskt värde då bruksmiljön
är levande, det fungerar fortfarande som glasbruk och
innefattar handel och offentliga verksamheter av olika
slag.

Hävla bruksmiljö

Hävla är ett kulturhistoriskt intressant område som
främst karaktäriseras av en gammal bruksmiljö. Området har miljöskapande och samhällshistoriska värden då
det idag går att utläsa hur folk har levt och arbetat där.
Orestbyggnaden är ursprungligen en smedbostad från
omkring 1820 och byggnaden har ett högt pedagogiskt
värde då vi kan få en tydlig bild av hur en av de äldre
arbetarbostäderna kunde se ut i området för Häfla bruk.

Tisenhult

Herrgården i Tisenhult är ett mycket fint exempel på en
medelstor herrgård från övergångstiden mellan rokokon och den gustavianska stilen och har därmed arkitekturhistoriska värden.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Finntorp

Torpmiljön är uppförd före 1772 och består av två stugor, en loftbod och en bod. Platsen Finntorp kan ha sitt
ursprung i finnkolonisationen till Sverige. Byggnaderna
har en mycket ålderdomlig prägel med både samhällshistoriska och miljöskapande värden.

Regna

Regna kyrkomiljö

Regna har höga kulturhistoriska värden. Regna består
bland annat av en bebyggelsemiljö som ger viktig information om samhällets historia och framväxt. Kyrkbyn
som är Regna sockens administrativa centrum domineras av kyrkan från 1910-talet. Den första kända kyrkan
var uppförd i sten under medeltiden. Den medeltida
kyrkan ansågs för liten och revs för att ge plats åt en ny
och större kyrka som stod klar 1787. Den förstördes dock
senare vid en brand 1913. Nuvarande kyrka återuppbyggdes på de gamla murarna under åren 1914-1915.
Därmed har denna kyrkby ett högt samhällshistoriskt
och miljöskapandet värde.

Byle-Ekesjö
Byle by

Byle by är ett kulturhistoriskt intressant område, idag
finns det sex gårdsanläggningar samlade i form av en
radbykaraktär. Flera av byggnaderna har inte genomgått någon större exteriör förändring sedan byggnadstiden och ger därmed höga miljöskapande och samhällshistoriska värden.

Kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöer

Landsvägen utgör en viktig del i kulturlandskapet. För
kommunen saknas en inventering av värdefulla vägmiljöer.
Väg 1178, från Hävla gård över Häfla hammarsmedja
och Regnaholm till Regna, är av Trafikverket utpekad som en så kallad kulturväg, vilket innebär att dess
sträckning och beläggning inte får förändras.
Följande landsvägs- och järnvägsbroar bedöms vara av
särskilt bevarandevärde:
 Hällestadsbron
 Stjärnviksbron
 Stråkvadsbron
 Doversundsbron
 Borggårds järnvägsbro
Sammanfattning
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KAPITEL

1

Kulturlandskapets historia

Järnåldersbygden

Järnålderns bondekultur började få fotfäste i nuvarande
Finspångs kommun några hundra år före Kristi födelse.
Det var en ny livsform som började göra sig gällande.
I kommunen finns spår av mänskligt liv och verksamhet
sedan ca. 5000 år tillbaka, i form av stenyxfynd. Dessa
människor levde ett nomadiserande liv med jakt och
fiske som näringsfång. De förflyttade sig från den ena
platsen till den andra beroende på tillgång av föda.
Varefter landhöjningen bidrog till att de bördiga lerslätterna kunde börja brukas blev människorna fast rotade på olika platser inom den nuvarande kommunens
gränser. De första invånarna började bryta mark, gårdar
byggdes och jorden började odlas. Det är från denna tid,
den äldre järnåldern, tiden 500 f. Kr. – 375 e. Kr., som

Domarring vid Valleräng i Skedevi
socken

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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vi kan börja skymta den bebyggelsestruktur som idag
finns i kommunen.

Forngrav

Det var först och främst två områden som lockade dessa
järnålderns bönder. Det ena var utmed sjön Tisnarens
södra strand från Ekesjö i väster till Nora i öster och området utmed sjön Glans norra strand. I dessa områden
finns det gott om spår efter järnåldersböndernas livsformer. Fornlämningarna består av gravplatser i form
av stensättningar, treuddar och domarringar. De äldsta
gravplatserna daterar sig troligen till den äldre järnåldern. Gravplatserna förlades alltid i närheten av gårdarna. Vi kan på så sätt med hjälp av gravfältens spridning
följa hur bönderna befolkat bygderna.
Den fortsatta kolonisationen under yngre järnåldern, tiden 375 e. Kr. - 1050 e. Kr., har utgått från dessa båda
områdena. Från de bördiga trakterna utmed Tisnarens
södra strand har sedan järnåldersbönderna utvidgat
sina domäner till de bördiga trakterna omkring Ålsjön
och västra Regnaren. Från Glanområdet har kolonisationen följt Hällestadsån och Emmaån till de bördiga områdena vid Stigstorp, Grytgöl och Hällestad.

Uppgången till Kalehälls fornborg vid Byle i Skedevi
socken

I nuvarande Finspångs kommun finns omkring 100
gravfältslokaler från äldre och yngre järnåldern registrerade. Dessa innehåller från 1 upp till 10-15 gravsättningar. De största koncentrationerna ligger vid Tisnaren och Glan. Det är också i dessa trakter som de äldsta
ortnamnsformerna förekommer. Platser som Skedevi,
Hageby, Husby, Tölingsnäs, Vistinge, Risinge, Kolstad,
Ingelstad, Melby och Lundby.

Fornborgar

Inom kommunens gränser finns lämningar efter fem
fornborgar. Tre av dem ligger i den yttre angränsningen
till de äldsta kulturlandskapsdelarna medan två av dem
ligger i direkt anslutning till de gamla centralbygderna.
Fornborgarna på Loreberg, Torstorpeberg i Risinge
socken och på Bagghornet i Hällestads socken är så kal�lade defensiva borgar, dvs. befästa tillflyktsplatser. Det
som är utmärkande för dessa är placeringen i landskapet. De ligger avskilt, långt från traktens centralbygd, i
otillgängliga skogsområden. I orostider har dessa fungerat som tillflyktsplatser för folk och boskap.

Utsikt över sjön Tisnaren från Kalehälls fornborg vid
Byle i Skedevi socken
Kulturlandskapets historia

Fornborgarna som ligger på Kalehäll och Borgarberget i
Skedevi socken är en annan typ så kallade offensiva borgar. Dessa ligger mer centralt i förhållande till traktens
gamla centralbygder. Borgarna har haft en bevakningsoch spärrfunktion. Båda borgarna ligger strategiskt med
bra utkik över färdlederna till lands och vatten utmed
Tisnaren och vidare mot Hunn.
14
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Alla fem borgarna har anlagts på ett för dessa borgar
så typiskt vis, på ett lättbefäst berg där bergsbranterna
har kompletterats med stenmurar, ibland i dubbla rader. Det är resterna av dessa utrasade murar vi idag kan
se mer eller mindre av. Under borgarnas aktiva tid var
murarna försedda med träpalissader. Innanför murarna
fanns troligen enklare byggnader. Av de fem borgarna
är det endast Lorebergsborgen som är så gott som helt
borta på grund av olika sprängnings- och stenbrytningsarbeten under 1800- och 1900-talen.
Fornborgarna är monument från den politiska orostid
som rådde i Europa under 400- och 500-talen och vars
dyningar nordborna även fick känna på. Borgarna har
troligen sedan kommit att användas till och från under
hela järnåldern och en bit in på vikingatiden.

Kyrkomiljöerna

I samband med att Östergötland kristnades under
1000-talet påbörjades en intensiv kyrkobyggnadsperiod.
Sockengränserna började mer och mer att stabiliseras
vid denna tid.
I nuvarande Finspångs kommun utgick sockenindelningen från de äldsta bebyggelsecentrumen. Vid dessa
platser byggdes kyrkorna. Detta var i regel i direkt närhet av de gamla hedniska kultplatserna. Här finns också
direkt synlig kontinuitet till det gamla järnålderslandskapet i form av gravfält. Finspångs kommun har på så
sätt kommit att bestå av Regna, Risinge, Hällestad och
Skedevi socknar. Under 1100-talets mitt kom det på
dessa platser att uppföras små trä- eller stenkyrkor. Vid
dessa platser finns också de äldsta ortnamnsformerna,
den bördigaste jorden, gamla kommunikationsleder
som löper samman och lämningar efter järnålderns kulturlandskap.
De medeltida kyrkorna blev med stigande befolkningssiffror på många håll för trånga under 1700-talets senare
hälft. Ofta var de också dåligt underhållna och ansågs
både mörka och obekväma. Inte heller uppskattades de
medeltida målningarna på väggarna och valven vilka
uppfattades som både fula och störande. År 1670 utgick
följande direktiv från Linköpings stift. ”...att pastores wille
afskaffa och öfwerstryka låta dhe fuula och stygga målningar,
som finns uthi kyrkorna, som aldeles otiänliga äre, och ingalunda böra lijdas uthi Herrens huus, med en hoop leda beläten
af orena andan hwilka icke allenast kunna mången förskräckia
och synnerhet hafwande qwinnor, utan jämvä hindra mångas
gudaktighets öfning, när dhe slijkt kunna blifwa warse.” På
denna inställning från stiftet reagerade risingebönderna,
i samband med att biskopen A Rhyzelius besökte S:ta
Maria kyrka 1745 och då tyckte att de ”otydliga och oformliga” målningarna skulle överkalkas, med att målningarKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Ljusstav med mekanisk ängel i S:ta Maria kyrka, Risinge

Medeltida kyrkmålning i S:ta Maria kyrka, Risinge
Kulturlandskapets historia

na, som det står i protokollet, ”ville allmogen inte mista.”
Många socknar valde att bygga en helt ny kyrka, andra
att bygga om eller utvidga den gamla. I Regna revs den
medeltida kyrkan och på dess plats byggdes 1785 en ny
kyrka. Skedevi kyrka har, under tidigt 1600-tal byggts
om och under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal fått sitt nuvarande utseende. 1800-talets starka befolkningsökning
och den stora omdaningen av samhället återspeglas i
kommunens kyrkor. Nya och större kyrkor behövdes
och ofta på annan plats än där den medeltida legat. S:ta
Maria kyrka övergavs som sockenkyrka i och med att
nya Risinge kyrka stod färdig 1849 vid Olsta backe. Hällestads medeltida kyrka brann 1893 och den nya Hällestads kyrka stod färdig 1895 på den gamla kyrkans plats.
Rejmyre kyrka byggdes 1837 som en brukskyrka till det
år 1811 anlagda glasbruket och i Finspång fanns för övrigt sedan 1670-talet ett kapell i slottet.
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Gruvor och hyttor

Järnhanteringen har genom århundradena varit den
viktigaste industriella verksamheten i nuvarande Finspångs kommun.
Bergsbruket organiserades tidigt i så kallade bergslagar,
det vill säga att områden lades under särskild lagstiftning. I västra delen av kommunen låg Hällestads bergslag och delar av kommunens södra områden ingick i
Risinge bergslag och senare i Vånga bergslag.
Inom Vånga bergslag försiggick järnmalmsbrytning
inom två stora gruvområden: Storgruvefältet och Glansgruvefältet. Järnhanteringen inom Vånga bergslag har
anor från medeltiden. Det finns uppgifter om att järntiondet skulle varit en fungerande institution i dessa
områden redan på sent 1200-tal. Det finns också ett dokument från 1495 som berättar att Doverstorp i Risinge
socken skulle betala sin skatt i järn. Även flera namn på
gruvor i området tyder på gamla traditioner, som t.ex.
Henne(Heden)gruvan och Kettilgruvan. Det är däremot
okänt när Vånga bergslag fick sina bergslagsprivilegier.
Privilegierna upphörde däremot 1830 och malmbrytningen i området var definitivt avslutad i och med att
Lilla Krokgruvan på Storgruvefältet lades ner 1816. Av
Vånga bergslags två gruvfält ligger Storgruvefältet i Finspångs kommun och Glansgruvefältet i Norrköpings
kommun.
Hällestads bergslag var uppdelad på två områden: Sörskaten och Norrskaten. Gräns för dessa områden utgjorde den i öst-väst gående Hällestadsån. På sörskateområdet fanns tre stora gruvfältsområden: Bredgruve-,
Storgruve-, och Åsebrofälten. Till dessa kom sedan ett
stort antal strögruvor. Norrskateområdet bestod av fyra
gruvfältsområden: Flintgruve-, Hattjärns-, Sandgruve-,
och Strånkärrsfälten. Malmbrytningen har i Hällestads
bergslag förekommit sedan medeltiden. Från 1377 är det
äldsta dokumentet som berättar om bergshanteringen i
området. Troligen har bergsmännen under tidigt 1400tal begärt att få bergslagsprivilegier då Erik av Pommern
1428 utfärdade en förordning vari sägs att bergsmännen i
Hällestads socken ska leva under allmän lag. Under sent
1400-tal fick dock området sina privilegier. Detta framgår av ett dokument från 1525 vari Gustav Vasa bekräftar att området ligger under bergslag. Området kallades
för Hällestadsberg och med detta avsågs Sörgruvefältet
intill Malmstorp. Den 20 juni 1820 ansåg Bergskollegium
att Hällestads bergslag spelat ut sin roll och upphävde
bergslagsprivilegierna.
Den tidigaste primitiva smältningen av järn företogs
i små stenskodda gropar med en rymd av endast 50 100 liter. Gropsmältningen ersätts under 1300-talet av så
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Storgruvan i Hällestad

Tjärdal vid Skogstorp. Tjärdal är en trattformig grop,
utgrävd i en jordsluttning, som användes för att producera trätjära. Mot gropen byggdes en lutande träbotten och i gropen restes en mila, i vilken kolning skedde
av kådrik ved

Dammbygge för en hålldamm i Hällestad
Kulturlandskapets historia

kallade hyttor som gav förutsättningar att öka produktionen.
Inom både Vånga och Hällestads bergslagar har det funnits ett stort antal platser där malmen förädlats i hyttor/
masugnar. Hyttan var platsen där malmen från järngruvorna smältes ned till tackjärn. Malmen transporterades
från gruvan till en rostugn, varefter den rostade malmen
kunde smältas i masugnen (hyttan). Biprodukterna var
slagg och sinter.
Smältsmeder vid Häfla hammarsmedja

Finspångs bruk på 1870-tal

De äldsta beläggen för detta finns från Hällestads bergslag där två hyttor finns omnämnt redan 1377. I ett brev
från 1418 omtalas en Magnus Masmästare i Hällestad.
På Hällestads hembygdsgård finns en ålderdomlig
smältgrop bevarad. Den är troligen från 1300-1400-talet
och hittades på Finskartorpsgärdet i närheten av Österby 1973. Den har sedan flyttats till hembygdsgården.
Under 1640-50-talet var det som mest hyttor i verksamhet i båda bergslagarna. I Hällestads bergslag var det ett
drygt 20-tal och i Vånga mellan 10-15. Hyttorna hade definitivt spelat ut sin roll på 1810 - 1820-talet och den sista
blåsningen ägde rum 1828 i Katterums hytta i Hällestads
bergslag.
Inom den gamla Vångabergslagen påbörjades 1917 brytningen av svavelkismalm. På gården Sätras ägor öppnade bolaget AB Kis en svavelkisgruva. I och med denna
verksamhet påbörjades en byggnation av gruvarbetarbostäder. Brytningen skulle bli kortlivad och redan 1919
var verksamheten nedlagd.

Bruken

Hyttans produkt, tackjärnet, kunde säljas och transporteras, men innan det kunde smidas krävdes färskning
vilket gav slutprodukten för järnutvinningen: stångjärn.
Inom bergslagsorganisationen anläggs i begränsad omfattning hammare för förädling av tackjärn till smidbart
stångjärn, så kallade Bergsmanshamrar.
Vidareförädling av järnet i större omfattning kommer
dock inte till stånd förrän under 1500-talet. I Finspång
anläggs ett kronans järnbruk i mitten av 1500-talet för
tillverkning av stångjärn, kanoner och kulor.

Provskjutning av kanon i slutet av 1800-talet
Kulturlandskapets historia

Någon riktig fart på utvecklingen skedde dock inte förrän under 1600-talets första hälft då den från Holland
inkallade köpmannen Louis De Geer övertog Finspångs
bruk med flera och köpmän från Norrköping och andra
kapitalstarka investerare började industrialisera landsbygden genom att anlägga järnbruk. Denna förändring
styrdes i huvudsak av statens politik som ville hålla
bergsmännen utanför den mycket lönsamma stångjärnstillverkningen.
18
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Den avgörande faktorn för lokaliseringen var tillgång
till vattenkraft för drift av vattenhjulen till hamrarna
och skog för framställning av träkol till härdarna. Den
bruksbygd som kom att byggas upp förlades i utkanten
av bergslagen. Köpmännen förvärvade här mark vid de
bästa hammarfallen.
Hela denna förändring av järnhanteringen var en följd
av uppbyggnaden av Sverige som en kontinental stormakt. Till Finspång och Norrköping lockades köpmän
och industriidkare från Holland som De Wijk, De Besche
och De Geer. Vallonska bruks- och skogsarbetare kontrakterades för att förnya järnhanteringen vid de nyanlagda bruken.
De järnbruk som kom att anläggas under denna tid
kom, till skillnad från de gamla bergsmanshyttorna, att
bli samhällsbildande och skapade en sammanhängande
bruksbygd i kommunen. Nu växer de samhällen fram
som vi idag känner som Finspång, Lotorp, Borggård,
Ljusfallshammar, Grytgöl, Igelfors och Hävla. Andra
samhällen växer fram runt kyrkbyar och järnvägen som
Hällestad och Sonstorp. I Rejmyre anlades ett glasbruk
1810, sedan flera svenska glasbruk förlorats när Sverige
avstår Finland till Ryssland efter kriget 1809.

Louis De Geer d.ä.

Redan i slutet av 1500-talet startades bruken i Finspång,
Borggård och Sonstorp. Under 1600-talets tidiga hälft
byggdes bruken i Grytgöl, Börsjö, Lotorp, Ysunda och
Rämninge upp. Av dessa kom Finspångs bruk, genom
sitt fördelaktiga läge, att bilda centrum i bruksbygden.
Förutom stångjärn och spiksmide framställdes här de
välkända finspångskanonerna. Finspång var också utförselort, för de varor som producerades vid bruken i
bygden, till Norrköping.
Bruksbygden växte och under 1600-talets senare hälft
såg bruken i Folkström, Börgöl och Övre Hävla dagens
ljus. Vid den här tiden svarade bruksbygden i norra Östergötland för ungefär 10% av landets stångsjärnsutförsel.
Vid sekelskiftet 1700-1800 var Sverige fortfarande det
ledande landet på världsmarknaden för järnexport. Produktionen vid östgötabruken fortsatte att öka och nya
bruk bildades vid Lämneå och Hävla (Skärfors bruk).
Den organisation och de metoder som utvecklades under epokens början bibehölls.
Nya vindar började blåsa ute i världen vid 1800-talets
mitt. I England hade nya radikala järnhanteringsmetoder börjat utvecklats och Sveriges storhetstid som järnexportör började se sitt slut. Dödsstöten och den stora
nedläggningsboomen bland bruken i norra Östergötland inträffade under 1800-talets senare hälft. De bruk
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Brukspatron Carl Ekman
Kulturlandskapets historia

Ett stort turbinhus bearbetas i ett arborrverk på STAL

som inte lyckades effektivisera sina smidesmetoder och
införa ny teknik gick definitivt i graven. De som nu gick
detta till mötes var bruken i Börsjö, Folkström, Börgöl,
Ysunda och Lämneå. Bruket i Rämninge hade lagts ner
redan 1755. Införandet av nya smidestekniker eller ny
produktionsinriktning medförde att bruken i Lotorp,
Sonstorp, Finspång, Grytgöl, Borggård, Övre Hävla
och Hävla (Skärfors bruk) kom att överleva. I Igelfors
anlades ett nytt bruk 1863. Vid den moderna industrialismens genombrott under 1900-talets första årtionden
skedde en rationalisering och omstrukturering vilket
ledde till att bruken i Lotorp, Övre Hävla och Sonstorp
lades ner. Lotorps bruk var vid sekelskiftet 1800-1900 ett
av Sveriges största lancashirebruk.
Under 1800-talets slut härjar bruksdöden i spåren av
den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Unikt för
Finspång var att många av bruken överlevde och fann
nya nischer och inriktningar för att gå vidare med modern produktion i företag som Borggårds bruk, Lämneå
bruk, Grytgöls bruk, Igelfors bruk och Hävla bruk.

Den moderna industrin

Kraftigast slår utvecklingen mot Finspång och Lotorp
där det gamla kanonbruket går i konkurs och den sista
kanonen tillverkas 1912. Det yrkeskunnande som fanns
hos arbetare och ingenjörer kom dock snabbt att tas tillvara av bröderna Birger och Fredrik Ljungström som
1913 bildade Svenska Turbinaktiebolaget Ljungström,
STAL, idag Siemens. Samma år bildades Finspongs Metallverk, som vi idag känner som SAPA, Gränges och
SSAB.
Valsning av aluminiumtråd vid Finspongs Metallverk

Så går även Finspång in i den moderna industriperioden
som präglades av expansion under hela 1900-talet fram
till mitten av 1970-talet, framförallt under hela perioden
1950-1970.

Från STAL till Siemens

Bröderna Ljungström började 1908 patentera sin uppfinning, en ångturbin som efter dem fått namnet Ljungström-turbinen. Den turbin, som bröderna Ljungström
utvecklade, innebar en genial kombination av förut kända idéer med djärva nykonstruktioner.
Sedan några provturbiner tillverkats på en verkstad i
Stockholm och väckt teknikernas stora intresse, bildades
år 1913 Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström,
förkortat till STAL, som köpte Finspångs slott och de
forna artilleri- och motorverkstadskomplexen. Turbintillverkningen flyttades till Finspång och sysselsättning
bereddes för ca. 180 arbetare.
Resemontör från STAL med lokala hjälparbetare i Iran
Kulturlandskapets historia

Redan 1916 förvärvar ASEA aktiemajoriteten i STAL.
20
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Produktionen utvecklades med större turbiner och nya
konstruktioner. Nya lokaler uppfördes för montage och
forskning och nya tillverkningsgrenar togs upp. 1945 anställdes en ung ingenjör, Curt Nicolin, som ansvarig för
att utveckla den första svenskbyggda jetmotorn för flygplan, döpt till Skuten, för det svenska försvaret. 1950 presenterades den större och effektivare jetmotorn Dovern.
Staten backade dock ur affären med motiveringen att
licenstillverkning av engelska jetmotorer blev billigare.
Curt Nicolin blev 1954 VD för STAL och lät jetmotorn
bli inledningen till ett nytt produktområde, gasturbiner,
som har fått allt större betydelse för företaget.

Jetmotorn Dovern, finns idag på Turbinmuseet vid
Finspångs slott, deponerad av Tekniska museet

1959 skedde en sammanslagning av STAL och AB de Lavals Ångturbin i Nacka och fick 1962 namnet STAL-Laval Turbin AB. I likhet med STAL var STAL-Laval ägt av
ASEA. 1960 hade företaget 970 anställda. Från 1962 började företaget koncentrera all produktion till Finspång.
1984 blev namnet ASEA STAL, som ett led i ASEA:s strävan att koncernnamnet skulle finnas i alla dotterbolags
namn. Efter att ASEA uppgick i ABB blev företagsnamnet 1988 ABB STAL.
År 1999 slogs ABB:s och franska Alstoms verksamheter
inom kraftgenerering ihop och ett nytt samägt företag
bildades under namnet ABB Alstom Power. Verksamheten i Finspång, i huvudsak motsvarande ABB STAL, blev
grunden för det svenska dotterbolaget ABB Alstom Power Sweden AB. Redan året efter, 2000, köpte Alstom ut
ABB:s andel, och företaget blev Alstom Power med det
svenska dotterbolaget Alstom Power Sweden AB. 2003
hade Alstom lönsamhetsproblem, och sålde ut delar av
koncernens verksamhet. Verksamheten i Finspång såldes till Siemens AG och blev Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT), medan andra svenska delar inom
kraftgenerering finns kvar inom Alstom.

Filare på Gränges Essem

Siemens i Finspång hade 2014 cirka 2800 medarbetare
och omsatte ca. 10 miljarder kronor.

Från Finspongs Metallverk till Gränges,
Sapa och SSAB

Det nybildade Finspongs Metallverk AB etablerade sin
verksamhet 1913 i de äldre delarna på det gamla bruksområdet. De gamla hamrarna, gjuteriet och den jättelika
masugnen röjdes undan för ny produktion baserad på
koppar, mässing och brons, så småningom också aluminium. Tillverkningen omfattar tråd, kabel, plåt, rör, profiler, nit och spik.
Under 1930-talets goda konjunktur byggs företaget ut
med nya verkstäder och maskiner. 1936 startas tillverkning av aluminiumfolie, en i Sverige helt ny produkt för
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Efter arbetsdagens slut på industrierna i Finspång
Kulturlandskapets historia

förpackning. Senare tillkommer produktion av profiler
och aluminiumplåt till den svenska flygplansindustrin
som inledning på en kraftig expansion på aluminiumsidan.
1942 går företaget upp i konkurrenten Svenska Metallverken AB med vilket ett visst samarbete ägt rum. Det
medför att verksamheten i Finspång koncentreras på
aluminiumsidan samt tillverkning av kopparkylarband
och rör.
1969 förvärvade Grängesbergsbolaget Metallverken som
1971 bytte namn till Gränges Essem. Gränges Essem delades 1974 upp i flera företag.

Ombyggnad vid Stens bruk AB, Finspång, sedan verkstäderna år 1913 övertagits av Finspongs Metallverk

Gränges förvärvades 1980 av Electroluxkoncernen som
fortsatte bantningen av verksamheten, bland annat
såldes Gränges Metallverken (koppardelen av gamla
Svenska Metallverken) 1986 till Outokumpu.
Electrolux delade 1997 ut aktierna i Gränges till sina aktieägare och Gränges börsintroducerades. Namnet kom
att ändras till Sapa AB och bolaget köptes ut från börsen
2005 av norska konglomeratet Orkla.
Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata
Copper Products. Den 1 september 2011 köptes det av
tyska koncernen Aurubis som i november samma år beslutade att avveckla hela verksamheten i Finspång och
år 2013 flytta den till Holland och USA.
2009 köptes Sapa Industriservice i Finspång av Coor Service Management.

Valsning av kopparband på Outokumpu

2013 återuppstod Gränges som eget bolag specialiserat på valsad aluminium för värmeväxlare. Sapa Heat
Transfer bytte då namn till Gränges AB. Gränges ägdes
vid tillfället av norska konglomeratet Orkla.
Sapa Technology, koncernens centrala forsknings- och
utvecklingsenhet delades upp i Gränges Technology och
Sapa Technology.
Inom industriområdet finns även en enhet inom SSAB
Tunnplåt.

Bruken under 1900-talet

Unikt för Finspång var att många av de gamla järnbruken överlevde bruksdöden under 1800-talets slut genom
att hitta nya produktområden.

Borggårds bruk

Valsning av aluminium på Gränges
Kulturlandskapets historia

I Borggård upphörde stångjärnstillverkningen 1887 och
istället inleddes en tillverkning av krokar och söljor.
Dessutom hade bruket sedan 1882 tillverkat handredskap som spadar och grepar. Detta kom att bli starten
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till dagens industri i Borggård. Redskapstillverkningen
var emellertid inte lönsam i längden, och lades därför
ned 1913. Istället inriktades mer av tillverkningen mot
mindre järnartiklar som krokar, söljor och skruvar. 1922
ombildades bruket till AB Borggårds bruk. År 1925 kom
överingenjören Oscar Wiberg till Borggård, och under
hans ledning utvecklades företaget och inte minst Borggårds samhälle enormt. 1948 uppgick antalet anställda
till 230, vilket kom att vara det största antalet anställda
genom tiderna. Wiberg gick i pension 1962 och efterträddes av Margareta Trägårdh som hade ledningen över
bruket fram till 1989. Samma år köpte Sten Eklöf Borggårds bruk, vilket markerar den Trägårdhska epokens
slut.

Liesmed i Igelfors

Idag består produktionen främst av legotillverkning åt
andra företag inom bland annat bilindustrin. Omkring
1500 olika produkter för person- och lastbilar, lantbruksmaskiner, fritidsartiklar, tvättmaskiner m.m. tillverkas
från tråd, stång och band. 25% av tillverkningen exporteras.

Grytgöls bruk

1886 lades stångjärnstillverkningen ned i Grytgöl. Före
det hade produktionen börjat att omstruktureras genom
att ett tråddrageri uppfördes 1884.
År 1893 ombildades bruket till aktiebolag.
Under 1920-talet var vävtråd samt de så kallade Grytgölsstolarna tillsammans med spik, nät och häfttråd
ledande produkter. Spikverket brann ned 1951. Nättillverkningen ersattes 1968 av häftklammertillverkning.
Grytgöls bruk ingår sedan 1999 i koncernen Berg Group.
Företaget är en ledande leverantör av tråd med speciell
inriktning på svetstråd för krävande tillämpningar, häfttråd för dags- och veckotidningar, förslutning av emballage samt järntråd för användning inom byggindustri,
bageri, kontor eller var helst tråd ingår som en produkt.

Grytgöls bruk. Kraftstationen och det provisoriska
tråddrageriet. 1900-talets början

Lämneå bruk

Lämneå bruk köptes 1958 av familjen Hagstedt. Det är
idag ett företag som tillverkar maskiner för tråddragningsindustrin. Den tråd som tillverkas med hjälp av de
maskiner som Lämneå bruk tillverkar används bland
annat för svetstråd, svetselektroder, fjädrar, rörtråd,
spik och skruv.

Igelfors bruk

Igelfors bruk kopplas framförallt samman med lietillverkning. Redan från början dominerade denna produkt
brukets produktion. Strax efter sekelskiftet 1900, framställdes 250 000 liar om året, eller omkring 1 000 liar om
dagen. Liar med märkningen ”Kronlien” eller ”BankoKulturmiljöprogram för Finspångs kommun

23

Turbinmontage på ABB-STAL-tiden
Kulturlandskapets historia

lien” från Igelfors exporterades till många länder i Europa liksom till USA, Sydamerika och Australien. Fram
till 1950 var liar företagets dominerande produkt. Med
jordbrukets omvandling minskades emellertid efterfrågan alltmer och den definitivt sista lien som smiddes vid
Igelfors lämnade bruket 1972.
Andra produkter tog vid. Idag är tillverkningen vid Igelfors bruk inriktad på smidda och bearbetade detaljer för
fordonsindustrin och övrig verkstadsindustri.
Även i modern tid var smedens arbete tungt, bullrigt
och smutsigt

Häfla bruk

Häfla bruk ombildas till aktiebolag 1899 som var inledningen till att omstrukturera och koncentrera verksamheten till Skärfors, den ort vi idag känner som Hävla.
Investeringsplanen syftade till att öka kapaciteten,
minska tranportkostnader och förändra produktutbudet. Valsverket vid Mellanbruket revs och dit flyttades
en befintlig kvarn från Skärfors. Ett nytt större valsverk
uppfördes vid Skärfors. Brukets ägare skulle nu koncentrera tillverkningen av hästskor. Därutöver ville bolagsledningen satsa på en fabrik för tillverkning av bult,
mutter och nagel, den blev dock ett misslyckande och
lades ner redan efter två år, 1902. Nu koncentrerades
produktionen på hästskor för vilket Häfla gick in i en
kartellbildning, den så kallade hästskokonventionen.
Fram till 1930-talets slut blev hästskor Häflas dominerande produkt.

Tillverkning av hästskor på Häfla bruk

Under denna period läggs verksamheten vid Häfla övre
bruk ner 1924, efter 242 år av järnsmide.
1936 köps Häfla bruk av det företag som senare kom att
namnändras till Scandiafelt AB.
Det blev början på en process för att vidga Häflas produktsortiment, bort från hästskor som enda produkt.
1939 köper Häfla bruk tillverkningsrätten till vad som
senare skulle kallas TELVE-pannan, en värmepanna för
vedeldning. 1950 tecknas avtal om tillverkningsrätt för
så kallad gallerdurk. Satsningen blev en framgång och
redan 1956 passerade durktillverkningen värdemässigt
Häflas gamla huvudprodukt, hästskor. Under 1960-talet
införs ännu en produkt med livskraft, sträckmetall. Det
är ett nätliknande galler, framställt genom stansning i
plåt och sträckning av denna.

Spiraltrappa i gallerdurk från Häfla bruk

Kulturlandskapets historia

I dag är Häfla bruk en modern industrianläggning med
cirka 100 anställda som ingår i Welandskoncernen. Tillverkningen omfattar stål- och metallprodukter till byggoch tillverkningsindustrin, som trappor, gallerdurk och
olika produkter i sträckmetall.
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KAPITEL

2

Finspång

Den nuvarande centralorten har vuxit upp omkring det
på 1500-talets slut anlagda styckebruket. Exakt vilket år
Finspångs bruk anlades är oklart.
Första gången Finspång nämns som ortsnamn tycks
vara i ett pergamentbrev från cirka 1390. 1535 omtalas i
skattehandlingar fem bönder på två hemman, ett på vardera sida av ån nedanför fallen. De kan hedras som de
första till namnen kända Finspångsborna: Olof, Måns,
Nanolf, Lodik och Bengt. I ett kungligt brev från 1587
uppges det att järnhantering skulle ha bedrivits här sedan år 1500. Det bör dock observeras, att Finspång sedan

Finspångs kanongjuteri på
1700-talet.
Gravyr av Johan Fredrik
Martin.

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Finspång

inte nämns förrän i 1572 års räkenskaper. I ett dokument
från 1568 berättas det dock att tre nya oxhudar beställts
till bruket för tillverkning av nya bälgar. År 1573 nämns
Per och Markus Hammarsmed som verksamma med
stångjärnssmide i liten skala i Finspång. Det är de första personnamnen knutna till järnhanteringen här. Kronans intressen blev allt starkare och 1576 ombads fogden
Måns Jönsson att påbörja upprustningsarbetet vid den
då förfallna hammaren.
Målning av Allart van Everdingen, det är osäkert
om den återger Finspongs bruk med masugn och
borrvinda på 1600-tal

I mitten av 1500-talet höll Sverige på att byggas upp som
en helt självständig stat. Unionen med Danmark hade
upplösts efter ett befrielsekrig, en svensk kung, Gustav
Vasa, hade utropats 1523, men danskarna ville få Sverige
att återgå till den gamla ordningen. Sverige låg alltså i
krig. På Östersjön härskade som en stat i staten det mäktiga tyska handelsförbundet Hansan, som hjälpt Gustav
Vasa och nu krävde sin tribut.
Gruvbrytning och järnframställning i de mellansvenska malmfälten var organiserad i bergslag, ett arbetslag
med bönder som åtnjöt skatteförmåner och privilegier,
men även var underkastade kronans kontroll. Av denna
stordrift var kronan, som bland annat behövde mycket
krigsmaterial för sin krigföring och även mer förädlade
exportvaror för att öka landets inkomster, ytterst intresserad. Där bergslagsbönderna saknade tekniskt kunnande och ekonomiska resurser för de investeringar
som krävdes tog kronan egna initiativ och inrättade så
kallade kronobruk.

Louis De Geers viktigare bruk och företag, av honom
innehavda områden samt huvudorterna för hans affärsverksamhet

I Finspång anlades ett kronobruk för att tillverka stycken,
den tidens namn på kanoner, därav namnet styckebruk.
Finspång hade ett fördelaktigt läge ur flera synpunkter.
Det vattenrika fallet mellan Bönnern och Dovern med
en fallhöjd på 15 meter och ett jämt vattenflöde året runt
var den kanske viktigaste orsaken. Vattenhjulet var den
viktiga drivkraften för hammare, blåsbälgar och annat. I
en beskrivning från 1800-talets början redovisas 20 vattenhjul i strömmen i Finspång.
En annan faktor var de stora skogsområdena runt Finspång som gav råvaran till träkol som krävdes i enorma
mängder vid järnframställning.
En tredje faktor var närheten och goda transportvägar
till Norrköping och hamnen för att få ut varorna och få
inkomsterna. Transporterna gick med båtar och pråmar
över sjöarna Skuten, Dovern och Glan in till Fiskeby i
Norrköping för vidare transport ner till hamnen.

Finspångs slott, entréfasad. Kolorerat kopparstick i
Suecia antiqua av Johannes van den Aveelen 1715
Finspång

Tillgången till järnmalm från gruvorna runt Finspång
var viktig men inte avgörande. Det var inte alltid malm
av den kvalité som krävdes för kanontillverkning, tillgången var begränsad och kom snart att till stor del
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ersättas av malm från en lång rad gruvor i skärgården
och i kustområdet i Sörmland och Östergötland. Frakten
gick på skutor fram till Norrköping och vidare på den
väl nyttjade vägen Norrköping - Fiskeby och via Glan
och Dovern till hamnen vid Skutbosjön i Finspång.
År 1580 kom kronan att anförtro ledningen av bruket
till holländaren Wellam De Wijk. 1593 fick De Wijk ärftligt arrende till Finspång. År 1597 dog Wellam De Wijk
och hans söners brukande av Finspång tog ett brått slut
1598. Finspång ingick nu en tid i det östgötska hertigdöme som Johan III:s son fick ärva. Vid sekelskiftet 1600
koncentrerade hertigdömet hela sin drift i Östergötland
till Finspångs bruk och produktionen sexdubblades. Vid
hertigens död 1618 tog kronan åter över.

Depart de Madame la Comtesse de Geer. Tuschlavering den 13 oktober 1796 av Johan Tobias Sergel

För att stimulera bergsbruket och järnhanteringen i
landet tillkallades experter, främst tyskar och valloner.
Bland de första vallonerna som invandrade var två bröder De Besche från Liége. Den äldsta av bröderna, Wellam, invandrade som 22-åring redan 1595 på anmodan
av hertig Karl. Han fick ganska snart uppdraget att vara
tillsynsman för kronans järnbruk i Södermanland.
Ett samtal mellan Wellam De Besche och Louis De Geer
i Amsterdam år 1615 ledde till ett livslångt samarbete.
1618 fick Wellam De Besche arrendet på Finspångs bruk
med De Geer som borgensman. Bruket var nu ganska
nedslitet och i behov av upprustning. De Besche i samarbete med den holländske bankiren Louis De Geer lät
nu bygga två masugnar jämte hammarsmedjorna samt
införde vallonsmide och ny teknik vid kanonborrning.
Finspångs bruk förblev ända till mitten av 1800-talet det
enda svenska bruk som hade två masugnar. Det var ett
för tiden djärvt grepp att bygga två masugnar och försörja dessa med kol och malm för ett helt års produktion, men när väl bränsle- och transportproblemen kunde bemästras gav det Finspångs bruk möjlighet till en
hög produktion.

Louis De Geers förvärv av hemman i norra Östergötland 1641-1647 och de hemman som arvingar sedan
sålde fram till 1689

Då den yrkeskunniga arbetskraften i Sverige inte räckte
till för det expanderande bergsbruket och järnhanteringens behov hade De Besche och De Geer en organisation
av värvare i sitt hemland. Smeder m.m. anställdes på
kontrakt. Väl komna till Sverige efter ofta besvärliga resor slog de sig till en början ned främst i Norrköping,
Nyköping och Stockholm. År 1629 noterades 57 valloner
vid Finspångs bruk.
När kontraktet förlängdes år 1625 efter den första sexårsperioden var Louis De Geer och Wellam De Besche
kompanjoner. 1627 reser De Geer till Sverige. Han blev
svensk medborgare och mötte den svenske kungen för
att presentera sina planer för att utveckla den svenska
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Finspångs slott, trädgårdsfasad. Kolorerat kopparstick i
Suecia antiqua av Johannes van den Aveelen 1715
Finspång

järnhanteringen, bland annat att alla kanoner skulle tillverkas i landet. Kungen förband sig att upplåta samtliga
kronans faktorier (fabriker) åt De Besche och De Geer.
De Geer såg till att tillverkningen utökades särskilt vid
de egna faktorierna. Norrköping utvecklades som en
viktig hamn- och industristad.
Genom ett sexårigt arrende uppläts till De Geer bland
annat faktorierna i Nyköping, Finspång, Dannemora,
Österby, Gimo, Åker och Skeppsta.
Utsikt från entré till Finspångs slott mot styckebruket.
Akvarell, utförd omkring år 1790 av J.P. Gumelin

När Wellam De Besche avled år 1629 hade de tillsammans haft ansvar för Finspångsgodset under elva år.
Upprustningen av bruket var då i stort genomförd.
För att finansiera ett fortsatt svenskt deltagande i 30-åriga kriget tillgrep kronan åtgärden att sälja kronohemman och räntor av skattehemman. Det var naturligt att
Louis De Geer, som blivit svensk adelsman 1641 och
dessutom var landets störste finansman, inbjöds att deltaga i dessa köp.
1641 köpte Louis De Geer Finspångs bruk och under
1641-1647 förvärvade han därutöver 746 krono- och
skattehemman i olika delar av landet.

Finspångs slott, trädgården, omkring 1900

Även om De Geer hade stora affärer med Sverige blev
han aldrig riktigt bofast här, vilket däremot hans söner
blev. Han hade hus bland annat i Norrköping, Stockholm och Uppsala och bodde periodvis i Sverige för att
lättare kunna bevaka sina mycket stora fordringar. Vid
Louis De Geers död 1652 delades hans egendomar upp
bland sönerna. Den näst äldste sonen, Louis De Geer dy.,
ärvde Finspång med tillhörande egendomar. Han flyttade senare till Sverige och påbörjade 1668 bygget av
Finspångs slott.
Brukets konjunkturer har följt den internationella krigsutvecklingen på så vis att vid fredstider har det varit lågkonjunktur i Finspång och tvärtom. Detta berodde på att
De Geer sedan 1641 hade monopol på tillverkningen av
kanoner i Sverige. Dessa exporterades till olika krigsskådeplatser i världen.

Minne av den komiska konserten på Finspång uppförd
den 11 augusti 1807. Lavering av Pehr Hörberg
Finspång

När den sextonåriga Aurora Taube gifter sig med Jean
Jaques De Geer 1769 inleder hon som slottsfru en lysande era, som fängslat hennes eftervärld. Maken Jean
Jaques, som ensam tillträtt Finspång, var tjänstgörande
kammarherre hos drottningen, stor konstmecenat och
ledamot av konstnärsakademier. Det glada gustavianska umgängeslivet drar nu in på Finspång. Paret Jean
Jacques och Aurora De Geer samlade omkring sig både
konstens och litteraturens storheter. I Finspångs berömda gästbok Philoloteca Finspongiensis återfinns namn
som Sergel, C.A. Ehrensvärd, J.F. Martin, J.G. Oxenstierna, Creutz och kungarna Gustav III och Gustav IV Adolf.
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En särställning intog Pehr Hörberg, kyrko- och porträttmålaren som var familjen De Geers specielle skyddsling.
Finspångs bruk stod på den absoluta toppen 1785 vad
gällde tillverkning av skeppund kanoner. Den stora
marknaden var då det amerikanska frihetskriget. Men i
och med krigsslutet började slutet för den gamla bruksepoken skymta. Lagren med kanoner låg osålda och
bruksledningen gjorde förluster på ”många miljoner tusende daler”. 1802 begärde brukspatron Jean Jaques De
Geer att få låna pengar för att täcka de enorma förlusterna.

Gjutjärnskanon med bakladdning provskjuts 18651870

Genom giftermål 1818 med Jean-Jacques och Auroras
dotter, Charlotte Aurora de Geer, övertog greven och
sedermera utrikesministern Gustaf af Wetterstedt ledningen av Finspångs bruk och löste ut de flesta andelar
i bruket som hade ärvts av hustruns syskon. Gustaf af
Wetterstedt var politiker under Gustav IV Adolfs och
Karl XIV Johans regeringstid och societetslivet blomstrade ånyo på Finspångs slott. Af Wetterstedts kulturintressen bidrog till att han gynnade utvecklingen av
konstgjutning i järn vid bruket och det blev en produktion som givit Finspång ett utomordentligt gott namn.
Centralpersonen i denna verksamhet var tysken Carl
Mertens, som kom till Sverige 1826. Efter en tid i Stockholm kallades han till Finspång av Wetterstedt och han
verkade där till sin död 1882.

Pansartorn vid spränggropen, 1890-talet

När af Wetterstedt avled 1837 ägde han fem sjättedelar
av Finspång, vars kanontillverkning då årligen uppgick
till 2 000 - 3 000 skeppund, förutom ammunition, gjuterieffekter, tack- och stångjärn m.m. År 1841 förvärvade
arvingarna den sista sjättedelen och därmed övergick
hela bruket till släkten Gyldenstolpe. Epoken De Geer
var över i Finspång.
1851 köpte Carl Ekman, som 1848 blivit bruksförvaltare,
en del av bruket och föranstaltade omedelbart om en omläggning av järnverkets drift. Lancashiresmide infördes
och vid ett nybyggt valsverk påbörjades en omfattande
valsning av järnvägsräls från 1853, den första i Sverige.
1856 och 1857 blev Ekman ensam ägare till Finspångs
och Lotorps bruk. Utvecklingen efter detta blev fullständigt explosiv. På 18 år tiodubblades järntillverkningen.
Ekmans tillträde som bruksägare fick greve Nils Gyldenstolpe att utropa ”Rokokon är slut. Borgerligheten och
liberalismen har gjort entré”.
En ny tid stod för dörren med stora förändringar tekniskt, ekonomiskt och socialt. Bruket försågs med privat
telefonnät, privat telegrafförbindelse med Norrköping
och eget gasverk, allt vid en tid då sådana anordningar
var mycket sällsynta i Sverige. Ekman anlade redan tiKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Smycke i tackjärn, tillverkat av Carl Mertens
Finspång

digt en hästbana i Norrköping, mellan Fiskeby och hamnen, för transport av malm till bruket och av de färdiga
produkterna till hamnen. För att få förbindelse med Göteborgs hamn via västra stambanan tog han 1870 initiativet till en järnvägslinje Finspång— Pålsboda, som stod
färdig fyra år senare. Förbindelse med östra stambanan
uppnåddes 1885, då banan Finspång—Norsholm invigdes. Vattenkraftverk för elproduktion byggdes ut vid
sekelskiftet.
Provskjutning vid spränggropen på 1890-talet

Den starka utvidgningen av driften vid Finspång medförde ökade krav på bränsleförsörjningen. För att bemästra detta problem tillkallades jägmästare, som utomlands hade studerat de senaste framstegen på detta
område, och under trettio år planterades sammanlagt 27
miljoner barr- och lövträdsplantor på Finspångs skogar.
Målet, att göra Finspång självförsörjande med bränsle,
nåddes inte, men skogsvården möjliggjorde en ganska
omfattande försäljning av timmer och bräder från de
egna sågverken. För att underlätta tillförseln av livsmedel till den snabbt växande befolkningen inom egendomen tog Ekman även initiativ till förbättringar inom
jordbruket, kreatursskötseln samt frukt-, bi- och fiskodlingen.
Carl Ekman ägnade även ett stort intresse åt den sociala
omvårdnaden. Han genomdrev och finansierade del av
byggandet av Finspångs lasarett liksom han bekostade
del av kostnaden för ett ålderdomshem i Risinge socken.

En av dammarna vid Statens Fiskodlingsanstalt i Finspång år 1897

Brukspatron Carl Ekman
Finspång

Utbildning har en lång och god tradition i Finspång. Redan 1635 inrättade Louis De Geer d.ä. en skola för arbetarbarnen i Finspång, där barnen skulle undervisas
gratis. Som predikant och skollärare anställdes Martin
Frumerie. Louis De Geer d.ä. kom även i kontakt med
den pedagogiska reformatorn Johan Amos Comenius
från nuvarande Tjeckien, som han inbjöd till Finspång
1642 för att diskutera hur utbildningen kunde förbättras.
Efter besöket i Finspång reste Comenius till Stockholm
och träffar Axel Oxenstierna och Johan Skytte, båda
dessa statsmän ivrade för att förbättra den svenska undervisningen och gav Comenius i uppdrag att författa
läroböcker till skolans tjänst, vilket De Geer lovade att
ekonomiskt stödja. Efter Louis De Geers död understöddes Comenius av sonen Laurens som stod för tryckkostnaden av samlingsverket Opera didactica omnia 1657,
som också innefattar ett lovtal över den förre mecenaten.
Denna samling tillhör storverken inom den europeiska
bildningens historia.
Om det var väl sörjt för undervisning på Finspångs bruk
så var förhållandena annorlunda på landsbygden. Under 1800-talets början växer det dock fram enklare landsbygdskolor, ambulerande skolor, sockenskolor och skolor på de mindre bruken.
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I Sverige fastställde riksdagen den första folkskolestadgan 1842. Staten tog nu ett fastare grepp om folkundervisningen genom att bygga upp en särskild institution
för undervisning, folkskolan. Carl Ekman intresserade
sig livligt för folkundervisningen både som riksdagsman och som bruksägare i Finspång och gav redan 1858
den sedermera riksbekante Anders Berg i uppdrag att
organisera folkskoleväsendet i Finspång efter moderna
pedagogiska principer. Bruksskolan i Finspång, som
den första tiden var inrymd i ”Spettaln”, betraktades
snart som en mönsterskola. År 1874 donerade Ekman
50 000 kronor till uppförandet av Ekmanska skolan för
att fira sitt silverbröllop. 1875 stod Ekmanska skolan klar
med Anders Berg som föreståndare och sonen Fridtjuv
Berg som lärare i de högre klasserna.
Industriellt var 1800-talets sista hälft en period av både
framgång, nya utmaningar och motgångar. Den moderna industrialismen började sitt intåg med utveckling
av nya produktionsmetoder och produkter som krävde
stora investeringar. Bruksdöden härjade i Sverige så ock
i vår kommun där de flesta mindre järnbruken slogs ut.
Tyska Kruppverken och franska Creuzots började med
tillverkning av stålkanoner som möjliggjorde användning av bakladdningsmekanik och som ökade kanonernas räckvidd. Uppfinningen och användningen av pansarplåt för fartyg och annat ställde krav på och behov
av pansarbrytande projektiler i kanoner. På 1870-talet
var Bofors det största bruket i landet som producent av
stång- och finjärn. Bruket ville också bredda sitt sortiment. Valet blev kanontillverkning. År 1873 bildades AB
Bofors-Gullspång som blev en stark konkurrent till Finspång.

Johan Amos Comenius

Carl Ekman försökte möta denna utveckling med omfattande investeringar i brukets produktionsanläggningar,
utveckling av nya produkter och utveckling av kanontillverkningen, men kom att hålla fast lite för länge vid
kanoner av gjutjärn.
Vid anläggningen i Lotorp byggdes 1881 en Martinugn
för framställning av smidbart järn och stål, tre år efter
Bofors. Kruppverkens stålkanoner möjliggjorde att bakladdningsmekanism gick att använda. Tackjärnskanonen höll inte för denna påfrestning. För att eliminera detta började producenten av tackjärnskanoner att, sedan
kanonen färdigbearbetats, krympa på smidda stålringar
som förstärkning av eldrörets bakre del. Nu kunde bakladdningsmekanism användas även på tackjärnskanoner. Ekman började under 1860-talet med kostsamma
experiment med räffelkanoner och roterande cylindriska kulor. Ett nytt kanongjuteri och en mekanisk verkstad byggdes 1866 och de första skjutförsöken gjordes
1869. Kanonerna blev dock allt större och otympligare
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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att hantera, de största vägde 18-20 ton.
Carl Ekmans omfattande investeringar medförde att
Finspongs bruk, liksom Bofors, hamnade i ekonomiskt
obestånd. 1893 när konkursen var nära räddas situationen av Carl Ekmans bror och kusin. Det medförde även
personella förändringar. Efter 45 år som ledare av finspångsindustrin lämnade Carl Ekman över ledningen
till sin son Axel, 24 år, och blir själv styrelsens ordförande.

Finspång styckebruk på utställningen i Wien 1873

I slutet av samma år 1893 köper uppfinnaren Alfred Nobel aktiemajoriteten i AB Bofors-Gullspång för 1 miljon
kronor. Enligt traditionen övervägde även Nobel att investera i Finspång, men han fann anläggningen för omodern och slottet för stort för en ungkarl.
De ekonomiska bekymren fortsätter. Genom förmedling
av finansmannen William Olsson med kontor i Stockholm och London sålde Carl Ekman aktier i AB Finspång Styckebruk till William Olsson och till en skotsk
industriman, William Beardmore, som ägde vapenfabriker i sitt hemland. Nu fanns det åter pengar i Finspångsbrukets kassakista.
Under 1900-talets inledning omstrukturerar Axel Ekman
bruket. År 1902 bildades AB Stens Bruk, Graversfors,
med ansvar för gruvorna i Kantorp och för masugnarna
i Graversfors och Finspång, där den ena pipan i masugnen varit nedblåst sedan 1895. År 1903 bildades ett nytt
bolag, Nordiska Artilleriverkstäderna, med ansvar för
de nya verkstadslokalerna i Finspång samt de äldre kanonverkstäderna och järnverken i Finspång och Lotorp.

Kulsprutetillverkning vid AB Nordiska Artilleriverkstäderna omkring 1905-1910

Den 16 december 1903 köpte Boforsbolaget William Beardmores aktier i Nordiska Artilleriverkstäderna. Kort
därpå William Olssons aktier i bolaget.
Nu ägde Bofors Nordiska Artilleriverkstäderna men
också två järnverk, Finspång och Lotorp. Stålgjuteriet i
Lotorp läggs ner.
Under 1904 köper AB Stens Bruk järnverken. Familjen
Axel Ekman flyttade från Finspångs slott i början av oktober 1904 och i slutet av samma månad flyttade friherre
Fleming in såsom den siste slottsherren.
År 1907 lät Boforsbolaget sitt dotterbolag, Nya AB Stockholms Vapenfabrik, köpa Nordiska Artilleriverkstäderna. Bolaget beslutade vidare att lägga ner tillverkningen
av kulsprutor i Stockholm och flytta den till Finspång för
sammanläggning med Nordiska Artilleriverkstäderna
under namnet Nya AB Stockholms Vapenfabrik.

AB Nordiska Artilleriverkstäderna under inflyttning i
nya verkstaden 1903
Finspång

Under slutet av 1910 och början av 1911 avvecklas Nya
AB Stockholms Vapenfabrik i Finspång. Verkstäderna
32
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köptes av Nordiska Motorverkstäderna. I de förutvarande vapenverkstäderna ska nu tillverkas råoljemotorer,
så kallade tändkulemotorer.
1912 provskjuts den sista kanonen i Finspång, arbetet i
Sveriges största och 350 år gamla vapensmedja var avslutat. En ny era börjar, den moderna storindustrin klappar på porten.
1913 gjorde den moderna industrialismen sitt intåg i
Finspång. Vid den tiden hade bröderna Birger och Fredrik Ljungström i Stockholm kommit så långt med sina
ångturbinkonstruktioner att tillverkningen kunde ske
i industriell skala. Verkstäderna där var dock för små.
De såg sig om efter annat. Det nya bolaget, Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström, fann lokaler och arbetskraft i Finspång och köpte AB Nordiska Motorverkstädernas anläggningar och utrustning samt Finspångs
slott.

Fredrik Ljungström, i mitten, på besök i Finspång
1953. Här vid Bruksmuseet med Eric Larsson, som
byggde upp museet, till höger

Finspongs Metallverk bildades även detta år och övertog de gamla brukslokalerna.
Hela denna industriella epok har på flera vis bidragit till
att Finspångs samhälle vad gäller byggnadsmiljöerna

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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fått en struktur som går att avläsa likt trädens årsringar.
Här finns bebyggelsemiljöer från sent 1600-tal fram till
dagens moderna byggnader.

STAL:s verkstäder och portvaktshus, 1915-1920

Finspångs centralort har en speciell karaktär med sin
mycket långsträckta tätortsbildning genomskuren av
Finspångsån. Under 1300-talet, före bruksepoken fanns
här två bybildningar, på var sin sida om ån, kallade västra respektive östra Finspång. I och med brukets framväxt uppstod ett mindre och traditionellt brukssamhälle
med bostäder för arbetare och tjänstemän samlade efter
en bruksgata och på Högby, runt bruket och slottet. Ett
viktigt skäl till att brukssamhället blev så litet var att det
endast var bostad för den kvalificerade arbetskraften
som var direkt delaktiga i brukets produktion.
En uppskattning av antalet arbetare vid Finspångs bruk
vid mitten av 1700-talet, anger att det fanns närmare
700 anställda. I huvudsak var dock endast de tre första
kategorierna i tabellen nedan, ca. 50 personer, bosatta i
brukssamhället. Övriga var spridda på brukets ägor på
gårdar och torp.

Kolare var den största yrkesgruppen vid ett järnbruk
som Finspång, bilden visar en kolmila mellan spränggropen - Blektorpet - Bleken - Lunddalen i början på
1900-talet.

Uppskattning av antalet arbetare vid Finspångs bruk 1751, förutom gruvarbetare
Fogdar och skrivare
16
Smeder
10
Hyttarbetare och styckgjutare
22
Dagkarlar och drängar
35
Diverse hantverkare
12
Båtskarlar, butar och kuskar
12
Änkor och pigor
26
Kolare (arrendatorer)
474
Forkarlar (arrendatorer)
80
Totalt
687

Den strukturen bestod fram till den moderna industrins
inträde, då Finspång som samhälle på allvar började
byggas ut och utvecklas. Se kartor som visar Finspångs
bruk 1905 och hur orten byggts ut under olika skeden
under 1900-talet.
När bröderna Ljungström etablerade sin verksamhet STAL - började östra Finspång på allvar att bebyggas.
Tidigare var här stora hagmarksområden (Storängen
och Lillängen). Områdesnamnen Östermalm och Södermalm härrör sig från 1910-talet, namn som bröderna
Ljungström tog med sig från Stockholm för att medflyttande anställda skulle känna sig hemma. Här byggdes
nu arbetar- och tjänstemannabostäder till STAL:s personal.
Området Norrmalm är dock namnsatt efter en namntävling i lokalpressen.

Koltransport från en av de sista milorna som kolades
på Fiskebyskogarna vid Öfvertorp 1936.
Finspång

I slutet av 40-talet hade inflyttningen från landsbygd till
städer och industriorter tagit alltmer fart, och allt större
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grupper i samhället började kräva bättre och rymligare
bostäder med fullständiga moderna bekvämligheter. Behovet av nya bostäder var mycket stort och produktionen hade i stort sett legat nere under kriget.
Bostadsbyggandet är i full gång 1949 och förhoppningarna på framtiden är tämligen ljusa, tack vare att det
finns exportindustrier i Finspång. Ett 100-tal lägenheter
är under uppförande i Finspång, lägenheterna är tingade sedan lång tid. Förtursrätt lämnas i stor utsträckning
till arbetskraft som inflyttar för att anställas vid exportindustrin.
Det var en omflyttning som inte alltid var problemfri vilket framgår av en artikel i Norrköpings Tidningar, där
det den 31/8 1954 står:
”Det är ganska uppenbart att flertalet finspångsbor är nybörjare i hyreshusboende. Man har varit van att bo i ren lantlig
bostadsmiljö eller i en- och tvåfamiljshus, och när man sedan
flyttar in i ett flerfamiljshus tar man med sig sina vanor från
den tidigare miljön. Att omplantera tidigare bostadsvanor som
t.ex. soptömning, klädtorkning, utnyttjande av källare och
trapphus för förvaring av skidor, leksaker, klädesplagg och dylikt är ju inte att rekommendera.”

Östermalm på 1930-tal. Till vänster i bild är husen på
Auroravägen som ingår i kulturmiljöprogrammet

Bönnern

1950-talet

1960-talet

1905

1970 och
80-talet

Gron

1905

1960-talet

1990-talet

tom 1940-talet

1905
tom 1940-talet

2000-talet

1950-talet
1970-talet

Lillsjön

Skutbosjön

tom
19401970-talet 1960-talet talet

1950talet

2000-talet

1960-talet
1960-talet

1990-talet

2000-talet

1980-talet

Förklaring
Finspångs bruk 1905
Utbyggnad tom 1940-tal
Utbyggnad under 1950-talet
Utbyggnad under 1960-talet
Utbyggnad under 1970--talet
Utbyggnad under 1980--talet
Utbyggnad under 1990--talet
Utbyggnad under 2000--talet
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50- och 60-talen är en framgångsrik och expansiv period
för kommunens industrier och folkmängden växer.
I hela kommunen växer folkmängden med 22 procent
från 1950 till toppnoteringen 1972 då folkmängden var
25 129. Tydligast sätter detta avtryck i Finspång med ett
intensivt och omfattande bostadsbyggande, nybyggnad
av skolor, förskolor och andra former av offentlig och
privat service.
Bostadsfrågan var viktig för att rekrytera arbetskraft
till industrierna efter Andra Världskriget, bl.a. byggdes
särskilda bostäder för ungkarlar som STAL-LAVAL:s
ungkarlshotell vid Villavägen 1963

Framförallt växer samhället åt öster där en spridd trähusbebyggelse får lämna plats för en tätare bebyggelse
med flerbostadshus och nya områden med villor och
radhus och dit vi även får en förskjutning av handel när
den nya tidens externhandel växer fram på Vibergaområdet.
Ett nytt bostadsområden växer fram även på Nyhem
som dock aldrig hinner bli så komplett som var planerat
innan befolkningsutvecklingen vänder på 1970-talet.
Så växer fram ett samhälle runt det gamla järnbrukets
historiska byggnader som präglas av efterkrigstidens
och framförallt 60-talets arkitektur och framtidstro.
Tydligast manifesteras detta i stadens centrum efter den
omdaning som skett och där en besökare idag möts av
en portal med spännande 60-talsarkitektur.

Den äldre trähusbebyggelsen vid Östermalmsklubben
får lämna plats för moderna bostäder 1963

Finspång uppvisar på flera sätt den svenska metallindustrins historiska årsringar med den tidiga järn- och
kanonindustrin över 1800-talets järn- och skogsindustri;
fram mot den moderna industrialismen och den så kal�lade uppfinningsindustrin vid 1900-talets början; till dagens högteknologiska industriella tillverkning och ett
samhälle där ingenjör är det vanligaste yrket.
Så fortsätter utvecklingen. Kommunens industrier investerar och utvecklas och kommunens befolkning ökar de
senaste sex åren. Den gamla simhallen från 60-talet har
fått lämna plats för Siemens nya kontor med en spännande arkitektur. På stationsområdet står den nya ”Bildningen” klar för bibliotek och gymnasieutbildning, en
fortsättning på 380 år av bildningstradition i Finspång.
Snart kommer det gamla lasarettet att ersättas av ett nytt
Vårdscentrum i centrala Finspång och planerna fortskrider för att bygga nya bostäder och förtäta och utveckla
stadsmiljön i Finspångs centrum.

Nya bostäder vid Sjöviksvägen. De ingår i kulturmiljöprogrammet
Finspång

Finspångs kommun har valt att inte inkludera dessa senast tillkomna byggnader ovan i detta kulturmiljöprogram, men de kommer säkerligen att ingå i nästkommande program.
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Riksintresse

MB

Den centrala delen av Finspång med bruksmiljön, slottet
med tillhörande park samt bruksbostäder är ett riksintresse för kulturmiljövården.
Motivering:
Sammansatt bruksmiljö och industrimiljö med anor från
1500-talet och med betydelsefulla lämningar bland annat från styckebruksepoken under släkten de Geers
ägarskap. Ursprunget till dagens industriella verksamhet vid Gränges och Finspång.

Lilla Tärnen

Uttryck
för riksintresset:
Spränggropen
Vid sekelskiftet 1600 utvecklades kanontillverkningen som pågick fram till 1911 då bruket ombildades till
Finspongs Metallverk AB och Nordiska Artilleriverkstäderna. Bruksgata med 1700-talsbebyggelse, skola från
1800-talet och bruksmuseum. Karaktäristiska industribyggnader från perioden 1700-1900-talen, t.ex. de Geerverkstaden från 1945. Under 1600-talet, av släkten de
Geer, anlagd herrgård med flyglar från 1742 och med
omgivande barock- och engelsk park, Auroratempel och
orangeri. Slottskapell. En Norrmalm
mur av slaggsten bildar en
tydlig gräns mellan slottet och bruket.

Finspång

Kraftkärret

Mjöldammen

Hästh
agsb
.

Idrottsplats
Ishall
Tennisbanor

Sporthall Skola

Camp

Grosvad

Badplats

Fotb.pl.
Skola

Sjukhus

Högby

Kullen

D

Skola
Skola

Östermalm
Vibjörnsparken

Skola

Lugnet

Lillsjön

Ekbacken

Högklint

Sjövik

Skutbosjön

Nyhem
Skola

Sjömansäng

Koloniområde

Värmeverk

Bellmans häst

Västra
Grindstugan
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Område av riksintresse
för kulturmiljövården

Axsätra
Reningsverk
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Gökbäcken

Avfallsanläggning
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Västralund

Finspång

Bruk och modern industri

Finspångs bruksmiljö är av riksintresse för kulturmiljövården. Området karaktäriseras av industribyggnader från 1700- och 1800-talen. Byggnaderna har stora
kulturhistoriska värden genom dess ålder och autenticitet. Bebyggelsen har även ett högt industrihistoriskt
värde och fungerar som minnesmärke över kanontillverkningen och annan tillverkning av järn. Tack vare
den sammanhållna och välbevarade miljön finns även
miljöskapande värden. Bruksmiljön har höga samhällshistoriska värden då området ger viktig information om samhällets historia och är en grundsten till utvecklingen för Finspångs centralort.
Tänk på:

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att
den inte medför påtaglig skada på riksintresset. Särskilt värdefulla byggnader ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt Plan- och
bygglagen (PBL). Ett unikt område som ska bevaras i ett så
autentiskt skick som möjligt. Underhållsarbeten och andra åtgärder bör ske i samråd med antikvariskt sakkunniga.

Skrotförrådet

Rek 1

Utmed Slottsvägen på södra sidan av ån finns äldre industribyggnader. Skrotförrådet är byggt 1755 i två våningar och vind, fasaderna består av brunröd spritputs.
Skrotförrådet har bland annat inrymt kontor, apotek och
bostäder. Byggnaden har ett sadeltak och en centrerad
frontespis utsmyckad med slätputsade pilastrar på fasaden mot Slottsvägen. På baksidan är den ihopbyggd
med en lägre byggnad. Porten och dörrar mot Slottsvägen är svartmålade. Skrotförrådet pryds av lunettfönster i gavlarna. Övriga fönster har mittpost och tre rutor
i varje båge, fönstren har vitmålade omfattningar och
brunmålade fönstersnickerier. På norra fasaden är det
blindfönster.
Uppströms efter skrotförrådet fanns bryggeri, gasverk,
kolupplag, sliperi, gjuteri m.m.
Kraftstation

Kontor
Klensmedja

De Geerkontoret

n

Kvarnen

Slottsmure

Kanonverkstad
Skrotförråd
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Kanonverkstaden

Rek 1

På norra sidan av ån med gaveln mot Slottsvägen ligger den gamla kanonbearbetningsverkstaden. Byggnaden uppfördes under 1840- och 1850-talen i tre våningar
och vind. Byggnaden har ett svart plåtinklätt sadeltak.
Fasaden är i ljusgul spritputs, de två övre våningarna
har raka fönster med mittpost och småspröjsade med
18 rutor i varje båge. På nedre våningen är de rundbågiga med tvärpost och småspröjsade med 12 rutor i varje
båge. Fönsteromfattningarna och spröjs är vitmålade.
Gaveln mot Slottsvägen har en rusticerad bottenvåning i
ljusgrått, samt rusticerade valvbågar över de rundbågsformade fönstren på nedersta våningen. Även byggnadens knutar är rusticerade och vitmålade.

Skrotförrådet

Uppströms fanns masugnar, valsverk, stångjärnssmedja
och kanongjuteri. I början av 1800-talet fanns 20 vattenhjul längs strömmen som bland annat drev stångjärnshammare, valsverk och blåsmaskiner.

Klensmedjan

Rek 1

Vägg i vägg med kanonverkstäderna ligger klensmedjan. Det är en envånings 1700-talsbyggnad med långsidan mot Slottsvägen. Från början var detta kanonbrukets klensmedja. Den har senare använts som verkstad
och förråd. I denna byggnad har många ungdomar utbildats för arbete i ortens industri, under den period då
klensmedjan inrymde yrkesskola.
Klensmedjan är putsad och har samma ljusgula nyans som kanonverkstäderna. Längs långsidan löper 15
rundbågiga fönster med rusticerade och vitmålade överstycken. Fönstren är småspröjsade i en brun färg. En vit
slätputsad takgesims pryder fasaden utmed Slottsvägen.

Kontoret

Kanonverkstaden

Rek 1

Vid gamla huvudingången till industriområdet ligger
kontoret. Fasaden är av spritputs målad i en brunröd
kulör, uppförd i två våningar och med ett valmat sadeltak. I taket finns frontespisar av olika storlekar. Byggnadskroppen är i L-form. Bottenvåningen och hörnkedjorna är rusticerade, slätputsade och vitmålade. Vita är
även de profilerade fönsteromfattningarna med raka
överstycken samt takgesimsen. I söder finns en utbyggd
vaktkur.
Denna byggnad fick sitt nuvarande utseende 1885. Ursprungligen kan det ha varit det hus som bland annat
användes som Corps-de-logi till Louis De Geer d.ä. och
De Besche då de besökte Finspång. Huset var då endast
i en våning.
Efter att slottet stod färdigt kom byggnaden att vara
bostad åt olika högre tjänstemän vid bruket. I huset
har bland andra konstgjutaren J.F. Mertens bott under
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Klensmedjan

Finspång

1800-talets mitt. Byggnaden inhyser idag kontor.
Vid industrientrén har den gamla Norra gatan, ”Nolavärsgata”, börjat och sedan gått rätt nordväst upp genom industriområdet. Utmed denna gata har flera byggnader legat vilka fungerat som bostäder åt arbetare och
tjänstemän vid bruket.

Kvarnen
Kontoret

Rek 1

Mitt emot kontoret ligger kvarnen, en stor 2½ våningar hög byggnad med en spritputsad ljusgrå fasad. Till
denna byggnad flyttade Finspongs Metallverk AB sitt
laboratorium år 1932. (Tidigare var laboratoriet inrymt
i ett par rum i kontorshuset nära verksporten). Flytten
av laboratoriet till kvarnen var ett tecken på framtidsoptimism.
Kvarnen har ett sadeltak med centralt placerad frontespis och ett lunettfönster åt Slottsvägen. Knutarna pryds
av slätputsade vitmålade pilastrar. Kvarnens fönster har
mittpost och tre rutor i varje båge. Fönsteromfattningarna är slätputsade och vitmålade medan fönsterbågar
och spröjs är målade i brunt.

Kvarnen

På byggnadens västra gavel står följande att läsa i svarta
bokstäver: JJDG 1773 AFT. Detta betyder att huset byggdes 1773 när Jean Jacques De Geer och Aurora Fredrika
Taube residerade på slottet. Byggnaden är ursprungligen den gamla Finspångs kvarn, men används idag som
kontor.

Slottsmuren

Rek 1

Muren är uppförd av slaggsten och löper utmed Slottsvägen. Den tillkom mellan åren 1880-1885. Historien förtäljer att den byggdes på initiativ av fru Augusta Ekman,
maka till brukspatron Carl Ekman, för att hon skulle
slippa att se när kolkörarna stod och uträttade sina behov i väntan på att få lasta av kol i det stora kolhuset
som låg på Slottsvägens norra sida.
Slottsmuren

Linan som förbinder stenpelarna utmed muren kommer
från den linbana som gick från Skutbosjön förbi byggnaden där Bruksmuseet ligger och vidare över strömmen
till den så kallade Malmbacken. Linbanan byggdes 18691870.

Kraftstation

Rek 1

I slutet av 1800-talet har vattenkraften via vattenhjulet
tjänat ut som drivkälla för Finspångs bruk. Ett intensivt
arbete inleddes för att elektrifiera verksamheten. Remninge kraftstation anlades och från Bönnern grävdes
1899 - 1903 en kanal förbi industriområdet för att förse
en ny kraftstation med vattenkraft till turbinerna.
Kraftstationen
Finspång

Kraftstationen byggdes 1903 och är belägen vid Kanal40
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gatan. Byggnaden har en kvadratisk form och fasaderna
består av ljusgul puts. Kraftstationen har tre trappstegsgavlar. Gavlarna pryds av horisontella tegelband. Under
takfoten löper en tegelfris. Ovanför fönster och dörrar är
det rullskiftsförband i tegel. Fönstren åt söder är blindfönster. I övrigt är fönstersnickerier brunmålade. Ån flyter under kraftstationen genom två stickbågevalv.

De Geerkontoret

Rek 1

Norr om engelska parken, längs Slottsvägen ligger De
Geerkontoret. Byggnaden invigdes 1945 som ”De Geerverkstaden” på 16 400 kvm. Det är en långsmal byggnad,
fyra våningar hög och inuti fanns stora verkstadshallen.
Byggnaden är senare ombyggd och påbyggd med en våning och används idag som kontor och för andra personalutrymmen.

De Geerkontoret

På fasaden, längs varje våning löper fönsterband av stora
liggande rektangulära fönster. Mellan varje fönster finns
svagt framskjutande lisener i fasaden. Fönstrens omfattningar är ljusgrå. Fasaden är i vit slätputs. Huvudentrén
ligger på den östra gaveln.
Rekommendation

Skrotförrådet, kanonverkstaden, klensmedjan, kontoret, kvarnen och kraftstationen bör prövas som industriellt byggnadsminne, alternativt ges skydd i detaljplan mot rivning och förvanskning.

Kanalen anläggs
1899 - 1903
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Finspång

Slottsmiljö
Slottet

Orangeriet

Auroratemplet
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Gränser för byggnadsminnen

Slottet härrör från brukets blomstringstid på 1600-talet. Slottet har höga kulturhistoriska värden, dels i arkitektonisk- och byggnadsteknikhistorisk aspekt, då
slottet är uppfört på en holme och var en avancerad
byggnad att uppföra under 1600-talet, då det står på pålar. Slottets proportioner, fasaden, takutformning och
enskilda detaljer samspelar till en estetiskt verkningsfull helhet. Slottet och slottsmiljön ligger inom ett område av riksintresse, alla byggnader är byggnadsminnesförklarade. Slottsmiljön karaktäriseras av slottet,
samt den engelska parken med tillhörande byggnader.

Finspångs slott, galleriet,
slutet av 1800-tal

Finspång
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Tänk på:

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att
den inte medför påtaglig skada på riksintresset. Särskilt värdefulla byggnader ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL). Ett unikt
område som ska bevaras i ett så autentiskt skick som möjligt.
Underhållsarbeten och andra åtgärder bör ske i samråd med
antikvariskt sakkunniga i byggnadsvård.

Finspångs slott

KML

Slottsbyggnaden är uppförd på en holme i Finspångsån
mellan åren 1668-1685 av Louis De Geer d.y., efter ritningar av den holländske arkitekten Adriaan Dortsman,
men till det yttre troligen slutfört av en svensk arkitekt.

Finspångs slott, entréfasad

Slottet är ett av landets största barockslott. ”Nöjet att pryda ett kärt fosterland har varit orsaken till denna byggnad”
har brukspatron Jean Jacques De Geer låtit C.G. Tessin
författa på en stentavla i slottsentrén.
Planlösningen har holländska förebilder och saknar den
stora sal som annars karaktäriserar många stora huvud
byggnader från denna tid. Exteriört är slottet i allt väsentligt oförändrat sedan byggnadstiden.
Slottet har en stram fasad med indragna fönster och utan
festonger eller frontoner över fönstren. Slottet har en
sockel av gråsten med en svart spritputs. Sockelvåningen har vit slätputs och våningarna över har slätputsade
gula fasader. Över portalen finns två vapensköldar. Den
vänstra tillhör släkten de Geer, ur vilken element hämtats till kommunens vapensköld. Den högra är Louis de
Geer d.y. makas släktvapen för släkten Parmantier.

Finspångs slott, fasad mot parken

Framsidans mittparti är indelat i fyra släta pilastrar. Pilastrarna upptar hela fasaden och har doriska kapitäl.
Fasaden avslutas med en tympanon med två girlanger
och en urtavla i.
På slottets parksida reser sig ett dominerande mittorn
i form av en rotunda med ett kupoltak som sticker upp
över taket. På tornet finns fyra doriska pilastrar.
Hörnkedjorna är rusticerade och vita. Sockelvåningens
fönster är tvåluftsfönster, indelade i åtta rutor i var luft,
med träbåge och gråmålad träspröjs. På slottets flygelbyggnader är mittenfönstren på alla våningar blindfönster. Förutom på slottets sydvästra flygel där mittfönstret
på sockelvåningen är ett tvåluftsfönster med åtta rutor i
varje båge. Fönsterblecken är av koppar.
Invändigt finns bland annat förnämliga stuckaturer av
den svensk-italienske stuckatören Carlo Carove, död
1697, som även utförde stuckaturen på bland annat
Drottningholms slott. De är utformade med tunga listverk och dekorativa växtmotiv.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Finspångs slott, entréhallen
Finspång

De fristående slottsflyglarna är tillkomna på 1740-talet
under överintendenten Louis de Geers tid. På 1790-talet byggdes de två mindre flyglarna. Den norra flygeln
byggdes som kök för slottet och bostäder för tjänstefolk,
slottets kök byggdes i en separat byggnad på grund av
brandrisken. Den södra flygeln inrymde bostäder.
Slottets interiörer förändrades avsevärt vid en modernisering som påbörjades vid slutet av 1850-talet.
Vid Finspångs bruks konkurs i början på 1900-talet
skingrades slottets lösöre. Slottets tavelsamling var då
en av landets äldsta och förnämsta med 224 verk av
främst nederländska och svenska mästare.
Slottets bibliotek såldes 1904 efter Carl Ekmans död. Det
omfattade då ca. 40 000 verk och värderades till 40 000
kr. Det inköptes av Norrköpings stad för 35 000 kronor
och ingår numera i Norrköpings stadsbiblioteks samlingar.
Slottskapellet

Finspångs slott köptes av dåvarande STAL 1913 och har
sedan dess använts som kontor och möteslokaler.

Slottskapellet

KML

Slottskapellet, som blev färdigt under 1680-talet, ligger i
slottets fasta nordvästra flygel och går genom de två nedre våningarna. Exteriören markerar inte kapellet, utan
arkitekturen för Slottskapellet är en del av slottets helhet
med fönsterindelning som i övriga slottet.
Kapellet var ursprungligen avsett som gudstjänstlokal
för de reformerta vallonerna vid Finspångs bruk. Det
saknas i stort sett uppgifter om kapellets ursprungliga
utseende. Det lär ha funnits läktare från början med direkt passage till herrns rum och rummet närmast kapellet kallades Kyrkekammaren. Kapellets interiör ska ha
varit enkel och vitmålad med en altarpredikstol. År 1763
tillkom en orgel byggd av den framstående orgelbyggaren Jonas Wistenius, som hade verkstad i Linköping.
Den troligen första altartavlan målades 1794 av konstnären Pehr Hörberg.

Slottskapellets predikstol
Finspång

Brukspatronen Carl Ekman förvärvade Finspångs bruk
1856. I samarbete med arkitekten Helgo Zettervall, bland
annat känd för ett stort antal kyrkorestaureringar, lät han
omgestalta slottskapellet 1891. Det fick då det utseende
det har idag och i samband med detta sattes predikstolen från S:ta Maria kyrka upp. Predikstolen renoverades
enligt uppgift ganska hårdhänt och kompletterades med
skulpturer utförda av bildhuggaren K. J. Dyfverman.
Glasmålningarna utfördes delvis av Augusta Ekman
och paret Ekmans svärson, sedermera biskopen i Visby
Knut Henning Gezelius von Schéele. Fönstren tillverkades i Italien. Orgeln ersattes med ett orgelharmonikum
44
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som i sin tur ersattes 1959 med en orgel byggd av firman Åkerman & Lund. 1944 ritade arkitekt Erik Fant en
dopfunt i sandsten som skänktes till kapellet av direktör
Lindblom på STAL.

Orangeriet

KML

Orangeriet byggdes 1832, efter en ritning av Lars Jakob
von Röök, på platsen för ett tidigare nedbrunnet orangeri. Orangeriet är beläget nordost om Finspångs slott på
holmen. Byggnaden är uppförd i en stram klassicism.
Fasaden är i gul fin spritputs. Orangeriet är en avlång
byggnad med sidorisaliter och central huvudentré med
fronton. Frontonen är bland annat utsmyckad med två
vapensköldar, den vänstra som är släkten De Geers vapen med romber och franska liljor. Den högra vapenskölden tillhör adelsfamiljen Af Wetterstedt. Pilastrar
med joniska kapitäl markerar frontespiserna både på
södra och norra fasaden. På Orangeriets södra fasad löper två glaspartier på var sida om entrén. Genom glaset
skymtar Sveriges äldsta vinstock.

Orangeriet

Den norra sidan har en svartmålad spritputsad sockel.
Centralt över sockeln finns ett stort rundbågigt fönster
med en rusticerad valvbåge. Övriga fyra rundbågiga
fönster på norra fasaden omges av slätputsade pilastrar
i en mörk kulör.
På byggnadens norra långvägg finns två muralmålningar av konstnären Pehr Berggren. Dessa är kopior efter
italienska förebilder. Muralmålningarna är utförda i
oljeteknik. I samband med konservering av dessa upptäcktes att måleriet inte var gjort i freskoteknik, vilket
tidigare hade antagits. I stället är det ett oljemåleri utfört
på puts, vilket för svenska förhållanden är en ovanlig
teknik.

Orangeriet, baksida

Orangeriets norra fasad ligger längs ån, och det är möjligt via järnbroar i var ände av byggnaden att ta sig över
ån och gå igenom sidorisaliterna för att komma till byggnadens södra sida.

Engelska parken

KML

En engelsk park till Finspångs slott anlades under
1790-talet, under ledning av herrskapet Jean Jacques
och hans legendomspunna hustru Aurora De Geer. En
notering från 1787 kan tyda på att arbetet med parkens
anläggning hade inletts redan då. Den engelska parken
blev med tiden vidsträckt, 1831 uppges att ”den engelska parken jämte trädgården utgör 16 tunnland”, närmare 80 000 kvm.
Engelsk park är en parkanläggningsstil som slog igenom
i Sverige under senare delen av 1700-talet och inspirerades av då rådande engelsk stil. Den utgör en brytning
med barockens ideal med hårt tuktad växtlighet och fyrKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Auroras tempel
Finspång

kantiga former.

Auroras tempel

Den engelska parken har lummig grönska och mjukare
och mer naturliga former, som med små kullar, dalsänkor och slingrande bäckar med högvälvda broar, försökte ge intryck av att vara ett naturligt landskap. Till
och med placerades döda träd in för att anläggningen
skulle se så naturlig ut som möjligt. Denna trädgårdsstil utmärks av en strävan efter att genom ändamålsenlig plantering och vård få växtligheten att utveckla sin
naturliga skönhet. Räta linjer undviks, vägarna dras i
mjuka bukter som motiveras av markens ojämnheter eller planteringar.
Långa och vackra utsikter eftersträvas och stor vikt läggs
vid växlingar mellan ljus, skugga och starka kontraster.
Detta framträder i växtgruppernas form och färg.
Till den engelska parkens rekvisita hörde små överraskande uppfinningar och prydnader till de besökandes
tjänst, varierande efter tidens smak. Så även i Finspång.
På platsen för nuvarande Bruksmuseet fanns en ”Lustbyggnad som under yttre utseendet av en kolmila hyser ett
vackert rum”.

Kungatavlorna

Platser för vila och meditation var viktiga, så fanns i parken ”en stor liggande tunna, fästad på spetsen av en bergskulle genom en stolpe, omkring vilken tunnan kan vändas åt
vilken sida man behagar. Inuti tunnan, som åt ena sidan är
öppen eller avskuren, är ett säte anbragt”.
Vida berömd var ”Belisars hydda och grav”, en anlagd
hydda och ett gravmonument på en avsides plats i parken, som fanns i Finspång liksom i andra parkanläggningar.
Växlande efter tidens smak fanns i parken även ett kinesiskt lusthus, konstgjorda borgruiner, skeppsvrak, en
obelisk m.m. Av dessa utsmyckningar återstår idag intet.

Lustbyggnad i form av kolmila vid nuv. Bruksmuseet

Auroras tempel

KML

I mittaxeln till slottet, på en höjd i engelska parken, uppfördes 1791 Auroras tempel som ett minnesmärke över
slottsfrun Aurora Taube De Geer.

Engelska parken
Finspång

Det är ett rundtempel. Tolv släta joniska pelare bär
upp ett högvälvt tak. Mitt i rundeln står ett altare och
på detta en minnesurna. På altarets fyra sidor är medaljonger infällda. Mot slottssidan avbildas Aurora Fredrica
Taube och på södra respektive norra sidan hennes döttrar Charlotte Aurore och Emelie Aurore. I fjärde medaljongen står namnen Sophie Aurore och Julie Aurore,
som dött i späd ålder. Templets kupoltak är beklätt med
spåntak och pryds av en järninklädd träknopp. Sockeln
består av en cirkelrund yta i sten.
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Enligt traditionen är templet uppfört efter ritningar av
Johan Tobias Sergel, en mer trolig upphovsman är dock
Carl August Ehrensvärd.
På templets omgivande träd har de så kallade kungatavlorna satts upp, det är gjutjärnstavlor till åminnelse av
kungars och andra kungligheters besök i Finspång.

Järntemplet

KML

På höjden mellan Skutbosjön och Slottsvägen ligger
”Mertens järntempel”, ett monument i gjutjärn som tillkom på Finspångs bruk under 1800-talets första hälft
då Carl Fredrik Mertens ledde en konstgjutningsverksamhet som förutom detta monument resulterade i en
mängd konstgjutningsföremål som finns att beskåda på
Bruksmuseet och i Biblioteket.

Obelisken i Finspång

Järntemplet är flyttat från sin ursprungliga plats när
Finspongs Metallverk uppförde en disponentbostad vid
Lugnet.
Skyddsbestämmelser

Finspångs slott, Orangeriet, Auroras tempel, Järntemplet och
parken har skydd som byggnadsminne enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1965. Till beslutet hör följande bestämmelser:
1. Finspångs slott med tillhörande flyglar, orangeriet, det
s.k. Auroras tempel och en paviljong av gjutjärn må ej
utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller eljest
till sitt yttre ombyggas eller förändras.

Järntemplet

2. Slottets, på en till dessa föreskrifter hörande planritning,
särskilt angivna rum, ävensom orangeriets rum, må ej
utan riksantikvariens samtycke förändras eller genomgripande repareras.
3. De till byggnaderna hörande gårds- och parkområden,
vilka angivits på en till dessa föreskrifter hörande karta,
må ej utan riksantikvariens samtycke ytterligare bebyggas
eller bliva föremål för annan väsentlig förändring.
4. Ägaren skall ägna de ovan nämnda byggnaderna med
därtill hörande gårds- och parkområden för deras bestånd
erforderligt löpande underhåll.

Engelska parken vid Lugnet

Riksantikarieämbetets uppgifter och roll i frågan har senare
övertagits av länsstyrelsen.

Lugnet

KML

Till den engelska parken hörde ofta små lanthus, till vilka det anordnades små utflykter med vagn eller båt. På
Finspång anlades ett liknande område, kallat Lugnet, i
slutet av parken som ersatte ett tidigare som var beläget
i närheten av den nuvarande kraftstationen.
Den nuvarande byggnaden stod färdig 1821 som en födelsedagspresent till slottsfrun Charlotte Aurore WetterKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Lugnet

Finspång

stedt. Det var hit värdarna tog de kungliga och andra
förnäma gäster som kom på besök till slottet.
Den uppfördes i stram klassicistisk stil efter ritningar av
hovintendenten Lars von Röök, som även ritade Orangeriet. Von Röök ville med sin arkitektur och byggnadens
placering gestalta tidens romantiska naturkänsla.

Lugnet, interiör

Lugnets fasad är i ljusgul slätputs. Lugnets entré på den
östra gaveln pryds av en utskjutande fronton som bärs
upp av fyra joniska pelare, på var sida om pelarna finns
en jonisk pilaster. Byggnaden pryds även av vita hörnpilastrar. Ingången är genom en dubbeldörr av trä. På
var sida om lusthuset finns lägre sidorisaliter. På sidorisaliternas östra sida är det tvåluftsfönster med tre rutor
i varje båge som pryds av slätputsade lister. På lusthusets långsidor är det rundbågiga fönster. På den västra
gaveln finns också en fronton och en dubbeldörr av trä
samt två rundbågiga fönster.

Trädgårdsmästarbostaden

KML

I anslutning till lusthuset ligger ett samtida bostadshus,
trädgårdsmästarbostaden. Bostad för Abraham Kullman
som från 1828 var trädgårdsmästare vid Finspångs bruk.

Utblick från lusthuset Lugnet. Akvarell från 1820 av
Lars Jacob von Röök, arkitekt till Lugnet

Grunden är slätputsad och gråmålad. Fasaderna är i
ljusgul slätputs. Det är tvåluftsfönster med tre rutor i
varje båge och med ljusgråa fönstersnickerier. Det finns
två ingångar, en på östra gaveln och en i den utbyggda
ingången på södra fasaden. Till båda dörrarna leder en
betongtrappa med järnräcke. Trädgårdsmästarens bostad har ett sadeltak med enkupigt tegel. Bostaden har
ett burspråk på västra gaveln samt en tidsenlig utbyggnad längs hela norra långsidan.
Skyddsbestämmelser

Lusthuset Lugnet, trädgårdsmästarbostaden och kringliggande park har skydd som byggnadsminne enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1965. Till beslutet hör följande bestämmelser:
1. Byggnaderna må ej utan riksantikvariens samtycke rivas,
flyttas eller eljest till sitt yttre ombyggas eller förändras.
2. Lusthusbyggnaden må ej utan riksantikvariens samtycke
till sitt inre ombyggas eller förändras.
3. Den till byggnaderna hörande parken i den utsträckning,
som angivits å bilagda karta, må ej utan riksantikvariens
samtycke ytterligare bebyggas eller bliva föremål för annan väsentlig förändring t.ex. i fråga om plantering och
anläggande av vägar.
4. Ägaren skall ägna byggnaderna och parkområdet erforderligt löpande underhåll.
Trädgårdsmästarbostaden

Finspång

Riksantikarieämbetets uppgifter och roll i frågan har senare
övertagits av länsstyrelsen.
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Bruksgatan

Bruksgatan är av riksintresse för kulturmiljövården.
Som på alla gamla bruksorter med anor från det tidiga
1600-talet ligger tjänstemännens och bruksarbetarnas
bostäder i direkt anslutning till slottet och bruket. Området karaktäriseras främst genom 1700- och 1800-talets
bostäder. Det finns arbetarbostäder med den tidens
olika standarder, dels finns smedbostäder, och dels
finns tjänstebostäder för brukets chefer och tjänstemän. Byggnaderna har höga kulturhistoriska värden.
Vi kan få en inblick i hur bruksarbetare och tjänstemän levde, området skapar en helhetskaraktär som ger
höga miljöskapande och samhällshistoriska värden.

Smedbostäder

Tänk på:

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att
den inte medför påtaglig skada på riksintresset. Särskilt värdefulla byggnader ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL). Ett unikt
område som ska bevaras i ett så autentiskt skick som möjligt.
Underhållsarbeten och andra åtgärder bör ske i samråd med
antikvariskt sakkunniga i byggnadsvård.

Smedbostäder

Rek 1

Den bevarade bebyggelsen utmed Bruksgatan består
av sju f.d. bostadshus för de förnämsta bruksarbetarna
byggda mellan åren 1764 till 1815.
Smederna och en del andra yrkesmän hade först och
främst rätt till en egen bostad på den då ganska förnäma
Bruksgatan, vars låga hus vardera inrymde fyra bostäder om ett rum och kök. Lägenheterna låg två och två i
bredd på vardera sidan om den gemensamma ”gången”
eller ”farstun”, som gick rakt genom byggnadens bortre
vägg. På vinden fanns kammare åt smedens drängar, ty
det ingick i smedernas åtagande att hålla två drängar,
vilka hos smeden hade sitt kosthåll.

Bruksgatan på 1920-talet

Bruksmuseet
Predikantbostaden
Bruksgården
Förvaltarbostaden

Värdshuset

17

15

Bruksgata
n
13
11
9
Smedbost

7

5

äder
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Finspång

Samtliga hus i 1 plan samt vindsvåning är uppförda av
slaggsten/tegel med fasad klädd i gul spritputs, samt sadeltak med rött enkupigt tegel. Vid en tidigare renovering flyttades entréerna för Bruksgatan 7-17 från södra
långsidan till den norra. Nya takkupor har tagits upp.
I förlängningen av Bruksgatan har det tidigare funnits
flera byggnader av vilka kan nämnas hospitalsbyggnaden ”Spettaln” från 1768, gamla krogen och arbetarbostäderna Kapernaum och Sion.
Smedbostäder

Bruksgatan 5 är byggd 1764. Byggnaden har kvar den
ursprungliga entrén på sydsidan. Interiört har en av
lägenheterna kvar den ursprungliga rumsindelningen.
Innertrappan bör också vara ursprunglig. Huset är inte
bostad utan har nyttjats som kontor, servering m.m.
Bruksgatan 7 är byggd 1767.
Bruksgatan 9 är byggd 1770.
Bruksgatan 11 är byggd 1772.
Bruksgatan 13 är byggd 1776.
Bruksgatan 15 är byggd 1778.

”Spettaln”, hamnmagasin och Bruksgatan i bakgrunden.

Bruksgatan 17 är byggd 1815. Det är ett något större hus,
i 1½ plan.

Värdshuset

Rek 1

I äldre tider var det naturligt att slottsherren i Finspång
tog hand om gäster och kunder. Ökad verksamhet och
samfärdsel utgjorde grund för tillkomsten av Värdshuset, som byggdes 1818 som värds- och tingshus. Bruksinspektorn Detlof Odelstierna var ansvarig för bygget.
Nedre våningen inreddes till värdshus och övre våningen till tingsrätt som residerade där till 1879. I källaren
inrättades arrestlokaler.
Värdshuset

Byggnaden är uppförd med tegelstomme och har en fasad av gulmålad spritputs. Lister, hörnkedjor och fönsteromfattningar är utförda i vit slätputs. Fönsterbågarna
har mittpost på första våningen och vindsvåningen samt
korspost på andra våningen. Mot öster finns en senare
tillbyggnad med gul slätputs.
Som en flygelbyggnad till Värdshuset byggdes samtidigt Krog- och hållstuga för ”gement” folk. Den var til�lika skjutsstation. Den är riven.

Krog- och hållstuga var ett annex till Värdshuset

Finspång

Sedan tingsrätten lämnade huset fanns här hotellverksamhet. Byggnaden kallades då för ”Hotellet”. 1948
återfick byggnaden namnet Värdshuset. När Finspång
fick sin järnvägsstation 1874 var Värdshuset väl inarbetat. Alltså behövdes inget järnvägshotell på orten.
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Sedan skjutsverksamheten mist sin betydelse och lagts
ned drevs i Värdshuset hotellrörelse under namnet
”Gamla hotellet”. ”Nya hotellet” hade byggts vid Kalkugnsvägen nära järnvägsstationen. Det är numera rivet.

Bruksgården

Rek 1

Förutom arbetarbostäder byggdes hus för brukets chefer och tjänstemän utmed Bruksgatan. Direkt öster om
arbetarebebyggelsen ligger f.d. chefsbostaden, byggd
under 1800- talets första hälft. Den har bland annat varit
bostad åt Carl Ekman. På 1890 talet blev huset tillbyggt
och ändrat för att bli bostad åt dåvarande disponenten
Axel Ekman. Efter ombyggnaden kallades huset för Disponentbostaden.

Bruksgården

Efter att Finspongs Metallverk 1913 blivit ägare inreddes
huset som bolagets representationsbyggnad och namnet
på huset blev då Bruksgården.
Byggnaden har en L-form och vinklarna fogas samman
genom en kupolkrönt rotunda. Gaveln mot Bruksgatan
har en svängd, rundad form. Byggnaden är uppförd i
tegel, eventuellt slaggsten med fin spritputs och gulfärgad. Lister, fönsteromfattningar och hörnkedjor är utformade i vit slätputs. Taket är utfört av falsad slät kopparplåt.

Förvaltarbostaden

Rek 1

Intill den gamla chefsbostaden ligger en byggnad från
1800-talets tidiga hälft som bland annat fungerat som
bostad till brukets förvaltare och senare som post. Byggnaden har också fungerat som Finspångs första barnträdgård från 1937.

Förvaltarbostaden

Byggnaden är uppförd i tegel, eventuellt slaggsten med
gul puts. Lister, fönsteromfattningar och hörnkedjor är
utformade i vit slätputs. På den västra fasaden finns en
centrerad frontespis med huvudingång.
Förvaltarbostaden och Bruksgården var ursprungligen
två identiska byggnader med enkla sadeltak. Nuvarande
utseende har troligen tillkommit i början av 1900-talet.

Predikantbostaden

Rek 1

Till bruket var knutet en brukspredikant som ansvarade för gudstjänstverksamheten i Slottskapellet. Granne
med förvaltarbostaden ligger det gamla 1700-talshuset
som bland annat fungerade som bostad åt brukspredikanten.
Bakom huset finns en trappa som leder upp till klockstapeln och det var närheten till denna som bidrog till att
brukets predikant fick sin bostad i huset.
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51

Predikantbostaden

Finspång

Huset har även kallats chaufförsbostaden. Det inrymde
på 1920-talet kontor för kronolänsman.
Huset är uppfört i träkonstruktion med fasad av panel
på förvandring. En entréutbyggnad är klädd med stående locklistpanel och täckt med grå falsad slätplåt.

Bruksmuseet
Bruksmuseet

Rek 1

Det sista huset utmed Bruksgatan byggdes 1755 som
dagsverkstuga. Här bodde bland andra de från Dalarna
hitkomna sten- och träarbetarna som 1776 byggde Hällestadsbron och som 1824-26 byggde en ny masugn med
två pipor.
I byggnaden inrättade Svenska Metallverken ett museum som idag är känt som Bruksmuseet. Här finns en
omfattande samling föremål från järnbruksepoken.
Huset har en stomme av tegelmur och fasad av brun
slätputs. Fönsterbågarna är gråvita med mittpost och två
rutor i varje båge.

Bruksmuseet

Framför huset finns en mur med Carl Ekmans monogram i järn som ursprungligen fanns på den järnvägsbro
som revs 1923. Här har även placerats en del äldre mindre kanoner och olika projektiler.
Rekommendation

Samtliga byggnader efter Bruksgatan bör prövas som industrihistoriska byggnadsminnen, alternativt ges skydd i detaljplan mot rivning eller förvanskning.

Ursprungligen var Bruksgatan en banvall för den
järnväg som nyttjades
för transporter, först för
kanoner och senare för
aluminiumprodukter.
Bilden är fråm 1935 när
ett godståg lastat med
stålaluminiumlina lämnar
Finspongs Metallverk.

Finspång
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Högby

Den västra delen av Finspång har historiskt alltid tillhört det område där det gamla brukets arbetare och
tjänstemän bosatt sig. Området är av kulturhistoriskt
värde dels genom den samhällshistoriska aspekten,
då vi kan få en bild av arbetare och tjänstemännens
bostäder och levnadsstandard. Vallonvägens villor,
som är med i programmet byggdes till tjänstemän vid
Finspongs Metallverk, senare Svenska Metallverken.
Byggnadsverk för den fortsatta utvecklingen i Finspång under modernismen är också representerade i
Högby som vittnar om ett växande samhälle även under 1940-talet.
Tänk på

Att ny bebyggelse tar hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp
vid restaurering. Förhindra skador i ett tidigt skede. Arbeta
med traditionella material och med en traditionell teknik.
Högby ligger på en höjd väster om bruket och är ett
av ortens äldsta bostadsområden, administrativa och
kommersiella centrum. Här bodde flertalet av brukets
arbetare och hantverkare. Yrkes- och bostadsförhållanden under 1700- och 1800-talet hade ett intimt samband
med varandra, ty karakteristiskt för brukstiden var, att
fri bostad ingick i arbetarens lön. Därav följde, att vissa
grupper av arbetare sammanfördes till särskilda bostadsområden. Smederna och en del andra yrkesmän

Bostäder vid Hyttvägen på Högby på 1920-talet. De
två första och det fjärde revs vid byggandet av Högby
servicehus. Det tredje huset, Hyttvägen 2, är renoverat och ingår i detta program

Torgdag i Finspång i
början av 1900-talet.
Kvinnan i förgrunden
kallades Mosselotta.
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hade först och främst rätt till en egen bostad på den då
ganska förnäma Bruksgatan. Masugnsarbetare, ”hyttkarlar”, och jämställda fick bo i Högbyområdet, där
bostadstypen utgjordes av ett enda rum som dessutom
var kök. Den öppna spisen dominerade bostaden. Det
romantiska skimmer, som den öppna spisen tycks ha i
vår tid, var säkerligen inte tilltalande då, när den inte
bara skulle värma upp det stora rummet, utan även vara
matlagnings- och diskplats, torkplats för skor och kläder
samt inte allra minst lysa upp under mörka kvällar, ty
på fotogenlyset måste det sparas.

Finspongs Handelsföreningen omkring 1920

En livlig torghandel ägde rum på torget där idag parkering för sjukhus och industri finns. Vid torget fanns även
ortens apotek. Finspongs Handelsförening startade 1897
i den byggnad vid torget, som från 1870 varit lokal för
den ensamrådande brukshandeln. Handelsföreningens
kapital baserades på andelar, som huvudsakligen ägdes
av Styckebruket och senare, fram till 1945, av Metallverken och STAL. Byggnaden reparerades i flera omgångar
och användes till 1950-talet, då affärsrörelsen flyttade till
ny fastighet. Handelsföreningen fortsatte sin verksamhet där till 1961, då den lades ner.
Här byggdes ortens första lasarett som togs i bruk 1 oktober 1880. Byggnadskostnaden var 54.130 kronor, varav landstinget bidrog med 16.400 kronor. Resterande
belopp hade bestridits av brukspatron Carl Ekman, som
även kostnadsfritt ställt tomt till förfogande och skänkt
tidigare brukssjukhusets inventarier till det nya lasarettet.

Finspångs Lasarett på 1880-talet

Den första läkaren på Finspångs lasarett var Dr Strömberg. Han bodde länge i södra flygeln på slottet, där han
fram till 1882 kunde nås via lokaltelefonen på lasarettet, ifall något inträffade som krävde hans närvaro. Dr
Strömberg var verksam läkare mellan 1880-1902.

Villan

Rek 2

Den så kallade Villan på Vallonvägen 12, byggdes 1888
som bostad till brukets kamrer och Carl Ekmans sekreterare Reinhold Boström. Denna byggnad i det sena
1800-talets romantiska arkitektur kom senare att fungera som bostad till kontrollofficeren vid bruket. Den sistnämnde var statens representant vid kanonbruket som
följde produktionen av kanoner och utförde kontroller
och besiktningar.
Huset är byggt i vinklar med olika takutsprång. Villan
är uppförd i träkonstruktion med stående och liggande
gul pärlspontpanel. Lister, omfattningar och dekorativa
snickeridetaljer är vitmålade. Dörrar med hel- och halvfranska speglar och fönsterbågar. Vid den norra husväggen finns en veranda med vitmålat räcke. Fönstren har
övervägande mittpost och tre rutor i varje båge.
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Villan som kontrollofficersbostad på 1890-talet

Villan

Finspång

Tjänstebostad

Rek 2

Huset, med adress Vallonvägen 14, byggdes 1920 som
tjänstebostad till Finspongs Metallverk.
Huset är uppfört i träkonstruktion med gul stående
locklistpanel som kompletteras med vita fönsterbågar,
omfattningar, knutbräder och vindskivor. Sadeltak med
enkupigt rött tegel. Vid entrédörren på den östra gaveln
finns en plattbelagd veranda som har vita pelare. Ovanpå verandan finns en balkong.
Vallonvägen 14

Gripen

Rek 2

Huset, med adress Vallonvägen 16, byggdes på 1920-talet som tjänstebostad till Finspongs Metallverk.
Huset är uppfört i träkonstruktion med fasad av gul
profilerad stående lockpanel med vita snickeridetaljer,
fönsterbågar, omfattningar och dörrar. Mittpartiet utgörs av en veranda som bär upp en balkong framför en
segmentformad frontespis. Fönstren är mittpostformade där varje fönsterluft har en spröjsindelning på 3 x 4.
Mansardtak med takkupor och tvåkupigt rött tegel.

Tjänstebostad
Gripen,Vallonvägen 16

Rek 2

Huset, med adress Vallonvägen 18, byggdes på 1910-talet som tjänstebostad till Finspongs Metallverk.
Huset är uppfört i träkonstruktion med fasad av gul stående locklistpanel. Fönster, omfattningar och dörr är vitmålade. Knutbräderna är utformade till pilastrar. Taket
är brutet med takkupor av olika utformning och belagt
med rött tegel. Porthus och veranda på nordöstra långsidan har taktäckning av grön falsad slätplåt. De flesta
fönstren är moderna tvåluftsfönster med mittpost, några
är ovala till sin utformning.

Tjänstebostad
Vallonvägen 18

Rek 2

Huset, med adress Vallonvägen 20, byggdes på 1920-talet som tjänstebostad till Finspongs Metallverk för två
familjer.
Huset är uppfört i träkonstruktion med fasad av faluröd
stående locklistpanel med vita snickerier. Taket är brutet med en takkupa, belagt med tvåkupigt tegel. Dörrar,
fönster samt veranda med balkong är vitmålade.

Klockstapeln

Vallonvägen 20
Finspång

Rek 1

Klockstapeln ringde till gudstjänst i Slottskapellet klockan 9.00, 10.00 och 11.00 varje söndag, och vid särskilda
tillfällen och ibland även någon vardagskväll. Det finns
två klockor, den lilla är från 1599 och storklockan är från
1671, den varnade för brand och olycka. På den stora
klockan står det på latin ”Soli dei gloria”, vilket betyder
”Guds ära allena”.
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Klockstapeln placerades på nuvarande plats på Tornberget 1870, tidigare stod den närmare Bruksmuséet. Klockstapelns äldsta delar är från 1599.
Klockstapelns tak är i falsad grön kopparplåt.
I tidningen ÖF 1 april 1954 står det att ”morgonpigga finspångsbor fann klockstapeln på berget i Högby omkullrasad.
Det visade sig vid en närmare undersökning att berget hade
givit vika med påföljd att klockstapelns fotfäste ryckts undan.
Det märkliga var, enligt geologerna, att urberget visat sig vila
på ett jordlager som på senare tid underminerats av kraftiga
vattenådror. Förmodligen tar man risken att åter ställa upp
klockstapeln i omedelbar närhet till den förutvarande platsen”.

Gamla kommunalhuset

Klockstapeln

Rek 2

Byggt 1917 som kommunalhus, apotek och Norrköpings
Folkbank, en filial till Norrköpingsbanken.
Byggnaden har ockrabruna putsade fasader med brunröda rusticerade hörnkedjor. Valmat, brutet tak med rött
enkupigt tegel. Fönsterbågarna är vita och småspröjsade, varje båge har upp till tio rutor. Byggnaden har takkupor av svart falsad slätplåt.

Högbyskolan

Rek 2

Högbyskolan invigdes 12 oktober 1912 av ecklesiastikminister Fridtjuv Berg. Byggmästare var C. Nilsson i
Butbro. Vid den högtidliga invigningen medverkade
skolbarn från Finspång och seminariekören från Linköping. Skolhuset och flygelbyggnaderna beräknades
kosta 100 000 kronor. Den var i bruk som skola fram till
1982. Idag finns här föreningslokaler m.m.
Högbyskolan står på en kvaderhuggen gråstensgrund.
Byggnadens fasader är dekorativt utformade i tegel,
murade i blockförband. Rullskift ovan fönster och som
tak- respektive sockelgesims. Även murade lisener pryder fasaderna. På södra fasaden finns en dekorativt utformad portal i gråsten. Högbyskolan har ett valmat tak
av tvåkupigt tegel med frontespis och takkupor.

Lärarbostad

Gamla kommunalhuset

Högbyskolan

Rek 2

Byggnaden är den ena av två f.d. lärarbostäder som
byggdes till Högbyskolan. Byggnaden är renoverad på
ett varsamt sätt och tillbyggd. Finspångs Församling
finns här. Byggnaderna låg som två flyglar till Högbyskolan. Den rivna byggnaden låg ungefär där varuhuset
Lidl ligger.
Den ursprungliga byggnaden har fasad med gul liggande fasspontpanel och höga valmade tak med rött tvåkupigt tegel. Taket har takkupor och skorstenar beklädda
med röd slätplåt. Fönsterbågar som är korspostformade
med fyra rutor i varje nederbåge och två rutor i varje
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Lärarbostäder
Finspång

överbåge är vitmålade, likaså fönsteromfattningar och
taklister.

Lärarbostäder

Rek 2

Vallonvägen tillkom år 1874 i samband med att järnvägen Pålsboda - Finspång var färdig, då Bruksgatan inte
bedömdes klara den väntade livliga trafiken till stationen. På 1920-talet byggdes bostäder till lärarna på Vallonvägen 25 och 27.
Lärarbostäder

De två likformiga f.d. lärarbostäderna är byggda i den
typiska 20-talsklassicismens anda med mjukt svängda
valmade tak och pelarförsedda entréer. De har fasad
av locklistpanel med ljusgul färgsättning. Knutar och
fönsteromfattningar är vita. På nedre våningen är det
tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge och på övre
våningen är det något mindre och kvadratiska tvåluftsfönster med tvärpost.

Bruksarbetarbostäder

Byggnaderna tillhör det gamla Högby som bebyggdes
med arbetarebostäder under 1700-talets senare hälft.

Vallonvägen 31
Vallonvägen 31

Rek 2

Det förnämsta huset, uppfört på 1750-talet, kallades i
folkmun Långholmen. Långholmen bestod av fyra lägenheter i bottenplanet, vardera hade ett rum och kök.
Högst upp vid gavlarna fanns järnspiselrum. Alla lägenheter var bebodda med barnfamiljer. Vatten och avlopp
saknades. Friskt vatten hämtades vid pumpen på baksidan av Långholmen, där även en avloppsbrunn fanns
anlagd, där familjer tömde sina slaskhinkar.
Byggnaden är uppförd i tegel med fasad av vitgrå puts
och omfattningar i vit slätputs. Huset är relativt nyrestaurerat med röda takpannor i betong, vita treglasfönster med utanpåliggande spröjs och nya entrédörrar.

Högbyvägen 2

Högbyvägen 2

Rek 2

Hyttvägen 2

Rek 2

Hyttvägen 12

Rek 2

Huset är byggt på 1750-talet. Uppfört i tegel med fasad
av vitgrå puts och omfattningar i vit slätputs. Huset är
relativt nyrestaurerat med röda takpannor i betong, vita
treglasfönster med utanpåliggande spröjs och nya entrédörrar.
Huset är byggt 1783. Uppfört i tegel med fasad av vitgrå
puts med omfattningar i vit slätputs. Huset är relativt
nyrestaurerat med röda takpannor i betong, vita treglasfönster med utanpåliggande spröjs och nya entrédörrar.

Hyttvägen 2

Finspång

Bostadshus i en våning med källare byggt 1913. Huset
är byggt på en röd granitsockel som är huggen på plats
och tagen från tomten. Uppfört av tegel med fasad av
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gul spritputs och gul stående pärlspontpanel med fönsteromfattningar och hörnkedjor i brunbeige slätputs.
Fönsterbågar, vindskivor, dörrarna på verandan samt
stuprören är brunmålade. Fönstren är korspostformade.

Radhusen

Rek 3

Radhusen i 2 plan på Högbyvägen 4 byggdes 1940 efter
engelska förebilder. De har fasad av stående ljusgul träpanel och sadeltak med tegelröda lertegelpannor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Garage i bottenplan. På gavlarna uthängda balkonger med fronter i rutnätsmönstrad träpanel. Enkla entréer med dörrar i trä
som kröns av ett överljus och enkla skärmtak.

Västra Högbyvägen 5

Hyttvägen 12

Rek 2

Bostadshus byggt 1876 enligt uppgift på husvägg. Uppfört i träkonstruktion med fasad av faluröd, stående
locklistpanel med vita omfattningar och lövsågade
snickeridetaljer. Byggnaden har två inbyggda verandor.
Entrédörren är belägen på den östra verandan som har
liggande pärlspontpanel. På taket som är beklätt med
rött enkupigt tegel finns en takkupa med röd falsad slätplåt. Huset har två blindfönster med gardinmålning på
fönsterglaset.

Radhusen Högbyvägen 4

Västra Högbyvägen 1
Bostadshus

Rek 2

Uthus

Rek 2

Bostadshus byggt under 1910-talets början. Uppfört i
träkonstruktion med fasad av gråvit liggande fasspontpanel. Fönsteromfattningar, knutbräder och vindskivor
målade i engelskt rött. På nordvästra sidan finns en inbyggd veranda i två våningar. På gavlarna finns femkantiga utbyggnader. Huset har ett korsformat halvvalmat tak med röda tegelpannor.
Uthuset är flyttat från bostadshusets baksida. Det är
uppfört i regelverk med fasad av liggande gråvit fasspontpanel. Uthuset har ett halvvalmat mansardtak belagt med rött tvåkupigt tegel.

Hällestadsbron

Västra Högbyvägen 5

Rek 1

Bron uppfördes år 1776 av Mattias Uhr i tre valv av naturlig huggen sten i kallmur. Upp- och nedströms finns
två små pelarnoser. Övre skiften har pålagts senare och
består av slaggsten som pågjutits med betong.
Bron tillhör den äldsta bevarade generationen av stenvalvsbroar. Den är av monumental karaktär och ett fint
exempel för sin tids brobyggnadsteknik i sten. Ytterligare förstärkningsarbeten gjordes på bron under 1980-talets mitt samt under 2013.
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Västra Högbyvägen 1

Finspång

Läkarvillan

Rek 2

Läkarvillan uppfördes som tjänstebostad till överläkaren vid Finspångs Lasarett. Den kostade 20 700 kronor
att färdigställa och togs i bruk 1915. Läkarvillan tjänstgjorde under många år som klinik och mottagning. Den
är idag föreningslokal för Odd Fellows.

Hällestadsbron

Läkarvillan har en spritputsad gråmålad sockel. Fasaden
är i mörkbrun locklistpanel. Knutar, fönsterkarmar-, och
omfattningar är vitmålade. Huset har ett valmat mansardtak av tvåkupigt rött tegel med takkupor på gavlarna. Takgesimsen är vit. Över entrén på den södra sidan
finns en frontespis med vit locklistpanel och vitmålad
träbalkong. Entrén till den norra sidan är genom en förstukvist med vita träräcken. Dörrarna är vitmålade.

Nanolfsvägen

Rek 3

De sex punkthusen på Nanolfsvägen bildar ett karaktäristiskt landmärke då de är placerade på en höjd. De
omges av tallar som har en ”skyddande” effekt gentemot omgivningen. Bostadshusen i 4 våningar uppfördes
1952 till 1954 efter ritningar av arkitekt John E. Österberg
från Norrköping. Husen har putsad fasad i röd, gul och
grön nyans. Sadeltak, troligen med lertegelpannor.
Läkarvillan

Karaktärsdrag och detaljer av värde är de uthängda balkongerna med fronter av sinuskorrugerad plåt. Välbevarade entrépartier med ekdörrar som ramas in av en
karm av marmor. Träfönster med vita bågar.

Kägelbanan

Rek 2

Kägelsporten i Sverige beskrivs i böcker från 1700-talet. Under 1800-tal och tidigt 1900-tal ska det ha varit en
vanlig företeelse med kägelbanor vid brukssamhällen
och vid herrgårdsanläggningar. Idag finns inte många
av dessa kvar.

Nanolfsvägen

Kägelbanan
Finspång

På Finspångs kägelbana står årtalet 1858 i vindflöjeln,
detta är en av Sveriges äldsta kägelbanor. Samma år
bildades Finspångs kägelklubb, föreningen hette FKB,
en förkortning av Finspongs Kägelbanebolag. I början
var det endast de högre i samhällsklassen som fick vara
medlemmar i klubben. De vuxna kastade klotet och
ungdomar rest upp käglorna igen och rullade tillbaka
kloten. Det var ett sätt för traktens ungdomar att tjäna
pengar. Idag är dessa klassgränser utsuddade och kägelbanan är fortfarande i bruk under sommarperioden.
Kägelbanan är en långsmal, öppen byggnad som består
av en grönmålad träkonstruktion med flackt svart tak.
Den är placerad i en kuperad terräng. Delvis står den på
fast mark, medan själva banan bärs upp av pelare över
en sluttande marknivå. I banans golv finns det utmärkt
var käglorna ska stå.
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Svälthagen
Pirvägen 30

Granvägen 28
Radhusen
Basv 6,7,9
Tallvägen 25

Snippen
Bergslagsv 41-43
Sjöviksv 5-7
Bergska
skolan

Copyright© Lantmäteriet

Området är av kulturhistoriskt värde och karaktäriseras av bebyggelse från flera olika epoker. Det finns
inslag från modernismens era på 40- och 50-talet, det
är en viktig epok som berättar om hur det moderna
Finspång växte fram. 1950-talet karaktäriseras genom
en lekfull arkitektur med stora kontraster mellan olika
fasadpartier och med hög kvalitet i detaljernas utförande.
Området karaktäriseras också av 60- och 70-talet, som
visar på strukturalismens framträdande, en utveckling
som tack vare befolkningstillväxten bland annat medförde att Bergska skolan uppfördes. Strukturalismen,
ett nytt sätt att se på arkitekturens roll får ett stort genomslag, som än idag är karaktäristiskt för Finspångs
centralort.

Snippen

Tänk på

Att ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Den modernistiska bebyggelsen
är till sitt arkitektoniska uttryck ganska sparsmakad, därför är
detaljerna hos denna bebyggelse särskilt viktiga att bevara för
att bibehålla byggnadernas karaktär. Generellt blev bebyggelsen mer sparsmakad på detaljer under 1960- och 1970-talet.
Variation uttrycks då mer i volym, material och kulör. Därmed ska det ursprungliga fasadmaterialet behållas så långt
som möjligt för att bibehålla byggnadernas karaktär.

Snippen

Rek 3

Vid Bergslagsvägen ligger denna centrumbebyggelse
med butikslokaler och bostäder. Byggnadens halvbågeform och enkla formspråk gör att byggnaden utmärker
sig bland den övriga bebyggelsen. Det är ett flerfamiljshus i 2 plan med butikslokaler i gatuplanet uppfört 1944
efter ritningar av arkitekt Gerhard Früch. Huset har fasad av beige puts, röda fönsterbågar i trä. Brunlaserad
träpanel markerar trapphuspartierna.
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Radhusen på Svälthagen

Finspång

Radhusen

Rek 3

Bergska skolan

Rek 3

Radhusen i 1½ plan byggdes 1943 av dåvarande Svenska Metallverken. Husen har träpanel i varierande kulörer och osymmetriska sadeltak med lertegelpannor.
Husen har förändrats med tillbyggda förstukvistar och
verandor, nr 69A är dock i originalutseende, med enkelt
entréparti med tidstypisk armatur.

Bergska skolan

Den snabba befolkningsutvecklingen under 50- och
60-talet, när barnkullarna var stora, medförde behov av
att 1966-1967 bygga en ny och modern skola för gymnasiets utbildningar. 1800-talets föregångsman inom skolväsendet i Finspång, Anders Berg, hedrades med att ge
namn till skolan.
Utvecklingen därefter med minskad folkmängd, mindre
barnkullar och konkurrens mellan skolor har medfört att
byggnaden övergavs som skolbyggnad 2014, förutom
viss yrkesutbildning. Kommunens gymnasieutbildning
samordnas och samverkar från 2014 med Curt Nicolin
gymnasiet och kommunens bibliotek i en ny byggnad på
Finspångs stationsområde.

Sjöviksvägen 5 och 7

Bergska skolan är en dominant byggnad vid Bergslagsvägen. Den har fasad av brunt tegel och plant tak. Arkitekt för skolan var Peter Bjugge Arkitektkontor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Fönsterbanden i trä
dominerar fasadens uttryck och skapar rytm. Vita fönsteromfattningar kontrasterar mot det bruna teglet. De
olika byggnadskropparnas utseende skapar variation i
det annars enhetliga uttrycket.

Sjöviksvägen 5 och 7

Rek 3

Lamellhus i 3½ plan uppförda 1957. Arkitekt var John
E. Österberg. Fasad av beige slätputs och sadeltak med
lertegelpannor.
Granvägen 28

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Takkupor. Tidstypiska entrépartier, porten i aluminium kantas av en
ram, beklädd med mosaik i blå kulörer. Garage i källarplan. Uthängda balkonger med fronter i sinuskorrugerad plåt. Fasaden i beige har dekorativa fält med puts i
ljusare nyans. Översta balkongraden har nya skärmtak i
aluminium.

Granvägen 28

Tallvägen 25

Finspång

Rek 3

Radhus i 1 plan med gul tegelfasad och plant tak uppförda 1969. Karaktärsdrag och detaljer av värde: Partier
av brunlaserad panel, den kontrasterar mot det gula teglet, en tidstypisk kombination. Utskjutande carporttak
som ger rytm åt de enhetliga radhusen. Träfönster med
vita bågar.
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Tallvägen 25

Rek 3

Radhus i 1 plan, med souterrängvåning uppförda 1970
efter ritningar av Hans Gade Arkitektkontor.
Fasad av mexitegel med partier av brunlaserad panel
och plant tak.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Mexitegel och kontrasterande brunlaserad träpanel är en tidstypisk materialkombination. Garage sammanbyggt. Tidstypiska
förgårdar som domineras av vintergröna växter.

Basvägen 7 och 9

Basvägen 7 och 9

Rek 3

Lamellhus i 2 plan med fasad av rödbrun respektive
gröngrå slätputs samt sadeltak med lertegelpannor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Garage i källarplan. Välbevarat entréparti med tegelomfattning, som
kröns av kopparplåt, och trädörr. Baksidan präglas av
en risalit som ger fasaden rytm. De uthängda balkongerna har nya fronter i aluminium. Dekorativt trapphusfönster. Tidstypisk armatur. Smäckra balkongräcken i
zigzagmönster. Träfönster med vita bågar.

Basvägen 6

Rek 3

Lamellhus i 2 plan med fasad av slät mörkbeige puts och
sadeltak med lertegelpannor.

Basvägen 6

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Entrépartier med
trädörrar, och tegelomfattning som kröns av kopparplåt.
Tidstypisk armatur. Uthängda balkonger med nya fronter i aluminium. Smäckra balkongräcken i zigzagmönster. Träfönster med vita bågar.

Bergslagsvägen 41-43

Rek 3

Lamellhus i 4 plan med butikslokaler i gatuplan uppförda 1971 av Henry Ståhl Fastigheter AB. Arkitekt var
Yngve Alvå. Fasad av brunt tegel och plant tak och pulpettak.

Bergslagsvägen 41-43

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Partier av mexitegel. Uthängda balkongrader med fronter i aluminium.
Träfönster.

Pirvägen 30

Rek 3

Villa i 1 plan byggd 1961, arkitekt var Nilsson, Sundberg, Wirén arkitekter. Villan har fasad av rött tegel med
ett flackt sadeltak med tjärad papp.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Villan är vinkelbyggd. Flackt sadeltak med takfot av kopparplåt. Det
röda fasadteglet bryts av med partier av grön- och brunmålad träpanel. Enkelt entréparti. Träfönster med vita
bågar.
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Pirvägen 30

Finspång

Viggestorp

Fridhemsvägen 1
Klövervägen 1-67
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Viggestorp är ett kulturhistoriskt intressant område
som utgör en stadsdel i södra delen av Finspångs tätort. Bebyggelsen består av villor och flerbostadshus
med lägenheter. Området karaktäriseras genom 60och 70-talets bostäder. Den moderna bebyggelsen uppvisar en stor mångfald i arkitekturen, och många byggnader har höga arkitekturhistoriska värden i egenskap
av tidiga representanter för nya stilar. Bakgrunden är
tidsperiodens snabba utveckling inom formgivning av
byggnader.
Fridhemsvägen 1

Tänk på:

Generellt blev bebyggelsen mer sparsmakad på detaljer under
1960- och 1970-talet. Variation uttrycks då mer i volym, material och kulör. Därmed ska det ursprungliga fasadmaterialet
behållas så långt som möjligt för att bibehålla byggnadernas
karaktär.

Klövervägen 1 - 67

Finspång

Viggestorp var ursprungligen en by i Risinge socken,
tillhörande först Risinge bergslag och efter dess nedläggning Vånga bergslag fram till 1820, då även denna
bergslag lades ned så lades byn under vanlig landslag.
Byn omnämns första gången 1360 som ”augmunthr ir
vigeesthorpe”, i samband med att Olof Långenabbe upplåter en kvarn vid Finspång åt herr Jöns, kyrkoherde i
Risinge. Den äldsta kartan över Viggestorp är från 1650
och finns i lantmäteriets arkiv. Då bestod byn av två gårdar med lika stora halvor på bytomten.
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Fridhemsvägen 1

Rek 3

Lamellhus i 2 plan med souterräng, fasad av rött tegel
och plant tak med tjärad papp. Beläget vid infarten till
Finspång från Linköping. Området ligger på en höjd, det
finns rekreationsytor med lekpark i anslutning. Byggnaderna uppfördes 1970, arkitekt var Rune Hellgren Ark.
SAR.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Infällda balkongpartier som tillsammans med partierna av träpanel förstärker byggnadernas horisontala uttryck. Balkongfronter i brunmålad träpanel. Vita fönsteromfattningar i trä
som kontrasterar mot teglet och träpanelen. Enkla välbevarade entrépartier. Plant tak med neddrag av brunmålad träpanel. I anslutning till området finns parkeringsytor och carportlänga.

Klövervägen 1-67

Klövervägen 1 - 67

Rek 3

Området uppfördes mellan 1964-1967 av AB Norrman
och Son, Katrineholm.
Villor och kedjehus i 1½ plan med fasad av puts, rött
tegel och mexitegel. Sadeltak med lertegel- och betongpannor.
Beläget i utkanten av Finspång i bostadsområde med såväl en- som flerfamiljshus. Gatans böljande form gör att
det enhetliga och ”strikta” uttrycket mildras.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Gavelröste i olika
kulörer. Ett tidstypiskt område där de branta karaktäristiska sadeltaken har ett miljöskapande värde.

Klövervägen
1 - 67
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Finspång

Centrum

Finspångs centrum är av kulturhistoriskt värde där det
i byggnader kan avläsas en tydlig utvecklingsprocess
från 1900 fram till 1960-talet. Under 1900-talets första
hälft försköts Finspångs centrum från Högbys dåvarande torg, till nuvarande Bergslagstorget.
Tänk på:

Att ny bebyggelse tar hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Den modernistiska bebyggelsen är
till sitt arkitektoniska uttryck ganska sparsmakad, därför är
detaljerna hos denna bebyggelse särskilt viktiga att bevara för
att bibehålla byggnadernas karaktär.

Den gamla järnvägsbron rivs 1923 när dåvarande
Bergslagsbron står färdig

En växande folkmängd, industrier som expanderade
och en ökande bilism och transporter medförde att den
dåvarande genomfarten längs Slottsvägen, genom nuvarande industriområdet och över Hällestadsbron från
1700-talet behövde ersättas. En ny bro, Bergslagsbron,
byggdes 1921 där det fanns en järnvägsbro från 1875
som revs för den nya bron. Den nya bron revs senare
och ersattes av nuvarande Bergslagsbron 1966.
Det område där genomfartsleden fanns från 1920-talet
var då ett område med stora trävillor och en ostrukturerad trähusbebyggelse.
Under framförallt 1940-talet fördes en livfull diskussion
i dåvarande kommunalfullmäktige, köpmannaförening
med flera om hur centrum i den nybildade köpingen
skulle utvecklas.

Bergslagstorget, troligen
tidigt 60-tal

Finspång
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Diskussionerna om stadsplanen för centrum handlade
främst om hur centrum skulle förtätas, hur den växande
trafiken skulle ledas och hur ett kommersiellt och administrativt centrum skulle utvecklas i den nybildade
köpingen.
”Den centrala delen omkring Bergslagsvägens östra del borde
få bibehålla sin karaktär av samhällskärna, dit specialaffärer
av olika slag kan samlas. Det vore mycket beklagligt, om dylika affärer uppstod på andra platser i samhället genom den
pågående nybebyggelsen i dess utkanter. Det är till nackdel
både för köpmännen och allmänheten. Det gäller helt enkelt att
få fram ytterligare trevåningsbyggnader i den centrala delen,
för att Finspång skall få en stadskärna, som ger känslan av en
koncentrerad bebyggelse med affärer, matserveringar, konditorier, biografer m.m.”, tidningsklipp från 13 april 1949.
Finspångs centrum omdanades kraftigt, främst från
1940-talet till och med 1960-talet. De stora trävillorna
och de låga spridda trähusen ersattes med en förtätad
och högre bebyggelse med bostäder, affärslokaler och
lokaler för offentlig service. Dock kom det att uppstå
”konkurrerande” kommersiella centra både på Östermalm och Svälthagsområdet.

Finspångs centrum 1920

Den ökande bilismen och en kraftig ökning av transporter på väg medförde att det under 1960-talet blev alltmer
ohållbart att ha genomfartstrafik över Bergslagsbron
och på Bergslagsvägen genom centrala Finspång. För att
leda genomfartstrafiken förbi centrum byggdes Skutenbron som invigdes 1985.

Hotellet
Posthuset
Telegrafhuset

Bergslagsv 6
Jonas Venströms väg 4

Bokhandelshuset
Bergslagsv 4

Jonas Venströms väg 2
Centrumhuset
Gallerian

Kommunhuset

Pingstkyrkan
Baptistkyrkan
Kulturhuset

Kalkugnsv 8 Kalkugnsv 10

Stationshuset

Frälsningsarmén
Verkstaden
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Finspång

Kulturhuset

Rek 3

På krönet av Bergslagsvägen byggdes ett nytt Folkets
Hus 1937. Det ersatte ett äldre Folkets Hus som låg i
samma kvarter som nuvarande Gallerian.

Kulturhuset

Frälsningsarmén

Byggnaden drevs som ett Folkets Hus fram till dess att
föreningen Folkets Hus gick i konkurs 2008. Efter kommunens förvärv av fastigheten från konkursförvaltaren
såldes den till en privat fastighetsägare samma år. När
kommunen köper tillbaka fastigheten 2009 inleds ett arbete för att renovera, bygga om och utveckla den till det
som idag heter Kulturhuset.
Kulturhuset är byggt i L-form. Det är främst en trevånings byggnad, men östra gavelbyggnaden är något
högre. Sockelvåningen är i ljusgrå slätputs, den är mest
framträdande på södra gaveln då byggnaden är i souterräng. Den södra gaveln har en mörkare gulbrun kulör än
övrig fasad på byggnaden som har en ljusbeige ton. Den
norra gaveln har hela fasaden i ett slätputsat mönster
av ockrafärgade trianglar och rektanglar. På bottenvåningen finns det fönsteröppningar. Till huvudingången
på den västra fasaden finns gjutna trappor i olika nivåer,
beroende på nivåskillnad i marken. Huvudingången består av ett från fasaden utbyggt glasparti.

Frälsningsarmén

Rek 3

Frälsningsarméns stilrena byggnad på en höjd dominerar blickfånget på Bergslagsvägen. Byggnaden uppfördes 1958 efter ritningar av arkitekterna Nilsson, Sundberg och Wirén. Byggnaden har fasad av vit slätputs och
plant tak med kopparplåt.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Osymmetriskt
placerade fönsterpartier som skapar rytm i fasaden. Indragen sockel som bidrar till att byggnadens massiva
uttryck mildras. Enkelt entréparti med skärmtak. Ett entréparti med aluminiumdörr har tillkommit senare.
Baptistkyrkan

Baptistkyrkan

Rek 3

Den nuvarande Baptistkyrkan i Finspångs centrum uppfördes 1976 på platsen för församlingens tidigare Elimkyrka. Uppgift om Bertil Karlssons konstruktionsbyrå
som arkitekt är osäker. Den massiva byggnaden har fasad med brunt tegel och ett plant tak.
Detaljer av värde: Fönsterpartier i olika utförande som
ger liv åt det massivt enhetliga uttrycket.

Centrumhuset

Rek 2

På Bergslagsvägens norra sida ligger Centrumhuset
med sina två fasta flygelbyggnader.
Centrumhuset

Finspång

Huset byggdes 1909-1910 som ett samlingshus bland annat innehållande en större sal med 500 sittplatser. Bygg68
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naden bekostades av bruket. Sitt nuvarande utseende,
med de fasta flyglarna, fick byggnaden senare under
1900-talet. I den högra flygeln låg tidigare Dahlgrens
konditori med en uteservering på baksidan.
Fasaderna är i gulbeige slätputs, grunden är i gråmålad
slätputs. I den nedre våningen finns butiker och verksamheter, där är det stora fönsteröppningar med bruna
omfattningar. Centrumhuset är i två våningar och vind.
På byggnaden finns en centralt placerad frontespis med
ett lunettfönster och texten ”CENTRUM”. Byggnaden
har slätputsade lisener i hörnen. Fönstren på den övre
våningen har bruna snickerier samt ljusgråa omfattningar.

Bergslagsvägen 6

Rek 2

Jonas Venströms väg 2

Rek 2

Jonas Venströms väg 4

Rek 3

Bergslagsvägen 6

Huset byggdes 1930. Byggnaden är i tre våningar och
vindsvåning. Fasader i beige spritputs. I sockelvåningen
finns verksamheter, sockeln har stora fönsteröppningar
med rödbruna omfattningar. De övre våningarnas fönster är tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, de har
vita omfattningar. Bergslagsvägen 6 har ett brutet tak i
tvåkupigt tegel och två fönsteröppningar i taket åt öster.
Huset byggdes 1930. Jonas Venströms väg 2 sitter i dess
östra gavel ihop med Bergslagsvägen 6. Sockelvåningen
har stora fönsteröppningar med rödbruna omfattningar
och butiker på bottenvåningen. Fasaden har också spritputs, i samma beigea nyans som Bergslagsvägen 6. Jonas
Venströms väg 2 är dock lägre, med två våningar och
vind. I söder finns fyra takkupor. Byggnaden har tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Fönstren har vita
bågar och omfattningar.

Jonas Venströms väg 2

Lamellhus i 3 plan med butikslokaler i gatuplanet uppfört 1947. Arkitekt var John E. Österberg. Fasad av ljusgul puts och sadeltak, troligen med falsad plåt.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Träfönster med
engelskt röda bågar. Uthängda balkonger med nya aluminiumfronter. Mönstermurning vid takfot. Butikslokalerna markeras av marmorsten och ramas in av ståldetaljer.

Gallerian

Jonas Venströms väg 4

Rek 3

År 1936 förvärvade Kooperationen dåvarande Folkets
Hus i Finspång. Genom detta stora lokaltillskott blev det
möjligt att starta ett varuhus redan 1937. 1962 revs delar
av det och ett nytt varuhus byggdes efter ritningar av
arkitekten Sten Ramel.
Byggnaden har en fasad av formgjuten betong med karaktärsskapande dekorativa mönster. Konsums verkKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Gallerian

Finspång

samhet i byggnaden har upphört. Fastigheten fungerar
idag som galleria, med olika mindre butiksverksamheter.

Bergslagsvägen 4

Rek 2

Fröbergshuset är det också kallat, det hus där Swedbank
har sitt kontor. Fröberg i Lotorp hade affär där, han sålde manufaktur och korta varor. På 1920-talet köper Carl
Kindblad huset, han sålde både specerier och husgeråd.
Bergslagsvägen 4 och Bokhandelshuset

Kommunhuset

Byggnaden är uppförd i vinkel med avrundat hörn. I
hörnet finns entrédörrar till ett par av byggnadens verksamheter. På sockelvåningen finns i övrigt stora fönsteröppningar, sockelvåningens övriga fasad är i skiffer. De
två övre våningarna har brunröd slätputs. Fönstren har
mittpost med 6 rutor i varje båge, samt vitmålade omfattningar och fönstersnickerier. Bergslagsvägen 4 har
ett sadeltak av galvaniserad svart slätplåt.

Bokhandelshuset

Rek 2

Kommunhuset

Rek 3

Bokhandelshuset uppfördes i slutet av 1920-talet. På
sockelvåningen är det stora fönsteröppningar och fasaden är i skiffer. Den övre våningen har en fasad av beige
slätputs. Fönstren på andra våningen har mittpost med
6 rutor i varje båge, fönsterbågar och omfattningar är vitmålade. I dess mansardtak av galvaniserad svart slätplåt
finns fyra fönsteröppningar.
Inför sammanslagningen av kommunerna Finspång,
Hällestad och Hävla uppfördes en ny byggnad för att
samla ihop förvaltningar som var spridda i många och
mindre funktionella lokaler. Det nya kommunhuset invigdes 1970. Arkitekter var Dahl och Strömdahl. Byggnaden har en fasad med kakelplattor i skiftande jordfärger
som dominerar fasaden, horisontala band av mexitegel.

Hotellet

Karaktärsdrag och detaljer av värde: En stor och pampig
byggnad med kopplade byggnadskroppar som skapar
variation. Vertikala fönsterband skapar rytm i fasaden.
Terrass över södra entrépartier som kröns av ett räcke i
smide i zigzagmönster.

Hotellet

Rek 2

Behovet av ett tidsenligt hotell i den expanderande köpingen växte under 40-talet. Finspångs Hotell AB bildades med industrierna, kommunen, Köpmannaföreningen och Ö-Sara som intressenter. Hotell De Geer blev
färdigt hösten 1952.

Posthuset

Finspång

Hotellet är i 2½ plan och byggt i vinkel med souteräng
i sten. Det gula fasadteglet bryts av med detaljer i koppar, såsom burspråk. Genom en stor tillbyggnad 1974
tillkom ytterligare 40 rum jämte moderna, välutrustade
konferenslokaler. Restaurangköket och matsalarna har
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moderniserats under 1986. Burspråket mot torget är en
inbyggd balkong.

Post- och telegrafhusen

Rek 2

Två byggnader från den äldre centrumbyggnationen är,
de båda för Finspångs gamla centrum så typiska byggnaderna, f.d. posthuset och telegrafhuset.
Byggnaderna ligger vid Bergslagstorget och stod klara
för invigning på hösten 1921. I Östergötlands Dagblad
den 28 september 1921 stod att läsa: ”De båda husen äro
uppförda efter ritning av professor E. Lallerstedt, som här til�lämpat gammal Finspångsstil. Denna utmärker sig för enkel
exteriör i rena och raka linjer med öppna portaler.” Byggmästare för husen var byggnadsingenjör N. Carlberg. Framför byggnaderna fanns tidigare en liten parkanläggning
varom de stora träden framför husen minner.

Telegrafhuset

I byggnaden utmed Bergslagsvägen låg Posten fram till
den 8 maj 1989.

Kalkugnsvägen 8

Rek 3

Centrumbebyggelse med affärslokaler som uppfördes
1946. Den har fasad av rött tegel och plant tak.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Partier av grön
mosaik vid entrén samt vid skyltfönster. Fasaden med
skyltfönster har en ”veckad” konstruktion som gynnar
den förbipasserande.

Kalkugnsvägen 10

Kalkugnsvägen 8

Rek 3

Lamellhus i 3 plan med affärslokaler i gatuplanet. Uppförda 1957, arkitekt var Rune Hellgren Ark SAR. Fasad
av gult tegel och sadeltak med lertegelpannor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Uthängda balkonger med sinuskorrugerad plåt. Välbevarade entrépartier
med tidstypisk armatur, trädörrar med dekorativt mönster. Karm av gröna keramikplattor ramar in entréporten.
Vissa av de vitmålade träfönstren markeras med partier
av grönmålad träpanel.

Pingstkyrkan

Kalkugnsvägen 10

Rek 3

Pingstkyrkan byggdes 1960 efter ritningar av arkitekt
Ingemar Lundin.
Det är ett lamellhus i 4 plan som förutom kyrkan inrymmer bostäder och butikslokaler i gatuplanet. Byggnaden
har fasad av gul puts och sadeltak med falsat plåttak.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Vackra detaljer som
välbevarade entréer. Butikslokalerna har dekorativa detaljer i stål. Balkonger med nya fronter i aluminium. Partier med glasbetong och pelarfönster vid kyrkans entré.
Träfönster med vita bågar.
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Pingstkyrkan

Finspång

Stationsområdet

När västra stambanan, Stockholm - Göteborg, invigdes
1862 insåg snart brukspatron Carl Ekman i Finspång att
de bruk och verksamheter som låg vid sidan av skulle få
en nackdel ur konkurrenssynpunkt om inte bättre kommunikationer kunde ordnas.

Stationshuset

Verkstaden

Finspångs station omkring 1920

Vid ett möte i Finspång 1870 presenterar Carl Ekman,
för övriga bruksägare m.fl. i trakten, ett förslag till att
anlägga en smalspårig järnväg Finspång - Pålsboda för
att ansluta till västra stambanan. Det ledde fram till att
Pålsboda - Finspång Järnväg AB (PFJ) bildades och den
5,8 mil långa järnvägen anlades till en beräknad kostnad
av 1,4 miljoner kronor. När järnvägen är klar 1874 och
invigdes i närvaro av Kung Oscar hade kostnaden stigit
till 2,1 miljoner kronor. Kostnaden fick bäras av delägarna i PFJ då så kallat statslån inte beviljades.
Carl Ekman ville därefter gå vidare och förlänga banan
för att även ansluta till östra stambanan. Då övriga delägare i PFJ inte var intresserade av konkurrensskäl drev
Ekman frågan själv vilket ledde fram till att Finspång Norsholm järnvägar AB (FNJ) bildades 1883 och den 2,7
mil långa järnvägen Finspång - Norsholm anlades och
invigdes 1885.
1895 säljs järnvägarna PFJ och FNJ till ett nybildat konsortium, Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ). 1899 påbörjas arbete med att förlänga banan från Pålsboda till
Örebro, vilken kunde tas i drift 1901. Därefter fortsatte
NÖJ med att förlänga banan från Kimstad till Norrköping vilken stod färdig 1906 med anslutning till dåvarande Östra stationen i Norrköping.
I ett riksdagsbeslut 1939 fastställdes att staten på sikt
skulle köpa in de privata järnvägarna och inlemma dessa
i Statens Järnvägars organisation. Övertagandet av NÖJ
skedde från och med den 1 juli 1950. Detta sedan avtalet
blivit godkänt av riksdagen och sedan järnvägsbolaget,
vid två på varandra följande bolagsstämmor, beslutade
att sälja järnvägarna.
Den verksamhet som förstatligades hade stora ekonomiska problem på grund av konkurrensen med bilismen, något som förstärktes efter Andra Världskriget.
Bärkraftigast var NÖJ:s godstrafik. Det medförde att
persontrafiken avvecklades under 1960-talet.

Lokstallarna
Finspång

Det sista persontåget Finspång - Pålsboda gick 1962,
samma år avvecklades persontrafiken mot Norrköping.
Den sista rälsbussen till Linköping avgick på nyårsafton
1969. Järnvägen mellan Finspång och Hjortkvarn revs
i etapper under åren 1988 - 1991. Idag används banan
endast för godstransporter och på stationsområdet i Finspång kommer banan att reduceras till ett genomgående
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spår för transporter till industrin.

Stationshuset

Rek 2

När järnvägslinjen Finspång - Pålsboda invigdes den 19
september 1874 var Finspångs stationshus redan klart.
Det inrymde expeditionslokaler i bottenvåningen och
stinsbostad i övervåningen. 1905 tillbyggdes på den
södra gaveln en lokal i en våning för posten som sedan
blev kvar till 1921 då nytt posthus uppfördes vid Bergslagstorget.
Stationshuset har en mittrisalit med frontespis på södra
fasaden. Fasaderna är murade i blockförband. Rullskiftsförband förekommer över fönster och dörrar. Mellan
första och andra våningen i fasaden löper ett krysskiftsförband och mellan andra våningen och vindsvåningen
löper en tandsnittslist.
Den ursprungliga delen av stationshuset från 1874 har
skydd i gällande detaljplan med så kallad q-märkning,
vilket innebär att den inte får rivas eller förvanskas.

Verkstaden

Rek 2

Järnvägsverkstaden är byggd i etapper, troligen från slutet av 1800-talet till 1930-talet. På kartan från 1905 framgår att den långa byggnaden är byggd. Som framgår av
kartan har här tidigare även funnits en halvcirkelformad
byggnad som var lokstallar.
Fasaderna är murade i blockförband. Rullskiftsförband
förekommer över fönster. Verkstaden har ett sadeltak av
svart profilerad plåt.

Finspångs stationsområde 1905

Tågset på
Finspångs järnvägsstation på
1920-talet
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Finspång

Östermalm och Södermalm
Klubbhusv 2-4 Villav 14-16
Östermalmsv 29
Ekmanska skolan
Affärshuset

Auroravägen

Metodistkyrkan
Missionskyrkan
Högalidsskolan

Södermalmsvillorna

Östermalmsvägen omkring 1920 med Affärshuset i
bakgrunden. Då var vägen grusad med trätrottoarer
för de gåendes bekvämlighet.

Copyright© Lantmäteriet

Tvättstuga

Detta område är av kulturhistoriskt värde då det visar på samhällsutvecklingen och exploateringen av
de tidigare hagmarksområdena på Östermalm och
Södermalm. Det område som begränsas av Gröna vägen, Slottsvägen och Östermalmsvägen förvärvades av
STAL för uppförandet av arbetarbostäder, tjänstemannabostäder, affärshus och teater mellan åren 1913-1918.
Här kom nu ganska snabbt att växa upp en ”hel liten
stad av moderna trevliga bostäder”. Den första bebyggelsen längs Östermalmsvägen visade sig snart otill-

Ekmanska skolan, tidigt
1900-tal. Observera den
minimalistiska rondellen
med milstenen och vägskyltar som visar vägarna
till ”Örebro, Hellestad och
Norrköping”

Finspång

74
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räcklig. För att underlätta för yngre arbetare att flytta
till Finspång och ta arbete i verkstäderna byggde STAL
tidigt ungkarlshotell på Östermalmsområdet, år 1963
fick de ge plats åt nyare bebyggelse.
Tänk på

Att ny bebyggelse tar hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp
vid restaurering. Förhindra skador i ett tidigt skede. Arbeta
med traditionella material och med en traditionell teknik.

Ekmanska skolan

Ekmanska skolan

Rek 2

Under 1800-talets andra hälft kom Finspång att spela en
viktig roll inom skolväsendets utveckling. På 1850-talet hade Carl Ekman övertagit ledningen av Finspångs
bruk. Då Ekman var mycket engagerad i skolväsendets
utveckling, både i Finspång och i sin egenskap av riksdagsman, ville han förbättra förhållandena vid skolan i
Finspång. Efter rekommendation av den kände skolreformatorn Torsten Rudenschöld anställdes Anders Berg,
en föregångsman inom skolväsendet. Första tiden bedrevs skola i det så kallade ”Spettaln”.
Under höstterminen 1875 kunde den nya Ekmanska skolan tas i bruk. Det var Carl Ekman som donerade mark
och pengar, för att fira sitt silverbröllop, till den nya
skolbyggnadens uppförande. Det uppdrogs åt den kände stockholmsarkitekten Emil Viktor Langlet att göra ritningarna till skolbyggnaden.
1926 började planerna på en ombyggnad av skolan varvid de båda flygelbyggnaderna planerades. Uppdraget
att rita dessa byggnader fick arkitekten Axel V. Brunskog från Linköping och först den 16 mars 1930 invigdes
de nya lokalerna av undervisningsrådet N. O. Bruce.

Affärshuset

Ekmanska skolan hade skolverksamhet fram till 1970.

Affärshuset

Rek 2

När STAL etablerades år 1913 uppfördes arbetarbostäder på Östermalm, det blev då nödvändigt att tillgodose
områdets behov av mat och varor. Affärshuset innehöll
i nedre planet separata affärer för specerier, charkuteri,
mjölk, blommor och grönsaker samt kafé och brödaffär.
I övre våningarna var det bostäder.
Huset är byggt 1919 och är av samma typ som den
rivna teaterbyggnaden. Byggnaden är en trevånings
tegelbyggnad med grå/gul fasadputs. Den är uppförd
i brytningen mellan jugend och tjugotalsklassicismen.
Fasaden är försedd med rusticerade hörnkedjor. Taket
är brutet med takkupor och burspråk. Byggnaden har en
mycket ursprunglig och välbevarad exteriör.
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Första majdemonstration 1956 vid Affärshuset och
Teatern, den sistnämnda är riven
Finspång

Affärshuset har skydd i detaljplan med så kallad q-märkning, det innebär att det inte får rivas eller förvanskas.

Missionskyrkan

Missionskyrkan

Rek 3

Auroravägen

Rek 2

Öster om Ekmanska skolan, på andra sidan av Östermalmsvägen ligger Missionskyrkan. Den byggdes i
början av 1990-talet. Det är en tegelbyggnad uppförd i
vinkel. Det är främst en enplansbyggnad, men upphöjda
partier förekommer på den östra delen, samt den västra.
Byggnaden har ett flackt sadeltak med tvåkupigt ljusbrunt tegel. Moderna fönster med vita bågar.
Auroravägen 1-5 består av fem f.d. arbetarbostäder
uppförda omkring 1917 för anställda vid STAL. Varje
hus hade åtta lägenheter om ett rum och kök samt två
spisrum på vinden. Byggnaderna är i två våningar med
vindsvåning. Fasaden har, det för många av Finspångs
numera försvunna byggnader, de typiska rusticerade
hörnkedjorna.

Auroravägen

Sockeln är slätputsad och gråmålad och fasaden är i
beige spritputs. Byggnaderna har gröna entrédörrar
med lunettfönster. Över varje ingång finns ett tegelbelagt skärmtak. Det är småspröjsade tvåluftsfönster, med
8 rutor i varje båge på gavelsidorna och på långsidorna
har varje båge 12 rutor. Byggnaderna har valmade sadeltak med fyra skorstenar per byggnad, samt takkupor.

Högalidsskolan

Rek 3

1945 invigdes Finspångs nya realskola av dåvarande
ecklesiastikministern Tage Erlander som i sin dagbok
noterade att ”Finspång var synnerligen angenämnt”. Skolan med gul tegelfasad och plant tak med svagt lutande
nedfall av skifferplattor är uppförd efter ritningar av arkitekt Gunnar Lené.

Högalidsskolan

Karaktärsdrag och detaljer av värde är takkupor, träfönster med vita bågar samt en välbevarad entré med
trädörrar och konstutsmyckning i mosaik. Konstverket
heter ”Lyftande vingar” och invigdes 1955.

Metodistkyrkan

Rek 2

Den f.d. Metodistkyrkan invigdes 27 november 1932. Det
var en efterlängtad lokal för församlingsmedlemmarna i
Lotorp och Finspång. Tidigare hölls mötena i hemmen.
I kyrkans lokaler öppnade NÖK sina första butiker år
1932-1933. Numera är huset privatbostad.

Högalidsskolans entré, konstverket ”Lyftande vingar”

Finspång

Den är byggd i vinkel och har två våningar. Sockeln är i
grå spritputs och fasaden är i ljusgul spritputs. Fönstren
har vita omfattningar. På den västra gaveln finns fem
höga fönster med 8 rutor i varje båge, samt tre oxögefönster. Den f.d. Metodistkyrkan har ett valmat sadeltak
i rött tegel, på taket finns en lanternin med kors.
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Södermalmsvillorna

Rek 2

Området begränsas av Slottsvägen, Gröna vägen, Kapellvägen och Södermalmsvägen. Omkring 1917-18 lät
STAL uppföra 16 förmansbostäder som ritades av arkitekt Oskar Holm. Villorna var främst avsedda för förmän, resemontörer och kontorsanställda. Bostäderna
uppfördes på åkermark söder om Östermalmsområdet.
Varje hus innehöll två bostadslägenheter om två rum
och kök samt källarutrymmen. Områdets namn blev
Södermalm. Området ger ett enhetligt och mycket väl
sammanhållet intryck. Villorna har under årens gång renoverats med olika bra resultat. Flera av villorna har en
välbevarad och ursprunglig exteriör.

Metodistkyrkan

Södermalmsvillorna har branta sadeltak med fönsterluckor åt syd och norr. Takfärgen skiljer sig mellan
mörkt och rött tegel. Gavlarna har väst-/östlig riktning.
Förutom deras placering, storlek och utformning så är
de flesta fasader slätputsade i ljusa nyanser, och de flesta
gavelrösena har liggande panel. Den liggande panelen
i gavelrösena skiljer sig i färg. Även fönsterbågar och
omfattningar varierar i färg. Panelen i gavelrösena är av
senare tid.

Klubbhus- och Villavägen

Rek 3

Klubbhusvägen 2-4 samt Villavägen 14-16. Punkthus i
7 våningar med fasad av beige slätputs och pulpettak
med nedfall av kopparplåt. Uppfördes 1965, arkitekt var
Bertil Berg Ark. SAR. Husen får ett miljöskapande värde
då de är placerade på en höjd.

Södermalmsvillorna

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Entrédörrar av
aluminium, som ramas in av gulgröna kakelplattor. Infällda balkongpartier med fond av brunlaserad träpanel,
nya balkongfronter i aluminium. Fasaden är ”veckad”
och bildar naturliga balkongpartier.

Östermalmsvägen 29

Rek 3

Lamellhus i 3 plan med fasad av rosa puts och sadeltak med lertegelpannor. Uppfördes 1963 av Henry Ståhl
Fastigheter. Arkitekt var Bertil Berg Ark. SAR.

Villavägen 14-16

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Garage i källarplan. Infällda balkongpartier med fronter i aluminium.
Markerade trapphuspartier med välbevarade entréer
med trädörr som omges av en karm av sten. Kröns av
skärmtak. Träfönster med vita bågar.

Tvättstuga

Rek 3

Under senare delen av 1800-talet förekom en intensiv
propaganda för bättre byggnadsskick på landsbygden.
Allmogens bebyggelse utsmyckades genom den så kal�lade schweizerstilen. Sådana stildrag har Tvättstugan.
Fältindelningar och listverk var viktigt för uttrycket i
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Östermalmsvägen 29

Finspång

fasaden. Övervåningen är klädd i stående panel med
lövsågade detaljer i gaveln, nedervåningen har liggande
panel. Fönsteromfattningarna är dekorativt utsmyckade. Tvättstugan står på en naturstenssockel, fasaden är
faluröd med vita knutar. Sadeltaket är belagt med enkupigt tegel.

Storängen
Tvättstuga

Åkervägen 5

Stora
Allén 19

Stora Allén 24-26
Stora Allén 22
Stora Allén 18

Norra Storängsv 49
Molinhusen
Murklan

Vita stan

Storängsskolan

Copyright© Lantmäteriet

Nya bostäder under uppförande i slutet av 1940-talet
vid Stora Allén

Området Storängen byggdes till stora delar efter Andra Världskriget, då produktionen av nya bostäder
återigen började ta fart. En inflyttningen från landsbygd till Finspångs tätort ökade i och med industrin,
i samband med detta krävdes allt bättre och rymligare
bostäder. Storängen präglas av modernismens era och
har därmed samhällshistoriska värden som kopplas
till efterkrigstidens bebyggelse, då vårt moderna Sverige började växa fram.
Tänk på:

Stora Allén 24-26

Bebyggelsens volym, placering på tomten, utemiljö tillsammans med materialval, kulör och detaljer är det som ger bebyggelsen dess särdrag och karaktär. Den modernistiska bebyggelsen är till sitt arkitektoniska uttryck ganska sparsmakad,
därför är det detaljerna hos denna bebyggelse som är särskilt
viktiga att bevara för att bibehålla byggnadernas karaktär.

Stora Allén 24-26

Rek 3

Byggnaden som uppfördes 1962 efter ritningar av Rune
Hellgren Ark SAR ligger längs Stora Allén och med affärerna i gatuplanet utgör det en central punkt i området.
Den omges av en- och flerfamiljshus.
Det är ett lamellhus i 4 plan med butikslokaler i gatuplanet, fasad av gult tegel och valmat sadeltak med lertegelpannor.
Stora Allén 22

Finspång

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Infällda balkonger
med fronter av plåt. Gavlar av betong. Gatuplan i mar78
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morsten, nya aluminiumdörrar. Till lägenheterna är entréerna välbevarade, portarna ramas in av marmorsten,
glasade trädörrar, tak av träpanel och tidstypisk armatur i kopparplåt. Träfönster med vita bågar.

Stora Allén 22

Rek 3

Lamellhus i 2 plan med butikslokaler i gatuplanet, uppfört 1947. Uppgift om Karl-Erik Yderfors som arkitekt är
osäker. Byggnaden har fasad av gul puts med ett valmat
sadeltak med lertegelpannor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: sockel av grå puts
markerar butikslokalerna. Träfönster med vita bågar.

Stora Allén 19

Stora Allén 19

Rek 3

Lamellhus i 2 plan uppförd 1945. Byggnaden har fasad
av gråbeige puts samt sadeltak med lertegelpannor. Till
huset hör en lummig trädgård med fruktträd.
Karaktärsdrag och detaljer av värde är fönstrens olika
storlek som ger rytm åt fasaden och detta förstärks genom att vissa av dem markeras med partier av rödmålad
träpanel. Dekorativt entréparti med tegelomfattning och
originaldörr i trä. Uthängda balkonger med smäckra,
dekorativa fronter i smide. Träfönster med vita bågar.

Stora Allén 18

Stora Allén 18

Rek 3

Tvåfamiljshus i 2 plan beläget vid Stora Allén i ett bostadsområde med trädgårdsstadskaraktär. Huset byggdes 1939. Uppgift om T. Blomqvist som arkitekt är osäker. Huset har fasad av grön puts och valmat sadeltak
med falsad plåt.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Fönsterband över
hörn med vita bågar i trä.

Åkervägen 5

Rek 3

Lamellhus i 3 plan med fasad av grön slätputs och valmat sadeltak, troligen med lertegelpannor. Beläget i bostadsområde med främst flerfamiljshus. Uppfördes 1952
av Henry Ståhl Fastigheter.

Åkervägen 5

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Välbevarade entrépartier. På gavlarna finns risaliter som markeras med
brun puts. Uthängda balkonger i sinuskorrugerad plåt.
Träfönster med vita bågar.

Storängsskolan

Rek 3

Storängsskolan uppfördes 1956 som låg-, mellan- och
högstadium. Arkitekt var Bertil Berg. Byggnaden har fasad av rött tegel och pulpettak med plåt. Skolan är omoch tillbyggd 1993, med bland annat en samlingslokal i
anslutning till skolköket.
Karaktärsdrag och detaljer av värde är träfönster i olika
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Storängsskolan

Finspång

utformning som ger fasaden rytm. Fönsterbröstningar i
blåmålad träpanel. Partier av glasbetong är ett dekorativt inslag. De olika byggnadskropparna skapar naturligt avgränsade skolgårdar. Skolgården är asfalterad och
kröns av ett antal tallar.

Molinhusen

Molinhusen

Rek 3

De så kallade Molinhusen på Norra Storängsvägen och
Movägen uppfördes 1955 efter ritningar av arkitekten
Ragnar Molin. Han utbildade sig till arkitekt på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, och verkade som
stadsarkitekt i Finspång mellan 1951-1961.
I hus nr 29, där det fanns en musikaffär, besökte The
Hollies Per-Erik Svärd i hans hem, sommaren 1967. Då
spelade gruppen i Finspångs Folkets Park. Under besöket skrevs världshiten Bus Stop och den framfördes i
Folkets Park.
Det är ett enhetligt villaområde med villor i 2 plan med
putsad fasad i jordfärger och osymmetriska sadeltak.
Balkongfronter i sinuskorrugerad plåt. Hus och garage
är sammanbyggda. Enkla entrépartier och trappor med
smidesstaket. Garageportar med sidoljus. Verandor och
mindre trädgårdar.

Punkthuset Murklan

Murklan

Rek 3

Punkthuset i sju våningar på Norra Storängsvägen
byggdes 1958 efter ritningar av arkitekt Ragnar Molin.
Punkthuset är placerat på en höjd. Detta förstärker det
miljöskapande värdet. Området omges av tallar.
Huset har fasad av rött tegel med dekorativa partier
med grå puts. Välbevarat entréparti, porten ramas in av
marmorsten. Uthängda balkonger med nya aluminiumfronter.

Norra Storängsvägen 49

Norra Storängsvägen 49

Rek 3

Vita stan

Rek 3

Radhus i 2 plan med gul tegelfasad med partier av grå
puts som bryter av det gula fasadteglet. Indragna entrépartier med tidstypisk armatur. Huset har pulpettak.
Radhusen byggdes 1961.
Den så kallade Vita stan i slutet av Norra Storängsvägen är ett enhetligt radhusområde med natursköna omgivningar som byggdes 1961 med Erik F. Dahl och Arne
Strömdahl som arkitekter. Rekommendationen omfattar
dock endast de radhus i 1 plan som har beteckningen
Tickan 3-8. Husen har putsade fasader med vit eller ljusgul nyans. Pulpettak med tjärpapp.

Vita stan

Finspång

Karaktärsdrag och detaljer av värde är välbevarade entréer med sidoljus, fönsterpartier som markeras av brunlaserad träpanel.
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Hårstorp

Minkvägen 1

Dunderbacksvägen
Illervägen

Hjortvägen
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Hårstorp präglas av miljonprogrammets bebyggelse
från 1960- och 70-tal. Ett nytt sätt att se på arkitekturen
uppkom, byggnaderna skulle betraktas som strukturer
och får genom helheten sin betydelse. De kulturhistoriska värdena ligger i att helhetsmiljön är relativt autentisk. Bebyggelsen har ett samhällshistoriskt värde
från en tid präglad av framtidstro, teknikens möjligheter, samt med ambitioner om att råda bot på bostadsbristen.

Dunderbacksvägen

Tänk på:

Generellt blev bebyggelsen mer sparsmakad på detaljer under
1960- och 1970-talet. Variation uttrycks då mer i volym, material och kulör. Därmed ska det ursprungliga fasadmaterialet
behållas så långt som möjligt för att bibehålla byggnadernas
karaktär.

Dunderbacksvägen

Rek 3

Dunderbacksvägen 17-39 och 41 är ett tidstypiskt miljonprogramsområde. Lamellhusen omges av ett naturskönt
område och rikliga planteringar mellan huset bidrar till
ett väldigt lummigt intryck. Det finns stora parkeringsyKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Illervägen

Finspång

tor i anslutning till området.
Lamellhusen i 3 plan med fasader av gult tegel och plana
tak, troligen med korrugerad plåt, uppfördes 1974 efter
ritningar av arkitektavdelningen på HSB:s Riksförbund.

Hjortvägen

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Partier av träpanel
i olika kulörer, dessa bidrar till att skapa rytm och bryta
det enhetliga intrycket. Balkonger med aluminiumfronter. Aluminiumdörrar som kröns av enkla skärmtak. Garagelängor med träpanel och portar av plåt. Enluftsfönster med träbågar.

Illervägen

Rek 3

Rekommendationen omfattar Illervägen 1-3 och Igelkottsvägen 12 som ingår i ett radhusområde och ligger
centrerat kring ett grönområde med lekpark. Asfalterade gångbanor binder samman området. I anslutning till
bostäderna finns en samlingslokal.
Radhusen i 1 plan med fasad av rött tegel och sadeltak
med eternitpannor uppfördes 1975. Arkitekter var Erik
F. Dahl och Arne Strömdahl Ark SAR.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Partier av träpanel
bryter av mot det röda teglet. Entréer med sidoljus. Träfönster med vita bågar.

Minkvägen 1

Minkvägen 1

Rek 3

Villa i 2 plan uppförd 1971 som är belägen i ett område med främst enfamiljshus. Tidstypisk trädgård med
bland annat vintergröna växter. Pulpettak med plåt. Arkitekt var Hjältevadshus AB Arkitektkontor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Mur med valv. Blyspröjsade källarfönster. Välbevarad entré med ekdörr
samt sidoljus med blyspröjsade färgade glas. Markerad
skorsten. Infällt balkongparti. Pulpettak med nedfall av
träpanel i ”sandfärg”. Nivåskillnaden skapar dynamik.
Enluftsfönster med träfärgade bågar.

Hjortvägen

Rek 3

Radhusen på Hjortvägen uppfördes i 1 plan med souterrängvåning. Det är såväl en- som flerfamiljshus med
närhet till grönområden.
Arkitekt var Erik F. Dahl och Arne Strömdahl Arkitekter SAR. Fasaderna är i rött tegel och byggnaderna har
motfallstak.

Hjortvägen

Finspång

Särskilda karaktärsdrag och detaljer av värde är det indragna entrépartiet som kröns av balkongparti. Partier
av liggande brunbetsad träpanel. Radhusen har träfönster och mindre trädgårdar på baksidan.
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Grosvad

Storhagsvägen 12
Fågelsångsvägen 22
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Grosvad är ett kulturhistoriskt intressant område som
utgör en stadsdel i nordöstra delen av Finspångs tätort.
Bebyggelsen består av villor och flerbostadshus med
lägenheter. Området karaktäriseras dels genom 50- och
60-talets bostäder. I området finns även tidigare bosättningstecken i form av en grav från yngre järnåldern.
Tänk på:

Att ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp
vid restaurering. Förhindra skador i ett tidigt skede.

Fågelsångsvägen 22

Fågelsångsvägen 22

Rek 3

Tvåfamiljshus, 1½ plan med souterrängvåning med fasad av gult tegel och sadeltak med betongpannor. Huset är beläget bland främst enfamiljshus i anslutning till
skogsområde. Det byggdes 1954 efter ritningar av AB
WST hus.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Enkelt entréparti
med glasade trädörrar och skärmtak i kopparplåt. Träfönster med vita bågar.

Storhagsvägen 12

Rek 3

Storhagsvägen 12

Radhusen i 1 plan som uppfördes 1962 är belägna i utkanten av Finspång, i anslutning till Grosvads idrottsplats. De har fasad av gult tegel och sadeltak med lertegelpannor. Arkitekt var Rune Hellgren Ark. SAR.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Den gula tegelfasaden bryts av med partier av roströd puts. Enkla entrépartier. Träfönster med vita bågar.

Forngrav

KML

Vid campingplatsen, strax intill Grosvadsskolan, ligger
en mycket tydlig treudd. Gravtypen är från yngre järnåldern. Treuddens sidor är mellan 17 - 19 meter och tillhör
de större i kommunen av denna gravtyp.
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Forngrav

Finspång

Norrmalm

Kanalg 11 o 13
Kanalg 9
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Kanalgatan 9

I norra delen av Finspångs tätort ligger området Norrmalm. Området är av kulturhistoriskt intresse och
innehåller bland annat 50-talsvillor. 1950-talet karaktäriseras genom en lekfull arkitektur med stora kontraster mellan olika fasadpartier och med hög kvalitet
i detaljernas utförande. På 50-talet var byggandet ännu
hantverksmässigt och gav utrymme för speciellt utformade byggnadsdetaljer. I Norrmalm finns typiska lamellhus från denna period.
Tänk på:

Att ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären.

Kanalgatan 9

Rek 3

Lamellhus i 3½ plan uppförda 1956, beläget i området
Norrmalm. Omges av en- och flerfamiljshus i anslutning
till grönområde. Det är ett flerfamiljshus. ”Aprikosfärgad” puts med grå gavlar. Sadeltak. Arkitekt var Rune
Hellgren arkitekter.
Kanalgatan 11 och 13

Karaktärsdrag och detaljer av värde: Uthängda balkonger med fronter i sinuskorrugerad plåt. Entréparti med
aluminiumdörrar som ramas in av en mosaikbeklädd
karm. Garage i källarplan. Träfönster med vita bågar.

Kanalgatan 11 och 13

Rek 3

Lamellhusen i 2½ plan uppfördes 1954 av Henry Ståhl
Fastigheter. De har fasad i grön, röd och beige slätputs.
Sadeltak med eternitplattor.

Kanalgatan 11 och 13
Finspång

Karaktärsdrag och detaljer av värde: De två lamellhusen är kopplade och genom färgsättningen och partierna
med betongelement förstärks det varierade uttrycket.
Uthängda balkonger i sinuskorrugerad plåt. Träfönster
med vita bågar.
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Killingeön

Bellmans hä

Björn-

Torstorp
viken

Torstorp
Ridhus

Torstorp

Torstorpeberg
Fornborg

Vänersberg

Torstorps skola
Torstorps by
Idrottsplats
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Svinkärren

Kulturhistoriskt intressanta miljöer i Torstorp är bland
annat fornborgen Torstorpeberg, en defensiv borg, utmärkande för denna är dess otillgängliga placering i
landskapet. Den användes som tillflyktsort i orostider.
Sedan finns Torstorps by som karaktäriseras av dess
Hagen
radbykaraktär med byggnader
från 1700- och 1800-talen. Det är främst helhetskaraktären
av en radbys
Larstorp
struktur som ger ett miljöskapande värde. Torstorps
skola utgör också ett viktigt tecken på utvecklingen av
orten.

Falla

Tänk på:

För att bevara karaktären måste hänsyn tas till detaljerna Såg
i
bebyggelsen. Vårdas
detaljerna
i
bland
annat
fönster,
tak
och
Björkfallet
Hyttkärret berikar det uppskorstenar och den traditionella färgsättning
levelsen i det ålderdomliga kulturlandskapet.
Hyttområde

Torstorps by

Mekanisk industri

Torstorps by

Rek 2

Byn karaktäriseras av 1700- och 1800-talets hus. Det är
en by med radhuskaraktär på en ungefärlig nordsydlig
åssträckning. Bykaraktären syns tydligt med mangårdsbyggnaderna och de f.d. ladugårdarna liggandes på byHemmingstorp
gatans östra sida medan logebyggnaderna ligger i en rad
utmed den västra sidan. Den götiska gårdstypen syns
här tydligt med uppdelningen på en mangård och en
fägård avskilt med ett staket. Den torpbebyggelse som
kom att utvecklas på den gamla byns ägor är denFredriksberg
bebyggelse som passeras innan den gamla byn nås. Den nordligaste gården har med sitt månghussystem bevarat sin
prägel från tiden före laga skiftet 1862.

Marieberg

Gullerstorp

Erstorp

I en radby planlades tomterna i strikta geometriska mått

utefter en bygata. Dessa tomter blev i regel långsmala
Hemmingstorpesjön
och detta var den bidragande orsaken till den gårdsformation
som kom att utvecklas och som vi idag i flera
Lomholmen
bymiljöer i kommunen kan se tydliga spår av.
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Torstorps by
Linddalen
Finspång

Denna bebyggelseform kom att vara bestående ända
fram till 1800- talets mitt då stora förändringar tvingades fram på landsbygden som kom att få avgörande betydelse för bebyggelsemönstret. Samtliga byar lagaskiftades i Finspångs kommun under 1800-talets mitt och
senare hälft. För de flesta byarna betydde detta att den
gamla sammanhållna bymiljön försvann. Men i några
byar såsom i Torstorps by blev denna förändring inte så
påtaglig och här framträder fortfarande det gamla bondesamhällets bebyggelsestruktur.
De enkelstugor som är belägna i Torstorps by är relativt
lika varandra med röd locklistpanel och förstukvistar
som är belägna på östra fasaderna. Entrédörrar är målade i kornblåa nyanser. Fönstren har mittpost och två
rutor i varje båge. Vitmålade fönstersnickerier och omfattningar. Knutar, dörromfattningar och vindskivor är
också vitmålade.

Torstorps skola
Torstorps skola

Rek 1

Torstorps f.d. skola är från 1910 och fungerade som skola fram till 1981.
Den består av en träbyggnad om en våning och vindsvåning med dominerande frontespis och veranda. Här
finns även två uthus i träkonstruktion och en f.d. gymnastiksal. Skolbyggnaden har timmerstomme med faluröd locklistpanel. Byggnaden är idag klubbhus för Finspångs skid- och orienteringsklubb.

Torstorpeberg

KML

Fornborgen ligger tre kilometer sydost om Finspångs
centralort vid sjön Mäseln. Borgen begränsas av branta
stup från tre håll och i söder av två parallella murar, en
inre ca. 18 meter och en yttre om ca. 35 meter. I mitten
av muren finns en större ingång, två meter bred med två
större stenblock i kanterna.

Falla
Hemmingstorps hytta

Falla
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Hemmingstorps hytta

KML

Från vägen mot Tolskepp i Falla, och efter ca. 500 meter
finns platsen för Hemmingstorps hytta. På vägens norra
sida står en skylt som pekar ut den gamla hyttplatsen.
Hemmingstorps hyttruin

Finspång

Hyttområdet består idag av en hyttruin och en slagg86
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varpskulle. Själva hyttan, som låg söder om bäcken, består idag av en stor övertorvad jordkulle, 10 meter i diameter och ca. 2-3 meter hög. I norra delen av denna syns
en mindre kulle som är platsen för masugnspipan.
Hyttan byggdes upp av bergsmän i Vånga och Risinge
socknar år 1645. Den sista blåsningen i hyttan skedde
1739.

Olstorp
Pehr Hörbergs stuga i Olstorp

Pehr Hörbergs stuga

Olstorp
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Pehr Hörbergs stuga

Rek 2

Platsen är av kulturhistoriskt intresse ur personhistorisk
aspekt. Huset uppfördes under slutet av 1700-talet som
bostad åt bondemålaren Pehr Hörberg. Stugan ombyggdes och påbyggdes med tre timmervarv 1880. Pehr Hörberg har utfört ett stort antal målningar och konstverk.
Han har bland annat målat 87 altartavlor, varav 57 finns
i Östergötlands län.
Idag är den ursprungliga stugan helt förändrad, både
interiört och exteriört. Interiört finns den öppna spisen
kvar och exteriört finns entrésidan av den ursprungliga
byggnaden kvar, men är påbyggd med en våning. Huset
är även utbyggt och fungerar idag som privatbostad.

Självporträtt av Pehr Hörberg, 1807

Konstlivet hade sin första blomstringstid i Auroras Finspång på 1700-talet. Paret Jean Jacques och Aurora De
Geer samlade omkring sig både konstens och litteraturens samtida storheter som Sergel, C.A. Ehrensvärd,
J.F. Martin, J.G. Oxenstierna, Creutz med flera. En särställning intog Pehr Hörberg, (1746-1816) kyrko- och
porträttmålaren som var familjen De Geers specielle
skyddsling.
I sin självbiografi berättar Hörberg enkelt och fängslande om sin fattiga barndoms- och ungdomstid i Småland,
sina tålmodiga och målmedvetna studier först som autodidakt sedan som elev vid konstakademin i Stockholm
och om sitt liv som konstnär på Olstorp i Risinge. Hörberg var mycket produktiv. Hans egen verkförteckning
upptar över 520 verk men de var säkert betydligt flera.
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Romerska soldater med krigsbyte (1791). Målning av
Pehr Hörberg

Finspång

Köpma
Fähus

Bod

Köpma
Bostadshus 1

Redskapsbod
Köpma, fähus

Bostadshus 2
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Köpma ingick i Hällestads bergslag 1640. Köpma by är
därmed en bergsmansby. Detta innebär att bönderna
med övrig bondenäring har förenat gruvbrytning.
Byn ligger sydväst om Finspång efter en avfartsväg från
väg 51 mot Örebro. Väster om byn ligger Mörtsjön. Byn
har ursprungligen utgjorts av en radby med fem gårdar
varav två har skiftats ut vid laga skiftet 1866.

Köpma, bod

Bebyggelsen är belägen på ett höjdparti och utgörs till
största del av liggtimmerbyggnader med faluröd stående locklistpanel. De faluröda byggnaderna medför
att bebyggelsen utmed bygatan får en enhetlig karaktär. Trädgårdar upptas av gräsytor, öppen berghäll och
fruktträd.
Idag är flera av byggnaderna i behov av underhåll, den
gamla bystrukturen består av:

Bostadshus 1

Rek 2

Bostadshus 2

Rek 2

Redskapsbod

Rek 2

Bod

Rek 2

Fähus

Rek 2

Bostadshus från 1900 med en stomme av liggande timmer och fasad i stående locklistpanel. Sadeltak med
tvåkupigt rött tegel och enkupigt cementtegel. Huset har
tidigare fungerat som drängstuga.
Köpma, bostadshus 1

Bostadshuset precis sydöst om det innan är byggt i början av 1800-talet. Det är 1½ våning högt.
En redskapsbod finns sydväst om bostadshuset. En bod,
av liggtimmer och ett sadeltak av enkupigt tegel.
Boden är målad i falurött och uppförd av liggtimmer
som vilar på hörnstenar. Boden har ett sadeltak av enkupigt rött lertegel.

Köpma, redskapsbod

Finspång

Ett fähus, även den uppförd i liggtimmer med faluröd
locklistpanel.
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Ramstorp
Ramstorp
Lärarbostad

Ramstorps
skola

Ropudden

Bysjön

Aspnäs

Brantvike
Krutön

na

Ramstorps
herrgård

Yttersjön

Bäcken

Köpma, bostadshus 2

Hyttområde

Stenstorp
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Sörgården

Ramstorp ligger nordväst om Finspång. I Ramstorp
finns det kulturhistoriskt intressanta miljöer med
byggnader som väl representerar sin tids byggnadsskick med välbevarade exteriörer. Dels finns här en
herrgårdsanläggning från 1800-talet, samt skola och
lärarbostad från 1900-talet som genom ett socialhistoriskt värde vittnar om hur folk levde och arbetade.
Tänk på:

Åtgärder som medför förändring av byggnaderna bör ske i
samråd med sakkunniga i byggnadsvård. Underhåll och ändringar får inte medföra förvanskning av värdefulla karaktärsdrag.

Ramstorps herrgård

Rek 2

Ramstorps herrgård uppfördes omkring 1800. Den är reverterad och vitputsad på en stomme av timmer. Herrgården har en tre fönsteraxlar bred frontespis. Fönstren
har mittpost och tre rutor i varje båge. Mittpost, båge
och spröjs är vitmålade. Knutar, fönster- och dörromfattningar är målade i ljusgrått. Till huvudentrén leder
en dubbeltrappa med ett järnräcke. Entrédörren är en
rödmålad pardörr med svarta järndetaljer. Herrgården
har ett sadeltak med enkupigt tegel och två skorstenar.

Ramstorps herrgård

Förutom huvudbyggnaden finns två flygelbyggnader
i trä från början av 1800-talet. Strax sydost om huvudbyggnaden finns en liten timrad, faluröd byggnad.

Ramstorps skola

Rek 2

Skolan är belägen i åkerlandskap söder om Bysjön. Det
är en träbyggnad om en våning och vindsvåning byggd
1920. Ramstorps skola hade skolverksamhet mellan 1918
till 1959. Två uthusbyggnader i falurött finns.
Byggnaden är av timmerstomme och har faluröd locklistpanel. Taket är brutet med avvalmade gavelspetsar.
Spröjsade tvåluftsfönster med vita fönstersnickerier och
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Ramstorps skola

Finspång

omfattningar. Entrén består av en gråmålad pardörr.
Småskolan upphörde 1940 och småskolesalen användes
därefter som bespisningslokal.

Ramstorps lärarbostad

Lärarbostaden

Finspång

Rek 2

Lärarbostaden är byggd 1850 och är en träbyggnad om
en våning med vindsvåning och frontespis med snickarglädje. Grunden består av plockad sten med murbruk.
Huset har timmerstomme med faluröd locklist- och fasspontpanel. Lärarbostaden har spröjsade två- och treluftsfönster med vita omfattningar. Den har en modern
trädörr med stående fasspontpanel.
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KAPITEL

3

Risinge

Området är det äldsta bosättningsområdet i kommunens
södra del och den ursprungliga centralbygden i Risinge
socken innan Finspång växte som bruk och ort och tog
över den rollen.
Här finner vi spåren efter de äldsta bosättningarna i
form av gravfält vid platser som Melby, Ingelstad och
Lundby samt de äldsta ortnamnen från folkvandringsoch vikingatid med ändelser på -stad och -by som Ingelstad, Kolstad och Lundby. Indikationer på boplatser
från stenåldern är få och består i huvudsak av lösfynd
av stenyxor förutom registrerade boplatser vid Ängenäs

Den äldsta bevarade kartan från 1699 över S:ta Maria kyrka. Öster om kyrkan
var klockstapeln. Nordost
om kyrkan finns tingshus
och fattigstuga. Prästgården
var belägen där nuvarande
lönebostället är idag och
norr om kyrkan ligger
komministergården.
Sifferbeteckningar på
orginalkartan har redigertas bort.
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Risinge

Butbro

Stettin

Gron

Stjärnvik

Finspång

Lövfa
natur

Risinge kyrka

Ölstadsjöns
naturreservat

Åmlången

Hult

Ysunda
Kyrk

Ingelstad/Hultgravfältet

väg
en

Sundet

Ingelstad

Skiren

Skärvinge

Ålderdomshem
Ysundamarkens
naturreservat

S:ta Maria
kyrka
Köp

Össby
Dovern

Lundbygravfältet
fd flottbro

Gruvhål
Gruvhål

V

Eliantorps
skola

V

Storgruvefältet

Gomma

Ekön

Åsunda

Sätra
naturreservat

Björke

Mogård
Lergruvan

Sätra

Doverstorpsbron

Skäftesfall

Doverstorpslägret

Sätragruvan
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Risinge
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Ragn

sbron

Stettin

Lämmenäs

Getbron

Käxten

Lövfallets
naturreservat

Åmlången

Bondesätter

Ysunda

Vistinge

Risten
Udden

Skiren
Melby

Kolstad/Melbygravfälten

Ysundamarkens
naturreservat

Kolstads villa

Skrän

Kolstads säteri

Ryssnäs

Svärtinge
Gomma

Å

Skäftesfall
Glan

Område av riksintresse
för kulturmiljövården
Område av regionalt
intresse för kulturmiljövården

Ragnetorp

Kommungräns
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Risinge

på Risingehalvön samt vid Falla som dock här redovisas
under kapitel 2, Finspång.
Där de gamla färdvägarna löpte samman i alla väderstreck byggdes den första kyrkan under sent 1100-tal när
landet kristnades och socknarna bildades som administrativa enheter. Troligen byggdes kyrkan vid eller nära
den gamla kultplatsen, ortnamnet Lundby söder om
kyrkan anses tyda på platsen för en hednisk kultplats.
Vid kyrkan byggdes bostäder för präster och socknens
tingshus och fattigstuga.
Även om Finspångs bruk växer i betydelse så bibehåller området sin karaktär av centralbygd i kyrkliga och
sociala frågor. När den nya kyrkan byggs i mitten av
1800-talet så sker det utanför Finspång, vilket gör orten
till en av få centralorter som inte har en kyrka i centrum.
När Risinge landskommun bygger ett nytt ålderdomshem i slutet av 1800-talet sker det vid Ingelstad. Först i
slutet av 1950-talet byggs ett ålderdomshem i Finspång,
dit verksamheten vid Ingelstad flyttas.
Området är ett småskaligt jordbruksområde där järnhanteringen tidigt under medeltid kom att spela stor
roll. Det var framförallt brytningen av järnmalm i Storgruvefältet som gav ett ekonomiskt välstånd.
Risinge socken utgjorde under en kortare period, under åtminstone 1500-talet, en egen bergslag, Risinge
bergslag, men de medeltida förhållandena är okända.
I Risinge bergslag ingick förmodligen delar av Regna
socken medan de västliga delarna som t.ex. Köpma,
Olstorp, Gammalstorp och Ramstorp ingick i Hällestads
bergslag.
I och med Finspångs framväxt som det dominerande
bruket kom Risinge att förlora denna status och rättigheterna lades över på bruket. 1605 lades socknen under
”Vånga gruva”, dvs. en del av Vånga bergslag. 1683
lades ⅓ av socknen, den nordöstra delen, under landslag. Därefter hörde endast socknens sydvästra del med
främst Storgruvefältet till Vånga bergslag.
Vånga bergslag blev en del av intresseområdet för Finspångs bruk som leverantör av tackjärn. Lämningar efter hyttor finner vi bland annat vid Sätra i Doverstorp,
Falla, Lämmenäs och Lotorp.

Väggmålning i S:ta Maria kyrka. Det är en enkel, i röd
färg utförd teckning av en ryttare till häst och med en
jaktfalk i ena handen och ett jägarhorn i den andra.
Ryttaren bär kungakrona på huvudet
Risinge

Vidareförädling av tackjärnet i området kommer till
stånd under 1600-talets början när Börsjö bruk anläggs
vid nuvarande Stjärnvik och vid mitten av 1600-talet
när Ysunda bruk anläggs. Vid Vistinge anläggs en manufakturhammare 1715 som hörde till Finspångs bruk,
den flyttas dock 1763 till Börsjö som då ägs av Finspångs
bruk.
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Riksintresse kulturmiljö

MB

Området från Risinge kyrka till Össby är riksintresse för
kulturmiljövården.

Områdets huvuddrag

Området utgörs av en lerfylld dalgång med övervägande åkermark söndersplittrad av moränkullar och mindre
impediment. I nordost ligger ett större skogsområde.
Sedan 1500-talet har Risinge socken tillhört bergslagen
och järnhanteringen spelade tidigt en mycket viktig roll
genom bland annat Finspångs bruk. Det var bergsbruket
som gav medeltidens sockenbor de ekonomiska möjligheterna att bygga och förbättra sin kyrka samt bekosta
den rika utsmyckningen.
Motivering:
Centralbygd samt äldre och yngre kyrkomiljöer i småkuperat odlingslandskap med förhistorisk brukningsoch bosättningskontinuitet.
Uttryck för riksintresset:
Märklig medeltidskyrka, med välbevarade kalkmålningar (Risingemästaren) från 1400-talet, omgiven av
bogårdsmur. Prästgård från 1800-talet, hembygdsgård
samt traditionell jordbruksbebyggelse. Risinge nya kyrka i nygotisk stil från mitten av 1800-talet. Järnåldersgravfält.

Vy över S:ta
Maria kyrka,
prästgården och
hembygdsgården
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Risinge

Medeltida kyrkomiljön
Hembygdsgård
Prästgård
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S:ta Maria
kyrka

Gräns för
byggnadsminne

Risinge medeltida kyrkomiljö är av riksintresse för
kulturmiljövården. Området är av stort kulturhistoriskt värde. S:ta Maria kyrka är främst känd för sina
unika medeltida målningar. Kyrkan omges av en bygd
som domineras av jordbruket. I övrigt har socknen
präglats av järnhanteringen som en gång gav de ekonomiska möjligheterna att uppföra kyrkan och ge den
dess rika utsmyckning.
Tänk på:
S:ta Maria kyrka, interiör med
de medeltida takmålningarna

Risinge

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den
inte medför påtaglig skada på riksintresset. Kyrkan och präst-
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gården är skyddade i Kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader och
kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär
inte förvanskas. Kulturlandskapet bör bevaras.
Säkerställande:

Kyrkan och prästgårdsmiljön är skyddade i lag. Det unika
kulturlandskapet ska bevaras. Åtgärder, anläggningar och
byggnationer som påtagligt förändrar landskapsbilden i anslutning till den medeltida kyrkomiljön är olämpligt.

S:ta Maria kyrka

KML

S:ta Maria kyrka

Kyrkan är byggd under sent 1100-tal och byggdes till under olika etapper under 1300- och 1400-talet för att slutligen 1738 få det utseende den har idag. Kyrkan fungerade som sockenkyrka fram till 1849 och fick därefter
stå och förfalla. 1907 överlämnade församlingen kyrkan
till staten som uppdrog åt dåvarande Riksantikvarieämbetet att förvalta kyrkan. S:ta Maria kyrka kallas även för
Risinge gamla kyrka.
Kyrkan är mest känd för sina mycket omfattande medeltida tak- och väggmålningar. Dessa tillhör de unikaste
medeltidsmålningarna i norra Europa. De fem kryssvalven är helt täckta med ett mycket omfattande målningsprogram som bland annat utgör en hyllning till jungfru
Maria och den helige Olof. Dessa är troligen tillkomna i
början på 1400-talet. Målaren var med ganska stor sannolikhet östgöte då övriga kända målningar av samme
person finns i Östergötland. Vem han var är okänt, i
konstlitteraturen kallas han för Risingemästaren. För
några år sedan upptäcktes på södra väggen, vid predikstolen, bokstaven M målat. Detta kan tolkas som en målarsignatur. Målningarna råkade aldrig ut för reformationens övermålningsiver utan har fått åldras naturligt.
Utav övriga inventarier bör nämnas altarskåpet från
1475, triumfkrucifixet från sent 1300-tal, de två ljusstavarna (varav en med en så kallad mekanisk ängel) från
1400-talet och slutligen den nästan orörda bänkinredningen från 1600-1700-talet.

Detalj av takmålning i S:ta Maria kyrka

Den medeltida tiondeboden och Pehr Hörbergs grav

Kyrkogården omges på tre sidor av en hög putsad gråstensmur med ett sadeltak av tjärade stickspån. Stora
delar av muren har tillkommit redan under medeltiden
och är en av de ståtligaste och bäst bevarade medeltida
bogårdsmurar som finns i Sverige. Vid murens nordöstra hörn står den medeltida tiondebyggnaden. Den östra
och norra väggen utgörs delvis av kyrkogårdsmuren.
Fasaderna är putsade och avfärgade i ljust gråbrunt. Sadeltaket är belagt med stickspån och takfoten är inklädd
med bräder. I väster och öster finns det dragjärn i fasaden.
Kyrkan ligger i socknens gamla centralbygd och omges
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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S:ta Maria kyrka, bogårdsmuren

Risinge

både i norr och söder av gravfält från järnåldern som
antyder på en tidig kolonisation.
Mellan S:ta Maria kyrka och Finspång löper den gamla
kyrkvägen över Viberga, värd att vårda och bevara.

Prästgården

Prästgården

KML

Väster om kyrkan, på andra sidan vägen, ligger den före
detta prästgården. Huset är byggt 1859 efter ritningar
av stadsarkitekten Carl Theodor Malm som var Norrköpings förste stadsarkitekt. Prästgården ersatte då den
gamla prästgården som låg på ungefär samma plats.
Prästgården uppfördes till en kostnad av 3500 riksdaler.
Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i en våning
och har inredd vindsvåning under sadeltak.
Byggnaden har ett mycket ståndsmässigt utseende med
typiska detaljer i enkel Karl Johansstil. Manbyggnaden
tillsammans med de timrade flyglarna och den stora
parkliknande trädgården byggnadsminnesförklarades
1977. Året innan flyttade den siste prästen och numera
nyttjas huset av Risinge församling för olika ändamål.
Intill ligger lönebostället med arrendatorsbostad och tillhörande uthus från 1910-talet.
Skyddsbestämmelser:

Prästgården är skyddad i lag som byggnadsminne enligt beslut av länsstyrelsen 1977. Till beslutet hör följande bestämmelser:

Prästgården, flygel

1. De på den till ärendet hörande kartan med grön (här röd)
färg markerade byggnaderna får inte rivas eller till det
yttre ombyggas eller på annat sätt förändras.
2. Det på kartan med röd begränsningslinje markerade området får inte utan länsstyrelsens medgivande ytterligare
bebyggas eller på annat sätt väsentligen förändras.
3. De byggnader som omfattas av byggnadsminnesförklaringen skall ägnas för deras framtida bestånd erforderligt
underhåll, som skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

Hembygdsgården

Rek 2

På höjden i direkt anslutning till S:ta Maria kyrka ligger Risinge hembygdsgård. Den invigdes 14 september
1930. Byggnaden är uppförd 1929, i stil som en gammal
bergsmansgård med två framkammare, efter ritningar
av arkitekten Erik Lundberg från Stockholm. Virket till
hembygdsgården skänktes av socknens alla skogsägare.

Prästgården, flygel

Risinge

Den timrade hembygdsgården är byggd helt efter gammal modell, rödmålad och med knutar i hörnen samt
med timmerändarna synligt exteriört vid de bärande
väggarna. Sockeln är av natursten och byggnaden har
sadeltak. Fönstren har blyinfattade rutor och entrédör98

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

ren är av profilerande bräder målad i en grön-vit ton.
Dörr- och fönsteromfattningar är ljusgula, allt enligt den
ursprungliga färgsättningen.
Här finns också en bod från Mässelköp och en smedja
från Torstorp uppförda vid hembygdsgården.

Össby

Rek 2

Lundby

Trappåkrarna
Össby
Lundbygravfältet
Copyright© Lantmäteriet

Strax söder om S:ta Maria kyrka, vackert belägen på
sluttningen till en liten höjd ligger Össby. Mangårdsbyggnaderna består av hus i traditionellt röda och ljusa
färger från sent 1800-tal. Här finns också exempel på sekelskiftets landsbygdsbyggnation i form av hus med så
kallad salsplanlösning.

Hembygdsgården

Det gamla sockennamnet Risinge har troligen sitt ursprung från namnet på berget som ligger direkt norr om
byn. Detta hette på 1760-talet Risberget. Här sammanstrålar för övrigt gränserna mellan Össby, Lundby och
gamla prästgården.

Lundbygravfältet

KML

Söder om S:ta Maria kyrka vid gården Lundby ligger ett
gravfält utmed vägen strax sydväst om gården. På området växer björkar.
Gravfältet består av tre runda och en kvadratisk stensättning och en rest sten. Området användes som gravfält till de gamla byarna Lundby och Össby under äldre
järnåldern.
Strax norr om gravfältet ligger de så kallade trappåkrarna, ett odlingsområde i terassform, med många sägner
och berättelser knutna till sig. Dessa berättar bland annat att inflyttade munkar anlade trappåkrarna, för detta
saknas dock historiska belägg.
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Össby
Risinge

Risinge nya kyrka

Risinge kyrka
Sockenstugan
Risinge kyrkskola
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Området kring Risinge nya kyrka är av riksintresse för
kulturmiljövården och har såväl arkitektoniska värden
som pedagogiska. Miljön med sin bebyggelse vittnar
om kyrkans starka relation till skolväsendet. Bebyggelsen har ett högt regionalt värde då den är präglad av
östgötabyggmästaren Abraham Nyström och altartavlan är målad av Pehr Hörberg.
Tänk på
Risinge kyrka

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den
inte medför påtaglig skada på riksintresset. Kyrkan och prästgården är skyddade i Kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader och
kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Kulturlandskapet bör bevaras. Åtgärder
och byggnader som påtagligt förändrar landskapet är därför
olämpliga. Underhållsarbeten och andra åtgärder som medför förändring av byggnadernas exteriör bör ske i samråd med
antikvariskt sakkunniga i byggnadsvård. Eventuell ny bebyggelse bör ansluta till den lokala byggnadstraditionen, exempelvis i det här fallet, träpanel eller putsade fasader, tegeltak,
sadeltak eller brutet tak. Det arkitektoniska uttrycket kan med
fördel anspela på 1800-talets byggnadsskick, exempelvis hus i
vinkel, sadeltak, utskjutande förstukvistar.

Risinge kyrka

KML

Kyrkan ligger strax väster om Finspång på en höjd på
gränsen till sjöplatån med vid utblick över landskapet,
omgiven av en stor kyrkogård avsedd för Finspångs industrisamhälle. Kyrka och kyrkogård härstammar från
mitten av 1800-talet då Risinge kyrkplats flyttades närmare Finspång intill nuvarande riksväg 51. Prästgården
ligger vid S:ta Maria kyrka.

Risinge kyrka, interiör
Risinge

Risinge nya kyrka är en av landskapets största och ståtligaste. Den uppfördes 1845-49 av byggmästaren Abraham Nyström efter ritningar av arkitekten J. A. Hawerman på mark som skänktes av Brukspatron Reder på
Stjärnvik. Planer på nybyggnad fördes i socknen sedan
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1700-talets mitt. Sockenbon Pehr Hörberg lovade 1802
att skänka en altartavla om beslut om nybygge fattades.
Kyrkan har latinsk korsplan bestående av ett treskeppigt
långhus, enskeppigt tvärhus, ett halvrunt korutsprång i
öster (utvändigt tresidigt) samt torn i väster. Sakristian
var ursprungligen inbyggd i den norra korsarmen, men
är sedan 1954 inrymd i den södra korsarmen.
Kyrkan är uppförd i tidstypisk blandstil, med nyklassicistisk grundstruktur och dekorativa detaljer i nyrenässans och nyromantik eller rundbågestil. Exteriörens
struktur är välbevarad, med fasaderna vitputsade (tidigare gulbrunt med vita listverk) och rundbågade fönsteröppningar, trappgavlar och rundbågsfriser. Långhus
och tvärskepp täcks av sadeltak, tornet kröns av en åttkantig lanternin med spira.
Kyrkans ingång är belägen i väster. Interiören har främst
nyklassicistisk prägel, och domineras av mittskeppets
höga tunnvalv som bärs upp av parställda kolonner
med höga nyromanska kapitäl. Interiörens rika dekor
och inredning är i huvudsak den ursprungliga som
Hawerman ritade, men den förändrades åren 1900-02
vid en ganska omfattande renovering efter ett förslag
av arkitekten Erik Lallerstedt. Hela interiören målades,
tunnvalvet ornamenterades ytterligare, nya bänkar tillkom m.m. Smärre förändringar av interiören skedde
även 1920, då bland annat ett vindfång sattes in.

Risinge kyrka, altarskåp

1946 och 1966 företogs åter mer genomgripande restaureringar under ledning av arkitekten Kurt von
Schmalensee, då bland annat koret höjdes och läktarunderbyggnad tillkom. Interiören målades åter om och
långhusvalvets och korutsprångets dekor konserverades. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1809. Predikstolen ritades av Hawerman, predikstolens trappa
tillkom i samband med Schmalensees restaurering. Orgelfasaden tillkom 1871.
I kyrkan finns även ett senmedeltida högaltarskåp, som
flyttades från den gamla kyrkan 1931. Enligt en inskrift
skänktes skåpet år 1500 av kyrkvärdarna Andreas i
Mellby och Petrus i Ingelstad. Dopfunten från 1659 är en
gåva av brukspatron Louis de Geer och troligen tillverkad vid mässingsbruket i Norrköping.

Sockenstugan

Rek 1

I anslutning till kyrkan ligger sockenstugan uppförd av
byggmästaren Abraham Nyström.
Sockenstugan är byggd några år före kyrkan, 1845, och
torde vara Finspångs första offentliga byggnad. Den är
uppförd av så kallat stortegel, sannolikt från Stjärnviks
tegelbruk.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

101

Pehr Hörbergs skiss till altartavla för Risinge kyrka
Risinge

En fast skola inrättades vid kyrkan 1847 i den nyuppförda Sockenstugan som ersatte ambulerande skolor som
inrättades år 1835.
Sockenstugan ägs numera av Finskspråkiga Evangelisk
Lutherska Folkmissionen sedan 1985-86.

Risinge kyrkskola

Rek 2

Risinge kyrkskola användes som skola mellan 19171962.
Sockenstugan

Kyrkskolan har en fasad i gulmålad locklistpanel och
ett tak av svart falsad plåt. Byggnaden har fönster med
mittpost och åtta rutor i varje båge på övervåningen. På
nedervåningen är fönstren småspröjsade med sex rutor i
varje båge. Bågar, spröjs och omfattningar är vitmålade.

Ingelstad
Ingelstad/Hultgravfältet

Ingelstad
Risinge ålderdomshem

Risinge kyrkskola
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Barnhem

Risinge f.d. ålderdomshem uppfördes 1881 som ”arbetsoch försörjningsinrättning” eller fattighus.
Fattigvården var från medeltid till dess att landet indelades i kommuner 1863 en kyrkans angelägenhet. Den
bedrevs genom inrättande av fattighus eller så kallad
”rotegång”, dvs. att ”hjonen” fick vandra runt bland
socknens bönder och få mat och logi. Risinges första dokumenterade fattighus låg vid S:t Maria kyrka och inrymde 5-6 fattighjon.
När den nya kyrkan stod klar 1849 uppfördes här även
ett nytt fattighus. Byggnaden finns kvar och är idag en
privatbostad.

Risinge ålderdomshem

Risinge

Vid sin död 1845 hade Prosten Mattias Stenhammar testamenterat sitt hemman Ingelstad Västergård till socknen att nyttjas som fattigförsörjningsanstalt. Då hans
änka fick rätt att besitta gården till sin död och den blev
utarrenderad kom det att dröja innan donatorns vilja
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kunde uppfyllas.
En stark ökning av folkmängden och den nya fattigvårdsförordningen 1871 ställde nya krav på Risinge
landskommun att bättre ordna vården av gamla, sjuka
och fattiga. Fattigvården på bruken i Finspång, Börsjö
och Börgöl ombesörjdes dock av varje bruksägare fram
till 1881.
Slutligen kunde Risinge kommun besluta att uppföra
den nya ”arbets- och försörjningsinrättningen” vid Ingelstad till en kostnad av 54 426 kronor, varav brukspatron Ekman bidrog med ett lån på 15 000 kronor liksom
även patron Bergvall på Stjärnvik lämnade bidrag.

Barnhemmet vid Ingelstad

I Ingelstad inhystes personer som på grund av ålderdom, sjukdom, psykisk ohälsa, utvecklingsstörning eller
fattigdom inte själva kunde försörja sig. Det sista kunde
vara änkor med barn eller kvinnor som övergivits av
sina män.
Det blev med tiden ohållbart med den blandningen av
personer. 1909 tillkom en flygelbyggnad som bland annat inrymde ”dårceller”, den är idag sammanbyggd
med huvudbyggnaden. 1911 uppfördes vid ålderdomhemmet ett separat barnhem som kunde ha ca. 20 omhändertagna barn.
Risinge ålderdomshem var i drift till den 7 november
1956 då det nya Storängsgårdens ålderdomshem i Finspång kunde tas i bruk.
Därefter köptes anläggningen av landstinget och nyttjades som vårdinrättning för så kallade ”lättskött sinnessjuka”. Sedan början av 1990-talet bedrivs här ett privat
hem för vård och boende.

Risinge ålderdomshem

Rek 2

Barnhemmet

Rek 2

Ingelstad/Hultgravfälten

Byggnaden består idag av tre ihopsatta byggnadskroppar. Den ursprungliga byggnadskroppen är nio fönsteraxlar bred och har senare blivit förlängd genom två
mindre byggnadskroppar, belägna från södra fasaden.
Arkitektoniskt följer takhöjd och fasadfärg den ursprungliga byggnadskroppen och byggnadskropparna
bildar tillsammans en helhet. F.d. ålderdomshemmet har
en spritputsad gråmålad naturstensgrund. Slätputsad
ljusgul fasad. På den ursprungliga byggnadskroppen
finns vita slätputsade lisener som ger rytm åt fasaden.
Längs alla tre byggnadskroppar löper en vit slätputsad
takgesims. Fönsterspröjs och omfattningar är vitmålade.
Sydligaste byggnaden har på västra fasaden en frontespis med lunettfönster.
Barnhemmet är uppfört i en blandstil mellan jugend
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Ingelstad/Hultgravfälten
Risinge

och nationalromantik. Byggnaden består främst av två
större byggnadskroppar, norra byggnadskroppen har
ett sadeltak med avvalmad gavelspets. På norra gaveln
finns en inglasad förstukvist med rundbågigt tak. Den
södra byggnadskroppen har ett valmat tak. Fasaderna är
klädda i rödmålad panel. Omfattningar, spröjs och knutar är vitmålade.

Ingelstad/Hultgravfälten
Doversundsbron

KML

Gravfälten ligger på höjdområdet mellan gårdarna Hult
och Ingelstad på sydöstra sidan av vägen till S:ta Maria
kyrka. Här finns tre kvadratiska stensättningar, tre runda stensättningar, två treuddar och sex domarringar. Av
de senare är tre mycket tydliga. På större delen av gravfältsområdet växer blandskog medan domarringarna
ligger i hagmarken vid Ingelstad. Hela gravfältsområdet
har använts under både äldre och yngre järnåldern.

Doverstorp

I Doverstorp finns det flera olika miljöer som är intressanta ur en kulturhistorisk aspekt. Under Andra
Världskriget fanns här ett mottagningsläger för flyktingar som befriats från nazisternas koncentrationsläger, därmed bär Doverstorp på samhällshistoriska
värden. Området präglats även av herrgårdsmiljö och
bostadshus från 1700-, 1800- och 1900-talen.
Tänk på:

Underhållsarbeten och andra åtgärder som medför förändring
av byggnadernas exteriörer bör ske i samråd med sakkunniga i
byggnadsvård. Storgruvefältet är skyddat i Kulturmiljölagen.
Karta över Doverstorpslägret

Doversundsbron

Rek 2

En ny väg från S:ta Maria kyrka över Doversundsbron
till Doverstorp invigdes i november 1911 och ersatte den
gamla vägen som via en flottbro förband Lundby med
Ekön och sedan via den bro som finns kvar förband Ekön
med Doverstorp. När flottbron tillkom är inte känt, den
finns inte med på 1868 års häradskarta.
Konstruktionen är parabelfackverk med stående reglar
lagda på stenlandsfästen. Bron är välbevarad och tillhör
de första typerna landsvägsbroar av stål, som allmänt
började byggas på 1800-talet.

Doverstorpslägret

Rek 2

I Doverstorp fanns ett mottagningsläger och karantän i
slutet av Andra Världskriget och åren därefter. Där samlades flyktingar först från Baltikum och senare främst
polsktalande kvinnor som befriades från nazisternas
koncentrationsläger.
Polska kvinnor i lägret vid Mo gård, 1945

Risinge

Lägret i Doverstorp byggdes upp våren 1944. Från början lydde det under Statens Utrymningskommission och
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flyttades den 1 oktober 1944 till Kungliga Civilförsvarsstyrelsen.
Våren 1944 började estlandssvenskar komma till Doverstorp. Under tiden fram till april 1945 hade omkring
6 000 flyktingar från Estland passerat lägret. Av dessa
var ungefär hälften svensktalande.
Det kom också flyktingar från övriga Baltikum under
denna period. De inkvarterades bland annat i Folkets
Park och Idrottsparken i Finspång. Flyktingar togs även
emot i Regna, Igelfors, Lotorp och Svärtinge.

Mo Gårds herrgård

Polsktalande kvinnliga lägerfångar som räddats med de
Vita Bussarna kom till lägret i början av maj 1945.
Under tiden fram till det att lägret stängdes i februari
1946 passerade nästan 2 000 kvinnor mellan dess grindar.
Idag finns inte mer än grundrester kvar av lägret.

Övre Åsunda

Fallet

Fallet

Mo gård
Copyright© Lantmäteriet

Mo Gårds herrgård

Rek 2

Fallet

Rek 1

Mo Gårds f.d. herrgård uppfördes 1904-1906 efter ritningar av arkitekt Agi Lindgren. Byggnaden i gammal
herrgårdsstil är av trä och reverterad, vitputsad. Det är
en envånings byggnad med en mittrisalit i två våningar.
Det svarta mansardtaket bryts av med talrika vindskupor. Brukspatron Axel Ekman och hans maka Marianne
Klingspor lät uppföra huset, både fast inredning och
rumsindelning påminner om Finspångs slott som makarna fick lämna 1904. Sedan 1946 nyttjas Mo Gård för
vård och habilitering för syn- och hörselskadade.
Omkring 10 kilometer söder om Finspång, vid Doverstorp, ligger den autentiska bebyggelsemiljön med de två
ryggåsstugorna, Fallet och Övre Åsunda. Dåvarande
brukspatron Axel Ekman lät rusta upp ryggåsstugorna
vid Åsunda i samband med att han lät uppföra Mo gård
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Övre Åsunda

Risinge

som sitt residens år 1905.
Byggnadsår för torpet Fallet är okänt, men det är troligen uppfört under 1700-talet. Stugan, f.d. boningshus, är
knuttimrad och i senare tid, omkring 1900, brädfodrad.
Torpet Fallet har låga väggar och saknar vind. Taket
består av torv under tegel. Dörrarna är låga och breda,
sannolikt inte ursprungliga. Taket invändigt är så kallad
halvpanel. Fönstren är låga. Byggnadsstilen påminner
om ett äldre soldattorp.
Eliantorps skola

Loftboden till torpet är troligen av samma ålder som torpet. Delvis brädfodrad under 1960-talet. Boden är liten
och låg.
Torpets visthusbod är av samma ålder som övriga byggnader. Knuttimrad och med tegeltak.
Torpet torde vara ett av de få som finns kvar och ger
en riktig bild av hur ett torp var bebyggt i äldre tid i
Risingebygden.

Övre Åsunda
Sätragruvan, tunnel till dagbrottet

Rek 1

Byggnadens ålder är okänd, dock ej senare än 1830. Bostadshuset är knuttimrat och brädfodrat för åtskilliga år
sedan med breda bräder och läkt. Den från början låga
dörren är utbytt och är nu så hög att taksprånget över
densamma är genombrutet. Huset liknar en knektstuga
men är nog en bondstuga. Åsunda var tidigare en bondgård och stod i mantal.
Loftboden till Övre Åsunda är flyttad till Klippestorpsgården, Risinge Hembygdsförenings stuga i Finspång.

Eliantorps skola

Rek 2

Eliantorps f.d. skola var i bruk som skola från 1865 till
1967. Det är en träbyggnad om en våning och vindsvåning med frontespiser och farstuutbyggnad på södra
långsidan.
Sätragruvan, tunnel till dagbrottet

Huset har timmerstomme och fasad av faluröd fasspontpanel. Sadeltak med tvåkupigt tegel. Fönster är höga
spörjsade tvåluftsfönster med vita omfattningar.

Sätragruvan

Sätragruvans dagbrott

Risinge

Rek 2

Vid undersökningar 1915 hittades stora kiselmalmzoner i Sätra. Under hösten 1916 bildades AB Kis, som vid
årsskiftet 1917 började att bryta kiselmalm, som sedan
skulle användas till framställning av svavelsyra och sulfit. Behandlingsprocessen av malm gick till så att malmen fördes fram med trallvagn till ett anrikningsverk,
där malmen tömdes i ett fack som rymde 60 ton. Där
överspolades malmen med vatten och fördes vidare till
en kross som pulveriserade den. Till sist lades malmen
på stora bord där den slutliga produkten avskiljdes.
106

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

Anrikningsverket stod färdigt under hösten 1917. Biprodukterna nickel och guldockra utvanns, som användes
till Doverstorps rödfärg, en något mörkare kulör än Falu
rödfärg. AB Kis drev verksamheten vid Sätragruvan
fram till 1 oktober 1919, då stoppades all produktion och
100 man sades upp. Företaget gick sedan i konkurs 1 december 1919.
Gruvan är instängslad på grund av rasrisk, besökare bör
inte passera de tunnlar som leder till dagbrottet.

Storgruvefältet

Storgruvefältet, karta från 1816

KML

Storgruvefältet
V

Gravplats
Stora Gruvängen

V

Lilla Gruvängen

Gruvhål

Copyright© Lantmäteriet

Storgruvefältet, gravplatsen

Storgruvefältet, som ingick i Vånga bergslag, bygger
på gamla gruvtraditioner. Järnmalmsfyndigheterna
från detta område var troligen en bidragande orsak till
Risinge sockens rikedom under 1300-1400-talet. Den
gamla Henne(Heden)gruvan gav ”det bästa stål som i
Sverige vankar”. Gruvan som också kallades Vånga stålgruva drevs med avbrott ända till 1794, den uppgavs redan 1640 vara 55 meter djup. Fem år senare var den hela
120 meter djup. Brytning förekom i ett 20-tal gruvschakt
vilka med tiden kom att bilda större schaktenheter. Från
1750-talet bedrevs brytning i huvudsak endast i Lilla
Krokgruvan och när bergslagen upphörde var det den
enda som fortfarande drevs. Inte förrän 1828 upphörde
brytningen i denna gruva.

Gravplats

Storgruvefältet

KML

Gravplatsen har troligen använts för andakt före nedstigningen i gruvan. Enligt muntlig tradition ska personer som förolyckats i gruvan vara begravda på ”kyrkogården”.

Ekön

Från Åsunda nås bron som leder ut till Ekön, denna
både natur- och kulturhistoriskt mycket intressanta miljö. Ekön, eller Önan/Önne som det hette längre tillbaka,
var från 1600-talets första hälft en frälse och säteribebyggelse. Här residerade under 1600-talet det kända paret
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Storgruvefältet

Risinge

Mattias Kagg och hans hustru Märta Ulf. På en karta
från 1762 finns en omfattande bebyggelse, strax söder
och väster om den byggnad som idag finns på ön. Förutom säteribyggnaden med dess fyra flyglar fanns ladugård, magasinsbyggnader och tjänstefolksbostäder.

Ekön, torpet

Om den kvarvarande byggnadens historia på Ekön råder viss osäkerhet. En traditionsberättelse är att stugan
ska ha varit en jaktstuga till bruksherrskapet på Finspång, Jean Jacques De Geer och hans hustru Aurora.
Denna byggnad låg ursprungligen vid Östra Mark i
Regna socken och skulle ha flyttats till Ekön, i så fall någon gång under 1800-talets första hälft.
På den nuvarande byggnadens murstock står årtalet
1846. Detta kan tolkas som om byggnaden uppfördes
detta år eller byggdes om. Vissa tecken på byggnadens
vindsvåning tyder på att byggnaden har höjts några
stockvarv.
Som flygel till denna byggnad ligger en knuttimrad
bod med brutet tak och avvalmade gavelspetsar. Denna
byggnad kan vara från den gamla säteribyggnationens
tid. De övriga husen från det gamla säteriet revs för övrigt i början på 1900-talet.
Den i Finspångs kommun ovanliga gulsippan förekommer i ett mindre antal på Ekön och i stort antal på Killingön, norr om Ekön. På ön finns också stora ekar, askar
och almar som bland annat bildar allé upp mot det forna
säteriet.

Ekön, bod

Sydöst om bebyggelsen finns landfästen kvar för den
flottbro som tidigare förband Ekön med Lundby och
Risinge när vägen från Risinge till Doverstorp gick över
Ekön.

Bostadshus

Rek 1

Ekonomibyggnad

Rek 1

Byggnaderna på Ekön har en mycket ursprunglig prägel.
Bostadshuset består av en sidokammarstuga uppförd
i en våning på en naturstenssockel. Fasaden är klädd
i rödmålad stående lockpanel och sadeltaket är belagt
med enkupigt rött tegel. Vindskivor och omfattningar i
snickarglädje är vitmålade.
Ekonomibyggnaden är en avlång byggnad som står på
en naturstenssockel. Fasaden består av rödmålat liggtimmer. Sadeltak av enkupigt rött tegel med avvalmade
gavelspetsar.
Rekommendation

Ekön
Risinge

Bostadshuset och boden har en mycket välbevarad exteriör och
en arkitektonisk framtoning av stor betydelse. Området som
helhet bör ej ytterligare bebyggas.
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Stjärnvik

Stjärnviks slottsmiljö är som helhet komplett och har
ett miljöskapande värde som förstärks av en engelsk
park i nära anslutning till slottet, samt en stenbro från
1857. Ekonomibyggnaderna är rikt dekorerade med
sågade snickerier, de har ett arkitektoniskt värde och
vittnar om tidens lokala byggnadstradition.
Tänk på:

Generellt är det viktigt att värna bebyggelse- och landskapsmiljön i området där väg 51 passerar Risinge och Stjärnvik.
Det verksamhetsområde som finns strax väster om Risinge
och Stjärnvik förtar till stor del landskapets kulturhistoriska
och estetiska värden och fortsatt utbyggnad här bör begränsas.
Underhållsarbeten och andra åtgärder bör ske i samråd med
sakkunniga i byggnadsvård. Ta vara på karaktären och byggnadernas sågade snickeridetaljer.
I Börsjö ström, som den kallades förr, fanns från början
tre vattenfall, innan dessa vid kraftstationens anläggande 1913 förvandlades till ett högre fall vid mellersta fallet. Vid det mellersta fallet låg sedan 1543 en mjölkvarn
och senare även en såg. Med största säkerhet har här
funnits en kvarn även före 1543. Vid det nedre fallet låg
en stångjärnshammare och vid det övre sedermera en
knipphammare samt en spikhammare.

Stjärnviks slott, fasad mot parken, före 1884

Herrgården ligger på gammal frälsejord som sedan
1500-talet haft säterinatur. Den första kända ägaren av
Börsjö var Per Ingemundsson.

1868 - 1877 års häradskarta
över Stjärnvik och Risinge
kyrka
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Risinge

Sven Knutsson, skräddare, borgare och tillika rådman i
Vadstena hade fyra barn som kom att få stor betydelse
för Börsjö. Sonen Udde Svensson köper Börsjö 1610 av
Henrik Henriksson, Karl IX sekreterare. När Udde avlider 1622 blir svågern Rolof Mackey huvudägare genom
arv och köp. Mackey var en skotsk adelsman. Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet flyttar många
skottar till Sverige, en del av religiösa skäl, andra som
handelsmän och andra som soldater i svenska kronans
tjänst.
Bron till tegelbruket

Rester av ett tegelbruk

Rolof Mackey anlade de första stångjärnshamrarna vid
Börsjö ström under 1620-talet. Det framgår av bland annat 1627 års dombok där Rolof Mackey kärade till sin
hammarsmed Per Sten, samt ett avtal mellan Rolof och
Louis De Geer om leverans av stångjärn till Finspångs
bruk. Rolof kom dock under ekonomiska svårigheter
och var tvungen att pantsätta två hammare. Det gick så
långt att gården 1628 ”uppbjöds för oguldna utskylder” och
kronan tog över dispositionsrätten för räntan.
Sven Knutssons son Anders Svensson som trädde i statstjänst, sannolikt redan under Karl IX :s tid, har kommit
att kallas ”Sveriges förste diplomat”. Han medföljde
ambassaden till Holland och Frankrike 1610 och företog
senare långvariga utländska resor och spelade en viktig
roll som politisk rapportör. Efter Gustav II Adolfs landstigning i Pommern 1630 begav sig Anders Svensson i
juli 1630 till svenska lägret för att vid ankomsten adlas
Ödell/Ödla och förlänas räntan för Börsjö. Han utnämndes till Resident i Hamburg men avled i Lübeck i september 1630 under resan till Hamburg.
Brodern, majoren Knut Svensson, tillträdde som faktisk
ägare till Börsjö troligen genom arv, panträtt och förmyndare för barnen till Anders Svensson Ödla. Knut
Svensson adlades även han som Ödell/Ödla år 1632.
Börsjö bruk bestod år 1640 av fyra stångjärnshamrar och
sju härdar samt en knipphammare. De lades dock ner
på grund av brist på kol utom en hammare, som sonen,
landshövding Udde Ödla, lät bygga upp på nytt.
När major Gabriel Gyllenståhl blev ägare 1689 är hammaren i ett mycket förfallet skick, vilken majoren fick
tillåtelse att reparera och ånyo sätta i drift, bara han inte
utökade smidet utöver det som var tillåtet, samt försörjde den med kol från egna skogar, samt även lite köpekol
från Risinge där dock Finspångs bruk hade företräde.

Kungatavlan vid Stjärnvik

Risinge

År 1721 ger Bergskollegium Carl Du Rietz, dåvarande
ägare, privilegiet att anlägga en knipphammare vid
strömmen. Denna kallades även Knipp- och manufakturhammare med tvenne härdar, där han av eget stångjärn skulle tillverka sådana bruksföremål som spjällplåtar, pannor, skyffeljärn, spadjärn, billar, hästskor samt
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allehanda sorters spik. Man får också veta att den anlades söder om strömmen och att hammaren var ganska
liten.
Du Rietz barn säljer Börsjö till Överintendenten Louis
De Geer på Finspång. Denne bytte 1750 namn på herrgården till Stjärnvik, troligen till minne av sin första hustru Eva Christina, född Oxenstierna, som avled detta år.
Dock behåller järnbruket namnet Börsjö.
År 1763 ägs bruket av Jean Jaques De Geer. Han ägde
vid detta tillfälle även en knipphammare i Vistinge och
hans önskan var nu att förena de två knipphamrarna till
en större vid Börsjö. Denna tillåtelse fick han. Vid denna
knipphammare eller manufakturverk, som även var försett med ett klippverk skulle grövre manufaktur som till
exempel plogbillar tillverkas. Detta nya verk skulle ha
namnet Börsjö Manufakturverk och ha egen stämpel.

Texten på Kungatavlan vid Stjärnvik:

ÄLSKAD KONUNG
GUSTAF IV ADOLPH
OCH WÖRDAD FURSTE
HERTIG CARL AF SÖDERMANLAND
ÄRHÖLLO
UNDER DENNA EK
AF
TROGNE UNDERSÅTARE
FRÅN
BYGDEN FÖRSAMLADE
TUSENDE VÄLSIGNELSER
D XXVII JUNII MDCCXCV
DEN
HELGAS DÄRFÖRE
ÅT EFTERKOMMANDE
TILL
VARAKTIG ÅMINELSE

När Daniel Eberstein köpte Börsjö bruk av Jean Jaques
de Geer 1803 ingick han tydligen ett avtal med denne
att hans bruk skulle bli delaktigt av ett högre smide för
Finspångsverken. Under änkefru Ebersteins tid minskades tackjärnssmidet betydligt för att 1841 under Brukspatron Didrik Reders ägartid utökas till två hammare.
Under 1850-talet inrättades två franche-comtéugnar,
vilka var en förbättring mot den tidigare tyskhärden, i
det att kolåtgången minskades. Dessa ugnar konkurrerades dock snart ut av lancashiresmidet och i början av
1860-talet stannade hamrarna vid Börsjö ström för gott
då Fredric Bergwall ägde Stjärnvik.
Till herrgården fanns en omfattande engelsk park vid
sjön Gron som framgår av häradskartan från 1868-1877.
Parken är idag igenvuxen men spåren av anlagda gångar och anordningar är tydliga. Här finns flera ovanliga
träd och växter som t.ex. blodek.

Stjärnvik
2
1 3

Hammarområde

8

5
7
6

11

Bro

Kraftstation
Hammarområde

9 10

4
Kungaeken

Tegelbruksområde
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Risinge

Vid Stjärnvik har det funnits en kvarn. Både kvarnbyggnaden och mjölnarbostaden finns kvar. På platsen för
kvarnen anlades ett vattenkraftverk 1912-1913. Kraftstationen byggdes ovanpå den gamla kvarnen och sågen.
Tre fall byggdes om till ett fall. Den mellersta dammen
byggdes om i granit och höjdes med 1,5 meter så att det
mesta av övre dammens rester kom under vatten.
Förr gick den gamla landsvägen förbi Stjärnvik, över den
ålderdomliga stenbron och fram mot den f.d. mjölnarbostaden. Vid vägkorset fanns ett numera rivet gästgiveri
med anor från 1700-talet.
Stjärnviks kraftstation

Stjärnviks slott

Risinge

Söder om nuvarande bro för riksvägen finns grundrester
av Stjärnviks tegelbruk. Här finns även Kungaeken med
en järntavla som förkunnar att risingeborna uppvaktade
den unge tronarvingen, 17-årige Gustaf IV Adolf, och
hans farbror hertig Carl, som ledde förmyndarregeringen, när de år 1795 passerade Stjärnvik på sin väg mot
Finspång. Gustav IV Adolf avsattes 1809 i en statskupp
och tvingades i landsflykt.
På den så kallade medeltidsvägen vid kungaeken fanns
det ett vad över ån mellan sjöarna Gron och Åmlången
nedanför fallen vid Stjärnvik. Här finns ett antal små
platta öar som antyder att det troligen funnits något
sorts broliknande förbindelse över ån.
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Stjärnviks slott

Rek 1

Se 1 på kartan

Namnet Stjärnvik härrör från 1750-talet. Dessförinnan
hette herrgården Börsjö. Den första herrgårdsbyggnaden uppfördes troligen ca. 1650 som residens till släkten
Ödla. Herrgårdsbyggnaden ombyggdes första gången
1750 när Överintendenten Louis De Geer ägde Stjärnvik
samt 1863, under brukspatron Fredrik Bergwalls tid, efter ritningar av Th. Glosemejer.
Den nuvarande huvudbyggnaden härrör från den genomgripande ombyggnaden 1910-1913. Den kände
slottsarkitekten I.G. Clason utformade den strama barockinspirerade arkitekturen.

Stjärnvik, Förvaltarbostaden

Stjärnviks slott är ett putsat stenhus med en gemensam
källarvåning och därpå ett mittparti i 2½ våningar med
två sidopartier 1 våning höga. Byggnadens mittparti
kröns av ett säteritak i rött enkupigt tegel samt takkupor,
mittdel och skorstenar är i svart falsad slät plåt. Byggnaden har till övervägande del fönster med mittpost och
småspröjsade med 10 rutor i varje båge. Fönsterbågar
och altandörr är gråmålade. På byggnadens västra långsida finns altan med trappor i puts med svarta smidesräcken. Byggnaden har en huggen granitsockel. Husets
sidopartier avslutas med terrasser. På byggnadens östra
långsida finns ett klocktorn med entrédörr. På huset
finns ornament och dekorationer utförda i slätputs.

Norra flygeln

Rek 1

Se 2 på kartan

Norra flygeln är uppförd i två våningar och byggd cirka
1650. Den har troligen varit bostad för tjänstefolk. Den
används idag som lagerlokal. Stommen består av en träkonstruktion med tegelfyllning. Byggnaden har bräddörrar med liggande panel. På fasaden finns dekorationer i
form av listverk gjorda i beige slätputs. Fönsterbågarna
har mittpost med 4-10 rutor i varje båge. Byggnaden har
ett sadeltak med enkupigt tegel.

Södra flygeln

Stjärnvik, Inspektorsbostaden

Rek 1

Se 3 på kartan

Södra flygeln fungerar idag som hyresbostad, den är
också uppförd runt 1650 i två våningar. Den är uppförd
med en stomme av liggande timmer och med en fasad
av vit spritputs. Den har också dekorationer av slätputsade listverk på fasaden. Södra flygeln har ett sadeltak
med enkupigt tegel.

Förvaltarbostaden

Rek 2

Se 4 på kartan

Den f.d. Förvaltarbostaden är troligen uppförd under
1700-talet. Det reverterade timmerhuset har ett enkelt
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Stjärnvik, Sjöstugan

Risinge

sadeltak med enkupigt rött tegel. Fasaden har en vit
slät revertering. Vindskivorna är rikt dekorerade med
vita lövsågade snickerier. På den västra gaveln finns en
veranda med stående och liggande vit pärlspontpanel
samt tak av falsad plåt.

Inspektorsbostaden

Rek 2

Se 6 på kartan

Stjärnvik, verkstadslänga

Bostadshus i 1½ plan med sadeltak belagt med rött betongtegel. Uppförd i slutet av 1800-talet i liggande timmer med vit revertering. Dekorativa utsmyckningar
är utförda i putsen kring fönster, hörn och fönsteröverstycken. På den västra långsidan finns en vitmålad
utbyggd veranda med en träfärgad dörr. Huset har ett
stort takutsprång med profilerade konsoler.

Sjöstugan

Rek 2

Se 5 på kartan

Stjärnvik, ladugård och stall

En tidigare arbetarebostad byggd på 1700-talet. Huset
är uppfört i liggande timmer med fasad av gul stående
locklistpanel. Byggnaden är rikt dekorerad med sågade
snickeridetaljer kring skärmtaket över entrén, kring omfattningar, konsolerna som bär upp takutsprånget samt
den överskjutande delen av panelen under takfoten.
Omfattningar, fönsterbågar, knutbräder samt skärmtaket är vitmålade. Entrédörren är inte ursprunglig. Sjöstugan har ett flackt sadeltak av tegel och två skorstenar.

Verkstadslänga

Rek 2

Se 7 på kartan

Verkstadslängan består av fyra sammansatta byggnadsdelar som genom tiderna har haft olika funktioner och
syften. Den så kallade verkstadslängan har bland annat
innefattat stall, verkstad, svinhus och snickeri.

Stjärnvik, kvarn

Den östligaste byggnadskroppen har en högre naturstenssockel än övriga, i denna byggnad kan det från
början ha inrymts finare hästar tillhörande inspektorn.
Byggnaden bredvid kan bland annat ha använts till förråd, och under senare tid som verkstad då byggnaden
har fått bättre ljusinsläpp i form av större fönsteröppningar. Dessa två byggnader har arkitektoniskt samma
stil, men är sammansatta med en något lägre byggnad
som är klädd i vitmålad puts. Den putsade byggnaden
har under en period bland annat fungerat som svinstall.
Under 30-40 talet ska det ha funnits en gång för grisarna,
i form av en stenmur, som ledde från svinstallet och ner
till sjön. Den nordligaste byggnaden kan ha inrymt ett
snickeri.

Ladugård och stall

Rek 2

Se 8 på kartan

Stjärnvik, magasin

Risinge

Stall-, och ladugårdsbyggnaden är uppförd ca. 1885.
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Den är uppförd i liggande timmer med fasad av gul stående locklistpanel med lövsågade snickeridetaljer på panel och på fönster- och dörromfattningar. Tak med grön
profilerad plåt. Byggnaden har genomgående svartmålade dörrar, omfattningar och fönsterbågar.

Kvarn

Rek 2

Se 9 på kartan

Byggnaden är från ca. 1885. Stommen är i liggande timmer och fasaden är i gul stående locklistpanel med lövsågade snickeridetaljer på panel. Även fönster- och dörromfattningar har dekorativa vitmålade utsmyckningar.
Byggnaden har ett sadeltak i grön profilerad plåt med en
centrerad frontespis på byggnadens södra fasad.

Magasin

Stjärnvik, bostden Spiksmedjan

Rek 2

Se 10 på kartan

F.d. spannmålsmagasin i tre våningar och vindsvåning
är uppförd 1805. Byggnaden står på betongplintar. Den
har stomme av liggande timmer med vit revertering.
Knutar och omfattningar i vit slätputs. Dörrar och luckor är svartfärgade. Sadeltak med röda tegelpannor.

Spiksmedjan

Rek 2

Se 11 på kartan

Bostadshus i 1½ plan med brutet tegeltak, troligen byggd
på 1700-talet. Uppförd i liggande timmer med fasad av
gul stående locklistpanel. Byggnaden har ett skärmtak
på södra långsidan med vitmålade lövsågade snickeridetaljer. Fönsterbågar samt omfattningar är vitmålade.
Fönstren har mittpost med tre rutor i varje båge. Entrédörren är inte ursprunglig.

Stjärnviksbron

Rek 2

Bro över Grons utlopp vid Stjärnviks säteri. Karaktäristiskt för bron är de välbyggda och i förhållande till valvet ovanligt långa anslutningsmurarna. Byggnadsåret är
1857. Översta skiktet har pågjutits med betong. På grund
av en nedströms fördämning är stora delar av valvet under vatten. Bron ingår som ett organiskt och väsentligt
element i det omgivande landskapet.

Stettin

Stjärnviksbron

Stettin

Rek 2

Stettin som ursprungligen var ett torp under Stjärnvik
består av en stuga och en loftbod i mycket välbevarat
skick. Stugan är i två våningar och av enkelstugetyp.
Den innehåller ett rum och kök på nedre planet samt
nattstuga och kammare på övre planet. Byggnaden är
timrad men senare brädfodrad. Mått: 8,3 x 6,0 meter.
Loftboden är en mindre, nästan fyrkantig byggnad.
Loftet är beläget på ena gaveln, vilket inte är så vanligt.
Mått: 4,9 x 4,0 meter.
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Stettin, loftbod

Risinge

Ysunda
10

Ysunda
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Ysunda utgör en välbevarad bruksmiljö tidigast känd
från 1640, järnbruket kom att drivas fram till 1872.
Bruksmiljön är som helhet komplett och har därmed
ett miljöskapande värde. Den nuvarande bebyggelsen
fick sitt huvudsakliga utseende under 1800-talet.
Tänk på:

Att ny bebyggelse tar hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp
vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Ysunda bruk, på 1860-talet. Fotografi
efter bildmontage i Ysunda ägo

Risinge

Ysunda herrgård ligger vid strömmen där sjön Åmlången övergår i Glan. Här vid strömmen anlades redan
1640 ett järnbruk som kom att drivas fram till 1872. Det
fick privilegier 1666 av drottning Kristina. Ysunda ägdes under 1600-talet av Sten Ivarsson. Från 1687 inträ-
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der Hans Schmidt och hans hustru Brita Dissman som
ägare. Sedermera övergår ägandet till deras dotter Anna
Kruse och länsman Gudmund Larsson. 1700 ägs Ysunda
av majoren Gabriel Gyllenstål. 1725 ägs Ysunda av arvingarna till Gudmund Larson. 1760 ägs Ysunda till ¾
av justitieborgmästaren i Norrköping Claes Per Jancke
och assessorn Karl Nik. Wadström till ¼, med privilegier
för en hammare och två härdar.
Vidare omnämns Översten Erik Jöran Adelswärd som
ägare. 1788 köps Ysunda av Jean Jacques De Geer för
att samma år övergå i ägo till sekreteraren Johan Pamp.
1799 är Ysunda manufakturverk privilegierat till inrättande av en knipphammare och en spikhammare.

Ysunda herrgård

1817 ärvs bruket av häradshövding J.J. Pamp, vilken
1826 säljer Ysunda till sin svåger Magnus Lorentz Ekelund och är sedan dess i familjen Ekelunds ägo. 1844 köper Magnus Lorentz Ekelund även Börgöls bruk.
Här finns idag en väl sammanhållen bruks - och herrgårdsmiljö i 1800-talsstil. Av smedjan finns dock enbart
en husgrund kvar, strax intill kvarnen.

Herrgården

Rek 1

Se 1 på kartan

Den nuvarande huvudbyggnaden i två våningar tillkom
troligen i slutet av 1700-talet men fick sitt nuvarande utseende på 1840-talet av den kände östgötabyggmästaren
Abraham Nyström. Arkitekt var J.A. Hawerman, samma man som gjorde ritningarna till Risinge nya kyrka
och sockenstuga.
Byggnaden är uppförd i liggande timmer och reverterad
med vit slätputs. Byggnaden är 8 fönsteraxlar bred och
har ett sadeltak med frontespis. Fönstren har korspost
med en ruta i varje överbåge samt två rutor i varje underbåge. Huset har en veranda med gjutna pelare samt
en balkong med ett räcke i svart smide. Fönsterbågar och
dörrar är grönmålade. Skorstenarna är inklädda med
svart slätplåt. Under taklisten finns en bård med terrakottaornament.

Flygel

Ysunda, flygel till herrgården

Ysunda, vedbod och kvarn

Rek 1

Se 2 på kartan

Flygelbyggnaden i 1½ våning byggdes 1890 som förvaltarbostad.
Den är uppförd i liggande timmer med en vit revertering och sadeltak med rött enkupigt tegel. Fönstren har
mittpost och tre rutor i varje båge. Byggnaden har en vitmålad träveranda med lövsågade detaljer och ett tak av
svart falsad plåt. Över entrédörren och verandan finns
en takkupa med stående vit panel och lövsågade detaljer.
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Ysunda, brygghuset

Risinge

Brygghus

Rek 2

Se 3 på kartan

Det f.d. brygghuset byggdes på 1880-talet. Det är uppfört i liggande timmer med faluröd liggande panel på
förvandring. Panelen är dekorerad med lövsågade detaljer. Fönsterspröjsarna är indelade på ett dekorativt sätt
och fönster och dörromfattningar har fått en dekorativ
utformning. Knutbräder, vindskivor, fönsterbågar och
omfattningar är vitmålade, dörren är svart. Gavelsidan
mot ån har svarta blindfönster.
Ysunda, Lyktan, arbetarebostad

Vedbod

Rek 2

Se 4 på kartan

En vedbodlänga från 1800-talets senare hälft som är
uppbyggd kring en knuttimrad loftbod. Den har fasad
av faluröd panel på förvandring. Sadeltaket är klätt med
enkupigt rött tegel. Byggnadens dörrar är svarta.

Kvarn

Rek 2

Se 5 på kartan

Kvarnen i tre våningar är byggd 1901. Kvarnverksamheten upphörde 1945. Delar av inredningen finns kvar.
Ysunda, magasin

Det är en träkonstruktion med en faluröd slät panel på
förvandring. Taktäckningen är av svart profilerad plåt.
Byggnadens dörrar och luckor är svarta. Knutbräder och
profilerade omfattningar är vitmålade.

Magasin

Rek 2

Se 6 på kartan

Det två våningar höga magasinet, som tidigare använts
som spikmagasin, uppfördes på 1880-talet. Stommen är i
liggande timmer. Sadeltak med enkupigt rött tegel. Dörrar med trappa och fönsterluckor är svarta. Fönstergluggarna är gallerförsedda med vita profilerade omfattningar. Takfoten vilar på faluröda profilerade konsoler.

Lyktan
Ysunda, svinstian

Rek 2

Se 7 på kartan

En f.d. arbetarebostad av parstugetyp från början av
1800-talet. Uppförd av liggande timmer med faluröd
liggande panel på förvandring. Sadeltak med tvåkupigt
rött tegel. Byggnaden har fönster med vitmålade bågar
och omfattningar med lövsågade detaljer. Det är fönster
med mittpost och två rutor i varje båge. Byggnaden har
ett stort takutsprång med en vit profilerad list. Gavelröstet är panelbeklätt med utskurna detaljer. De profilerade
vindskivorna är svartmålade.

Svinstia

Rek 2

Se 8 på kartan

Ysunda, Bruket

Risinge

Den f.d. svinstian från 1880-talet är en liggtimmerbyggnad med sadeltak av grå eternit. Fönsterbågar, spröjsar
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samt omfattningar som är dekorativt utformade är vitmålade. Vindskivor och knutbräder är svarta.

Bruket

Rek 2

Se 9 på kartan

Den f.d. arbetarebostaden är byggd i slutet av 1800-talet,
den inrymde ursprungligen tre bostäder. Den är uppförd i liggande timmer med faluröd stående locklistpanel. Sadeltaket har grå eternitbeklädnad och skorstenarna är putsade. Omfattningar, fönsterbågar, knutbräder
och vindskivor är vitmålade. Det finns två vitmålade
verandor med papptak.

Såg

Ysunda, såg

Rek 2

Se 10 på kartan

Sågbyggnaden från 1870- till 1890-tal är uppförd i träkonstruktion med fasad av faluröd stående locklistpanel
och svarta knutbräder. Sadeltak med grå profilerad plåt.
Fönsterbågar och omfattningar är vitmålade.

Ysunda villa

Rek 2

Byggnaden är uppförd 1894-95 i trä och reverterad.
Ysunda villan står på en grund av kvaderhuggen gråsten. Byggnaden har ljust spritputsade fasader och vitmålade snickerier. Fönsterkarmar och fönsterbågar är
grönmålade. Tak av grön profilerad plåt.

Ysunda villa

Kolstad
Melby

Gravfält
Gravfält
Kolstad villa

Ysunda villa
Kolstads säteri

Copyright© Lantmäteriet

I Kolstad finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer, de
tidigaste är i form av järnåldersgravar. På 1600-talet
kom bebyggelsen att växa fram kring Kolstad säteri.
Säteriet är beläget vid den gamla färdvägen mellan
Norrköping och Finspång, där idag riksväg 51 går.
Tänk på:

Att ny bebyggelse tar hänsyn till stads- eller landskapsbild
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Melbygravfälten

Risinge

samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp
vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Kolstads säteri

Kolstads säteri

Rek 2

1610 såldes Kolstad till Per Månsson Utter, kammarråd
hos hertig Johan av Östergötland. Han erhöll av hertig
Johan ärftlig frälsefrihet på egendomen den 19 oktober
1613. En ny epok inleddes nu på Kolstad i och med att
släkten Utter köpte hela egendomen. 1620 ombildades
Kolstad till säteri och Per Månsson Utter lät uppföra en
mer ståndsmässig bostad.
Den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd omkring
1795 av Israel Trolle. Byggnaden är av timmerstomme
och med vitreverterad fasad, i två våningar med brutet
tak. Den bågformade frontespisen tillkom vid en restaurering 1919. Fönstren har korspost och är småspröjsade
med fyra rutor i den övre bågen och sex rutor i den nedre bågen. Bågar och spröjs är rödmålade. På entrésidan
finns två målade blindfönster.

Kolstads villa

Rek 2

Huset är den f.d. arrendatorsbostaden, till Kolstads säteri. Byggnaden ligger utmed Norrköpingsvägen, på en
liten höjd vid Ysundaviken.

Kolstads villa

Huset är troligen uppfört under sent 1800-tal i trä med
sadeltak och avvalmade gavelspetsar. Fönstren har korspost respektive tvärpost med rödmålade bågar.

Kolstad/Melbygravfälten

KML

Omkring 8 - 9 kilometer öster om Finspång, utmed
Ysundaviken, ligger två gravfält strax intill varandra.
Det östra gravfältet består av sju runda stensättningar
och tre runda högar. Stensättningarnas storlek är mellan
6 - 7 meter i diameter. Vid utgrävningar 1923 har här
bland annat hittats pilspetsar och en keramikkruka. På
gravfältet växer stora ekar.
Det västra gravfältet består av nio runda stensättningar
och en rund hög. Båda dessa gravfält är från äldre järnåldern.

Getbron
Getbron

Risinge

Rek 2

Getbron är en timrad enplansbyggnad målad i falurött.
Stugan har sadeltak i tegel och dominerande vindskivor.
På gavlarna har moderna fönsteröppningar tagits fram.
Fönster- och dörromfattningar liksom knutar är vita.
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KAPITEL

4

Lotorp

Namnet Lotorp är tidigast belagt från år 1364.
I äldre litteratur omtalas en fornborg på Loreberg nordväst om samhället. Enligt Wangel 1762 var alla uppgångar till bergets topp spärrade av kraftiga stenhopar.
Överst på berget fanns runor och ett kors - förmodligen
en torshammare - inhuggna i berget. Ingenting av detta
kan återfinnas idag.
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Lotorps bruk omkring år 1900

Lotorp
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Lotorp
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Sedan mycket länge har järnmalm brutits och bearbetats
i lotorpsbygden. Vid sjön Blekens sydöstra hörn finns
rester av en bondhytta, Kolhyttebacken.
1635 grundades Lotorps bruk av Gillius Johansson som
också kallade sig Gillis de Flon. Det bestod till en början
av en hammare och en härd, men utökades snart till två
härdar. Produktionen vid bruket var då endast stångjärn. 1662 fick De Flon och några i orten bosatta bergsmän tillstånd att anlägga en masugn för smältning av
den närbelägna Flasbjörkegruvans malm.
I början av 1700-talet sinade emellertid gruvan och
bruksägaren fick Bergskollegi tillstånd att lägga ner
masugnen och i dess ställe uppföra en knipphammare
med två härdar för tillverkning ”af Pannor, Skyfflar, Spadejern, Billar samt allehanda slags spijk”. Knipphammaren
var i gång till 1742, då tillverkningen vid denna, av dåvarande ägaren faktor Reef, omlades till gevärspipor, så
kallade rörplåtar.
Nästa utökning av brukets produktion gjordes 1854, då
två härdar från Djurshytte bruk i Hällestad förflyttades
till Lotorps stångjärnssmedja. Lotorp hade sedan omkring 1780 ägts av Finspångs Styckebruk. När bruken
köptes av brukspatron Ekman kom Lotorp att blomstra
som aldrig förr.

Rodret till pansarbåten ”Manligheten” tillverkat i
Lotorp omkring 1905

På 1850-talet ersattes det otidsenliga tysksmidet i stångjärnssmedjan med det betydligt rationellare lancashiresmidet. På 1850-talet byggdes järnväg mellan Finspång
och Lotorp, i början användes hästar som dragare, men
sedan köptes lokomotiv. 1867 byggdes ett turbindrivet
valsverk vid bruket.
Men stångjärnssmedjan, eller smältsmedjan som den
kallades efter lancanshiremetodens införande, började
bli allt för trång och otidsenlig. Ekman beslutade sig
då för att uppföra en ny smältsmedja. Den nya smältsmedjan till vilken också hörde en kanal byggdes 1876.
Smedjan var en av Sveriges största och modernaste och
innehöll tio lancashirehärdar, två vattendrivna hammare samt en ånghammare.

Vevaxel till blåsmaskin smidd i Lotorp 1905, med en
vikt på 1300 kg

På 1880-talets slut började Finspångs bruk att tillverka
kanoner av stål i stället för av gjutjärn. För denna tillverkning uppfördes två martinugnar samt stålgjuteri
vid Lotorps bruk och produktionen vid detta verk var
snart uppe i 7.000 ton årligen. Dessutom byggdes en ny
stor manufaktursmedja för tillverkning av yxor, spett,
släggor, stenborr m.m. År 1897 var det åter dags att utvidga bruket, då anlades en ånghammarsmedja med en
stor ånghammare för smide av propellrar och vevaxlar
med flera fartygsdelar.
I början av 1900-talet byggdes smältsmedjan om och
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Stålgjutgods vid Lotorp
Lotorp

elektrifierades samtidigt som härdarna försågs med
hjälpbrytningsmaskiner för att underlätta smältsmedernas tunga arbete. På den tiden sysselsatte Lotorps bruk
omkring 250 arbetare.

Parti av torget i Lotorp

Lotorps bruk drogs in i en kedja av affärstransaktioner
som drabbade Finspångs Styckebruk under första årtiondet av 1900-talet. Tillverkningen började gå bakåt,
stålgjuteriet lades ned och yxtillverkningen överflyttades till Finspång. På julafton 1915 stoppades smältsmedjan. Martinverket och ånghammarsmedjan arrenderades
från 1916 av Kolsva bruk. Men år 1919 nedlades även
denna tillverkning varefter hamrarna vid Lotorp tystnade efter att ha dunkat i nära 300 år.
År 1873 fick en pojke på 14 år, John Fröberg från Bohuslän, anställning hos handlanden Hagelstein i Finspång.
Några år senare fick John Fröberg ansvaret för filialen i
Lotorp. Han köpte 1877 en tryckpress med vilken han
under kvällar och nätter tryckte upp dåtidens populära
visitkort. Lönsamheten visade sig så god att han 1879
slutade sin anställning i handelsboden och etablerade
sin egen firma - John Fröberg i Lotorp.

Bruksgatan i Lotorp omkring 1907

1884 gjorde John Fröberg en resa till Tyskland för att studera stämpeltillverkning, varefter han vid hemkomsten
startade den första tillverkningen i Norden. De affärskontakter han knöt ledde till att han kunde utöka sitt
sortiment med importerade varor från Tyskland, England och Frankrike. Nordens första postorderaffär var
född. John Fröberg var en föregångsman inom svensk
affärsverksamhet.
En rad nya tillverkningar startades, bland annat kemigrafisk anstalt, präglingsverkstad, förgyllningsverkstad,
fiskredskapsfabrik och kemisk- teknisk fabrik.
1976 säljer familjen Fröberg företaget till Hexagon och
epoken Fröberg är över.

Finspångs första buss vid Fröbergs i Lotorp 1923

1977 delades företaget i två olika bolag:
 AB John Fröberg med produktion av pappersförädlingsprodukter.
 Fröbergs Stämplar AB med tillverkning av stämplar
och klichéer samt agenturverksamhet.
1987 flyttas verksamheten i AB John Fröberg till Norrköping av dåvarande ägaren Kores Nordic Holding A/S,
trots protester från de anställda.

Fröbergs förlag
Lotorp

Kvar i Lotorp är dock fortfarande Fröbergs Stämplar AB
med tillverkning av kundanpassade kontorsvaror som
stämplar, visitkort, flaggor, skyltar, namnbrickor, brevpapper, etiketter etc. Fortfarande sker försäljningen via
postorder samt via Internet direkt till slutkund.
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Käringfisket

Lotorps samhälle
Hultsjön

Villa Björnkullen
Område
för fd
järnbruket

Loregården

Lotorp
Copyright© Lantmäteriet

Lotorp är ett område med kulturhistoriskt värde. Det
har sedan 1500-talet förekommit järnbruk i bygden.
Järnbruket blev ett av Sveriges största under 1850-talet.
Jämsides med järnbrukets utveckling skapade John
Ålängsgården
Fröberg Sveriges första, och under en lång tid också
Föreningsstuga
största postorderrörelse och Nordens största stämpelfabrik. Industrimiljön och flera av byggnaderna som
uppfördes i samband med ortens dåtida utveckling har
samhällshistoriska värden.
Tänk på:

Lotorps gård

Spelkärret
Djupadal

Storängen

Att ny bebyggelse tar hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp
vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Loregården

Loregården

Lövlund

Rek 2

Näseg

Huset byggdes 1911 som bostad åt direktör John Fröberg d.y. på AB John Fröberg i Lotorp. Huset gick under
namnet ”Villan”. 1942 övergick ägandet till sönerna Stig
och Rolf. Huset byggdes om 1945.

nnisbanor

Byggnaden är i trä med reverterad fasad i vit puts, om
GROSVAD
två våningar och vindsvåning
med frontespis. Frontespisen pryds av två små rundbågiga fönster. Fönstren
Häpå
sthagnedre våningen har korspost med fyra rutor i övre
sb.
bågen
och åtta rutor i den nedre bågen. På övervåningen
Grosvad
har fönstren mittpost
med åtta rutor i varje båge. Bågar
Skjutbana
och spröjs är vitmålade. Taket är brutet sadeltak.

Sporthall Skola

Villa Björnkullen

Stensättning

Koloniomr.
Huset byggdes
1903 som
Campingplats

Grostorp
Rek 2

Stensättning
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Badplats
Fornlämningsliknande lämning
Lägenhetsbebyggelse

Fyndplats

Näs
LOTORP

T

Villa Björnkullen
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BUTBRO

ÖLSTAD
Stensättning

E

Butbro

Herrgården

matservering och hotell. AB
John Fröberg lät uppföra huset.
Fotb.pl.

Hyttan

Johanneslund

Gron

Lotorp
Rävudden

Flasbjörke, loftbod

I huset fanns från början tre resanderum, ett klubbrum,
en matsal, två hallar, ett serveringsrum, ett kök, en kallskänk samt en bostadslägenhet på ett rum och kök. Hotellet drevs från början av Källarmästare Karl Nilsson
och hans hustru Rosina. Därefter är det många personer som arrenderat och drivit hotellet under åren. KarlGustav Tiderman gjorde en genomgripande förändring
av hotellet och gav det namnet Smältsmeden. Matserverings- och hotellverksamheten upphörde på 1950-talet.
1968 blev fastigheten inredd som privatbostad.
Byggnaden är i trä med gul liggande, stående och tvärstående fasspontpanel. Byggnaden har en rik och dekorativ snickarglädje runt fönster, under takutfall m.m. Till
sin exteriör är huset oförändrat sedan byggnadstiden.

Flasbjörke
Sandudden

Sanduddens skola

Flaten

Flasbjörke
Gruvhål

Flasbjörke gruva

Loftbod

Copyright© Lantmäteriet

Flasbjörke by, som omnämns första gången år 1560, ligger på en höjd vid sjön Flatens västra strand med den
gamla bebyggelsen på Igelforsvägens båda sidor. Byn
består av fyra väl sammanhållna gårdar med mangårdsbyggnader, magasin, bodar och ladugårdar från 1800-talet. Omnämnas särskild bör den välbevarade loftboden
på den östligaste gården.
Då Finspångs bruk blev ägare till byn 1860 skedde en
del bebyggelseförändringar i Flasbjörke som bidragit
till byns nuvarande utseende. Husen vid den sydligaste
gården nybyggdes.

Loftbod

Flasbjörke gruva

Lotorp

Rek 2

Den gamla loftboden flyttades på 1860-talet från en annan gård till nuvarande plats. Denna loftbod är en av de
större och har tidigare använts som sädesmagasin. Mått:
5,9 x 5,0 meter.
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Flasbjörke gruvor

KML

Flasbjörke ligger i kanten av det järnmalmförande bergslager, vars malm främst brutits i Vångafältets gruvor.
Åtminstone från slutet av 1500-talet bröts malm i Flasbjörke. Ett flertal gruvhål med namn som Långgruvan
och Laxhålet vittnar härom. Dessa gruvor utgjorde underlag för Risinge bergslag som fick sina privilegier i
mitten av 1500-talet. Då malmen ett århundrade senare
sinade, drogs privilegierna in 1681. Gruvorna levererade
i början på 1700-talet limsten till Finspång. Senaste säkert
belagda brytningsår var 1716. Men än i dag kan malmvägen skönjas mellan Skirsjöarna och i Bleken står pålar
kvar efter de broar över vilka malm och kol forslats.

Sanduddens skola

I Flasbjörke fanns också en hytta om vilket namnen
Hyttbäcken och Dammkärren fortfarande vittnar. Blåsning skedde i vårfloden och pågick 10-15 dagar, dock
inte varje år. När hyttan lades ner är okänt, men så sent
som 1671 ägde blåsning rum.

Sandudden
Sanduddens skola

Rek 2

Sanduddens f.d. skola byggdes 1903 och var i bruk fram
till 1954. Ombyggnationer av skolan skedde 1931 och
1941. Det är en vinkelbyggd träbyggnad om en våning
och vindsvåning. Den f.d. skolan är naturskönt belägen
i ett skogsområde invid Ormlången.
Skolan har en stomme av timmer som står på en grund
av tuktad sten. Faluröd fasad av liggande fasspontpanel, gavelröset har stående fasspontpanel. Byggnaden
har två- och treluftsfönster med tvärpost och spröjs med
vita omfattningar och ett sadeltak med tvåkupigt tegel.
Skolan har en grönmålad pardörr, spegeldörr med glasrutor.

Börgöls bruk, f.d. arbetarbostäder

Börgöls bruk

Vid Börgöl anlade Louis De Geer d.y. och major Gabriel Gyllenståhl som hälftenägare ett järnbruk 1684 med
en stångjärnshammare och två härdar. Gyllenståhl blev
ensam ägare 1693. Efter hans död 1705 kom bruket att
vandra mellan olika ägare, bland andra Gyllenkrok på
Regnaholm.
Bruket skulle gå mot en ny storhetstid sedan brukspatron
Magnus Lorentz Ekelund år 1815 köpt Börgöl. Brukspatron Ekelund ägde också Ysunda bruk. Nu skedde en
strukturrationalisering med flyttning av en knipp- och
två spikhamrar till Ysunda. Stångjärnstillverkningen var
nu koncentrerad till Börgöl och kunde utökas och moderniseras med bland annat en ny lancashirehärd.
Men tiden hade löpt ifrån de små avlägset belägna bruKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Börgöls bruk, f.d. arbetarbostäder

Lotorp

ken som nu ett efter ett tvingades till nedläggning och
det gäller även Börgöl. Redan 1860 hade kvarnen flyttats
till Regna och 1870 var endast en härd igång i smedjan
och 1871 tystnade hammarslagen för alltid.

Arbetarbostäder

Rek 2

På ett område på båda sidor om Börgölsån finns idag två
f.d. arbetarbostäder från omkring år 1800 och mangård
från 1880-talet. Arbetarbostaden på den övre bilden på
föregående sida är i ursprungligt skick. Samtliga byggnader är faluröda.

Trollkärringeskogen

Mellan 1614-1620 genomfördes sex trolldomsprocesser
i Östergötland. Den mest omfattande av dessa var Finspångsprocessen. Bakgrunden till denna trolldomsepidemiska tid i Östergötland var den strängare lagstiftning
som genomfördes av hertig Johan 1614. Lagstiftningen
bevakades mycket nitiskt av bland annat prästerskapet
och då med prästsläkten Prytz i spetsen. Vid hertig Johans död 1618 upphörde den strängare lagstiftningen
och hetsjakten på kvinnor upphörde några år senare. Efter 1620 förekom inga häxprocesser i Östergötland.
Kloka gubbar och gummor, trollkarlar och trollkärringar, var det gamla bondesamhällets namn på människor
som besatt kunskapen om att bota människor. Detta
kunde resultera i konflikter som ibland slutade med en
ond bråd död. Det finns berättelser från finspångstrakten bevarade om människor som ansågs ha dessa ”övernaturliga” krafter. Denna berättelse finns i ett flertal
varianter i finspångstrakten. Det gemensamma i berättelserna är att händelserna utspelar sig vid Trollkärringeberget och Trollkärringegölen norr om Finspång. Till
grund för dessa sägner finns det i flesta fall en sanning.
I en räkenskapsbok från åren 1616-1617, förd av fogden
Christoffer Andersson på Finspångs bruk och gård, redogör han för hur fängslade kvinnorna skulle torteras
till de bekände och sedan skulle de genomgå vattenprovet. Detta gick till så att de bakbands och kastades i sjön.
Flöt de var de skyldiga och sjönk de var de oskyldiga till
anklagelsen. Vattenprovet bygger på traditionen att en
häxa är lättare än vatten och att vattnet är heligt sedan
Jesu dop i Jordanfloden. Enligt traditionen stöter vatten
ifrån sig djävulens anhang.

Den trollska stämningen i Finspångsskogen

Lotorp

Enligt Christoffer Anderssons redogörelser skulle det
ha varit åtta kvinnor som skulle avrättas, varav en avled
medan hon torterades för att bekänna. På försommaren
1617 avrättades kvinnorna tre och tre. Den sjunde kvinnan som ansågs vara en ledargestalt avrättades för sig.
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KAPITEL

5

Hällestad

Hällestad är en medeltida sockenbildning och omnämns
1316 som Herlastadh. Socknen hör naturgeografiskt till
det område som betecknas Norra skogsbygden med
Östergötlands bergslag. Området blev koloniserat under
medeltiden. Det är rikt på mineraler och bruksbygderna
dominerar alltjämt landskapet. Socknen domineras av
skogsbygd, men runt kyrkan och i socknens mellersta
delar öppnar sig en bördig slättbygd med tätare bebyggelse. Socknen är arealmässigt en av länets större socknar. I socknen har häradets tingsplats varit belägen.
Brukshantering och i senare tid industrietablering har
tillsammans med jordbruk och skogsbruk utgjort de

Hällestad medeltida kyrka och
klockstapeln
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Hällestad

Väster
Åkerstad

Madame Bruhns stuga
Badhuset

Prästgården
Kyrkskolan
Hällestads kyrka
Lärarbostad

Servicehus

Gra

Hällestad
Västerby

Bogetorp
Emmetorp

Kulla

Tingshuset

Skola
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Hällestad
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huvudsakliga näringarna. Socknens största och äldsta
bruksegendom är Sonstorps bruk, som anlades som kronobruk 1546. Bland de övriga bruken bör framför allt
Borggårds bruk och Grytgöls bruk nämnas. Längst upp
i socknens norra del ligger Folkströms kapell, som sedan
mitten av 1800-talet fungerar som gudstjänstlokal. Järnvägen mellan Finspång och Örebro passerade socknen
och hade ursprungligen sex stationer inom socken, däribland en sydväst om kyrkan i Hällestad.

Hällestads kyrkomiljö

Kyrkan, kyrkogården och gravkapellet utgör tillsammans med den närbelägna prästgården och de f.d.
skolbyggnaderna, vid det så kallade marknadstorget
i väster, en kyrkomiljö med stora samhällshistoriska
värden som vittnar om dess forna betydelse som sockencentrum. Hällestad karaktäriseras också av 1800- och
1900-talets byggnader som väl representerar sin tids
byggnadstradition. Den sammanhållna bebyggelsen
har ett miljöskapande värde.

Hällestads kyrka

Tänk på:

Enligt Kulturmiljölagen ska Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser vårdas så att deras
kulturhistoriska värde inte minskas. Även fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen. För övriga byggnader är
det viktigt att varje hus vårdas efter sina egna förutsättningar
och att karaktären bevaras.

Hällestads kyrka

KML

Söndagen den 23 januari 1893 brann Hällestads medeltida kyrka ner. Den var uppförd av sten, sannolikt i
slutet av 1200-talet. En del inventarier lyckades räddas
ur lågorna, däribland en dopfunt av mässing. Kyrkan
hade en klockstapel, som efter branden 1893 skänktes till
Skansen. Den är uppförd 1732 och är 40,5 meter hög och
därmed Sveriges högsta klockstapel.

Hällestads kyrka

Den nya kyrkan uppfördes på klockstapelns plats, något söder om den medeltida kyrkplatsen. Den uppfördes av rött maskinslaget tegel 1893-1895 efter ritningar
av arkitekt Gustaf Petterson. Den rymmer 1000 personer och tornet mäter en höjd av 54 meter. Det finns även
uppgifter om att arkitekt Hjalmar Kumlien skulle vara
upphovsman till kyrkobyggnaden. Ritningar är dock
signerade av Petterson och äldre samtida källor uppger
Petterson som kyrkans arkitekt.
Kyrkan uppfördes av tegel med tidstypiska detaljer som
strävpelare och spetsbågiga fönsteröppningar med dekorativa fönster i gjutjärn med färgat glas. Taket hade
ursprungligen skifferbeläggning, som var lagd i ett dekorativt mönster. Kyrkan uppfördes inte med den traditionella långhusplanen utan med en latinsk korsplan.
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Hällestads kyrka, gravkapellet

Hällestad

Planen är lite ovanlig då korsarmarna stegvis avtrappas
mot korpartiet. Interiören försågs med originellt utformade korsande trätunnvalv och korets stjärnvalv målades av konstnären Johan Krouthén. Krouthén (18581932) var framför allt porträtt- och landskapsmålare och
kom att bli landskapet Östergötlands skildrare. Han har
endast dekorerat ett fåtal kyrkor, bland annat i Kärna
och Vånga.

Kyrkskolan till vänster och lärarbostaden till höger

Kyrkskolan

Bänkinredning, orgel med tillhörande läktarbarriär, predikstol och altarring m.m. tillverkades av ek i nygotik.
Kyrkan som helhet fick en för tiden typisk utformning
i nygotik och vittnar genom sin storlek om den framtidsoptimism och befolkningstillväxt som fanns i Hällestad i slutet av 1800-talet. Kyrkan har stora likheter med
de ”stadskatedraler” som uppfördes i slutet av 1800-talet
i den då mycket populära nygotiken. I Kungl. Majt:s
Femårsberättelser beskrivs den nybyggda kyrkan som
storslagen: ”och torde inom riket finnas få landskyrkor, som i
ädel stilfullhet och måttfull enkelhet öfverträffa ifrågavarande
tempelbyggnad.”
Under 1950-talet fick arkitekt Erik Lundberg i uppdrag
att genomföra en större renovering av kyrkan. Hans förslag innebar att kyrkorummet omgestaltades med bland
annat förändringar av bänkkvarteren, nya läktare i väster och nya skåpsanordningar i korsarmarna. Koret omdisponerades och försågs med nytt altarbord och altarring, predikstolen m.m. gjordes om. I enlighet med ny
liturgi flyttade Lundberg fram altaret för att möjliggöra
mässa med prästen vänd mot församlingen. Typiskt för
Lundberg är fristående altarbord och bänkinredningen
i rena, funktionalistiska former och klara färger, samt
armatur i mässing i fri formgivning, allt i material och
hantverk av yppersta kvalitet. Nytilläggen laserades i en
för Erik Lundberg typisk färgsättning och den befintliga
sakristian utvidgades genom en tillbyggnad. Kyrkan har
därefter, med undantag av läktarunderbyggnader som
tillkom 1996, endast varit föremål för vård - och underhållsarbeten.

Kyrkskolan

Rek 2

Kyrkskolan vid det gamla marknadstorget byggdes 1925
och var i bruk som skola fram till 1969. Kyrkskolan och
lärarbostaden är belägna som flygelbyggnader till Hällestads kyrka. Kyrkskolan är placerad väster om kyrkan.
Kyrkskolan har idag en utbyggnad i gaveln mot kyrkan.
Även fönsteröppningar är av modernare slag.

Lärarbostaden

Hällestad

Byggnaden står på en grund av kvadersten och har en
stomme av timmer med faluröd locklistpanel. Kyrkskolan är i en våning och vindsvåning med frontespiser och
veranda. Frontespisen samt gavlarna har lunettfönster.
Kyrkskolan har ett brutet sadeltak med enkupigt tegel.
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Brunmålad trädörr med spröjsad glasruta. Skolan har
spröjsade tvåluftsfönster med vita omfattningar.

Lärarbostaden

Rek 2

Mittemot Kyrkskolan uppfördes 1926 även Lärarbostaden som är belägen öster om kyrkan. Lärarbostaden står
på en grund av tuktad sten. Den är i övrigt uppbyggd på
samma sätt som Kyrkskolan med en stomme av timmer
och faluröd locklistpanel. En träbyggnad med spröjsade
tvåluftsfönster med vita omfattningar och är i en våning
och vindsvåning med frontespiser och veranda. Lunettfönster i gavlar och frontespisen. Även Lärarbostaden
har ett brutet sadeltak med enkupigt tegel. Brunmålad
trädörr med spröjsad glasruta. Tomten innefattar en
större trädgård.

Prästgården

Prästgården

Rek 2

På norra sidan av Hällestadsån, alldeles i närheten av
kyrkan, ligger den gamla prästgården. Den byggdes i en
våning 1736 och blev påbyggd, under prosten Kernells
tid, med ytterligare en våning och vindsvåning omkring
1802.
Prästgården har en fasad i beige spritputs, med vita slätputsade knutar och lisener. Det finns en centralt placerad fronton i taket över huvudentrén som består av en
vit pardörr med glasrutor. På nedre våningen har fönstren mittpost och tre rutor i varje båge. På övre våningen
har de tvärpost med en ruta i översta bågen och två i nedersta. Bågar och spröjs är målat i ljusgrått medan fönsteromfattningar är vita. Prästgården har ett mansardtak
med valmad spets i rött tegel.

Madame Bruhns stuga

Hembygdsgården
Madam Bruhns stuga

Rek 2

Huset uppfördes i början av 1800-talet. Skräddare Carl
Gustaf Bruhn, född 6 oktober 1822, flyttade till Udden
tillsammans med sin första hustru Anna Greta Lönnberg
den 6 april 1853. Anna Greta avled i vattensot, efter sju
månader vid Udden.
Carl Gustaf Bruhn gifte om sig 25 juni 1854 med Johanna
Charlotta Andersdotter, född 23 augusti 1833 vid Bäckaskog Solberga i Hällestad socken. Hon blev sedermera
välkänd som madam Bruhn.
Vid Udden tillverkade hon kola och karameller med
specialiteten ”bröstkarameller”. Försäljning gjordes till
lokala handelsbodar i Hällestad med omnejd. Hennes
varor fanns även att köpa vid Hellesta marken.
Madam Bruhn avled 28 maj 1900 i lungkatarr på sitt
sextiosjätte levnadsår. Troligtvis avled skräddare C. G.
Bruhn i Amerika 2 september 1883.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Badhuset
Hällestad

Badhuset

Rek 2

Uppfördes på 1890-talet som kommunens badstuga.
Den sista baderskan var Johanna i Hyttan. Huset byggdes senare om till bostadshus och byggdes till 1936. Under en tid inrymdes här en fotoateljé.
Huset är i falurött liggtimmer. Byggnaden har tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Vindskivor, fönsteromfattningar och spröjs är vitmålade.
Hällestads tingshus

Övriga byggnader

Övriga byggnader på området är ditflyttade.
Fårhuset kommer ursprungligen från Stora Bocketorp.
Huset flyttades till sin nuvarande plats 1972.
Lyrfallsstugan var tidigare torpstuga vid Lyrfalls intill
sjön Lyren.
Höglundslogen fanns tidigare vid Finskarstorp men
flyttades 1945 till sin nuvarande plats.
Vedboden kommer från Tärna i Grytgöl. Huset skänktes
1982 av Karl Nilsson Tärn. Byggnaden var troligtvis en
smedja från början.
Tingshusklockan var tidigare placerad på norra änden
av taket på Tingshuset. Klocktornet försågs med stapel
och flyttades 1974 till hembygdsgården.
Smältgropen upptäcktes under plöjning på Österbys
marker vid Finskartorp och flyttades till hembygdsgården 1973.

Tingshusets vaktmästarbostad

Bastun är en linbastu från Skånstorp. Flyttades till hembygdsgården 1976.
Ängsladan flyttades till hembygdsgården 1980 från Katterum och Ljussjödamm.
Malmtorpslogen flyttades till hembygdsgården 1975-76.
Den innehåller en ovanlig körvandring.
Rommetorpsboden flyttades till hembygdsgården 2003.

Hällestad stationssamhälle
Hällestads tingshus

Rek 2

Den forna tingshusbyggnaden är uppförd i en våning
med inredd vind. Fasaden är panelad med omväxlande
liggande och stående panel som målats i ljus oljefärg
med bruna pilastrar och listverk. Taket är ett sadeltak
med kraftigt utskjutande taksprång. Byggnadens mittparti, där också entrén är placerad, markeras av en frontespis. Entrén ligger i ett litet vindfång med fasta bänkar
och består av en pardörr.
Emmetorp

Hällestad

Byggnadens arkitektoniska formspråk är inspirerat av
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den så kallade schweizerstilen som var vanlig i trähusarkitekturen i slutet av 1800-talet. Det vackra lövsågeriarbetet som pryder frontespisen, den kraftiga takfoten
och de kontursågade fönster- och dörromfattningarna,
indelningen av panelfasaden med bruna lister, dessa
element är typiska för stilen som påstås ha hämtat former från schweiziska alphyddor.
Två mindre flygelbyggnader flankerar gårdsplanen.
Den ena flygeln är utformad i likhet med tingshuset,
ljusmålad panel, sadeltak och en liten veranda. Den
inrymde ursprungligen en tingshusvaktmästarbostad
och används fortfarande som bostad. Den andra flygeln
innehöll häkte och är en liten, putsad byggnad med gallerfönster. Den används idag som garage.

Bårstorps Hytta

Tingshuset bestod av tingssal, notarie- och expeditionsrum, advokatrum, rum för landsfiskalen, nämndemannarum, rum för allmänheten, arkivrum, fyra bostadsrum, kök och hall.
Byggnaden fungerade som tingshus mellan åren 1879 1948. Mellan år 1948 -1970 hölls dock enstaka domstolsförhandlingar i huset. Sedan 1922 blev den huvudsakliga användningen av byggnaden skola. 1952 blev huset
kommunalhus och senare polisstation, förskola m.m.

Gårdar
Emmetorp

Rek 2

Enhetlig gårdsanläggning på Hällestadslätten. Manbyggnaden är uppförd i 1½ plan med frontespis, veranda med snickarglädje samt ljust målade fasader och sadeltak. De två flyglarna är målade i samma färg och den
faluröda tvålängade ekonomibyggnaden är uppförd ungefär samtidigt som manbyggnaden omkring 1860.

Bårstorps Hytta

Fossil åker

Fornminnen
Bårstorps hytta

KML

Den välbevarade hyttruinen ligger vid bäcken ca. 200
meter söder om Prästköps f.d. station.
Hyttruinen består av en jordkulle 9 meter i diameter och
1,5 meter hög. Hyttruinens pipa är delvis intakt, 1,9 meStenbrott

Prästköp
Bårstorps Hytta
Österby Hytta

Skansbergets fornborg
Copyright© Lantmäteriet
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Hällestad

ter i diameter och intill 1,5 meter synligt djup. Den murade pipväggen är ca. 0,2 meter tjock, på insidan täckt av
påtimrad grå till grågrön slagg. Hyttan byggdes någon
gång före 1625 och lades ner redan 1658 då bergsmännen flyttade sin verksamhet till Österby hytta.
Hyttruinen restaurerades 1988 av Hällestads hembygdsförening under överinseende av Länsmuseet. En informationsskylt finns uppsatt vid platsen.
Skansberget

Skansbergets fornborg

KML

Utmed vägen mellan Prästköp och Tjällmo, ca. två kilometer öster om Prästköp, ligger fornborgen Skansberget
på ett högt berg som stupar brant ned mot vägen.
Fornborgen är närmast rundad och ca. 70 x 50 meter, begränsad av stup i öst, nord och väst, ca. 10-15 meter högt
och i söder intill 6-7 meter högt. I syd-sydost begränsas
borgen av en 30 meter lång och ca. 1,5-2,5 meter bred
vall som till största delen är utrasad. I vallen finns en ca.
1 meter bred, 5 meter lång och intill 1 meter djup öppning eller ingång i syd-sydostlig riktning, delvis lagd i
en naturlig bergsspricka.

Stenbrott
Stenbrott för kvarnsten

Stenbrott för kvarnsten

Hällestad

KML

Stenbrott för kvarnsten som användes under 1700- och
1800-talen. Stenbrottet består av en av isen avplanad horisontell granithäll. Där hällen på 0,2-0,5 meters djup har
spruckit horisontellt, dvs skiktat sig, har det huggits loss
kvarnstenar. De rundade kvarnstenarna har huggits och
kilats loss från bergshällen och sedan på platsen finhuggits och försetts med ett centrumhål. Först därefter har
de transporterats bort.
I bergshällen finns ett 20-tal konkava vertikala ”vågband” som visar var respektive kvarnsten har brutits
loss. På platsen ligger ännu två kvarnstenar kvar. Kvarnstenarna är 1,5 respektive 1,8 meter i diameter och intill
0,5 meter tjocka då undersidan ännu är obearbetad. Bägge stenarna har ett centrumhål på 0,25 meter i diameter.
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Sonstorp

Under medeltiden föddes Johan Holmgersson Hästhuvud på Sonstorp. Hans dotter Ramborg gifte sig 1371
med Väpnaren Johan Holmstensson, adlad Rosenstråle,
som 1384 flyttar till Sonstorp. Den Rosenstrålska epoken
kom att vara i över 300 år med Sonstorp som sätesgård.
Sonstorp är ett av de äldsta järnbruken i Östergötland
och i Sverige. Här har bedrivits järnhantering sedan
1300-talet. Förmodligen anlades den första hyttan i Sonstorp när gruvorna i Hällestad började brytas. I bevarat
källmaterial omnämns en hytta i Sonstorp på 1390-talet.

Sonstorps bruk i
Sveriges industriella etablissementer
1872-79
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Sonstorp

Den 4 november 1546 tillskriver Gustav Vasa kronofogden Henrik Persson i Östkinds härad och uppdrar till
honom att vara Markus Klingensten behjälplig med att
arrendera Emmaåns fall vid Sonstorp för att anlägga en
hammare, ett kronobruk. Hällesta hammare, som den
kallades, vid Sonstorp stod klar 1548 med en hammare
och två härdar. Kronobruket byggdes senare ut till två
hammare och fyra härdar.

Sonstorps bruk 1713
1 Såg,
2 Hytta,
3-4 övre Hammarsmedjorna,
5 Tullkvarn,
6-7 nedre Hammarsmedjorna,
8 Arbetarebostäder,
9 Torp,
10 Sonstorps säteri

Sonstorp

Kronans arrende av strömmen vid Sonstorp kom att bestå till 1597 då Börje Jönsson Rosenstråle önskade göra
slut på statens arrende av Sonstorps ström. Hertig Karl
gick med på att överlåta anläggningen till Sonstorps
ägare och konstaterade att strömmen var Börje Jönssons
”rätta arv och eget”.
Som regel var hamrarna i Sonstorps utarrenderade till
köpmän från Norrköping under 1600-talet, som Joachim
Hansson Siwers och Carl Johansson. Den sistnämnde
blev senare ägare till Folkströms och Skönnarbo bruk.
1655 avlider den siste Rosenstråle som var ensam ägare
till bruket, Jöns Börjesson. Hans änka Ingrid Mannerhielm som gifter om sig med Nils Stackelberg avlider
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1673. Vid arvsskifte 1675 kommer bruket att övergå i ägo
till två av Jöns Börjessons döttrars familjer, Crusebjörn
och Gyllenpistol i ett delat ägande.
När bruket var som störst på 1690-talet fanns här fyra
hamrar, åtta härdar och en knipphammare med bergslagens då högsta privilegierade smide på en plats, 1100
skeppund. Vid Sonstorp fanns två smedjor benämnda
övre och nedre bruket. Avståndet dem emellan var bara
ett par hundra meter.
Vid Sonstorp har funnits två masugnar, Överhyttan och
Nederhyttan. Överhyttan drevs på bergslagsindelning
av ett hyttelag med bergsmän. Nederhyttan som tidigare var en kronohytta drevs av bruket till 1640. Därefter
samarbetade bruket och bergsmännen kring Överhyttan fram till att den lades ner 1709 på grund av brist på
malm.
1699 köper Magnus Palmstierna familjen Crusebjörns
del av Sonstorp.
1715 flyttade Palmstierna en hammare till Holmsjön,
belägen ett stycke från själva bruket, den kallades
Holmsjöfors. Vid bruket återuppbyggdes istället en
knipphammare på platsen för den flyttade hammaren.
Holmsjöforshammaren flyttades 1782 till Boxholm.
Riksrådet Nils Palmstierna ärver 1750 familjens del av
Sonstorp. Under hans tid påbörjades byggnationen av
den nuvarande herrgårdsbyggnaden och brukets verksamhet utökas. Han finner utrymmet vid knipphammaren för trångt. Vid Mörtsjöbäcken mellan sjöarna Bleklången och Mörtsjön finner han en fors med en fallhöjd
på 6 meter väl lämpat för ett manufakturverk för vilket
han 1752 erhåller tillstånd att anlägga. Annastinefors
manufakturverk, som det kallades, bestod år 1760 av en
räckhammare, skärverk och två spikhammare.
Nils Palmstierna avlider 1766, samma år som ägaren av
den östra bruksdelen, Adolf Gyllenpistol. 1768 köper
Palmstiernas änka, Anna Christina Lagerberg, Gyllenpistols del av bruket och Sonstorp får åter en ägare.

Smeder och hantlangare utanför Lancashiresmedjan
1901.
Fr.v. Bernhard Axelsson, F O Fredriksson, ”Karlsson
från Regna”, Algot Söderström, Frans Palmqvist, Axel
Palmqvist, Hjalmar Karlsson, Georg Stenqvist, ”TuppAugust” Andersson och Alfred Johansson, Talltorp

1782 säljer Palmstiernas barn Sonstorp till Olof Burén
som adlades Burenstam 1791. Driften av Sonstorp ombesörjdes av hans far Daniel Burén till hans död 1791.
Olofs bror var Carl Daniel Burén som ägde Grytgöls och
Boxholms bruk.
Genom ingifte övergick sedermera ägandet till släkten
Mörner. Det var Gustaf Stellan Mörner, som gifte sig
med Anna Sophia Burenstam år 1821.
1800-talet präglades av kraftiga svängningar i konjunkturerna som ägarna försökte möta med att förbättra bruKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Sonstorp

Stigstorp

Sjöfallet

Stigtorpsgravfältet
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Stigstorpegölen
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kets kapacitet, lönsamhet och järnets kvalité.
Redan 1839 sker en ombyggnad av brukets anläggningar som ger 30 procents ökning av produktionen. 1855
läggs Annastinefors ner och verksamheten koncentreras
till Sonstorp. 1857 ersattes de gamla tyskhärdarna med
franche-comtéhärdar som var betydligt effektivare och
förbrukade mindre kol.
Sonstorps ägare engagerade sig även i utbyggnaden av
järnvägen till västra stambanan för att förbättra brukets
leveranser som var ett problem.
Under 1880-talet genomgick Sonstorps bruk en omfattande modernisering. Nu infördes lancashirehärdar,
nytt valsverk byggdes och en ånghammare anlades.
1906 fanns fyra lancashirehärdar, två spikhammare, en
knipphammare samt valsverk. Tillverkningen av valsat
järn uppgick till 1700 ton. Dessutom tillverkades 40 ton
spik årligen. Vid sekelskiftet sysselsattes omkring 50 arbetare, vilka genom kontrakt var bundna till bruket och
bebodde dess bostäder.
Runt 1906 sjunker dock efterfrågan och pris på järn och
på grund av bristande lönsamhet nedlades järnbruksrörelsen. Den 17 november 1910 utfördes sista smältan av
smältsmeden Gottfrid Palmqvist.
Verksamheten vid Sonstorps bruk utvecklades aldrig till
en ortsbildning men runt bruket och utmed landsvägen
har en liten samhällsbildning uppstått med brukets lokaler och arbetarbostäder, små enfamiljshus, f.d. konsumaffär, skola och missionshus.
Idag är Sonstorps bruk ett modernt skogs- och jordbruksföretag med kommunens tredje största skogsinnehav.

Riksintresse kulturmiljö

MB

Huvuddelen av området kring Sonstorps bruk utgör
riksintresse för kulturmiljövården och har skydd enligt
Kulturmiljölagen, KML. Områdets avgränsning framgår
av karta.
Motivering:
Bruksmiljö med herrgård.
Uttryck för riksintresset:
Till bruket, anlagt 1580 och nedlagt 1910, hör en hyttruin
från 1700-talet, bodar, kvarn, f.d. arbetarbostäder från
olika skeden, bruksgård, kraftverk m.m. Stråkvads bro.
Sonstorps märkliga herrgårdsmiljö med huvudbyggnad
(1792) med flyglar (1806), stall, allé, park och trelängad
ekonomibyggnad m.m.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Musik var en viktig del av fritiden på bruket, i musikkåren eller friförsamlingens orkester, som här Sonstorps
Musikförening omkring 1891.
Bakre raden fr.v. A P Sandvall, Guitarr, Tegelmästare;
A P Hull, Guitarr,Valsverksarbetare; Ludvig Segerdahl,
Guitarr,Valsverksarbetare; Otto Palmqvist, Guitarr,
Smältsmed. Mittre raden fr.v. Fritz Segerdahl, Flöjt,
Valsverksarbetare; Martin Palmqvist,Violin, Smältsmed. Främre raden fr.v. Gottfrid Palmqvist, Guitarr,
Smältsmed; Karl August Hellman, Guitarr, Smältsmed;
Abraham Hellman, Zittra, Spiksmed och valsare; Oskar
Hellman, Guitarr, Smältsmed; Frans Palmqvist, stående
till höger, Harpa, Smältsmed

Sonstorp

Sonstorps bruksmiljö
Övre bruket
Överhyttan

St. Ljuset
L. Ljuset

Bruksgården

Kolbod
Smedjan

Missionshus

Fyrkanten

Järnbod
Kvarn
Krutbod
Kraftstation
Spikbod
Magasin

Sonstorps skola

Bruksgården
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Sonstorps bruk är av riksintresse för kulturmiljövården. Den ålderdomliga industrimiljön med flera tillhörande byggnader har höga samhällshistoriska värden som illustrerar hur den tidens människor har levt,
arbetat och bott. I Sonstorp finns även fornminnen i
form av gravsättningar från järnåldern.
Tänk på:

Bruksgården, västra flygeln. Sonstorps första skola

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den
inte medför påtaglig skada på riksintresset. Fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild samt kulturvärden på platsen.

Bruksgården

Rek 2

Bruksgården, direkt öster om det gamla bruket, uppfördes 1811 i sten med gulmålad slätputs. Fönstren på nedervåningen har mittpost och två rutor i varje båge och
fönstren på övervåningen har korspost med en båge i
övre delen och två bågar i nedre delen. Bågar och spröjs
är målade i ljusbrunt medan omfattningar är vitmålade.
Entrédörren är en pardörr med en vitmålad rusticerad
omfattning.
Byggnaden i 2½ plan inrymde förvaltarbostad på 9 rum
och kök samt tre kontorsrum. Den var i funktion som
brukskontor fram till 1990. Framför kontoret finns två
röda timrade flyglar.

Västra flygeln

Rek 2

Bruksgårdens västra flygel, i två våningar är uppförd av
timmer med knutskallar.
Bruksgården, östra flygeln. Magasin

Sonstorp

Hällestads socken fick sin första skola vid Sonstorps
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bruk, där ryttmästaren och greven Stellan Mörner inrättade en bruksskola för både pojkar och flickor redan
1834. Skolan inrättades i västra flygeln vid brukskontoret. Tanken var säkert att i första hand ordna undervisning åt bruksarbetarnas barn. Bruket var vid den tiden
den största arbetsplatsen i socknen.

Östra flygeln

Rek 2

Bruksgårdens östra flygel är ett magasin, uppförd i två
våningar av timmer med knutskallar. Mellanväggens
knutskallar är synliga.

Magasin

Fasaden är i falurött och byggnaden har sadeltak med
enkupigt rött tegel.

Magasin

Rek 1

Vid Bruksgården finns också ett gammalt magasin från
tidigt 1800-tal. Byggnaden är knuttimrad och försedd
med vind.
Fasaden är i falurött och byggnaden har sadeltak med
enkupigt rött tegel.

Sonstorps bruks skola

Rek 2

Sonstorps skola byggdes 1918. Den har en stomme av
timmer och en faluröd fasspontpanel. Skolan står på
en grund av tuktad sten. Byggnaden är i en våning och
vindsvåning. Den har frontespisar på långsidor och
gavlar. På framsidan finns en vitmålad veranda och balkong. På verandan är en balustrad påbyggd. Sonstorps
skola har ett valmat mansardtak av tegel och två skorstenar. Byggnaden har spröjsade tvåluftsfönster med vita
omfattningar och vitmålade spegeldörrar med spröjsade
rutor.

Sonstorps bruks skola

Den ersatte den skolbyggnad, norr om skolan, som flyttades dit 1870 och senare byggdes på med en våning.
Den gamla skolan användes från 1918 som lärarbostad.
Sonstorps bruks skola var i bruk som skola till 1969 när
nya Hällestads skola togs i bruk.

Sonstorps missionshus

Rek 2

Sonstorps missionshus uppfördes 1880 av arbetare och
bruksägare som gudstjänstlokal och småskola. En omoch tillbyggnad utfördes 1944. Det äldre missionshuset
har en påbyggd bostadsdel åt norr i två plan. Ingång till
predikolokalen är via verandan på södra gaveln. Verandan har snickarglädje. Ingång till bostaden är i norr.
Grunden består av huggen sten och cementhålsten i
utbygget. Sadeltak i vinkel med enkupigt tegel och en
skorsten. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion med
en faluröd fasspontpanel. Fönsteromfattningar och knutar är vitmålade. Vitmålade tvåluftsfönster, moderna i
bostaden och korsfönster i predikolokalen. Bruna och
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Sonstorps missionshus
Sonstorp

släta dörrar.
Byggnaden är uppförd i regelverk med fasad av faluröd
liggande fasspontpanel. Sadeltak med enkupigt rött tegel.

Fyrkanten

Sonstorps bruk, Fyrkanten

Rek 2

Fyrkanten byggdes cirka 1865 som sadelmakeri och bostad av sadelmakare Johan August Hagström. Halva husets bottenplan var verkstad med sadelmakeri och resten av huset var bostad, tre rum och ett litet kök.
Den är uppförd i regelverk med fasad av stående faluröd locklistpanel. Sadeltak med enkupigt rött tegel.
Huset är uppfört i 1½ våning med källare. Där taksparrar är synliga är de något snidade. Fönstersnickerier,
fönster- och dörromfattningar samt knutar och veranda
är vitmålade. Verandan med snickarglädje är täckt av ett
rött plåttak.

Arbetarbostäder

Bevarat från bruksepoken finns ett flertal arbetarbostäder.
Övre bruket

Övre bruket

Rek 2

Bostadshus i 1½ plan uppfört 1769 av sten med fasad av
ljusgrå spritputs. Huset lär vara uppfört för smedsänkor
och pensionerade smeder.
1958 kunde de första personerna flytta in i det pensionärshem som Övre bruket då byggdes om till. Det inrymde tre lägenheter på 2 rum och kök samt fyra lägenheter på 1 rum och kök.

Övre brukets uthus

Huset har sadeltak med tvåkupigt rött taktegel. På den
västra sidan finns takkupor som byggdes i samband
med att vinden inreddes till bostäder. Fönstersnickerier
och dörrar är vitmålade, liksom de slätputsade fönsteroch dörromfattningarna. Ingångarna har gjutna trappor
och smidesräcken. Byggnaden står på en relativt hög
sockel av gråsten.

Uthus

Rek 2

Stora Ljuset

Rek 2

Uthuset till Övre bruket är uppfört i slaggsten och en
övre del i träkonstruktion med ett pulpettak. Det har
murade förstärkningar över dörrarna. I fasaden syns en
del ankarjärn.

Stora och Lilla Ljuset
Sonstorp

Bostadshus uppfört 1881, en träbyggnad med röd stående locklistpanel på en grund av putsad gråsten. Sadeltak
med rött tvåkupigt tegel. Det inrymde ursprungligen
fyra lägenheter, sex rum och fyra kök.
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Lilla Ljuset

Rek 2

Uthus

Rek 2

Bostadshus, troligen från 1800-talets senare hälft. En träbyggnad med röd stående locklistpanel. Sadeltak med
röda betongpannor. Det inrymde 2 lägenheter om 2 rum
och kök.
Uthus till stora och lilla Ljuset uppförd på en grund av
gråsten med stomme av regelverk och fasad med brun
stående och slät locklistpanel. Sadeltak med enkupigt
rött tegel.

Uthus

Överhyttan

Rek 2

Ett större uthus till stora och lilla Ljuset uppförd på en
grund av gråsten med stomme av regelverk, fasad med
röd stående slät panel samt ett dominerande tak med
brant takfall och enkupigt rött tegel.
Byggnadens form tyder på att det är äldre än kringliggande bostadshus.

Överhyttan

KML

Norr om den gamla bruksmiljön, 2 meter väster om Emmaån och ca. 60 meter söder om fördämning och falltrappa med mindre gångbro, finns resterna av en gammal bergsmanshytta, Överhyttan, den lades ner 1709.

Kvarn

Hyttruinen är ca. 10 meter i diameter och 1-3 meter hög.
Hyttpipans vägg i norr och väster består, bitvis intill 2
meter hög. Pipans insida är helt täkt av grå till grågrön
påsintrad slagg. I södra kanten är ställvis spår av kallmurning.

Kvarn

Rek 2

Kvarnbyggnaden i tre våningar från 1892 är uppförd av
murad slaggsten med grå kalkputs. Sadeltak med enkupigt tegel. Rullskiftstegel i dörr- och fönsteröverstycken.
Kvarnrörelse har bedrivits under lång tid. Redan 1479
omtalas en ”quern som hedher Ema qwern” i Hällestads
socken. I Wilhelm Thams Östgötabeskrivning från 1855
omtalas en kvarn med fyra par stenar och en kvarn med
två par stenar i Sonstorp.

Kraftverket

Kvarnen i Sonstorp genomgick en total ombyggnad
1892. ”Den är uppförd i en ståtlig byggnad af slaggsten och
nu sinnrikt inrättad och mäktig att fylla sitt för platsen varande behof.” Kvarnrörelsen lades ned 1954 och inventarierna såldes sedan till Västervik.

Kraftstation

Rek 2

Kraftstationen anlades 1920 på platsen för den nedre
smedjan, lancashiresmedjan.
Byggnaden är uppförd i två våningar och har ett sadeltak. Stommen är av sten och klädd i en tegelfasad, murad
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Smedjan
Sonstorp

i blockförband. Över fönster och dörrar är det rullskift.
Kraftstationen har tvåluftsfönster med tre rutor i varje
båge. Bågar och spröjs är gråmålade. På den plats där nu
kraftstationen ligger, låg den gamla lancashiresmedjan.

Smedjan

Krutboden

Rek 2

Den f.d. handsmedjan är uppförd i 1 våning med vind.
Byggnadens stomme är en träkonstruktion med röd tegelfasad. Gavelröset är klätt i stående rödmålad locklistpanel och nederdelen på utbyggnaden åt väster är klädd
med liggande fasspontad panel. Taksparrarna är dekorativt utformade. Den södra delen är byggd i fackverk
med rött tegel och svart trä.
Teglet är murat i löpförband med en halv stens förskjutning. Smedjan har tvåluftsfönster, småspröjsade med
åtta rutor i varje båge. Bågar och spröjs är träfärgade.
Bågarna har dekorativa järndetaljer.

Spikboden

Krutboden

Rek 2

Spikboden

Rek 2

Järnboden

Rek 2

Krutboden har en massiv stenstomme som delvis har vit
slätputs. Gavelröset har röd stående slätpanel. Vindskivor är i samma röda färg. Sadeltak i flackt rött tegel. En
lägre utbyggnad helt i vit slätputs är belägen i gavelpartiet av krutboden. I utbyggnaden finns ingång med liggande panel.
Spikboden är uppförd i rött tegel och murad i blockförband. Hörnkedjor är delvist markerade. I gaveln finns
två rundbågiga fönster med mittpost och tre rutor i varje båge. Bågar och spröjs är rödmålade. Över fönstren
är det tegelförband i rullskift. På långväggen finns två
svartmålade dörrar med panel i fiskbensmönster. Spikboden har ett sadeltak av enkupigt rött tegel.

Järnboden

Den f.d. järnboden är uppförd i rött liggtimmer. I fasaden syns mellanväggarnas knutskallar. Den är byggd
före 1900.
Byggnaden har ett sadeltak med en centrerad liten
takkupa bestående av ett sadeltak och dubbelfönster.
Fönstren har mittpost och tre rutor i varje båge. Bågar
och spröjs är vitmålade och fönsteromfattningarna är
svartmålade. I fasaden under takkupan finns två portar,
i form av större pardörrar med svartmålad panel i fiskbensmönster.

Kolboden

Kolboden
Sonstorp

Rek 2

Den f.d. kolboden är något ombyggd. Den var ursprungligen högre med sadeltak. En körbana gick till den övre
våningen. Bakre väggen åt öster består av stora gråstenar och ligger mot backsluttningen.
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Gräns för byggnadsminne

Sonstorps herrgård

Strax söder om den gamla bruksmiljön i Sonstorp ligger den stora pampiga herrgårdsbyggnaden. Upp mot
huvudbyggnaden leder en vacker allé. Hela herrgårdsmiljön byggnadsminnesförklarades 1977.

Herrgården

Sonstorps herrgård

KML

Byggandet av herrgårdens huvudbyggnad påbörjades
på 1750-talets slut under riksrådet Palmstiernas tid. 1766
stod yttermurarna och taket klart. Först 1792 när Olof
Burenstam ägde Sonstorp stod byggnaden klar både till
sin exteriör och interiör.

Ritningarna till huset har troligen utförts av arkitekten
C.J. Cronstedt, som för övrigt var svåger till Palmstierna.
På 1920-talet anlades parken runt herrgården efter förslag av arkitekt E. Fant. Herrgårdsbyggnaden tillhör det
sena 1700-talets märkligaste profana byggnader i Östergötland.

Sonstorps herrgård, flygelbyggnad

Det var främst järnhanteringen som var det ekonomiska
underlaget till denna märkliga herrgårdsanläggning.
Sonstorps herrgård är uppförd i tre våningar med källare. Den har ett brutet valmat tak. På den norra långväggen finns en mittrisalit med gavelfronton. Bottenvåningen är rusticerad och de två övre våningarna omges
av slätputsade lisener. Portalomfattningen är slätputsad
och gråmålad. Fönsteromfattningar i relief är slätputsade och vitmålade. Fönstersnickerier och entrédörren är
grönmålade. På gavlarna finns några blindfönster.
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Sonstorps herrgård, flygelbyggnad
Sonstorp

Flygelbyggnader

KML

Stall

KML

De två flygelbyggnaderna är uppförda 1806. Den ena
ombyggdes 1890 med bibehållen äldre exteriör. Fasaderna är i vit slätputs. De har valmade flacka sadeltak
med tegelpannor. Flyglarna är uppförda i en våning.

Sonstorps herrgård, stall

I början av allén ligger två vagnslider från 1874 respektive 1876. Stallbyggnaden till vänster var för vagnhästar och den högra stallbyggnaden var till arbetshästar.
Vagnshästarna fanns kvar in på 1930-talet och den sista
arbetshästen fanns kvar till 1972.
I den vänstra byggnaden finns nu ett privat museum,
inrett av jägmästare Hans Mörner. I de gamla spiltorna
står hästvagnar och slädar uppställda.
Skyddsbestämmelser:
Sonstorps herrgård är skyddad i lag som byggnadsminne enligt beslut av länsstyrelsen 1977. Till beslutet finns följande
bestämmelser:
1. Huvudbyggnaden och de två flyglarna må ej utan länsstyrelsens samtycke rivas eller till sitt yttre ombyggas eller på
annat sätt förändras.

Sonstorps herrgård, stall

2. Arbeten i huvudbyggnadens inre som innebär förändring
av befintlig rumsindelning eller ingrepp i äldre, fast inredning skall utföras i enlighet med förslag som granskats
och godkänts av länsstyrelsen.
3. De två vagnslidren i allén vid infarten till herrgården må
ej utan länsstyrelsens samtycke rivas eller till sitt yttre
ombyggas eller på annat sätt förändras.
4. Det på den till dessa föreskrifter hörande kartan med röd
linje markerade området må ej utan länsstyrelsens samtycke ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan, väsentlig förändring.

Ladugård

5. De i punkterna 1 - 3 nämnda byggnaderna skall ägnas för
deras framtida bestånd erforderligt löpande underhåll.

Jordbruket
Ladugård

Rek 2

Ekonomibyggnaderna vid landsvägen är byggda i en
fyrkant med en mur mot vägen som är putsad gräddgult
med vita stolpar. Byggnaderna är uppförda i tre etapper.
Byggnadskroppen som är märkt A på kartan är uppförd
1873 enligt årtal på södra fasaden. Den har fasad med
gräddgul slätputs samt stående röd locklistpanel. Sadeltak med enkupigt rött taktegel.
Ladugård

Sonstorp

Byggnadskroppen som är märkt B på kartan är troligen
uppförd på 1920-talet. Den har fasad med faluröd ståen148
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de slät panel samt liggande
fasspontad panel. Sadeltak
Vagnslider
med trekupigt rött tegel. På taket till det utbyggda tornet
finns en vällingklocka och en vindflöjel där det står E.M
- G.O.M 1922-1924.
Byggnadskroppen som är märkt C på kartan är uppförd 1871 enligt årtal på norra fasaden. Den har fasad av
gräddgul slätputs samt stående röd locklistpanel. Sadeltak med enkupigt rött taktegel.

Sonstorps
herrgård
Norr om herrgården ligger fyra
faluröda arbetarbostäArbetarbostäder
der, Gården 1-4.

Gården 1

Gräns för byggnadsminne

Rek 2

Bostadshus med stomme av träkonstruktion med röd
stående locklistpanel, uppförd 1848 med två lägenheter
om 2 rum och kök.

Gården 2

Rek 2

Gården 3

Rek 2

Gården 4

Rek 2

Uthus

Rek 2

Bostadshus med stomme av träkonstruktion med röd
stående locklistpanel, uppförd 1899, med två lägenheter
om 2 rum och kök respektive 3 rum och kök.

Gården 1-4, uthusen

Bostadshus med stomme av träkonstruktion med röd
stående locklistpanel, uppförd i slutet av 1800-talet.

Bostadshus med stomme av träkonstruktion med röd
stående locklistpanel, uppförd 1918, med tre lägenheter
om 1 rum och kök.
Fyra uthus till Gården 1-4 uppförda i regelverk med fasad av faluröd liggande fasspontad panel. Sadeltak med
enkupigt rött tegel.

Vägar och broar
Stråkvadsbron

Rek 2

Bro över Hällestadsån söder om Sonstorps herrgård.
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Stråkvadsbron
Sonstorp

Simonstorps
hammare

Annastinefors

Hanesjön

Simonstorp

Bleklången

L Hornspillern

St Hornspillern

V

Flintgruvorna

Hiertegruvan

Tvillinggruvorna

Stigstorp

Nya gruvan

V

1757 års anvisning
V

Gruvhål

Stigstorpegölen
Ämten
Bredsjön
VV

Gruvhål

V

Holmsjön

Sonstorp bruk

V VV

Skinnsäcksgruvorna

Holmsjöfors

Sonstorp herrgård
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Sonstorp
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När Hällestadsån sänktes 1922-1925 blev det nödvändigt att riva den gamla Stråkvads bro från 1817. Den
ersattes med den nuvarande bron 1922, som byggdes i
ett stort spann. Karaktäristiskt för bron är de ca. 2 meter
höga och ornamenterade ståndarna av huggen sten, som
markerar början respektive slutet av bron. Stråkvads bro
är ett utmärkt exempel på hur tidig betongbyggnadsteknik kombineras med en mer traditionell brobyggnadsteknik, bland annat för att skapa en monumental och
estetisk attraktiv bro. Bron ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Gruvor

Holmsjöfors, rester av en hammare

KML

Flintgruvefältet eller Sonstorpsfältet upptäcktes 1740 av
Nils Jacobsson i Hespetorp. På fältet bröts en järnmalm
som var rik på kalkspat, en mycket järnfattig malm. Den
spelade dock under 1700-talets senare hälft en betydelsefull roll då den kunde blandas med malm från Åsebrofältet i Sörskaten. Gruvorna ligger spridda i en cirkel
med en diameter på ca. en halv kilometer.
Följande gruvor finns upptagna:
 Flintgruvorna, område bestående av två gruvhål och
ett flertal stenvarp.
 Hiertegruvan, område bestående av ett gruvhål och
flera mindre och en större stenvarp.
 Sörskatens skärpning, ej markerad på karta.
 Skärpning söder Dalkarlsvägen, ej markerad på karta.
 Nya Gruvan, område med fem gruvhål och ett flertal mindre stenvarp, varav en omnämns i Hällestads
bergslagskommission år 1816 som Nya Gruvan, och
är då under bearbetning.
 Tvillinggruvorna, område bestående av tre gruvhål.
Två ligger med endast ett par meters avstånd från varandra, vilket troligen inspirerat vid namngivningen.
 1757 års anvisning, gruvhål, eller större skärpning.
Runt öppningen finns smärre rester av stenvarp.

Holmsjöfors, rester av en hålldamm vid Bredsjön

Platsen för Simonstorps hammare vid Annastinefors

Hammarområden
Holmsjöfors

KML

Annastinefors

KML

Bebyggelselämning, bestående av fyra husgrunder, ladugård, källare och i söder vid bäcken rester av vattenhammare och dammanläggning med vattenrännor.
På kartan är markerat platsen för Simonstorps hammare,
här finns en kraftig damm strax före utflödet i Mörtsjöbäcken. Nära, men i Mörtsjöbäcken, var Annastinefors
bruk beläget. Idag finns inga spår av bruket.
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Flintgruvefältet
Sonstorp

Fornminnen
Sonstorpsgravfältet

KML

Stigstorpsgravfältet

KML

Strax norr om Sonstorp, utmed vägen till Grytgöl och
innan Stråkvadsbron ligger ett stort gravfält, ca. 130 x 70
meter, bestående av 19 fornlämningar. Dessa utgörs av
sju runda och tre kvadratiska stensättningar, sex resta
stenar, två treuddar och en så kallad hålväg. Gravfältet
som är ett av de större i kommunen har troligen fungerat
som gravplats till den gamla bebyggelsen vid Vagelö/
Rämninge/Sonstorp. Gravfältet är skyltat vid vägen.
Gravfältet ligger på en åssluttning ned mot Stigtorpsgölen vid Stigstorp mitt emellan Sonstorp och Grytgöl.
Området täcker en yta på ca. 60 x 20 meter och består av
en kvadratisk stensättning, en domarring och fyra runda
stensättningar. Domarringen är belägen i områdets mitt.
Gravfältet upptäcktes så sent som 1987.

Sonstorp

Sonstorp
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Missionskyrkan

Sonstorp är ett stationssamhälle som växte upp kring
den järnvägsstation som byggdes när järnvägen Finspång - Pålsboda blev anlagd på 1870-talet.

Sonstorps missionskyrka

Rek 3

Sonstorps missionskyrka ligger vid samhällets infart
från Finspång. Den är uppförd i gult och rött tegel. Den
har ett sadeltak av eternitplattor.
Karaktärsdrag och detaljer av värde: Pelarfönster, korsdekoration på gaveln i gult tegel. Sidobyggnaden i gult
tegel. Nybyggt entréparti. Flera kopplade byggnadskroppar där sadeltakens olika fall samt fasadteglens
olika färg understryker variation.
Sonstorps missionskyrka

Sonstorp

Kulturhistorisk bedömning: Byggnaden har ett högt
kulturhistoriskt värde genom sin ursprungliga karaktär
och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och
tillägg av detaljer har dock förekommit som t.ex ett nybyggt entréparti.
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Falla

Torekulla kyrka är ett immateriellt kulturarv med en
unik historia som via sägner, berättelser och människornas påstådda användning av grottan lever vidare
än idag. Torekulla kyrka är en av Östergötlands största
och mest spännande grottor. Det är en sägenomspunnen
plats om vilken berättas att det under ofred hållits gudstjänst här och att i grottan har det förvarats dyrbarheter
under orostider. Troligen därför grottan kallas kyrka.
En folksaga berättar att för länge sen hände, att en
bondpojke i Rämninge ville lösa till sig fädernegården
av sina syskon, men han visste rakt inte, var han skulle
ta pengar ifrån. Så en gång, när han lett hästarna i vall
borta i hagen, satte han sig på en sten utanför Torkulla
kyrka och grät över sina bekymmer. Plötsligt fick han så
ett slag på axeln och, när han vände sig om, stod jätten
Enekorn bredvid honom. Jätten frågade varför den unge
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Torekulla kyrka

Sonstorp

mannen var så ledsen. Pojken tala om det, ”Jaså, inget annat!, pengar kan du få låna utav mig. Kan inte du betala får
din son göra det, och kan inte han orka med, så kan din sonson
komma med pengarna”. Bondpojken vart glad över anbudet och gick med jätten in i berget och fick pengarna.
Lång tid därefter kom sonsonen till Torkulla kyrka och
ropade inåt berget: ”Ja kommer för att betala de pengar, som
farfar lånte av Enekorn”. Då svarade en röst där inifrån:
”Enekorn han ä dö. Behåll ni era pengar!” Sen har ingen sett
jätten.
Torekulla kyrka

Grottan är ca. 15-20 meter lång, 5-10 meter bred och bitvis intill 2 meter hög och ännu högre i taksprickor. Den
har en ”kyrksal” som är cirka 8 meter lång och cirka 4
meter bred, höjden är ca. 1,5 meter, så besökare kan ta
sig till salen utan större problem. Nära utgången ligger
en sten, som kallas ”präddikestolen”.
Berget genom vilket grottan går är ca. 30 x 30 meter stort
och intill 10 meter i höjd. Hela berget har rämnat och består av ett stort antal stenblock från 1 ton till 100-tals ton.
Under stenblocken ligger grottan vilken har flera dagljusöppningar från bergssprickorna. På bergets överdel
finns spår efter inlandsisen i form av isräfflor och slipade ytor. Bergarten är svagt rosabrun granit med svaga
strimmor och gråsvarta ögon.

Sonstorp
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KAPITEL

7

Sörskaten

Hällestad bergslag var indelad i två områden, Sörskaten
och Norrskaten, med Hällestadsån som gräns.
Sörskaten var det område som hade den rikligaste tillgången och bästa kvaliten på järnmalm. Här fanns det
största antalet gruvor och hyttor. Dock utvecklades ingen egentlig bruksverksamhet förutom i Borggård, som
ligger på gränsen till Norrskaten. När gruvbrytningen
började är inte känt. Det äldsta dokumentet som talar
om gruvor i Hällestad är ett köpebrev från 1377 mellan
Jon Holmstensson i Sonstorp och riksdrotten Bo Jonsson
Grip, vari den senare köper in sig i gruvor och hyttor i
Bagghyttan och Bottebo.
I Sörskaten fanns tre gruvfält: Bredgruvefältet med 18
namngivna gruvor, Storgruvefältet med sju namngivna
gruvor, Åsebrofältet med fyra namngivna gruvor. Därutöver har funnits 26 strögruvor.
Antalet hyttor har totalt varit 17. Av dessa lades sju ner
före 1625, sex lades ner under 1600-talet, två lades ned
under 1700-talet. Två hyttor, Djurshyttan och Katterum,
drevs ända in på 1800-talet.
Hamrar drevs för tillverkning av stångjärn eller som
knipp- och ämneshamrar för tillverkning av redskap,
plåt och spik. Antalet hamrar i Sörskaten var totalt sju:
Borggårds hammare, Djurshytte hammare, Gösebo
hammare, Katterums hammare, Råsla hammare (i nuvarande Linköpings kommun), Starrsjö hammare samt
Svartebo hammare.
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Illustration av en gruva och ett uppfordringsverk med
enkla hästdragna vinschar
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Älgbromo

Gruvområden

Gruvmiljöerna vid Sörskaten har höga kulturhistoriska värden och har skydd i Kulturmiljölagen. Gruvområdet hyser spåren av en månghundraårig industriell
verksamhet och är en av de äldsta industriellt präglade
platserna i Finspångs kommun. I gruvområdet återfinns vattenfyllda gruvor och rester av stenhögar som
tillkommit ur gruvverksamheten. I Sörskaten finns
det även hyttruiner som vittnar om platser där malmen
från järngruvorna smältes ned till tackjärn.
Tänk på:

Gruvor och hyttruiner är skyddade i Kulturmiljölagen. Det är
förbjudet att utan tillstånd enligt denna lag att rubba, ta bort,
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller
på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Storgruvefältet

KML

Fältet sträcker sig tämligen rakt nord-sydlig riktning och
är ungefär en kilometer långt. På Storgruvefältet är upptagna från norr till söder räknat: Finspångs skärpning,
Bykgruvorna två st, Brogruvan, Storgruvan, Schakt väster om Storgruvan, Kärrgruvan, Mossgruvan och Kärrholmsgången. Smärre skärpningar förekommer dessutom.
Det var troligen detta gruvområde som under 1300- och
1400-talet kallades för Hellestadhaberg och där den tidigaste gruvbrytningen började i Hällestads bergslag. På
Storgruvefältet är det, som namnet antyder, Storgruvan
som dominerar. Denna ligger i direkt anslutning till vägen. Storgruvan upptäcktes 1646 av malmletaren Lars
Olsson. Redan 1648 var gruvan 52 meter djup. Fyndigheten gick med fyrtio graders lutning in i urberget. År 1655
inträffade ett svårt ras. Berget hade av ivriga bergsmän
bearbetats allför oförsiktigt. Storgruvan sträckte sig slutligen 200 meter in i berget och nådde ett vertikalt djup
av närmare 130 meter. Nere i bergrummen var höjden
mellan golv och tak 30 meter.
Från början fanns stora problem med att gruvan vattenfylldes och i folkmun kallades den för Vattugruvan.
Samtidigt var malmen från gruvan den bästa och sades
ge dubbelt så mycket järn per dygn vid blåsningarna
jämfört med övriga gruvor.
De stora vattenproblemen fick till följd att uppfinnaren
och kommerserrådet Christoffer Polhem tillkallades
för att konstruera en pumpanläggning. Det skulle bli
ett av hans första arbete som teknikkonstruktör. Detta
skedde 1689 och efter flera omfattande och dyra försök
misslyckades Polhem med sin ”vattukonst”. Denna händelse förde med sig en bitter process mellan bergslagen
och Polhem. 1702 sägs om gruvan att ”den är i ett fattigt
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Storgruvan

Mot Hällestad

P

Vandringsled

Gruvstugan

Skogalund

Från Berg/Linköping

Vid Storgruvan finns ordnade och skyltade vandringsleder, en kortare och en lite längre vandring i den
historiska gruvmiljön med mycket information om det
som möter besökaren

Sörskaten

Sörskaten
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tillstånd och mäkta vattusjuk” och brytningen upphörde.
Året därpå, 1703, medgav Bergskollegium att gruvan
fick läggas ner.
Drygt 30 år senare, när malmbristen var akut, gjordes ett
misslyckat försök att tömma gruvan på vatten.
Det sista försöket att tömma gruvan gjordes 1825, det
bröts då omkring 300 ton malm, men de nådde aldrig
ned till fyndigheten i gruvans botten.
Runt Storgruvefältet finns två utmärkta och skyltade
vandringsleder till gruvor runt Storgruvan. Delvis följer
den längre vandringsleden den transportled, som i folkmun kallas ”järnvägen”, som gick från Bohyttan i Tjällmo och nordost mot Malmstorp. Efter den leden kunde
malm, kol och limsten transporteras året runt.

Gruvstugan

Söder om Storgruvan finns en rekonstruktion av Storgruvans trähäst som fanns på den här platsen under
1600-talet.
Att ”rida trämärren” var en grym kombination av skam
och straff som främst användes mot ”hårdfört folk”,
exempelvis vid gruvor och soldatförläggningar. Straffet bestod i att den dömde sattes på trähästens skarpa
ryggplanka, ofta med bakbundna händer och tyngder
fastbundna vid fötterna.

Gruvstugan

Rek 2

Vid de större gruvfälten fanns en gruvstuga. Därifrån
administrerades verksamhet. Där kunde Bergskollegiets
tjänstemän, Markscheidarna (kartograferna) och Geschworner (gruvbyggarna), studera sina kartor och dokument. Där hölls rådslagen och där förrättades ofta en
andaktsstund innan gruvarbetarna klev ned i de farliga
gruvschakten.

Trähästen vid Storgruvan

Storgruvans gruvstuga finns inritad på en karta från
1692, den låg då på andra sidan vägen. När dagens gruvstuga är uppförd är inte känt, troligen är den flyttad. Det
är en knuttimrad enkelstuga med härbre. Ett par villor
ingår i miljön.

Bredgruvefältet

KML

Fältet sträcker sig från Hagegruvan i nordväst tämligen
rakt en dryg kilometer till de sydligaste Tallgruvorna i
sydost. På fältet är upptagna från nordväst till sydost:
Hagegruvan, Lergruvan, Nya Lergruvan, Gamla och
Nya Hagekärrsgruvorna, Valstorpsförsöket, Malmstorpsgruvan, de sydliga Hagegruvorna, Bredgruvan,
Smedgruvan, Sörgruvan, Lilla Sörgruvan, Pussuddsgruvorna, Lappskärpningen, de sju Alegruvorna och fyra
Tallgruvor.
Tillsammans med Kärr- och Sörgruvorna är Bredgruvan
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Bredgruvan
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Åsebro

bland de äldsta inom Hällestads bergslag. Det är troligt
att kring någon av dessa skedde bergslagsbildningen
under senare delen av 1400-talet. Vid ödeläggandet 1629,
då gruvan var i huvudsak utbruten, saknades kunskap
om tidpunkten för dess första upptagande, “av urålders
tider bruten” hette det. Den var då i det allra närmaste
av samma djup och omfång som i dag, 40 meter djup,
27 meter lång och 17 meter bred på bottnen. Ett så stort
arbete kan med den tidens brytningskapacitet ha pågått
i århundraden. Smärre brytningar i väggarna och insamlande av “plockmalm” och malmgrus i varphögarna förekom en tid efter nedläggandet. Sista noteringen härom
är gjord 1664.

Åsebrofältet

KML

Gamla Åsebrogruvan

KML

Åsebro- eller Kärrgruvan omtalas från 1628. På fältet är
anlagda från norr till söder: Smedgruvan, Åsebro gamla
gruva, Åsebro nya gruva, Skärpning norr om Mellanvindschaktet, ett par namnlösa skärpningar och längst i
söder Forsbergs gruva.
Första säkra omnämnande är från år 1639, då den är belagd med arbete. Ödelades 1645 för malmens svåra rödbräcka. Återupptagen 1696 av Finspångsbruket ensamt
och i arbete tills 1713. Återigen upptagen 1733 och då
anges att djupet är 9 meter. Vid nästa berättelse år 1743
är djupet ca. 32 meter. Efter tvenne år och då djupet hunnit till 35 meter är det dock dags för nedläggning igen år
1745.
Bakarebo

Även vid nästa återupptagande, som skedde 1758 och
var en frukt av 1757 års bergslagskommissions föreställningar härom, flera provsmältningar företogs bl.a., arbetade bergslagen och Finspångs bruk jämsides. Denna
brytningsperiod kom att vara ända till 1821 då bergslagsupplösningen skedde. Från 1789 sedan sammanbrytning med Nya Åsebrogruvan skett blev namnet för
båda brotten Åsebro gruva.

Hyttor

Hyttan var platsen där malmen från järngruvorna smältes ned till tackjärn. Malmen transporterades från gruvan till en rostugn, varefter den rostade malmen kunde
smältas i hyttan. Biprodukterna var slagg och sinter. För
att smälta exempelvis järnmalm krävs mycket höga temperaturer, vilket kräver stora mängder träkol. Skogarna
runt de svenska järngruvorna höggs ner och lades i mila
för att föda hyttorna med träkol som skapades i milorna
genom ofullständig förbränning av veden.

Bakarebo

Sörskaten

Hyttans produkt, tackjärnet, kunde säljas och transporteras, men innan det kunde smidas krävdes färskning
vilket gav slutprodukten för järnutvinningen, stångjärn.
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Katterums hytta

KML

Hyttan i Katterum omnämns första gången 1625, det är
osäkert hur gammal den då var. Katterum hade då inga
egna fyndigheter utan tillhör den ”yttre ringen” mindre
hyttor kring Malmstorp. Katterums hyttlag har varit en
liten bergsmannahytta och drivits på ett stabilt och traditionellt sätt genom hela bergslagsperioden.
På platsen för Katterums hytta finns idag en välbevarad
ruin i form av jordkulle 10 x 10 meter och 2 meter hög.
Av pipan som stod i masugnens mitt, återstår endast en
halvcirkelformad ca. 3 meter lång och ca. 1 meter hög
kallmurad stenmur. Stenarna är på murens insida täckta
av ett flutet slaggskikt. Inom hyttområdet finns även
lämningar efter tre slaggvarpar, spridda rester av husgrunder och tre malmhögar.

Katterums hyttruin

1783 murades pipan om och 1809 ombyggdes hyttan
helt till en kostnad av 800 Riksdaler. Vid bergslagsupplösningen var hyttan i så gott stånd att bergsmännen
gjorde en framställan om att få fortsätta driften. Efter ett
positivt svar från Bergskollegiet 1823 fortsatte driften i
hyttan fram till 1828 då den definitivt lades ner.

Gårdar och torp

Skogalund

Åsebro

Rek 2

Bakarebo

Rek 2

En faluröd knuttimrad parstuga, flyttad till nuvarande
placering. Sockeln är av natursten. På södra långsidan
finns en centralt placerad grönmålad dörr med tegelbelagt skärmtak. På var sida om dörren finns ett tvåluftsfönster. På den norra långsidan finns endast ett mindre
enluftsfönster. Åsebro har ett sadeltak belagt med rött
enkupigt tegel. På sadeltakets norra sida finns två framträdande och högt murade skorstenar. Åsebros mått är
11 x 4,2 meter.
I södra delen av Hällestads Sörskate, ca. en mil söder
om Hällestad, ligger Bakarebo. Gården ligger på en liten
höjd vid sjön Långbogen. Gårdsmiljön består av en unik
envånings tvillingparstuga med tegeltak. Flygelbyggnaderna består av en tillbyggd parstuga i två våningar och
en bod. Strax norr om dessa byggnader ligger en gammal timrad magasinsbyggnad. Delar av tvillingparstugan är troligen uppförd under 1600-talets senare hälft.
På en takbjälke i storstugan står årtalet 1711 inristat och
härmed avses säkert den tillbyggnad som skett av stugan till dess nuvarande utseende.

Skogalund - källarstuga

Det andra bostadshuset är byggt 1796 och har fått sitt
nuvarande utseende genom på senare tid gjorda ombyggnader.
När Bakarebo 1868 köptes av Per Andersson i MarieKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Skogalund - uthus

Sörskaten

berg för 6000 Riksdaler riksmynt inrättades här ett gästgiveri och en skjutsstation. Gästgivaren Per Andersson
innehade gården till 1923 då hans barn tog över. Dessa
sålde Bakarebo 1938 till AB Cloetta i Ljungsbro. Bolaget
lät med hjälp av arkitekt Fraenkel restaurera den gamla
tvillingparstugan som sedan kom att fungera som semesterhem för de anställda på AB Cloetta.

Skogalund
Skogalund - ladugård och loge

Strax söder om storgruvefältet ligger torpet Skogalund.
Torpmiljö med bostadshus uppfört 1863, källarstuga, uthus, ladugård och loge från 1600-1700-tal samt en yngre
f.d. snickarverkstad. Skogalund ägdes under 1970-tal av
Snickarmästare Albert Andersson, nedan fotograferad i
sin snickarverkstad.

Källarstuga

Rek 1

Uthus

Rek 2

Ladugård och loge

Rek 2

En liten enkelstuga, 6,7 x 4,5 meter, på källare. Omålad i
liggande timmer under tegeltak med blyspröjsade fönster i original. Anmärkningsvärt är att källare uppförts
under huset samt att murstock och skorsten placerats i
husets ena ända. Det är en välbevarad stuga från 1600eller 1700-tal som huvudsakligen är i ursprungligt skick.
Det är förmodligen en gruvarbetarbostad från 1600-talet.
Skogalund - ladugård och loge

Snickarmästare Albert Andersson Skogalund 1972

Sörskaten

Uthuset är 5,2 x 4,25 meter, uppförd i samma teknik som
källarstugan. Byggnaderna är troligen samtida. Uthuset
står på en naturstensgrund Stommen består av liggande
omålat timmer. I den ena gaveln finns en lucka. På båda
långsidorna finns omålade träportar. Uthuset har ett sadeltak av enkupigt tegel.
Ladugården kan vara från 1600- eller 1700 talet, stommen
består av omålat liggtimmer med knutskallar. Logen är
uppförd i skiftesverk. Ladugården står på en naturstensgrund. Sammanlagt är byggnaden 14,7 x 5,4 meter. På
den södra långsidan finns oregelbundna luckor och portar av stående och omålade brädor. På norra långsidan
är halva byggnaden utbyggd och där har sadeltaket fått
ett förlängt takfall. Taket består av tegelpannor. Enligt
uppgift är ladugården hitflyttad från Katterum.
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KAPITEL

8

Borggård

Borggård, eller Bolgård som namnet skrevs i äldre tider, omnämndes första gången år 1476. Då skänkte Erik
Holmstensson en tredjedel av hemmanet till kyrkan.
1550 förvärvade Erik Jönsson Rosenstråle, tidigare delägare av egendomen, denna i sin helhet. Detta årtal räknar Borggårds bruk som sitt begynnelseår.
Ätten Rosenstråle var herrar till Borggård ända till år
1778, då assessor Erik Rosenstråle avled. Under åren
1644 - 82 hade bruket en kvinnlig ägare. Det var Anna
Rosenstråle, som lär ha styrt sina domäner med kraftfull
hand.
Stångjärnssmidet dominerade under århundraden in-

Borggårds bruk
1902
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Borggård

Badhus
Lekstuga
Norra flygeln
Herrgård
Trädgårsmästarbostad

Södra flygeln

Kuskbostad
Bostadshus

Orangeri

Ekonomibyggnad

Uthus

Ladugård/loge

Järnvägsbro

Borggård

Högverkstad

Verkmästarbostad

Lagerlokal
Kvarn
Mjölnarbostaden
Dagsverksstugan

Tjänstemannabostad

Stenhuset

Villan
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dustrin. 1651 uppfördes en hammare då Olof Tyresson
i Norrköping enligt ett kontrakt åtog sig att bygga en
hammarsmedja i ”Rosenstråles ström vid Borggård”.
Troligen hade det funnits en äldre hammare på platsen.
Periodvis under 1600- och 1700-talet utarrenderades
delar i eller hela hammaren. Från 1655 finns ett privilegiebrev för en masugn vid Borggård. 1673 flyttades
privilegierna från Sätra hytta till Borggård. Tackjärnstillverkningen upphörde dock redan 1714, då masugnen
flyttades till Österby. För Borggårds del blåstes länge
tackjärn vid Österby och Katterum. I början av 1700-talet fick bruket även tillstånd att köpa tackjärn från Nora.
1718 brann hammaren vid Borggård, men återuppbyggdes året efter.
Den första stora industrimannen i Borggårds historia var
Olof Burenstam, som köpte bruket 1792. Han bodde inte
själv i Borggård som då förlorade sin självständighet och
Borggårds bruk, interiör från verkstäderna

Borggårds bruk, interiör från verkstäderna
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blev ett led i en större ekonomisk enhet där bland annat även Sonstorp ingick. 1809 lyckades Burenstam få
tillstånd att till Borggård överflytta 300 skeppund smide
från de i mer skogfattiga bygder belägna bruken Skyllberg och Stjärnsund.
1825 köptes Borggård av Per Jansson, som bosatte sig
där. Utvidgningen av bruket gjorde det nödvändigt att
uppföra ännu en hammare och i början av 1840-talet
fanns två hamrar och tre härdar. Vid arvsskiftet efter Per
Jansson blev Borggård åter en självständig enhet.
Oscar Trägårdh gifte sig med Per Janssons dotter Hedvig och därmed inleddes den Trägårdhska tiden.
Järnvägsstationen i Borggård 1902, eller som den
kallades på vykortet från John Fröbergs konstförlag;
Borggårds anhaltstation

Tillsammans med svågern Oscar Jansson ägde Trägårdh
bruket fram till 1867, då Trägårdh blev ensam ägare.
Sönerna Adolf och Henning blev delägare och 1879 tog
de över hela ansvaret. Under Oscar och hans sons Adolf
Trägårdhs tid skedde en allmän nedgång i brukshanteringen. Bruk av Borggårds storlek slogs ut bland annat
på grund av införandet av nya kapitalkrävande tillverkningsprocesser. Adolf Trägårdh insåg att produktionen
måste läggas om.
1882 anlades en fabrik för tillverkning av handredskap.
1887 nedlades stångjärnstillverkningen och istället startades tillverkning av krokar och söljor, vilket är begynnelsen till dagens industri i Borggård.
1895 kom företaget på obestånd. Tjällmo och Kristbergs
årensnings- och sjösänkningsbolag köpte bruket och lät
Adolf Trägårdh bli arrendator.
1907 köpte Trägårdh tillbaka företaget. Sonen Sven kom
att driva företaget fram till sin död 1922. Redskapstillverkningen lades ner 1913 och trådmanufakturtillverkningen utvidgades efterhand.
1922 bildades AB Borggårds bruk och Charles Pennycook, som var med redan på Adolf Trägårdhs tid, blev
disponent.

På bruksorten Borggård fanns givetvis en musikkår,
den bildades 1907. Här är musikkåren på Borggård
omkring 1920.
Stående fr.v. Einar Andersson, Holger Gustafsson, Sven
Flyckt, Erik Jansson, Alvar Gustafsson
Sittande fr.v. David Jansson, Anton Jansson, Albin Jansson, Helmer Jansson

Efter giftermål 1925 med Sven Trägårdhs efterlevande
maka Elisabeth, kom överingenjören Oscar Wiberg till
Borggård. Under Wibergs ledning utvecklades företaget
och inte minst Borggårds samhälle enormt.
1962 avgick Wiberg med pension och 1965 avled han under skidåkning i de Schweiziska alperna.
Margareta Trägårdh stod i ledningen för bruket under
åren 1964 - 89. Sten Eklöf köpte Borggårds bruk 1989 och
därmed var den Trägårdhska epoken slut.
Från tråd, stång och band tillverkas idag cirka 1500 olika
produkter för person- och lastbilar, lantbruksmaskiner,

Borggård
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fritidsartiklar, tvättmaskiner m.m. 25% av tillverkningen exporteras.

Borggårds bruk

Borggårds bruk har industrihistoriska värden. Under
århundraden dominerade stångjärnssmidet industrin,
men 1887 lades stångjärnstillverkningen ner och istället startades tillverkning av krokar och söljor, vilket
är begynnelsen till dagens industri i Borggård. Bruket
har ett kontinuitetsvärde som illustrerar den historiska
framväxten och kontinuerliga förändringen i ett levande samhälle. Herrgårdsmiljön, samt arbetarbostäder
och tjänstemannavillor har ett miljöskapande värde.

Lagerlokal/värmecentral

Tänk på:

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.
Fabriksområdet ligger på platsen för hyttan och hammaren i Borggårdsån. Där finns nu lagerlokal och värmecentral i den äldsta byggnaden från 1906, nedlagd såg
och spånhus, snickeri med virkestork och virkesförråd,
slagmaskinsverkstad och pressverkstad, de flesta byggnaderna är från 1940-60.

Lagerlokal/värmecentral

Rek 2

Lagerlokal/värmecentral byggd 1906 i stenstomme och
gråvit spritputsad panel. Byggnaderna består av flera
sammansatta lägre byggnader med flacka takfall.

Högverkstad

Rek 2

Kvarnen

Rek 2

Högverkstad

Högverkstaden från 1940-talet i stenstomme med vitputsad fasad. På fasaden, längs varje våning löper fönsterband av stora liggande rektangulära fönster. Mellan
varje fönster finns svagt framskjutande lisener i fasaden.
Fönstrens omfattningar är ljusgrå.
Borggårds kvarn är belägen vid Hällestadsån. Den har
en grund av murad kvadersten och är förstärkt med ankarjärn. Kvarnens stomme består av timmer och den är
klädd i faluröd panel. Liggande panel på gaveln mot vägen, och stående panel på långsidorna. Kvarnen är 1½
våning hög. Fönsteromfattningar är vitmålade. Kvarnen
har ett sadeltak av ljusgrå korrugerad plåt. Dörrarna består av svart liggande pärlspont. Kvarnen är sammanbyggd med Borggårds bruk. Driften av kvarnen lades
ner 1964.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Kvarnen

Borggård

Herrgårdsmiljö
Borggårds herrgård

Rek 1

Herrgårdens huvudbyggnad är från 1825 och byggdes
som bostad till den nytillträdde köparen av bruket, Per
Jansson.

Norra flygeln

Södra flygeln

Herrgården ligger på en höjd norr om bruket. Den består av en huvudbyggnad med två flyglar kring en grusad plan, orangeri, uthus i parken och lekstuga. Höjden
sluttar mot Borggårdsån i öster. Parken består av en öppen gräsmatta mot ån med spridda buskar och träd.
Herrgården har timmerstomme och är uppförd i 2½
våning med vind. Byggnadens fasad är reveterad med
gräddgul spritputs. Knutar, fönsteromfattningar och
takgesims är vitmålade. Fönstren har korspost med en
ruta i övre bågen och två i nedre bågen. Spröjs och bågar är brunmålade. Huvudbyggnaden har ett sadeltak
av enkupigt rött tegel och centrerade frontespisar med
lunettfönster på båda långsidorna. Centrerat på båda
långsidorna finns balkonger vilandes mot pelare, stående på underliggande verandor. Balkongräcket på den
västra sidan över huvudentrén är grönmålad medan
balkongräcket på byggnadens östra sida är vitmålad. På
den östra sidan längs verandan finns en balustrad samt
en dubbeltrappa. Trädgården på den östra sidan sluttar
mot ån.

Södra flygeln

Rek 1

Vindflöjeln bär årtalet 1728, vilket antagligen betecknar
byggåret. Vindflöjeln domineras av två korsställda F,

Borggårds
herrgård

Borggård
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som står för Gustav Adolf Forss.
Denna flygelbyggnad är brukets äldsta hus. Detta skulle
kunna vara den ursprungliga huvudbyggnaden. Den är
uppförd i 1½ våning med brutet sadeltak.
Södra flygeln har använts som bostad för husföreståndare och betjäning på herrgården. Södra flygeln har
även inrymt verksamheter som vävstuga, mangelrum,
samt förråd för ull och lin.

Norra flygeln

Rek 1

Orangeriet

Rek 1

Orangeri

Under senare delen av 1800-talet var denna flygel lantbrukets corps-de-logi. I bottenvåningen fanns, förutom
boningsrum, ett kök med spis, skafferi med tegelgolv, en
mjölkkammare, ett förrådsrum, ett kontorsrum med förmak och slutligen en jungfrukammare. Övervåningen
inrymde en tambur med järnkamin och sex rum. Utrymmen som värmdes upp av fyra kakelugnar. Överst i vardera ände av huset fanns ett vindsrum med kakelugn,
dessa rum var reserverade för bokhållare. Under huset
fanns en vinkällare.
I likhet med andra herrgårdar så byggdes även här ett
orangeri i anslutning till herrgården.

Uthus

Det är i 1 våning med trappgavlar. Knutar, fönster- och
dörromfattningar är slätputsade och vitmålade. Den
sydöstra delen är av glas och därifrån går tre växthus.
Gaveln pryds med dekorativa tegelutsmyckningar i den
för övrigt gräddfärgade spritputsade fasaden. Omfattningar och knutar är vitmålade.

Uthus i slaggsten

Rek 2

Badhus

Rek 2

Lekstuga

Rek 2

Ett uthus invid åkanten är byggt av mörk slaggsten i 1½
våning med sadeltak.
Badhuset är en träkonstruktion med liggande panel på
förvandring. Taket är klätt med bruna träspån.

Badhus

Lekstugan står en aning nordväst om herrgårdens huvudbyggnad.
Den står på en grund av glest placerade gråstensblock.
Lekstugans stomme består av en träkonstruktion som
är klädd i faluröd liggande pärlspontad panel. På den
södra fasaden finns en förstukvist med ingång. Dörren,
vindskivorna, fönsteromfattningarna, fönsterbågar och
fönsterluckorna är vitmålade. Lekstugan har ett sadeltak
med tvåkupigt tegel.
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Lekstuga

Borggård

Bostäder

Söder om ån i Borggård finns ett område med arbetarbostäder och ett par tjänstemannavillor. Intill ån är f.d.
mjölnarbostaden belägen med kvarnen på andra sidan
vägen.

Villan

Nordväst om ån ligger ett område med arbetarbostäder,
tjänstemannavillor samt bostäder och ekonomibyggnader till lantbruket. Här finns också stationsområdet nedanför herrgården. Persontrafiken på järnvägen lades ned
på 1960-talet.

Villan

Rek 2

På Skidbacksvägen 9 ligger ”Villan”, den sist uppförda
arbetarbostaden som uppfördes mellan 1929-1930.

Tjänstemannabostad

Huset är 2½ våningar högt. Stommen består av en träkonstruktion och fasaden är av gulmålad liggande fasspontpanel. Den har ett sadeltak av tegel med valmad
spets. Villan har två skorstenar. Långsidan mot Skidbacksvägen har en frontespis. Entrén är genom en centralt placerad veranda som via fyrkantiga pelare bär
upp en balkong. Verandan och balkongen är vitmålade.
Fönsteromfattningar, knutar och vindskivor är också
vitmålade.
I en tidningsartikel från 1935:
”..en trevlig rödmålad villa, där varje lägenhet består av ett
stort rum och ett nästan lika stort kök samt en från dessa rum
isolerad sovalkov, närmast avsedd för den familjemedlem, som
haft nattskift och sålunda behöver ostörd vila. Lägenheterna
i denna nya bostad äro de bekvämast tänkbara, och ingen av
familjerna saknar vattenledning, varken i kök eller brygghus.”

Tjänstemannabostad

Mjölnarbostaden och dagsverksstugan

Rek 2

Rosenstråles väg 3, f.d. tjänstemannabostad från 1912.
Byggnaden är i träkonstruktion med liggande gräddgul
fasspontpanel. Listverk, gesims, vindskivor och fönsteromfattningar är vitmålade. Byggnaden har ett sadeltak
av plåt i tegelimitation.
Till bostadshuset hör två uthus i träkonstruktion med
liggande gräddgul fasspontpanel. Uthusen har sadeltak,
på det ena uthusets gavel står årtalet 1913 och på det
andra uthusets gavel står årtalet 1937. Uthuset från 1937
står på en hög naturstenssockel.

Mjölnarbostaden

Verkmästarbostaden

Borggård

Rek 2

Borggårdsvägen 2, f.d. mjölnarbostaden uppförd omkring 1880 i 2½ våning med sadeltak i falsad plåt, samt
två murade skorstenar. Huset är byggt i träkonstruktion
och har faluröd fasspontad panel. Listverk, fönsteromfattningar, knutar och vindskivor är vitmålade. Byggnaden har tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge.
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Dagsverksstugan

Rek 2

Verkmästarbostaden

Rek 2

Borggårdsvägen 2, uthus och f.d. dagsverksstuga byggd
omkring 1880. Huset är byggt i träkonstruktion och har
faluröd locklistpanel.
På Observatorievägen 2 ligger f.d. verkmästarbostaden.
Byggnaden är uppförd i 1½ våning 1876. Huset har en
stenstomme och gräddgul spritputsad fasad. Fönsteromfattningar är i snickarglädje och målade i ljusgrått. I
gaveln finns dekorativa lunettfönster. Vindskivorna är
utformade i snickarglädje och byggnaden har ett sadeltak i enkupigt rött tegel.

Bostadshus

Rek 2

Kuskbostaden

Rek 2

Bostadshus

Oscar Trägårdhs väg 7, bostadshus från 1874 i 1½ våning. Huset är byggt i träkonstruktion med liggande faluröd fasspontpanel. Gavelröset är klätt med locklistpanel med dekorativa avslutningar. I gavelspetsarna finns
lövsågeriarbeten, vitmålade liksom fönstersnickerier,
omfattningar och knutar.
F.d. kuskbostaden, Oscar Trägårdhs väg 9, från 1894
uppförd i 1½ våning. Huset är byggt i träkonstruktion
med liggande faluröd fasspontpanel. Fönstersnickerier
liksom omfattningar, knutar, verandastolpar och våningsband är vitmålade.

Trädgårdsmästarbostaden

Rek 2

Stenhuset

Rek 2

Kuskbostaden

F.d. trädgårdsmästarbostaden, Oscar Trägårdhs väg 11,
från 1874, uppförd i 1½ våning med sadeltak. Gavelröset
är klätt med locklistpanel med dekorativa avslutningar.
Några taksparrar har en dekorativ synlig avslutning.
Stenhuset är en monumental byggnad centralt placerad
på en höjd i Borggård, uppförd som en arbetarbostad.
Sockeln är av natursten. Fasaden är klädd i gräddvit
spritputs. Det finns synliga ankarjärn i fasaden.

Trädgårdsmästarbostaden

På byggnadens norra långsida finns årtalen 1828 för när
huset byggdes, samt 1884 för när huset byggdes om. Den
södra långsidan har en centralt placerad förstukvist med
en grönmålad dörr. Knutar och fönsteromfattningar är
slätputsade och vitmålade. Byggnaden har tvåluftsfönster med sex rutor i varje luft, träspröjsen är målad i olivgrönt. Byggnaden har ett sadeltak av enkupigt rött tegel.

Ladugård/loge

Rek 2

Byggnaden är uppförd omkring 1850 i en träkonstruktion. Ladugården står på en hög naturstenssockel. Sockeln har dörr- och fönsteröppningar. Omfattningar och
spröjs är vitmålade medan dörrarna är svartmålade. AnKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Stenhuset

Borggård

dra våningen är klädd i faluröd stående slätpanel, här
finns svartmålade och bågformade luckor längs långsidan. Ladugården har ett plåtbeklätt svart sadeltak.

Ladugård/loge

Ekonomibyggnad

Rek 2

Borggårds skola

Rek 2

Ekonomibyggnad i liggtimmer, målad i falurött. Plåtbeklätt svart sadeltak. Under husets västra del finns en
källare. Byggnaden har tvåluftsfönster med åtta rutor i
varje båge. Knutar samt fönster- och dörromfattningar
är vitmålade. Portar och luckor är svartmålade.

Sätersborg

Björkbacken

Borggårds skola

Ekonomibyggnad

Copyright© Lantmäteriet

Borggårds f.d. skola byggdes 1910 och fungerade som
skola från 1915 till 1966. Byggnaden ligger på landsbygden söder om Borggård vid Vreta Klostervägen. Skolan
är idag i privat ägo.

Borggårds skola

Borggårds skola står på en grund av tuktad sten, den har
en stomme av timmer och fasaden är av faluröd liggande och stående fasspontpanel. Skolan är uppförd i en våning och vindsvåning med tre takkupor på var långsida
och en takkupa på gaveln. Den har ett brutet och valmat
sadeltak med tvåkupigt tegel. Entrédörren är målad i en
rödbrun färg och har glasrutor. Den har två- och trelufts
fönster med tvärpost och spröjsar, vita omfattningar.

Broar och vägar
Borggårds järnvägsbro

Rek 2

Bro över Borggårdsån i Borggård. Bron är byggd av
Bergsunds Mekaniska Verkstad 1866.

Järnvägsbro

Borggård

Men på denna plats har bron endast legat sedan 1923, då
den blev flyttad hit från Jösse älv i Värmland. Det är den
äldsta inventerade av karaktäristiska representanter för
typgruppen stålbalksbroar.
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Ljusfallshammar

I Ljusfallshammar har det funnits en hytta, Djuckeröhyttan och en hammare, Ljusfalls hammare, som gav orten
dess namn. Det finns idag inga spår efter verksamheten
då de spolierades när järnvägen byggdes. Senare har
även riksväg 51 byggts över platsen.
Djuckerö hytta omnämns redan i den första hyttförteckningen från 1625. Efter blåsning år 1808 tycks hyttan ha
legat öde ända tills den en sista gång, troligen 1820, blåstes en kortare tid, troligen för att göra slut på kol- och
malmlager inför bergslagsupplösningen.
I hammarlängderna för Hällestad för åren 1639 och 1651
förekommer i den förstnämnda namnet Lyss, i den senare Lyds, detta kan inte avse någon annan hammare än

Ljusfallshammars industriområde omkring 1920
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Ljusfallshammar

Folkström

Kallviken

Gryten

Hökebäcksfältet
V

V

Ekebäcksgruvan V

Hökebäckens järngruva
V

Hökebäckens koppargruva
V

V

Jungfrugruvan
V

V

Edet

Hållersgruvan
Hattjärnsfältet
Hattjärnsgruvorna
V
V

Sandgruvefältet

Sandgruvorna
Gruvhål
V KonstV
Långbogen VV V
gruvan
V
Mossgruvorna

V

V
V

V

Björkegruvan

V

Fläskgruvan
V

Torp

Strånkärrsfältet
Gruvhål
V
V

Ljusfall

Ljusfallshammar

Gruvhål
Strånkärrsgruvorna
V
V Gruvängen
V

Hyttsjön

V

Karstorps gruva

Fall

Djuckerö
Karstorp

Stor-Nälern

Lämneå bruk

Näset

Nältorp
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Ljusfallshammar

Lien

Solberga

Rödalen
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denna. I sistnämnda skrift sägs den ligga öde.
Den sist arbetande hammaren anlades år 1725 och låg i
ett konstgjort bäckflöde från samma vattenmagasin som
hyttan, Hyttsjön, ca. 200 meter in på Ljusfalls ägor. Vid
nybyggnaden 1725 uppgavs att en äldre knipphammare
funnits på platsen, vilket gör troligt att den som enligt
ovan låg öde 1651 haft en efterföljare den mellanliggande tiden.
Ljusfalls hammare var den sista anläggning som drevs
på bergslagsindelning i Hällestad. Lottläggningen fungerade ända tills den år 1835 försåldes till lantmätaren
Karl Falk för 1500 Riksdaler banko. Smedjan brann ner
1846. 1872 påbörjades spiksmide som dock lades ner efter två år. Tillverkningen återupptogs 1881-1883 varefter
inga säkra uppgifter finns.
På 1800-talet var bebyggelsen gles. Det äldsta befintliga
huset är enligt uppgift Örebrovägen 432, uppfört 1838.
När järnvägen Finspång - Pålsboda anlades i slutet av
1800-talet skapades en ny förutsättning och ett litet samhälle började utvecklas med företag och bostäder. 1895
startades Ljusfallshammars Fabriks AB med snickeri för
vagnfabrikation, gjuteri och mekanisk verkstad. Ljusfallshammars Verkstads AB med tillverkning av träbearbetnings- och verktygsmaskiner var verksamma 1940
- 1976.
I samband med expansionen vid 1900-talets början uppfördes en del arbetarbostäder och tjänstemannavillor.
Omkring 1915 bildades en Konsumförening som först
disponerade ett litet hus vid nuvarande Selgubbevägen
och sedan fick flytta in i en ny butik 1917. Ett egnahemsområde nordväst om Konsum inköptes från Ljusfallshammars Fabriks Aktiebolag och bebyggdes.

Bruksområdet i Ljusfallshammar omkring 1910

Väster om Hyttsjön är nu industrierna koncentrerade.
Till den mekaniska verkstaden hör ett äldre kontorshus
vid Örebrovägen. Det är sammanbyggt i norr med själva verkstadsdelen som består av några sammanbyggda
längor. Även det gamla gjuteriet, som lär vara ortens
äldsta industribyggnad finns kvar. Också Hillöfabriken
består till större delen av äldre bebyggelse. Den östra delen av själva snickerifabriken är uppförd innan 1920-talet och den västra delen ett par årtionden senare.
Den sydöstra delen av samhället är den med mest homogen bebyggelse. Närmast Örebrovägen ligger mestadels villorna från 1930-talet och innanför dem de från
1940-talet och senare. I övrigt är det en blandning, med
övervägande bebyggelse från 1905-1940.
Bebyggelsen söder om riksväg 51 är sparsam. Längst i
nordost ligger Högamon, ett modernt bostadsområde
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Ljusfallshammars Fabriks AB 1920-tal
Ljusfallshammar

med små radhus och villor, de flesta med tegelfasader.
Trots kraftiga ombyggnader av en del äldre hus kan det
fortfarande iakttas en del äldre detaljer som är gemensamma: den dekorativa avslutningen på taksparrarna,
det kantställda teglet som bildar en fris på skorstenarna,
den solfjädersformade dekorationen i gavelröstena m.m.
Även många uthus liknar varandra med t.ex. extra slåar
på utsidan av dörrarna.

Ljusfallshammars tätort

Ljusfallshammar är ett område med kulturhistoriska
värden, i form av bland annat samhällshistoriska värden då bebyggelsen vittnar om ortens framväxt och
historia. I Ljusfallshammar har det funnits en hytta,
Djuckeröhyttan och en hammare, Ljusfalls hammare,
som gav orten dess namn. Det har också förekommit
gruvbrytning i fyra gruvfält norr om Ljusfallshammar
under 1500- till 1700-tal. På 1800-talet var bebyggelsen
gles. I samband med expansionen vid 1900-talets början uppfördes en del arbetarbostäder och tjänstemannavillor. I Ljusfallshammar finns även äldre verkstäder och industribyggnader.

Grytgölståget i Ljusfallshammar

Pölsan

Mellangården
2

Gru

Hyttfallet

1
3

Ljusfalls skola

Ljusfallshammar
Adolfsberg

Hyttsjön
Alhagen
Walenius väg 5

Kontor

Walenius väg 7

D

Örebrovägen 432
Disponentbostad
Lusthus
Hyttlämning

Höga mon

Granliden

Hagen

Bredablick

Lill-Nälern

Djuckerö

H
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Karstor

Tänk på:

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Disponentbostad

Rek 1

Bostaden uppfördes 1904 för disponent Elion vid Ljusfallshammars Fabriks AB.

Disponentbostaden

Byggnad i träkonstruktion med liggande och stående
fasspontpanel. Huset som är i två våningar, med valmat
sadeltak och mycket omfattande dekorativt utformade
snickerier, är en mycket framträdande representant för
sin tids byggnadsstil och har en väl bevarad exteriör.
Den arkitektoniska framtoningen är av mycket stor betydelse.

Kontor

Rek 2

Kontorsbyggnad med okänd ålder. Fasad med ljusgrå
spritputs. Den är uppförd i två våningar. Byggnaden
har vitmålade fönster med tvärpost. Frontespisen och
ingången är inte centralt placerad på framsidan. Vita
slätputsade lisener markerar frontespisen, även ett ovalt
småspröjsat fönster pryder frontespisen. Över entrén
finns ett skärmtak. Entrédörren är en dubbeldörr med
fönster.

Mellangården

Kontor

Rek 2

Mellangården 2:5, Örebrovägen 472. Bostadshus, uthus
och f.d. undantagsstuga från 1870-talet.
1. Bostadshuset från 1870 är i 1½ plan med källare,
frontespis och sadeltak. Byggnaden är en träkonstruktion med faluröd stående locklistpanel. I frontespisen finns ett perspektivfönster. De flesta fönster
är av äldre typ med vita snickerier och omfattningar.

Mellangården

2. Uthus i 1½ plan är i falurött liggtimmer. Dörrarna
är klädda med fasspontad liggande panel. Dörromfattningarna som är vita är försedda med gavelkrön.
3. Bostadshus, f.d. undantag, i 1 plan i falurött liggtimmer. Dörren är klädd med pärlspontad liggande panel. De vita dörr- och fönsteromfattningarna är gavelkrönta. Mellanväggens timmerändar är synliga.

Ljusfalls skola

Rek 2

Ljusfalls skola byggdes 1907 och blev ombyggd 1940.
Den började fungera som skola 1913 och har fortfarande
samma funktion. Den är belägen på en höjd och via trappor nås huvudentrén.
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Ljusfalls skola är en vinkelbyggd träbyggnad om en våning. Denna skolbyggnad och Borggårds skola är likadana frånsett bland annat dörrarna. Ljusfalls skola har
moderna glas- och plåtdörrar. Skolan har en veranda
med plåttak.

Örebrovägen 432

Även denna skola har en stomme av timmer och faluröd fasad av liggande och stående fasspontpanel. Den
har ett brutet och valmat sadeltak med tvåkupigt tegel.
Ljusfalls skola har tre takkupor på var långsida och en
takkupa i gaveln.

Örebrovägen 432

Rek 2

Wallenius väg 5

Rek 2

Wallenius väg 7

Rek 2

Bostadshus från 1838 i timmer med gul liggande fasspontpanel på förvandring. Den har ett sadeltak av
enkupigt tegel och två skorstenar. Ett bostadshus i 1½
våning. Frontespis och balkong byggdes 1934 då också
verandan fick sin nuvarande utformning. Fönsteromfattningar och knutar är vitmålade. Fönstersnickerier är
röda. Under ⅓ av huset finns källare.

Wallenius väg 5

En f.d. arbetarbostad från cirka 1910 i 2½ våning. Huset
har stenstomme med vit spritputsfasad. De synliga delarna av taksparrarna är dekorativt utformade. Fönsteromfattningar och knutar är slätputsade. Gavelrösena är
klädda med liggande fasspontad panel.
En f.d. arbetarbostad från cirka 1900. Huset har stenstomme med vit spritputsad fasad. De synliga delarna
av taksparrarna är dekorativt utformade. Fönsteromfattningar och knutar är slätputsade i en ljusgul färg. Gavelrösena är klädda med liggande fasspontad panel.
Huset är i 2½ våningar. Sadeltak med tvåkupigt tegel
och två skorstenar. I nordväst finns idag en utbyggd vitmålad balkong.

Wallenius väg 7

Adolfsberg

Rek 2

Granliden

Rek 2

Lusthuset Adolfsberg ligger på Örebrovägen 450. Lushuset uppfördes omkring 1915. Dess stomme är av en
vitmålad träkonstruktion med liggande fasspontad panel. Formen är fyrkantig och lusthuset har ett flackt tälttak av papp som bärs upp av pelare med snickarglädje
i krönen.

Adolfsberg, lusthuset

Ljusfallshammar

Örebrovägen 420. Bostadshus i träkonstruktion med
gul liggande fasspontpanel från 1933. Samtliga omfattningar, knutar och fönstersnickerier på bostadshuset är
vitmålade. Granliden har ett brutet tak och en skorsten.
Det finns en centralt placerad frontespis.
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Bredablick

Rek 2

Den f.d. arbetarbostaden Bredablick uppfördes i 2½
våningar mellan åren 1907-1908. Byggnaden ligger på
Högamonvägen 7. Den står på en grund av gråsten,
stommen är av en träkonstruktion och fasadmaterialet
består av liggande och stående fasspontad rödmålad
panel. Huset har ett sadeltak med valmad spets i rött
tvåkupigt tegel. Norra fasaden har två frontespiser, där
finns fyra ingångar under skärmtak. Dörrarna är brunmålade. Knutar, fönster- och dörromfattningar samt
fönstersnickerier är vitmålade.

Lusthus

Granliden

Rek 2

Lusthuset ligger på Örebrovägen 428, och har tidigare
tillhört disponentbostaden. Lusthuset är byggt omkring
1904. Lusthuset står på en naturstenssockel som följer
lusthusets åttkantiga form. Lusthuset har ett högrest
tälttak som bärs upp av en omålad träkonstruktion.

Gårdar
Djuckerö

Rek 2

Herrgård uppförd 1920-22 i så kallad 20-talsklassicism.
Huvudbyggnaden är av trä, reverterad och vitputsad i
två våningar. Djuckerö herrgård har rusticerade hörnkedjor och lisener i samma vita nyans. På entrésidan
finns en centrerad frontespis med vitmålad balkong och
veranda. På nedre våningen har fönstren tvärpost med
en ruta i övre bågen och två rutor i den nedre bågen.
På andra våningen har fönstren mittpost med tre rutor
i varje båge. Djuckerö herrgård har ett säteritak i svart
plåt med tegelimitation. På var sida om frontespisen
finns två takkupor av svart falsad plåt med småspröjsade och vitmålade fönster, upp till 8 rutor i varje båge.
De faluröda ekonomibyggnaderna är ungefär samtida.

Bredablick

Gruvor

Norr om Ljusfallshammar finns huvuddelen av de gruvor som hörde till Norrskaten som var namnet på Hällestad bergslag norr om Hällestadsån.

Lusthus

Norrskatens gruvor hade sin blomstringstid från
1700-talets början, sedan Sörskatens gruvor börjat sina.
Dessa gruvor var dock genomgående sämre malmgivare
än vad Sörskatens gruvor varit. Gruvorna kan delas in i
följande områden:

Hattjärnsfältet

KML

Belägna vid Hattjärnen och består av gamla och nya hattjärnsgruvan samt en så kallad skärpning, dvs. en provbrytning. Gruvbrytning i fältet bör ha skett från 1500-talet till mitten av 1600-talet.
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Djuckerö

Ljusfallshammar

Hökebäcksfältet

KML

Sandgruvefältet

KML

Strånkärrsfältet

KML

Gruvorna i området är Hökebäckens järngruva, Hökebäckens koppargruva samt två mindre skärpningar norr
om Hökebäcken. Gruvorna har bearbetats under första
hälften av 1700-talet.
Konstgruvan, Stora Sandgruvan, Långbogen, Gamla
Mossgruvan, Nya Mossgruvan samt denna grupps
skärpningar. Gruvorna har brutits från 1600-talets senare hälft till mitten av 1700-talet.
Fältet består av gamla och nya Strånkärrsgruvorna samt
några mindre skärpningar. Gruvdrift pågick från slutet
av 1600-talet till början av 1800-talet.
Utöver dessa finns i området ett antal strögruvor och
skärpningar.

Lämneå bruk

Lämneå hammare omnämns 1639 som en bergsmanshammare. Den var troligen belägen vid ån där idag herrgården är uppförd. Troligen kom den i privat ägo vid
mitten av 1600-talet och lade grunden för Lämneå bruk
som grundlades 1727 av Finspångs bruk.
Tidigare fanns på platsen Dimperö hytta som omnämns
i hyttförteckningen 1625. Den drevs till 1744 då verksamheten flyttades över till Djuckerö hytta. Den var troligen
belägen strax norr om nuvarande industribebyggelsen.
Lämneå bruk

Lämneå ägdes av familjen De Geer till 1811 då det såldes
till brukspatron P. Wassrin som även ägde Folkströms
och Skönnarbo bruk. 1815 anlades manufakturverk samt
1824-1827 uppfördes åbyggnaden av tegel.
Sonen, Fr. Wassrin, sålde egendomen 1844 till friherre
Ad. Adelsvärd och denne i sin tur till brukspatronen N.
F. Tisell på Hättorp. På 1860-talet har stångjärnsbruket
två härdar och en hammare, med oinskränkt smide;
manufakturverket har två plåtugnar samt skär- och valsverk. Till bruket hörde även en kvarn med tre stenar
samt ett sågverk.
Järntillverkningen upphörde 1873, diverse manufaktursmide redovisades dock ännu 1897.
Uppgifter om Lämneå bruk saknas för perioden 1900 1958.

Lämneå bruk

Ljusfallshammar

Familjen Hagstedt köpte Lämneå bruk 1958. Det är idag
ett modernt företag som tillverkar maskiner och utrustning till företag som producerar tråd och trådprodukter
av järn och stål för olika ändamål.
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Grytgöl

Enligt traditionen har bergsbruk bedrivits i Grytgöl sedan 1400-talet. Det saknas dock medeltida belägg för
detta.
Från 1423 finns belägg för att det bedrevs ålfiske i Grytgöl. De medeltida installationerna för ålfiske var ofta av
en sådan omfattning att det bör ha varit svårt att kombinera dessa med hyttverksamhet.
Grytgöls hytta finns med i den första hyttlängden från

Grytgöls
bruk 1875
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1625. Det är osäkert hur mycket äldre än så den är. Det är
dock troligt att både hyttan och brytningen av de äldsta
gruvorna på Norrskaten hänger samman och att dess
rötter går mot 1500-tal eller till och med in i medeltid.
Hyttan var från början en ren bergsmanshytta. Att bruket
senare blev delägare tycks ha berott på att detta köpte ett
kronohemman i Grytgöls by och skattehemmanet Göl,
på vars mark hyttan låg. Redan bergsfogden Lars Månsson, som på 1650-talet hade ett hemman i Grytgöls by
som löneförmån, gjorde anspråk på att äga såväl marken
hyttan låg på som dämningsrätten i forsen. Denna rätt
sålde han år 1664 till sina mågar Erik Johansson Kjellman och Jon i Skånstorp. Dessa såldes i sin tur till Susanna Lambinon år 1667. Denna ägde då en hammare på
platsen. Bergsmännen opponerade sig mot detta. Trätan
slutade 1718 i en sorts förlikning mellan parterna, som
gick ut på att bruket, då ägt av Petter Altin, ägde såväl
vattenkraft som mark.
Trätor om dämningsrätten pågick mellan bruksledarna
och bönderna i över 100 år till dess att hyttan blåstes en
sista gång 1811. Hålldammar fanns vid Lyrsbodamm,
Älgsjön som ursprungligen haft avlopp söderut till Häradssjön och vid Grytens södra ände. Hyttedammen låg
troligen där landsvägsbron över ån idag är belägen. En
av de båda stångjärnshamrarna som fanns vid Grytgöl
låg ovanför hyttan i falltrappan.
Grytgöls hammare omnämns 1638 som en köpmanshammare men privatintresset omfattade endast hälften.
Fortfarande 1651 äger bönderna sin hälft mot bergsfogden Lars Månsson. Redan året efter sålde emellertid
åtminstone bönderna sin hälft till köpmannen Petter
Lambinon. Hammaren var efter detta helt privatägd och
Grytgöls bruk var därmed grundlagt. Efter Lambinons
död gick hammaren till mågen Tobias De Gomse, genom arv och lösen.
År 1709 brann anläggningen ned till grunden, men återuppbyggdes snabbt. 1712 sålde De Gomses änka Elisabeth Lambinon hammaren till inspektoren Peter Althin.
En manufaktur med knippsmide uppfördes 1718 på nuvarande kraftstationens plats. Här tillverkades bland annat spik och mälor.
Daniel Burén kom till Grytgöl på 1730-talet. Genom
giftermål med Althins dotter blev han ägare till bruket.
Efter att ha blivit änkoman blev han genom nytt ingifte ägare till Bogetorp. Han dog 1791 på Sonstorp, som
innehades av hans son Olof Burén som adlades Burenstam 1791.

Grytgöls bruk 1775.
1 Redskapshus
2 Damm
3 Såg
4 Kolhus
5 Stångjärnssmedja
6 Stångjärnsbod
7 Smedbostäder
8 Mjölnare
9 Torpet Sågarbacken
10 Kvarn
11 Hytta
12 Bruksgården
13 Drängstuga
14 Manbyggnad och trädgård
15 Ladugård m.m.
16 Damm
17 Knippsmedja

Under Daniel Buréns son, Carl Daniel Buréns chefskap
vid Grytgöl 1772-1803 förvärvades Folkströms bruk
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Grytgöl

1773 och drevs i sambruk med Grytgöls bruk till 1797 då
det såldes. Carl Daniel Burén köpte 1779 även Boxholms
bruk. Vid Grytgöls bruk vidtogs under denna tid stora
förbättringar.
Under Adolf Buréns tid i Grytgöl 1803 -1848, uppfördes
herrgården 1818-1820. Det gamla tysksmidet ersattes
1840 med Franche-comtésmide.
Under Adolf Buréns ledning (1870-1917) infördes Lancashiresmide med vällugn och räckverk. Cirka 800 ton
stångjärn tillverkades. Efter 1870-talets svåra lågkonjunktur lades dock smidet ned och ett tråddrageri uppfördes 1882-84. Ett helt nytt dammsystem iordningställdes.
Grytgölsstolar

År 1893 ombildades bruket till aktiebolag. 1904 uppfördes den så kallade patenten som förutom patentering,
förzinkning och förtenning, innehöll tråddragerimaskiner för neddragning till 0,3 mm tråd. Häfttråd, spik,
stängselnät och cykelekrar var stora produkter bland de
cirka 2000 ton som tillverkades.
För att förbättra brukets transporter anlades en järnväg
mellan Grytgöl och Ljusfallshammar, för att ansluta till
järnvägen Finspång - Pålsboda, den invigdes 1913. Den
var dock så smalspårig att allt gods måste omlastas vid
Ljusfallshammars station.

Boerpistol, leksak som tillverkades vid Grytgöls bruk,
den laddades med en svarvad träkula. Buspojkar laddade den kanske med en järnmutter

Tråddrageriet ödelades av brand 1917 och nytt tråddrageri uppfördes varvid elkraft utifrån kunde användas.
En lokalisering 300 meter ifrån den tidigare använda
vattenkraften möjliggjordes därmed. Under 1920-talet
var vävtråd samt de så kallade Grytgölsstolarna tillsammans med spik, nät och häfttråd ledande produkter.
Spikverket brann ned 1951. Nättillverkningen ersattes
1968 av häftklammertillverkning.
Grytgöls bruk ingår sedan 1999 i koncernen Berg Group.
Produktionen omfattar svetstråd, häfttråd och kartongtråd.
Antalet anställda vid Grytgöls bruk var ca. 150 vid
1900-talets början, genom fortlöpande rationaliseringar
hade antalet anställda minskat till ca. 80 omkring 1980.
Dagens Grytgöls bruk har ca. 30 anställda. Det är en utveckling som fått stora konsekvenser för Grytgöl som
samhälle då underlaget minskat för både kommersiell
och offentlig service. I dag finns framförallt ingen detaljhandel kvar på orten.

Sköldebrandska åttan, s.k. ”Hö-åttor”, en finurlig och
populär produkt för lantbruket som hö- och sädesstöd, tillverkades under första hälften av 1900-talet.

Grytgöl

Det gamla bruksområdet sträcker sig idag från Hemgården, den stora byggnaden i klassisk arkitektur från 1949,
i öster till de f.d. arbetarbostäderna, Skansen, i väster.
Inom detta området finns många, från den gamla brukstiden, intressanta och välbevarade byggnader.
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Bruksmiljö

Grytgöls bruksmiljö karaktäriseras av de sammanhållna och varierande bruksbyggnaderna som ger ett
miljöskapande värde. Den ålderdomliga prägeln har
kunnat behållas tack vare att den nya industrianläggningen lokaliserades en bit bort från den gamla bruksmiljön. Parkuddsvägen är en sammanhållen och unik
miljö med faluröda bruksbyggnader och arbetarbostäder.
Brukshandel

Tänk på:

Byggnadernas autenticitet är viktig. Varje hus bör vårdas efter
sina egna förutsättningar, bevara karaktären. Använd minsta
möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör ske i samråd med sakkunniga i
byggnadsvård.

Brukshandel

Rek 2

I slutet av 1870-talet öppnades en handelsbod i ett magasin av brukspatron Adolf Burén. Senare överlät brukspatron verksamheten till Carl Sundin och den flyttades ca.
1890 till en nyuppförd byggnad och fick namnet Brukshandeln. Brukshandeln drevs fram till 1971.
Den fungerade som andra handelsbodar på bruksorter. Arbetarna var ganska uppbundna eftersom de fick
handla på kredit då lönen aldrig räckte till. Varorna
skrevs upp och när det var löningsdags fick arbetarna
hämta avlöningen i en ask på brukskontoret. I asken låg
det oftast en lapp där det stod vad var och en var skyldig
i handelsboden.
Byggnaden som även inrymde en bostad är uppförd på
en grund av slaggsten med en stomme i träkonstruktion. Den har en faluröd panelbeklädnad med vitmålade
fönsterbågar, omfattningar, vindskivor samt knutbräder. De ursprungliga dörrarna är gråmålade. Den del av
byggnaden som fungerat som brukshandel har senare
insatta dörrar och fönster. Taket är brutet och täckt med
tvåkupigt rött tegel.

Magasin

Magasin

Målarverkstan

Rek 2

Varumagasin till brukshandeln uppfört omkring 1900
på en grund av natursten/slaggsten med en stomme i
träkonstruktion. Byggnaden har en fasad av faluröd stående locklistpanel med vitmålade fönsterbågar, omfattningar, vindskivor samt knutbräder. Sadeltak med rött
flacktegel.
Magasinet ligger vid den så kallade fotogenbacken då
här fanns ett separat förråd för brukshandelns fotogen,
byggnaden finns kvar.
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Verkstaden

Grytgöl

Målarverkstan

Rek 2

Omkring 1890 uppfördes ett nätväveri och målarverkstad. På nedre våning tillverkades produkter som hönsnät och nät för revertering av byggnader vid tre vävmaskiner. På övre våningen lackerades produkter som
sadelfjädrar, stålmöbler m.m.
Det är en faluröd byggnad med omfattningar, bågar,
knutbräder samt vindskivor i vitt. Dörrarna är dels
svartmålade och dels bruna. Byggnadens undre del har
fasadbeklädnad av stående locklistpanel, övre delen är
klädd med liggande pärlspontpanel.

Verkstaden
Smedjan

Järnboden

Grytgöl

Rek 2

Under 1950- och 1960-talet arbetade 10-12 personer i
reparationsverkstaden med rör- och plåtarbeten, svetsoch smidesarbete och annat som krävdes för underhåll
av industrin och bostäder. Verksamheten bedrevs här
till 1980 då de sex personer som då var anställda flyttade
till lokaler i nya fabriken.
Reparationsverkstaden är uppförd omkring 1900 på en
grund av slaggsten med en stomme i träkonstruktion.
Byggnaden har en fasad av faluröd stående locklistpanel
med vitmålade fönsterbågar, omfattningar samt knutbräder. Taket är brutet och täckt med rött flacktegel.
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Smedjan

Rek 2

Järnboden

Rek 1

Brukets smedja är sammanbyggd med verkstaden. Den
är uppförd omkring 1900 på en grund av natursten med
en stomme i träkonstruktion. Byggnaden har en fasad av
faluröd stående locklistpanel med vitmålade fönsterbågar, omfattningar samt knutbräder. Tak med rött flacktegel.
Den mycket ålderdomliga järnboden med stomme av
gråsten och falurött liggande timmer samt ett sadeltak
med enkupigt rött tegel har en från sin byggnadstid, på
1600-talet, orörd och välbevarad exteriör med arkitektonisk framtoning av stort värde.

Övre Bruket

I järnboden förvarades det värdefulla stångjärn som
smiddes vid bruket och noga stämplades med brukets
järnstämpel.

Övre Bruket

Rek 2

En f.d. arbetarbostad från 1873 uppförd i liggande timmer på en murad stensockel. Huset med två ingångar
hade ursprungligen fyra rum och kökslägenheter på nedre våningen och två bostadskök på övre våningen.
Huset har en fasad av stående faluröd locklistpanel med
vitmålade fönsterbågar, omfattningar, vindskivor och
knutbräder. Huset har två vitmålade verandor. Sadeltak
med tvåkupigt rött tegel och tre putsade skorstenar.

Nedre Bruket

Nedre Bruket

Rek 2

En f.d. arbetarbostad i 1½ våning från 1873 uppförd i liggande timmer på en stensockel. Huset hade ursprungligen fyra rum och kökslägenheter på nedre våningen och
bostadskök på övre våningen.
Huset har en fasad av stående faluröd locklistpanel med
vitmålade fönsterbågar, omfattningar, vindskivor och
knutbräder. Huset har en vitmålad veranda. Sadeltak
med tvåkupigt rött tegel.

Drängstugan

Rek 2

Hyttebacketornet

Rek 2

Drängstugan

Drängstugan är en byggnad från 1878 som ligger i vinkel med Övre och Nedre Bruket. Drängstugan inrymde ursprungligen fyra enkelrum. Huset är uppfört på
slaggstensgrund. Fasad av stående faluröd locklistpanel
med vitmålade fönsterbågar, omfattningar, vindskivor
och knutbräder.
Det gamla transformatortornet i trä vid den gamla hyttplatsen byggdes när kraftstationen anlades 1918 och
Motala Kraft drog elledningar till Grytgöl. Nu kunde ett
elnät byggas ut för att förse brukets verksamheter och
bostäder med elektricitet.
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Hyttebacketornet
Grytgöl

Herrgårdsmiljö

Utmed Rommetorpsvägen ligger herrgårdsbebyggelsen
i sin parkanläggning.

Grytgöls herrgård

Rek 2

Herrgården i 2 våningar är uppförd 1818-1821 under
Adolf Buréns tid som bruksägare.

Grytgöls herrgård

Den sju fönsteraxlar långa byggnaden står på en grund
av putsad sten. Byggnaden är uppförd i liggande timmer. Fasaden har vitgrå slätputs med vita omfattningar
och hörnkedjor. Bottenvåningen har mittpostfönster och
andra våningen har fönster av korsposttyp. Entrédörren
är grönmålad med en empireomfattning av vitmålat trä.
Sadeltak med rött betongtegel.

Brukskontoret

Rek 2

Brukskontoret byggdes 1906 ursprungligen som bostad
åt Carl Daniel Burén, men blev strax efter inrett till kontor. 1925 öppnades en poststation i Grytgöl, som förlades i brukskontoret där posten fanns fram till 1964.

Brukskontoret

Brukskontoret uppfördes i 2 våningar. Fasaden är i vit
liggande panel på förvandring. I de oregelbundna frontespisarnas gavelrösen är det vit stående locklistpanel. I
var frontespis finns det tre tätt placerade fönster. De är
småspröjsade med 11 rutor i varje luft. På nedervåningen har fönstren korspost med fyra rutor i övre bågen
och en ruta i nedre bågen. Fönstrens spröjs och bågar är
gråmålade. På husets norra långsida finns en vitmålad
träveranda.

Lilla herrgården

Rek 2

Lilla herrgården, den f.d. inspektorsbostaden, är uppförd på 1790-talet. Det är ett bostadshus i 2½ våning
uppförd av liggande timmer med revertering av gul
slätputs, med vita hörnkedjor och omfattningar.
Lilla herrgården

Tillbyggnad i en våning längs den nordöstra långsidan
och nordvästra gaveln som delvis har en liggande gul
slätpanel. Vid den sydvästra långsidan finns en vitmålad veranda och balkong med sågade snickeridetaljer.

Lusthus

Rek 2

Ett åttakantigt lusthus med brant lutande spåntak. Den
släta fasadpanelen är vitmålad, dörren är brun och övriga snickeridetaljer är grönmålade. Det gamla lusthuset
från 1750 iståndsattes under åren 1848-1870 när bruket
ägdes av Axel Wilhelm Burén.

Lusthuset

Grytgöl

Från 1879 användes lusthuset till småskola och var Grytgöls första skola. Från 1900-talets början fram till 1934
uppläts lokalen gratis för olika föreningars möten.
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Prevet

Rek 2

Herrgårdens hemlighus som i folkmun kallas för ”Prevet” är från 1800-talet.
Det är en liggtimmerbyggnad med en gul revetering och
ett pulpettak med rött flacktegel av cement. Byggnaden
står på en grund av sten och en träkonstruktion. Hörnkedjor, omfattningar, vindskivor samt de halvcirkelformade fönstren är vitmålade. Dörrarna är gula.

Brygghuset

Rek 2

Brygghus från 1800-talet, ursprungligen knuttimrad och
ombyggd till nuvarande utseende och utrustad med
mangel- och strykrum ca. 1915. Tvättstugan var främst
för herrgårdens behov men kunde även nyttjas av de boende i Allébyggningen och Göl.

Hemlighuset ”Prevet”

Brygghuset med bodlänga är uppförd av liggande timmer/ träkonstruktion på en sockel av sten/ betong. Fasad med liggande faluröd fasspontpanel. Sadeltak med
tvåkupigt rött tegel.

Stall

Rek 2

Det f.d. stallet med vagnslider från 1800-talet är uppbyggt kring en timmerstomme som sedan är kompletterad med faluröda längor i söder och norr. Stallet är lokaliserat en bit från bruksmiljön vid Rommetorpsvägen.

Brygghuset

Byggnaden är faluröd med vitmålade fönsterbågar,
spröjsar, omfattningar, knutbräder samt vindskivor.
Dörrarna är gulmålade.

Övriga byggnader
Hemgården

Rek 2

Vid uppförandet innehöll byggnaden en samlingslokal
för 125 personer, ett sammanträdesrum för 50 personer,
en sakristia och en bostadslägenhet. Den har senare varit
förskola och är idag i privat ägo.
Byggnad i 1½ våning uppförd 1949 med gul locklistpanel. Frontespisen är inte centrerad. Hemgården har
tvåluftsfönster med mittpost. Sadeltak i rött tegel. De
klassiskt utformade entrépartierna samt omfattningar,
vindskivor, knutbräder, fönsterbågar och dörrar är vitmålade.

Markörstugan

Stallet

Rek 2

Markörstugan från 1739 är en liten enkelstuga, ca. 11 x 5
meter. Det är troligen det äldsta bevarade bostadshuset
i Grytgöl.
Stugan har stomme av liggande timmer med stående röd
locklistpanel. Sadeltak med enkupigt tegel. Knutbräder,
vindskivor, omfattningar och fönsterbågar är vitmålade.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Hemgården

Grytgöl

I norränden är stugan sammanbyggd med ett uthus. Bostadsdelen är enrummig med en inklädd förstukvist.

Folkets Hus

Rek 2

Byggnadsföreningen ”Samarbete” bildades 1933 för att
bygga ett Folkets Hus, som stod klart i slutet av 1934
för invigningsfest den 16 januari 1935. Byggnaden har
senare blivit tillbyggd och moderniserad.

Markörstugan

Avsikten med ett Folkets Hus var att skapa en fristad i
brukssamhället för yttrandefrihet, mötesfrihet och jämlikhetssträvan som fanns. Folkets Hus var inte enbart ett
ställe för arbetarna att mötas och bedriva politisk och
facklig organisationsarbete på, utan också en fredad
plats för mänsklig samvaro i studie- och bildningsarbete
och i fest och glädje.
Tillkomsten av Folkets Hus i Grytgöl, som fick namnet
Centrum, var ett samarbete mellan främst Grytgöls arbetarekommun, Metalls avd i Grytgöl, Godtemplarlogen
Botvid samt Grytgöls idrottsklubb.
Från att tidigare ha drivits av en särskild förening är den
idag en del av verksamheten i Grytgöls Idrottsklubb,
GIK.

Folkets Hus

Byggnadens fasad är klädd i ljusgul panel. På den södra långsidan finns en tillbyggnad som arkitektoniskt
samspelar med den ursprungliga byggnaden. Fönsteromfattningar, vindskivor och knutbrädor är vitmålade.
Byggnaden har ett tegelbelagt mansardtak. Till entrédörren på östra gavelsidan leder en bred trappa.

Björkliden

Björkliden

Rek 2

I början av 1900-talet har festplatser främst utgjort nöjesarenor för arbetar- och bondebefolkningen. Förutom till
dans fungerade många festplatser i början av 1900-talet
också som politiska arenor där inbjudna politiker höll
tal. I takt med att den sociala skiktningen började bli något mindre viktig under mitten av 1900-talet fick festplatserna en allt bredare publik.
Rätten till fritid kom dels genom en förkortad arbetstid
år 1919 med en 8-timmars arbetsdag, samt genom en två
veckors semester som infördes 1938. Under 1930-talet
blev ordet ”fritid” ett etablerat begrepp i det moderna
samhället. Under 1930- och 40 talen fanns det flest dansbanor, men det var populärt ännu på 1950-talet då krigstiden var förbi och framtidstron var i topp. Bilens stora
genombrott på 50-talet orsakade även förändringar i nöjesvärlden. Det blev fler nöjesplatser att välja på, geografiskt sett. Allt fler reste till de större festplatserna medan
många av de mindre festplatserna blev utkonkurrerade.

Simonstorps skola

Grytgöl

Festplatsen i Grytgöl, Björkliden, anlades av Grytgöls
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idrottsklubb 1952 vid den då nyanlagda idrottsplatsen.
Mark och material ställdes till förfogande av bruket och
genom en stor frivillig arbetsinsats var festplatsen färdig
att tas i bruk sommaren 1952.

Polustus

Varje midsommarafton, med något undantag, sedan
1943 går karnevalståget Polustus genom Grytgöl till
Björkliden där den lövade stången reses.
I tåget ses många fantasifulla och skickligt utförda fordon, cyklar och andra farkoster som framförs av lika
fantasifullt klädda barn och vuxna. Men det är även ett
tillfälle att med glimten i ögat ge en känga åt kommunen
och andra.
Polustus har ett stort socialhistoriskt värde som symbol
för den starka sociala sammanhållningen i bruksorten
Grytgöl.

Simonstorp skola

Rek 2

Simonstorp
Polustuståget
Simonstorps skola

Copyright© Lantmäteriet

Strax efter avtagsvägen mot Igelfors vid vägen mellan
Sonstorp och Grytgöl ligger f.d. Simontorp skola. Från
början hette den Rommetorps skola men när Grytgöl på
1890-talet fick en egen småskola ändrades namnet till
Simonstorps skola. Simonstorps skola byggdes ca. 1860
och fungerade som skola mellan 1874-1961. Till tomten
hör en trädgård.
Byggnaden har en grund av tuktad sten, en stomme av
timmer och panel på förvandring. Fasaden är målad faluröd. Byggnaden har ett sadeltak med enkupigt tegel
och dominerande frontespisar. Byggnaden har höga
spröjsade tvåluftsfönster med vita omfattningar.

Gruvområden
Kjätte- och Gölsgruvorna

KML

Norr om Simonstorps by ligger Kjättegruvan och Gölsgruvorna.
Eftersom gamla Gölsgruvan ligger ganska högt mot
omgivningen stiger inte vattnet högre än att schaktkonKulturmiljöprogram för Finspångs kommun

191

Polustuståget
Grytgöl

struktionen tydligt framträder för betraktaren. Anblicken utgör den vackraste gruvbilden i Hällestad. Gruvan
var i arbete så tidigt som år 1660. Den ödelades under
1700-talets första hälft.
Området med gruvhål är 100 x 60 meter, det består av tre
gruvhål, skärpningar och skrotstensvarp.

Gamla Gölsgruvan

1.

Gruvhål 20 x 10 meter. Vattenfyllt. Gruvan kallades
Kjättegruvan och bearbetades i slutet av 1700-talet.

2.

Cirka 15 meter öster om nr 1 ett gruvhål, 15 meter
i diameter och vattenfyllt. Gruvan kallas Nya Gölsgruvan.

3.

Cirka 20 meter söder om nr 2 ett gruvhål, 40 x 15
meter i form av ett gångbrott över vilket tre stenvalvsbågar går. Vattenfyllt. Gruvan kallas Gamla
Gölsgruvan.

4.

Cirka 10 meter söder om nr 3 finns fyra skärpningar
på ett område cirka 40 x 10 meter. Anläggningarna
är vattenfyllda och omgivna av varp.

Gamla Gölsgruvan, den vackraste
gruvbilden i Hällestads bergslag

Grytgöl
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Folkström

Folkström bruk är anlagt på Norra allmänningen och
utbrutet ur denna någon gång på 1640-talet. Första noteringen är från 1646.
Sedan bergsmännen år 1646 lagt ned sin hammare vid
Simonhult byggde de tillsammans med Norrköpingsborgaren Hans Larsson i hälftenbruk en ny ”i en ström
som heter Folkströmmen”. Men redan året efter sålde såväl
Larsson som bönderna sina delar till en annan norrköpingsborgare, troligen Johan Carlsson. Detta blev upprinnelsen till Folkströms bruk. Folkströmshammaren

Parti av hammarsmedjan
och stålugnen omkring
1875
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Folkström

Stenkullen
Övre brukets läge

Mjölnarbostad
Smedbostad
Kvarn

Herrgårdens
flyglar

Järnbod

Nedre smedbyggningen

Folkström

Gravplats
Magasin

Em

m

Folkströms kapell

aå

n
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Folkströms bruk 1724.
1 Masugn med järnbodar,
2 Mjölkvarn,
3 Såg,
4 Hammarpatronens byggnad,
5 Masmästarens stuga,
6 Bruksbokhållarens bostad,
7 Kol- och slaggbacke,
8 Pensionärsbostäder.
Punkterade områden är åkertäppor.
Den genom dämning uppkomna sjön
uppströms Folkström fanns ej vid
denna tid.

Copyright© Lantmäteriet

ärret

Simonhult

Folkström
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fick privilegier 1685.
1651 flyttades Hökebäckens masugn till Folkström och
blåsning skedde första gången år 1654, den fick privilegier 1659. Tydligen har staten i alla tre fallen, Hökebäcken, Simonhult och Folkström, avsatt mark för
bergsnäringen. Fallen vid Simonhult och Hökebäcken
konstaterades dock snabbt vara för små och anläggningarna flyttades till det bättre läget vid Folkström. Masugnen låg bakom nuvarande ladugårdshuset ut mot ån,
men inga rester finns kvar, förutom en större slaggförekomst.
Hyttan ägdes första tiden av bergsmän, men bruket synes snart ha blivit medintressent. Från år 1688 trädde
bergsmännen helt ifrån och hyttelaget delades upp på
Grytgöls- och Djuckeröhyttorna. Brukshyttan kvarstod
länge i ägogemenskap mellan Folkströms och Skönnarbo bruk. Tackjärnsmärket var då CIS.
På grund av vattenbrist flyttades hammaren 1685 en kilometer norr ut i strömmen. Här, vid det övre bruket,
bedrevs stångsjärnssmide fram till hammarens nedläggning 1884, då fanns där tre stångjärnshamrar. Idag finns
få spår kvar från denna verksamhet.
Ägandeförhållandet har skiftat. Bruket tillhörde år 1700
Jakob Ekebom. Under större delen av 1700-talet var
Folkström i en släkts ägo som började 1704 med borgmästaren i Norrköping Carl Johansson, som 1705 även
anlade Skönnarbo bruk. Bruket gick efter honom i arv på
den kvinnliga sidan tills det såldes av Carl Johanssons
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Smeder och förvaltning vid Folkström omkring 1875
Sittande fr.h. Malmlöf, Stenqvist, Björn, inspektor ?,
okänd, okänd, Allard?
Sittande till vänster, förvaltare Andersson
Stående fr.h. stålbrännare Jonsson, Beckman, smeddräng Pettersson, Svartling, okänd, Nyström

Rester av övre bruket vid Folkström, stenlager till axel
från ett vattenhjul

Folkström

dotterdotters gemål Fredrik Lagersvärd.
Under åren 1773 - 1797 ägs Folkström av Daniel Burén
som även ägde Grytgöls bruk. Vid Folkströms bruk, Nedre bruket, drevs masugnen fram till 1773. Fyra år senare, den 20 mars 1777, fick brukspatron Burén privilegier
att starta ett manufakturverk och den 17 april samma år
privilegier på ett vals- och skärverk.

Herrgårdens flygelbyggnader

1797 säljs Folkström till P. Wassrin som då ägde även
Skönnarbro bruk och från 1811 även Lämneå bruk. Hans
son P.A. Wassrin sålde bruket 1857 till löjtnant Tigerklou
m. fl. Bruket bestod då av tre stångjärnshamrar med oinskränkt smidesrätt, två stålugnar, skär- och valsverk
samt tre manufakturhamrar. Från 1874 ägs Folkström av
Friherre H.J. Hamilton på Boo i Närke.
Nedläggningen av Folkströms bruk började 1879 då de
båda brännstålsugnarna lades ner. 1884 lades de övriga
delarna av bruket ner. Här fanns då två manufakturverk, en spikhammare och två brännstålsugnar. I samband med nedläggningen revs en stor del av bruksbyggnaderna vid Folkströms bruk.

Herrgårdens flygelbyggnader

1893 säljs marken tills staten av Hamilton på Boo och
Folkström är alltjämt i Domänverkets ägo.
Den bergsindustriella verksamheten är relativt sen i
Folkström, som ligger relativt långt norrut. Avståndet
till Norrskatens gruvområden är inte stort rent geografiskt, men vägar och vattenleder för transporter därifrån
saknas. I gengäld fanns tillräckligt med vattenkraft för
att orten skulle utvecklas till ett livskraftigt bruk under
1700- och 1800-tal. Folkström var därför snarare orienterat mot Lekeberga och Lerbäcks bergslag i Närke.
Vad som finns kvar idag vid bruket är flyglarna till
bruksherrgården, några bruksarbetarbostäder, magasin,
kvarn och en f.d. järnbod.

Magasin

Bruksmiljön

Folkströms bruk ligger i socknens norra del. Befolkningen hade väldigt långt till skolan och kyrkan i Hällestad. Genom ett initiativ av Folkströms brukspatron
uppfördes Folkströms kapell, som från början fungerade som skola, därmed finns samhällshistoriska värden. Den relativt sammanhållna bruksmiljön har även
miljöskapande värden.
Tänk på:

Kvarnen

Folkström

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
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ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Herrgårdens flyglar

Rek 2

Av Folkströms herrgård, från 1800-talets början, revs huvudbyggnaden 1918 och byggdes upp som ordenshus i
Ljusfallshammar.
Kvar idag finns flygelbyggnaderna, varav den ena ursprungligen var brukskontor och den andra bostadshus.
Uppförda av timmer och reverterade med spritputs.
Hörnkedjor och lisener består av vitmålad slätputs.
Fönstren har mittpost och två rutor i varje båge. Bågar,
spröjs och omfattningar är vitmålade. Flygelbyggnaderna har sadeltak i rött tegel.

Kvarnen

Rek 2

Mjölnarbostaden

Rek 2

Smedbostad

Rek 2

Mjölnarbostaden

Den f.d. kvarnen från första hälften av 1800-talet är uppförd av liggande timmer och reverterad med vit spritputs. Huset är i gott stånd, men inredningen är borta.
Byggnaden är i tre våningar. Fönster är småspröjsade
med åtta rutor i varje båge. Fönsteromfattningar och
hörnkedjor är slätputsade och vitmålade.
Den f.d. mjölnarbostaden är från första hälften av
1800-talet. Det är en vit timrad byggnad i ljus spritputs.
Hörnkedjor är slätputsade. Den f.d. mjölnarbostaden
har tvåluftsfönster med mittpost och tre rutor i varje
båge. Huset har ett sadeltak i rött tegel samt en takkupa.
Den f.d. smedbostaden från tidigt 1800-tal är uppförd
av liggande timmer med stående faluröd locklistpanel.
Smedbostaden har tvåluftsfönster, i gaveln har fönstret
två rutor i varje båge och på nedervåningen har fönstren
tre rutor i varje båge. Bågar, spröjs, omfattningar, vindskivor och knutar är vitmålade. Smedbostaden har ett
sadeltak i rött tegel och en skorsten.

Nedre smedbyggningen

Rek 2

Magasin

Rek 2

Smedbostad

Den f.d. smedbostaden från tidigt 1800-tal är uppförd
av liggande timmer och reverterad med vit spritputs. På
långsidan är det stora kvadratiska fönster med tre rutor
i varje båge. På gavelsidan är det tvåluftsfönster med tre
rutor i varje båge. Bågar, spröjs och omfattningar är vitmålade. Hörnkedjor har vitmålad slätputs. På långsidan
finns en gulmålad dörr.
Spannmålsmagasinet är en pampig byggnad från
1700-talet. Byggnaden är uppförd i slaggsten med kalkputs målat i en ljusare färg. Magasinet har flera mindre fönstergluggar som är försedda med galler, dessa
är svartmålade. Även vindskivor, luckor och dörrar är
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Nedre smedbyggningen

Folkström

svartmålade. Magasinet har ett mansardtak som är belagt med tvåkupigt tegel.

Järnboden

Rek 2

Järnboden, magasin från tidigt 1800-tal. Byggt av timmer, senare brädfodrad med faluröd stående locklistpanel. På gavelsidan finns två svartmålade portar med
vitmålade omfattningar. Vindskivorna är vitmålade och
dekorativt utformade. Sadeltak belagt med rött tegel.
Järnboden

Kyrkomiljö
Folkströms kapell

KML

Folkströms kapell uppfördes ursprungligen som skola
för Folkströms bruk år 1841-1844 på initiativ av brukspatron P.A. Wassrin. Skolbyggnaden inreddes med skolsal
i bottenvåningen och en utvändig trappa på västgaveln
till lärarbostaden på övervåningen. Den förste läraren
anställdes 1844, han hette J.M. Björling och kom från
Stockholm. I början av 1850-talet tillbyggdes skolan och
fick en invändig trappa i ett trapphus på södra sidan.
Befolkningen i Folkström hade väldigt långt till sin församlingskyrka i Hällestad och genom en kunglig resolution 1869 blev det tillåtet att utdela nattvard i Folkströms
skolhus. Brukspatronen skänkte året därpå bland annat
en nattvardskalk och en orgel för att brukas under gudstjänsterna. Orgeln hade han inköpt på auktion i Vinnerstad kyrka. Den var ursprungligen byggd år 1700 i Söderköping av orgelbyggaren Johan Agerwall för S:t Lars
kyrka i Linköping.
Folkströms kapell

År 1874 köptes bruket av H.J. Hamilton, som skänkte
mark och byggnad för att inrätta en ny skola. Sannolikt
utnyttjades därefter den gamla skolbyggnadens bottenvåning enbart som gudstjänstlokal. Eventuellt fortsatte
skolundervisningen i något av de två rum som fanns
inredda på gavlarna. Först 1953 tillkom en klockstapel
med en klocka skänkt av en privatperson. Församlingen
har under alla år haft rätten att disponera kapellet och
marken gratis mot att de har stått för underhållet. På
1980-talet köpte dock Hällestads församling kapellet. En
renovering utfördes, då bland annat det ursprungliga
trägolvet ersattes av ett gjutet betonggolv.

Gravplats

KML

Strax norr om kyrkan finns en gammal gravplats. Denna
var i bruk från 1870-talet och fram till sekelskiftet. Det är
omkring tio personer som ligger begravda här, de flesta
barn. Vid gravplatsen finns en minnessten med texten:

Gravplats

Folkström

TILL ÅMINNE AV DE FÖRSAMLINGSBOR SOM HÄR VILAR
RESTES DENNA MINNESVÅRD 1944
GUD GIVE DEM FRID
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Regna

Regna är en medeltida sockenbildning. Namnet Regna
finns belagt från 1332 i ett köpebrev mellan riddarna Johan Holmgersson Hästhuvud och Magnus Bengtsson.
Genom socknen går en historisk färdväg från Vingåker
och Södermanland mot Östergötland och Linköping.
Där vägen passerar länsgränsen finns den så kallade
Hästskostenen som ett gränsmärke mellan landskapen
Östergötland och Södermanland.
1877-1878 överfördes en del av Bo Socken i Närke till
Regna socken och Östergötlands län. Det var hemman i
Tyrisfall, Anderstorp, Djurslanda, Mörtsjö, Malma, och
Botten som redan nyttjade kyrkan i Regna på grund av
avståndet till kyrkan i Svennevad. Det innebär att den
gamla landskapsgränsen mellan Östergötland och Närke går genom socknen.

Köpebrev från 1332

Marknad i Regna 1929
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Regna

Vreden

Bladkärret

Gröndal

Malma

Hästskosten
Lärar- Bottens
bostaden skola

Anstorp

Gummes

Göntorp
Puksjöbäcken

Skenstorpsgravfältet
Ingestorp

Ålsjön

Tyresfall

s

Regnaholms naturreservat

Ingesgärde

Regnaholm

Regnaren

Prästgården
Ekebo
Regna
Lenestad

kslund

Solhaga

Fredriksdal

Lugnet

Område av regionalt intresse för kulturmiljövården
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Hagby
Bråten

Lövsätter

Regna
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Regna är en småkuperad skogsbygd med jord- och
skogsbruk som huvudsaklig näring. Byn Östra Kattala
i socknens sydvästra del ingick i Hällestads bergslag,
men här saknas kända lämningar efter bergshantering.
Socknens södra delar ingick i Risinge bergslag. Här finns
lämningar efter 11 gruvhål/områden och efter kolningsanläggningar. Här finns även Marks silvergruva. 1680
upptäcktes ett silverstreck vid Mark, dock visade sig
fyndigheten vara begränsad och gruvan lades öde efter
några år.
Under 1860-talet anlades smedjor och hammare vid
Björke som utvecklades till det vi idag känner som Igelfors bruk och kring vilket samhället Igelfors utvecklats.

Regna kyrkby
Regna
4

Bratteberg

1

2
3

Vita
huset

Kyrka

Karlsro

Ålderdomshem

Hembygdsgård
Mauritzberg
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Regna kyrkby har både höga miljöskapande och samhällshistoriska värden genom sin ovanligt täta och
innehållsrika kyrkomiljö som vittnar om socknens
centrum.

Regna kyrkby vy från hembygdsgården

Tänk på:

Den gamla bymiljön kring kyrkan bör bevaras och upprustas utan nya inslag av bebyggelse. Eventuell nybebyggelse i
Regna bör anknyta till befintlig bebyggelse i materialval och
formspråk.
Kyrkbyn ligger i kanten av en lerfylld och uppodlad
sänka vid sjön Regnaren. Byn som är Regna sockens administrativa centrum domineras av kyrkan från 1900-talet. Här finns även skolbyggnaden det så kallade Vita
Huset, ålderdomshem samt öster om kyrkan prästgården och f.d. kyrkskolan, numera bygdegård. Väster om
kyrkan ligger utmed bygatan kyrkbyns manbyggnader
samlade i en rumsligt sluten miljö. Bebyggelsen består
av traditionella 1800-talshus, panelade och faluröda under tegeltak. Den f.d. gästgivaregården finns bevarad.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

201

Regna kyrkby med Bratteberg i förgrunden

Regna

Regna kyrka

KML

Den första kända kyrkan var uppförd i sten under medeltiden. Den medeltida kyrkan ansågs för liten och revs
för att ge plats åt en ny och större kyrka som stod klar
1787. Den förstördes dock senare vid en brand 1913. Nuvarande kyrka återuppbyggdes på de gamla murarna
under åren 1914-1915.

Regna kyrka

Regna kyrka

Den medeltida kyrkans utformning är till stora delar
oklar, långhuset var dock rektangulärt och det fanns en
sakristia i norr. Redan vid mitten av 1700-talet var den
medeltida kyrkan för liten för de boende i församlingen
och ett förslag på att utvidga kyrkan åt öster framkom.
Kammarherren Axel Wilhelm Gyllenkrook på Regnaholm föreslog att en ny kyrka skulle byggas. Den medeltida kyrkan revs och en ny kyrka uppfördes på samma
plats år 1785 till 1787 efter ritningar av länsbyggmästare
Magnus Beurling. Interiören försågs 1792 med en altartavla målad av Pehr Hörberg. Den framställer Jesus i
synagogan i Nasaret, i bakgrunden skymtar stadsbebyggelse och Finspångs slott.
Under pågående gudstjänst söndagen den 6 april 1913
upptäcktes det att det brann i kyrkans tak. Kyrkan blev
snabbt övertänd och det befarades att hela kyrkbyn
skulle fatta eld genom den hårda nordliga vinden. En
större ladugård brann ner till grunden, men övrig bebyggelse klarade sig. Ålderdomshemmet tog dock eld
flera gånger och kyrkogården blev helt nedtrampad.
Från kyrkobyggnaden kunde ljuskronor, silver, altartavlan, nummertavlor och en del av kyrkans arkiv räddas.
Anledningen till branden tros vara att gnistor från ett
kaminrör antände spåntaket.
Nuvarande Regna kyrka återuppbyggdes omgående efter branden efter ritningar av Linköpings stadsarkitekt
(1746-1816) Gustav Linden och stod klar hösten 1915.
Kyrkans exteriör och interiör fick en utformning i stilarna jugend och nationalromantik. Kyrkorummet fick
en konsekvent och samstämmig utformning, färgsättningen hölls i dova färger och förgyllningar i samklang
med altartavlans färgställning. Pehr Hörbergs altartavla
hade räddats från branden och fick en ny omramning
i jugendbarockstil. Kyrkan har ett rektangulärt långhus
med ett tresidigt avslutat korparti med en låg sakristia i
öster samt torn i väster. Fasaderna är vitputsade och taken består av skifferplattor. Tornet försågs vid återuppbyggandet med en mycket speciell lökkupol. De symmetriskt placerade fönsteröppningarna är rundbågiga
och småspröjsade med gråmålade träbågar.

Regna kyrka
Regna

Några omfattande exteriöra förändringar har inte skett
sedan återuppbyggnaden. Interiören genomgick en
omfattande renovering 1998 under ledning av arkitekt
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Magnus Ahrén i Linköping. Kyrkorummet försågs då
med små läktarunderbyggnader och golvet som var laserat i en varm brun ton fick en ljus träton genom att det
slipades och oljades.

Brattebergs gästgivargård

Den f.d. gästgiverigården Bratteberg från tidigt 1800-tal
med två bostadshus, f.d. handelsbod och magasin bildar
en portal till kyrkbyn.
Gästgiverigården är ett av de mest dominerande inslagen i Regna kyrkby. Gästgiveriet utgör en komplett miljö av mycket stort kulturhistoriskt värde.

Gästgiveri

Bratteberg, gästgiveri

Rek 2

Se 1 på kartan

Byggnaden är från ca. 1800, och kanske äldre. Det är en
2½ våningar hög byggnad som är belägen i västra delen
av kyrkbyn. Gästgiveriet står på en grund av putsad natursten och har en stomme av liggande timmer. Den har
en faluröd locklistpanel med rundad springläkt. Byggnaden har ett sadeltak av tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs och mezzanifönster i gaveln. Byggnaden har bruna spegeldörrar med fönster och en veranda
med snickarglädje åt öster, trapphus åt väster.

Handelsbod och post

Bratteberg, handelsbod och post

Rek 2

Se 2 på kartan

Byggnad från 1865 i 1½ våning samt källare. Uppförd
i faluröd liggande timmer med stående fasspontpanel
åt norr. Byggnaden har ett sadeltak med rött tvåkupigt
tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs varav några är försedda med galler.
Byggnaden har inrymt affär och post. Delar av inredningen finns idag på Skansen i Stockholm.

Arbetarebostad

Rek 2

Se 3 på kartan

Den södra flygeln i 1½ våning till gästgiveriet byggdes
1865 som bostadshus. Den är uppförd i timmer med fasad av liggande fasspontad panel. Byggnaden har sadeltak med frontespis åt söder, rött tvåkupigt tegel. Vita
två- och treluftsfönster med falsk tvärpost och spröjs.
Stort trapphus åt norr med lunettfönster längst upp.

Magasin

Bratteberg, arbetarbostad

Rek 2

Se 4 på kartan

Byggnaden i 2 våningar är byggd ca. 1870 som magasin
till gästgiveriet. Det är uppfört i falurött friliggande timmer och har sadeltak med rött enkupigt tegel. Magasinet
har vita tvåluftsfönster med spröjs som är gallerförsedda.
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

203

Bratteberg, magasin

Regna

Renströmska skolan,Vita huset

KML

Ägaren till Brattebergs gästgiveri i Regna kyrkby, regnabon Nils Renström, testamenterade denna gård till socknen 1809. Renströms intentioner var att det på denna
mark skulle byggas ett skolhus, eller för att citera direkt
ur hans testamente: ”...at derföre inrätta och upbygga vid
stora Landsvägen a beqvämligt ställe ett Scholehus med Inscription af mitt namn...”

Renströmska skolan

Den 1 maj 1825 stod byggnaden i 2½ våningar klar, snett
emot Regna kyrka, där den ännu idag står kvar, det sk
Vita huset. Som skolans förste lärare anställdes klockaren och organisten i Regna socken Anders Magnus Rosengren. Byggnaden kom förutom som skollokal även
att fungera som lärarbostad och sockenstuga, senare
kommunalhus. Som skollokal kom huset att användas
till 1906.
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende, vitgul spritputsrevertering år 1877. Från denna tid är interiören
bevarad. Tidigare var byggnaden rödmålad med friliggande timmer.

Ålderdomshem

Vita huset är Östergötlands äldsta skolbyggnad och en
av landets äldre bevarade landsbygdsskolor. Skolbyggnaden byggnadsminnesförklarades 1985. I samband
med detta genomgick den gamla skolbyggnaden en restaurering varvid byggnadens gamla utseende återskapades.
Skyddsbestämmelser :

Renströmska skolan är skyddad i lag som byggnadsminne enligt beslut av länsstyrelsen 1985. Till beslutet finns följande
bestämmelser:
1. Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till det yttre byggas
om eller på annat sätt förändras.

Karlsro

2. I byggnaden får ingrepp i eller förändring av planlösning
och äldre fast inredning såsom snickerier, dörrar och trappa inte ske.
3. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Underhållsåtgärder skall utföras i samråd med länsstyrelsen
och på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte
minskar.
4. Den till huset hörande tomten får ej ytterligare bebyggas
eller på annat sätt väsentligen förändras.

Ålderdomshem

Mauritzberg

Regna

Rek 2

Byggnadens äldsta delar är från 1850-talet, det fungerade som ålderdomshem långt in på 1970-talet. Under
1930-talet fick f.d. ålderdomshemmet sin nuvarande karaktär, då den byggdes till både på höjden och på bredden.
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Byggnaden är i 2½ våningar och uppförd i träkonstruktion med fasad av faluröd locklistpanel. Sadeltak med
takkupor samt enkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster utan
spröjs.
Byggnaden är idag pensionat och vandrarhem.

Karlsro

Rek 2

Bostadshus från 1904 i 1½ våning samt källare. Uppförd
i träkonstruktion med fasad av liggande pärlspontpanel,
diagonalställd panel i gavelrösena. Sadeltak med frontespiser belagt med tvåkupigt tegel. Vita två- och treluftsfönster med tvärpost, profilerade fönsteröverstycken.
Glasveranda i norr.

Mauritzberg

Hembygdsgården, Mangårdsbyggnad

Rek 2

Bostadshus i 1½ våning från cirka 1850. Uppförd i liggande timmer med fasad av gul liggande och stående
pärlspontpanel. Sadeltak med tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Dekorerade fönsteröverstycken,
snickarglädje längs hela takskägget och på vindskivorna. Veranda med snickarglädje åt väster.
Byggnaden är mycket välbevarad och har ett stort kultuhistoriskt värde varför varsamhet bör iakttagas vid en
eventuell restaurering.

Hembygdsgården

Regna hembygdsgård ligger strax söder om Regna kyrka. Hembygdsföreningen bildades 1930. Ursprunget till
hembygdsgården består av tre byggnader, som tillhörde
arrendestället Kyrkbyn under kyrkan. Sedan arrendatorn Erik Karlsson 1937 flyttat till annan bostad upplät
kyrkan 1938 området till att bli Regna hembygdsgård.
Nedanstående byggnader är ursprungliga på platsen,
övriga byggnader är ditflyttade eller nyuppförda.

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Loftbod

Rek 2

Hembygdsgården, loftbod

Byggnadsår 1730, med ursprunglig funktion som manbyggnad på gården Kyrkby. Den är i två våningar med
stomme av liggande timmer, fasaden består av faluröd
locklistpanel. Sockeln är av putsad naturstensgrund.
Den har ett sadeltak av enkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Bruna fönsterluckor och bruna pardörrar.
Loftbod till gården Kyrkby, byggd 1744. Flyttad till nuvarande plats på hembygdsgården i Regna. Stommen
består av liggande timmer. Sockeln är en kallmurad naturstensgrund. Byggnadens fasad är falurött friliggande
timmer med synliga knutar. Sadeltak av enkupigt tegel.
Dörrarna är svartmålade.
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Bygdegården Ekebo

Regna

Bygdegården Ekebo

Rek 2

Den f.d. Ekeboskolan från cirka 1900 har exteriört bevarats i ursprungligt skick och har stora värden både
miljömässigt och kulturhistoriskt. På grund härav bör
varsamhet iakttas vid eventuell restaurering, framförallt
exteriört.

Prästgården

Uppförd i två våningar i timmer med fasad av gulvit liggande fasspontpanel med spån i gavelrösena. Sadeltak i
vinkel med tvåkupigt tegel. Tvåluftsfönster med spröjs
över tvärposten och treluftsfönster i västra delen, profilerade fönsteröverstycken. Trapphus på västra gaveln
och entréutbygge åt norr.

Prästgården

Rek 2

Prästgården

Lenestad
Copyright© Lantmäteriet

Lenestad

På en udde i sjön Regnaren ligger Regna f.d. prästgård,
en mycket god representant för 1910-talets stilideal, nyklassicismen. Miljön förstärker husets egenvärde.
Byggnad från 1919 i en våning samt mansardvåning.
Uppförd i träkonstruktion med fasad av gråvit stående
locklistpanel med dekorerade hörn och omfattningar.
Brutet sadeltak med frontespis åt söder och takkupa åt
norr, tvåkupigt tegel åt söder och enkupigt åt norr. Gråvita tvåluftsfönster med spröjs. Nyklassicistisk portal
vid huvudentrén åt söder med ekdörrar i nyklassicistisk
stil.

Lenestad

Prästgården

Rek 2

Bostadshus i två våningar samt vind, byggt 1803-1805.
Byggnaden har tidigare varit prästgård. Regna prästestom (Lenestad) övertogs från kronan 1581 och var
därefter prästgård till dess att ny prästgård byggdes
1918.
Fredriksdal

Regna

Uppfört i liggande timmer och reverterat med gul spritputs. Dekorativt utförda fönsteromfattningar, hörnked206
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jor och lisener utförda i vit slätputs. Sadeltak belagt med
enkupigt tegel. Tvåluftsfönster med spröjs.

Magasin

Rek 2

Fredriksdal

Rek 2

Byggnad i två våningar byggd 1700-1750. Uppförd i liggande timmer med fasad av faluröd locklistpanel. Sadeltak med enkupigt tegel. Vita enluftsfönster med spröjs,
fyra rutor i varje båge.
Byggnad i 1½ våning från 1894 som ursprungligen inrymde bostad och skrädderi för skräddare Ringblom.
Uppförd i falurött friliggande timmer och locklistpanel.
Sadeltak med tvåkupigt tegel. Vita två- och treluftsfönster med spröjs.

Ingesgärde södergård

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och bevarar, trots en senare tillkommen veranda åt sydost, en
ursprunglig prägel.

Slott och gårdar
Ingesgärde

Norrgården

Ingesgärde

Södergården
Copyright© Lantmäteriet

Ingesgärde norrgård

Byn ligger direkt norr om Regna kyrkby på sluttningen
till sjön Regnaren. Det är en samlad bymiljö med två gårdar.

Ingesgärde norrgård

Gårdsmiljö av stort värde. Flyglarna är i ursprungligt
skick. Varsamhet bör iakttas vid renovering av byggnader som ingår i gårdsmiljön.

Manbyggnad

Rek 2

Norra flygeln

Rek 2

Bostadshus i 1½ våning från cirka 1860. Uppförd i timmer med fasad av faluröd liggande fasspontpanel. Sadeltak med frontespiser och tvåkupigt tegel. Två skorstenar
med utkragat krön. Vita tvåluftsfönster utan spröjs med
profilerade fönsteröverstycken. Veranda åt öster och förstuutbygge åt norr.
Ursprungligen magasin, drängstuga och brygghus i en
våning från cirka 1870. Uppförd i liggande timmer med
fasad av stående faluröd locklistpanel. Sadeltak med
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Ingesgärde norrgård, södra flygeln

Regna

fronton mot gården och enkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs, vissa gallerförsedda.
Byggnaden används idag som redskapsbod och garage
med garagedörrar på östra gaveln.

Södra flygeln

Göntorp

Rek 2

Ursprungligen drängstuga och magasin i en våning
från cirka 1870. Uppförd i liggande timmer med fasad
av stående faluröd locklistpanel. Sadeltak med fronton
mot gården och enkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med
spröjs.

Ingesgärde södergård
Manbyggnad

Rek 2

Göntorp

Rek 2

Regnaholms slott

Rek 1

Bostadshus i två våningar samt vind från cirka 1800.
Uppförd i liggande timmer med fasad av faluröd locklistpanel med rundad springläkt. Sadeltak med trekupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs, dock ett utan
spröjs. Veranda med snickarglädje åt väster.

Göntorp

By om tre gårdar med omgivande hag- och åkermark.
Manbyggnaderna utgörs av mycket ursprunglig parstuga i två våningar från sent 1700-tal, falurött friliggande
timmer med bland annat ett blyspröjsat fönster på ena
gaveln, ytterligare två timrade stugor varav en är reverterad och mycket välbevarad. Bland ekonomibyggnaderna finns en del knuttimrade bodar.

Regnaholm
Regnaholm
Copyright© Lantmäteriet

Regnaholm, flygel
Regna

Mellan Övre Häfla bruk och Regna kyrkby, ligger det
pampiga Regnaholms slott, mycket vackert på en udde i
sjön Regnaren. Namnet Regnaholm härrör från 1650-talet dessförinnan hette stället Båtstorp. Den nuvarande
huvudbyggnaden ersatte på 1760-talet en äldre herrgårdsbyggnad i karolinsk arkitektur. Det var löjtnanten
Axel Wilhelm Gyllenkrook som, troligen efter ritningar
av Nicodemus Tessin d.y., lät uppföra den nuvarande
huvudbyggnaden. Byggnaden är en typisk representant
för rokokons herrgårdsarkitektur medan flygelbyggnaderna visar en del äldre stildrag. 1806 moderniserades
208

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

huvudbyggnaden.
I fasadens södra fönster, på andra våningen, kan besökaren se siluetten av den legendariske ”Gubben i rutan”,
majoren Johan Göran Gyllenkrok. I trädgården finns
stamträdet till äpplesorten Gyllenkrooks astrakan, en
skapelse av den trädgårdsintresserade majoren J.G. Gyllenkrook. Denne lät i början av 1800-talet uppföra orangeribyggnaden som ligger nere vid sjön.
Mellan Regnaholm och Regna kyrkby finns ett av landets nordligaste belägna bestånd av självreproducerande bokar.

Tyresfall

Tyresfall

Rek 1

Gården ligger på en udde i Ålsjön ett par kilometer norr

Tyresfall

Tyresfall

Copyright© Lantmäteriet

om Regna kyrkby. Tyresfall är ett gammalt kaptensboställe. Till sin arkitektur och utformning ger miljön
ett herrgårdsliknande intryck. Huvudbyggnaden och
de två flyglarna är knuttimrade och uppförda troligen
under 1700-talets första hälft. På gården finns också en
vacker kvadratisk flygelbyggnad i karolinsk stil med så
kallat topptak.
Ålderdomlig gårdsanläggning på moränkulle i lerfylld
och uppodlad sänka vid Ålsjön. Manbyggnaden och de
två flyglarna är knuttimrade, panelade och faluröda,
uppförda i en våning, troligen under 1700-talets första
hälft. På mangården finns vidare en karolinsk flygel
med kvadratisk plan under topptak, panelad och faluröd. Byggnaden kallas för Bleckhornet. Väster om gården märks en fägata samt en fornlämning i form av en
treudd.

Tyresfall

Botten
Bottens skola

Rek 2

Skolan ligger i ett skogsområde intill vägen mellan Regna och Breven. Lärarbostaden ligger mittemot på andra
sidan vägen. Bottens skola hade skolverksamhet mellan
1910 till 1959. Det är en timrad, faluröd med liggande
fasspontpanelad byggnad i en våning med vindsvåning
och veranda.
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Bottens skola

Regna

Lärarbostaden

Rek 2

Lärarbostaden byggdes 1877 och ombyggnationer skedde 1911 och 1942. Byggnaden är i en våning och vindsvåning med fronton samt veranda. Den står på en grund av
tuktad sten. Den har en timmerstomme och fasaden är
klädd i faluröd liggande fasspontpanel. Lärarbostaden
har tvåluftsfönster med tvärpost, spröjs och vita omfattningar. Den har ett sadeltak av tvåkupigt tegel samt en
helfransk målad pardörr.
Bottens skola, lärarbostaden

Fornminnen
Skenstorpsgravfältet

KML

Hästskostenen

KML

Vid Ålsjöns nordöstra del, ca. fem kilometer norr om
Regna, utmed vägen mot Vingåker, ligger ett gravfält
som består av en rund stensättning och en treudd.
Hästskostenen är ett gränsmärke mellan fyra gårdar, tre
socknar och två län. Ett märke liknande en hästsko finns
på stenen. Om märket tillkommit genom naturens påverkan eller människohand är okänt. Enligt sägnen är
det ett märke efter Odins häst Sleipner.
På minnestavlan vid hästskostenen står det:
Hästskosten är namnkunnig såsom landamäreskillnad
mellan Svea och Göta Rike från Hedenhös tider
Stensättning vid hästskostenen

Vid Hästskostenen finns en stensättning, enligt traditionen fick kungen inom dessa stenar avge sin kungaförsäkran innan han red in i Östergötland på sin Eriksgata.
Historiska belägg för traditionen saknas dock.

Hästskostenen

Regna
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Igelfors
Igelfors
Brukskontor
Igelfors Bruk

Lärarbostad
Björke gamla
skola

Copyright© Lantmäteriet

De första uppgifterna om smideshantering i Igelfors
återfinns i statistiska uppgifter från 1830 där två smeder redovisas. Under 1850-talet finns uppgifter om fyra
smeder, varav en, Sven Igelström, kommit från Lerbäck
i Närke. Det är troligtvis denne Sven Igelström som givit
upphov till ortsnamnet Igelfors.

Gammal hammare uppställd i centrum av Igelfors

Järnförädling i industriell mening påbörjas under
1860-talet. Sven Igelström fick 1861 arrendera forsen
nedanför Björke såg med rätt att uppsätta damm över
strömmen samt smedja och kolhus liksom boningsrum
för smed.
1863 köper bruksägaren P.W. Rehnberg två tunnland
mark öster om vattendraget, med vattenfall och damm

Liesmed i Igelfors
1933

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

211

Regna

vid den då uppförda spiksmedjan, Igelforsen kallad. Det
är första gången namnet Igelfors omnämns.
1868 övertar handlanden A.J. Edenholm och bergsmannen K.G. Bergqvist andelar i arrende i vattenfallet. 1869
anmäler Edenholm och Bergqvist till Kommerskollegium att de anlagt en stångjärnshammare som benämndes
Igelfors nya bruk.

Nedre smedjan vid Igelfors bruk, 1930-tal

Redan efter tre år förvärvar P.W. Rehnberg på Åsbrohammar bruket i Igelfors som ensam ägare till Igelfors
Jernbruk, som det benämns i fastebrevet 1873.
Även Rehnberg bli en kortvarig ägare då han redan 1874
säljer bruket till Åsbrohammars Jernmanufaktur AB,
som samtidigt förvärvar ytterligare mark i Igelfors.
Ägarbytena fortsätter under slutet av 1800-talet. 1881
säljer Åsbrohammar Jernmanufaktur AB verksamheten
i Igelfors till fyra delägare. Dessa säljer 1888 i sin tur sina
andelar i Igelfors Stångjärnsbruk som det nu benämns
till inspektoren Alfred Sandström från Snavlunda.
Samtidigt med verksamheten ovan hade Nyhammars
spikbruk tillkommit i början på 1860-talet. Det omnämns
i handlingar från 1864 och i mantalslängd från 1877. Det
ägdes av olika konstellationer av främst bönder och
smeder i trakten.

Övre smedjan vid Igelfors bruk, 1930-tal

1890 förvärvas Igelfors Stångjernsbruk och Nyhammars Spikbruk av Jerngrossistfirman Odelberg & Olson
i Stockholm, vilka 1891 bildar bolaget Igelfors bruks AB
till vilket båda bruken överlåts. Därmed är nuvarande
Igelfors bruk bildat.
Den förste verkställande direktören i bolaget var John
Odelberg, vilken innehade posten fram till sin död 1913.
1891 fanns vid Igelfors två smedjor (en övre och en nedre), två kolhus, stall och ladugård samt sex bostadshus.
Efterhand som verksamheten växte så utökades också
bebyggelsen med fler arbetarbostäder, verkstäder m.m.
Igelfors bruk kopplas framförallt samman med lietillverkning. Redan från början dominerade denna produkt
brukets produktion. Strax efter sekelskiftet 1900, framställdes 250 000 liar om året, eller omkring 1 000 liar om
dagen.

Personal vid Igelfors bruk inspekterar grävningarna
i ån från Bruksbron. På bilden syns bl.a. ingenjör
Erlandsson, förman Rune Johansson och kamrer
Nordgren.

Regna

Liar med märkningen ”Kronlien” eller ”Banko-lien” från
Igelfors exporterades till många länder i Europa liksom
till USA, Sydamerika och Australien. Fram till 1950 var
liar företagets dominerande produkt. Med jordbrukets
omvandling minskades emellertid efterfråga alltmer och
den definitivt sista lien som smiddes vid Igelfors lämnade bruket 1972.
Andra produkter tog vid och hamrarna i Igelfors över212
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gick alltmer till att bearbeta detaljer till andra företags
produkter. Kunder som Volvo och Saab-Scania försågs
med smidda detaljer till sina lastvagnar och traktorer.
Ett visst utrymme fanns ändå för färdigsmidda specialprodukter. En sådan var de klätterskor av stål som telearbetarna använde när de klättrade i telestolpar.
Parallellt med smidesverksamheten, som alltså har en
gammal historia och tradition i Igelfors, växte det på
1970- och 80-talen upp en avdelning i Igelfors med inriktning mot produktion av portar, lastbryggor m.m.
Denna produktion har numera upphört.

Igelfors brukskontor

Företagets kärnverksamhet är idag avancerade smidesdetaljer i små och medelstora serier till främst fordonsindustrin.

Brukskontoret

Rek 2

Enligt minnesskriften av Igelfors bruk så var det Tor
Thorén från Norrköping som var arkitekt till brukskontoret som byggdes 1922.
Brukskontoret är uppför i en våning och vindsvåning.
Sockeln består av kvaderhuggen gråsten, fasaderna är
putsade och kontoret har ett valmat mansardtak med
takkupor. Kontoret har rundbågiga fönster i varierande
storlekar. Fönsterbågar och spröjs är vitmålade.

Björke skola
Gamla skolan

Rek 2

Skolverksamheten började 1898 och har fortfarande
samma funktion.

Björke gamla skola

Den står på en grund av tuktad sten. Det är en träbyggnad med en våning och vindsvåning med frontespisar
samt två verandor med snickarglädje. Den har en timmerstomme med en fasad av faluröd locklistpanel.
Byggnaden har ett sadeltak av tvåkupigt tegel. Den har
tvåluftsfönster med tvärpost och spröjs med vita omfattningar. Björke skola har lackade trädörrar med ovanljus.

Lärarbostaden

Rek 2

Lärarbostaden byggdes 1920, en ombyggnation av bostaden skedde 1948.
Det är en träbyggnad i en våning och vindsvåning samt
med veranda. Till tomten hör en trädgård. Grunden består av tuktad sten med puts, bostaden har en stomme
av timmer, klädd i faluröd locklistpanel. Den har ett brutet och vid gavelspetsarna avvalmat sadeltak med enkupigt tegel. Det är tvåluftsfönster med en spröjs och vita
omfattningar. Lärarbostaden har en lackad trädörr med
glasruta.
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Björke skola, lärarbostaden

Regna

Auroras minnessten

KML

Platsen benämns Auroras morkulleställe, med ett i en
flatbergshäll inhugget minnesmärke.
Enligt traditionen skulle här, den 16 maj 1780, en morkullejakt ägt rum i vilken slottsfrun Aurora De Geer deltog. En av hennes beundrare, som också deltog i jakten
blev så betagen i platsen eller Aurora eller båda att han
dagen efter ensam for dit och högg in ett minnesmärke.
Vid ett vägbygge i senare tid blev det svårt skadat av ett
sprängskott. Attentatet upptäcktes innan stenflisan hann
bortföras och hällen blev hjälpligt återställd.

Auroras minnessten, i nuvarande skick

Stenens text är i nuvarande skick svår att läsa, därför
återges även en äldre bild där texten är ifylld med färg.

Marks silvergruva

KML

1680 upptäcktes ett silverstreck vid Östra Mark utanför
Igelfors.
Greve Jacob Reenstierna fick 1685 bergskollegiums tillstånd till brytning, dock visade sig fyndigheten vara begränsad och gruvan lades öde efter några år.
Området med gruvor består av fyra gruvhål och en av
stenar byggd hydda eller källare, vars tak tyvärr rasat
in. Runt schakten ligger oregelbundna skrotstenshögar.

Auroras minnessten med ifylld text

Mofallet

Marks silvergruva

Igelfors

Västra Mark

Östra Mark

Auroras minnessten

Björke

Ig

Marketorp

fo
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Marks silvergruva

Copyright© Lantmäteriet

Regna

Björkenäs

Björkesjön
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Rejmyre med landsbygd

Rejmyreområdet har utvecklats kring Reijmyre glasbruk
som fick sina privilegier år 1810.
Rejmyre var länge ett hemman som ofta skiftade ägare.
Med tiden kom hemmanet att bestå av fyra hemmansdelar och lika många gårdar. När det första gången nämns
i bevarade handlingar år 1385 under namnet Reghinmyra var det i Askeby klosters ägo, men såldes detta år
till riksdrotsen Bo Jonsson Grip, den tidens störste jordägare i Sverige.
År 1763 inköptes det av brukspatron Johan Jakob Graver, som i trakten också ägde bland annat buldansväveriet i Rodga och järnbruket i Hult. Efter dennes död
1779 disponerades Rejmyre av hans änka Maria Magda-

Reijmyre glasbruk år 1870. Litografi ur
”Sveriges industriella etablissementer”.
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Tjuttorp
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Svartgölen

lena Eurenia. Genom ett gåvobrev daterat den 20 januari
1810 överlät hon Rejmyre till sin son Johan Jakob Graver.

Glasblåsare på Reijmyre glasbruk

En ny epok skulle inledas i Rejmyres historia när Jakob
Graver och Mattias von Ungern Sternberg den 6 april
1810 undertecknade det kontrakt som kom att betyda
starten för Rejmyre glasbruk. Kontraktet skrevs under på
Selesjö herrgård. När Rejmyre anlades fanns redan ett tiotal glasbruk i landet, men dessa förmådde inte att täcka
det växande behovet av fönsterrutor, hushållningsglas
och serveringsglas. År 1809 förlorade Sverige den östra
rikshalvan Finland, och därmed gick svenskarna miste
om Notsjö glasbruk som varit en stor glasleverantör till
Stockholm. Förlusten av de finska glasbruket påpekades
nogsamt i den privilegieansökan, som jägmästare Johan
Jacob Graver och löjtnant Mattias Alexander von Ungern Stenberg skickade till Kungl. Kommerskollegium.
Den bidragande orsaken till att dessa herrar förlade
glasbruket i norra Östergötlands skogstrakter var med
all säkerhet den tillgång till bränsle som skogen gav vilket var nödvändigt för att kunna driva bruket samt den
rika förekomsten av kvarts i trakten. En intensiv byggnation påbörjades nu och redan samma år som kontraktet
undertecknades stod den första hyttan färdig. Den som
ansvarade för hyttans uppförande var en från Norge hitflyttad hyttmästare vid namn Carl Houbbert.
Det egentliga arbetet i hyttan kom inte igång förrän
1812 med bland annat tillverkning av det då så populära
fönsterglaset. Från 1815, när den gamla hyttan brann,
var von Ungern Sternberg ensam ägare till glasbruket,
nu uppfördes en ny och större hytta.

Glas på Reijmyre glasmuseum

Året efter överlåter von Ungern Sternberg ledningen av
bruket till sin svärson Gustaf Eric von Post på Frängsätter. Under ledning av Gustaf Eric von Post utvecklas
och utvidgas produktionen vid glasbruket. Det blir ett
av landets ledande glasbruk under 1800-talet och en bit
in på 1900-talet. Tillverkningen koncentreras på vitt och
grönt, s. k. småglas. Tillverkningen av fönsterglas upphör. En del av det vita glaset förädlas genom slipning
och gravyr. En förenkling av tillverkningen eftersträvas
för att göra glas billigare och göra det möjligt för gemene
man att köpa glas. 1836 blir Reijmyre det första bruket
som tillverkar pressat glas.
När Gustaf Eric von Post avlider 1850 utses brorsonen
Hampus von Post till disponent. Hampus von Post avbröt då en akademisk karriär som agronom och geolog
för att fram till 1868 leda glasbruket. Han kom främst att
ägna kraft åt att förbättra glasets kvalité.

Glas på Reijmyre glasmuseum

Rejmyre med landsbygd

1867 ombildas glasbruket till aktiebolag och Hampus
von Post efterträds av Josua Kjellgren som ny dispo218
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nent. Under en nedgång i konjunkturen på 1870-talet
säljer ägarfamiljen von Post glasbruket till Josua Kjellgren. Under hans ledning utvecklas bruket till landets
ledande glasbruk. Omfattande investeringar sker för att
utveckla och modernisera produktionen. Reijmyre får
ensamrätt att i Sverige tillverka härdat glas. Sliperiet utvidgas till det största i Skandinavien.
För att förbättra transporterna anlades en linbana mellan Rejmyre och Simonstorp via Bremyra. Den var 18
kilometer lång och drevs främst med en turbin och ångmaskin i Bremyra. Linbanan användes av glasbruket,
sågverken vid Bremyra och Lindalen liksom brukshandeln och posten. Linbanan var i drift fram till 1926.

Det äldsta kända fotografiet av hyttan i Rejmyre från
1800-tal

När Josua Kjellgren avled 1901 förvärvas Reijmyre året
efter av De Förenade Svenska Kristallglasbruken där
även Eda, Kosta samt Alsterfors och Föxhults glasbruk
ingick. Nu följer en svår period där Reijmyre ömsom satsar på konstglas och kända konstnärer som Ferdinand
Boberg och ömsom på enklare produkter som glödlampskolvar och förvaringskärl. Trots stora ansträngningar begärs bruket slutligen i konkurs 1926. Hyttorna
revs och endast en skorsten blev kvar.
En förening av kvarvarande glasarbetare beslutade 1932
att återuppta tillverkningen. Nu byggs Engelska Magasinet och en ny hytta invigs 1936. Därefter kommer
det s.k. Stockholmskonsortiet, med bland andra Dr Rolf
Sievers på Tvartorp, in i bilden. De köper anläggningen
och 1937 bildas Reijmyre glasbruk AB. Tillverkningen
inriktas på bruksglas och konstglas med formgivare som
Björn Trägårdh och Monika Bratt och tillverkning av det
färgade glaset som blivit Reijmyres signum.
Efter en tynande tillvaro under och efter Andra Världskriget köps bruket 1950 av Lennart Rosén. I Rejmyre talas det om ”de goda åren” vid bruket från 1950 fram till
försäljningen 1975. Lennart Rosén med stor erfarenhet
av branschen och ett starkt samhällsengagemang kom
att få stor betydelse för både glasbrukets och ortens utveckling. Omfattande investering gjordes för att modernisera och rationalisera produktionen samt brukets produkter. Det är även den period när turismen får ökad
betydelse för Rejmyre som besöksmål.

Äldre tiders glasblåsare på Reijmyre glasbruk. Fr.v.
glasblåsare Tore Phil och mästare Ivar Jonsson

Efter försäljningen 1975 får hela den svenska glasindustrins svårigheter under slutet av 70-talet med många
konkurser och sammanslagningar. Det präglar även Reijmyre som genomgått många konkurser och ägarbyten
sedan dess.
Reijmyre har idag ca. 20 anställda, tillverkningen är inriktad på handgjort bruksglas av hög kvalité, med prestigekunder som Svenskt Tenn och Operakällaren.
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Kungligt besök på glasbruket 1975. Fr.v. Lennart Rosén,
Tord Höglander, Carl XVI Gustaf, Jan-Erik Persson och
Ingrid Rosén.
Rejmyre med landsbygd

REJMYRE
Reijmyre glasbruk
1900

Engelska magasinet

Pottkammare

Sliperi, lager

Lager

Magasin

Kontor
Bruksgården
Folkskola
Röda slottet
Kyrka
Grindstugan
Bomarsund
Församlingshem

Glasbruksv 13

Copyright© Lantmäteriet

Skola

Rejmyre med landsbygd

220

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

Bråtudden

Rejmyre
Rejmyre präglas av ortens centralt belägna glasbruk.
Den sammanhållna bruksmiljön med omkringliggande byggnader och bostadshus ger viktig information
om samhällets historia och utveckling. Därmed har
området höga samhällshistoriska värden. Glasbruket
och dess miljö har ett industrihistoriskt och pedagogiskt värde. Området är levande, det fungerar fortfarande som glasbruk och innefattar handel och offentliga verksamheter av olika slag.

Sliperi och lager

Tänk på:

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Glasbruket

Sliperi och lager

Rek 2

Engelska Magasinet

Rek 2

Byggnaden är uppförd omkring 1900 och var tidigare
sliperi, lager och glaskammare för glasförädling. Huset
är uppfört i rött tegel med sadeltak av profilerad svart
plåt. Byggnaden ingår idag i Rejmyre hantverksby och
hyrs ut till hantverkare och affärer.

En byggnad i 2 våningar uppförd under 1930-talet i
korsvirkesteknik med vitslammad tegelfyllning. Sadeltak med svart trapetsformad plåt.
Huset är 26,6 meter långt och 10 meter brett. Under finns
fem källare och vinden används som lagerlokal. I övre
våningens norra del inreddes kontorslokaler, under den
var packlokaler. På 30-talet byggdes en vanna i lokalen
och den användes då som glashytta.

Engelska Magasinet

Byggnaden ingår idag i Rejmyre hantverksby och används för konstutställningar och affärer.

1900

Rek 2

Byggnaden har på fasaden mot Glasbruksvägen en inskription med siffrorna 1900. Byggnaden är 2½ våningar
hög och har en unik exteriör som utgörs av en stomme
av slaggsten med ljust murbruk. Över fönstren finns dekorativa tegelvalv. Fönsterbågarna och entrédörren är
målade i engelskt rött. Byggnaden står på en sockel av
sten och har ett sadeltak av svart papp. På den östra gaveln slingrar sig en klätterväxt. Byggnaden 1900 är på
båda gavelsidorna ihopbyggd med andra byggnader.
Byggnaden är idag Rejmyre Gestgifveri och används för
restaurang- och konferensverksamhet.
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Brukskontoret

Rek 2

Den före detta kontorsbyggnaden vid glasbruket uppfördes troligen omkring 1900. I början av 1960-talet
byggdes den till mot väster med lokal för polisen och
mot norr (den lägre delen) med utrymmen för brukets
behov av större kontorslokaler.
I dag ägs byggnaden av Finspångs kommun och här
finns bland annat lokaler för handel och bibliotek.
Brukskontoret

Pottkammaren

Pottkammaren

Rek 2

Lagerlokalen

Rek 2

Pottkammaren är troligen byggd under 1800-talets första hälft. Namnet Pottkammaren kan komma från engelskans pottery, då det i byggnaden tillverkades deglar
(pottor) som glaset smältes i. Byggnaden är 1½ våning
hög och har källare. Den är uppförd i rött tegel och
slaggsten. Sadeltaket är av svart profilerad plåt. Dörrar
och vindskivor är svartmålade.
Lagerlokalen är byggd under 1800-talets första hälft.
Byggnaden är 1½ våning hög och uppförd i tegel. Dragjärnsändar täckta av runda plattor är synliga i fasaden.
På långsidan finns även fem igensatta öppningar, samt
en ingång med ett modernare skärmtak. På gavelsidorna
finns modernare plåtinklädda utbyggnader. Byggnaden
har ett sadeltak.

Kyrkomiljö

Rejmyre kyrka

KML

Kyrkan uppfördes ursprungligen som brukskapell vid
Rejmyre glasbruk, avsedd för bruksbefolkningens behov. Glasbruket anlades 1810 och byn expanderade
snabbt till ett betydande brukssamhälle. De första åren
hölls predikningar i glashyttan någon gång om året.
Den dåvarande ägaren kapten Gustaf Erik von Post ansåg dock att ett särskilt kapell borde uppföras. År 1837
erhölls tillstånd från Kungl. Maj:t och ett timrat kapell
uppfördes.
Lagerlokalen

Rejmyre kyrka

Rejmyre med landsbygd

Rejmyre kyrka är en av få kyrkor som uppfördes av trä
vid den här tiden, eftersom en Kunglig förordning från
1776 påbjöd att kyrkobyggnader skulle byggas av sten.
Den ursprungliga byggnaden bestod av det nuvarande långhuset med en ganska spartansk inredning med
bland annat altarpredikstol. Altarpredikstolen var ett uttryck för en strävan att koncentrera prästens hela insats
till koret och hade sin storhetsperiod runt sekelskiftet
1800.
Redan 1841 tillbyggdes kapellet med korsarmar och två
år senare tillkom lanterninen över korsmitten. Den säregna utformningen stod arkitekt Olof Tempelman för. I
Rejmyre kallades den norra korsarmen för bondkapellet, eftersom bönder och torpare från Rejmyres omgiv222
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ningar satt där. Fasaderna bestod ursprungligen av liggande timmer, som var rödfärgat. I slutet av 1800-talet
eller omkring sekelskiftet 1900 renoverades kyrkan och
fasaderna vitputsades och sannolikt insattes samtidigt
nya fönster. Klockorna flyttades in i lanterninen från en
klockstapel, som varit placerad norr om kyrkan.
I slutet av 1930-talet renoverades interiören under ledning av arkitekt Ottar Hökerberg i Stockholm. Rejmyre
kyrka försågs med nya bänkar, vilka enligt uppgift ersatte väldigt enkla träbänkar. Interiören ommålades i sin
nuvarande färgställning med gröna väggfält och marmorerade lister. Målningsarbetet utfördes av konstnären
Yngve Lundström från Stockholm.
Nästa renovering ägde rum 1952 efter ritningar av Kurt
von Schmalensee, som var stadsarkitekt i Norrköping.
Korpartiet förändrades och altarpredikstolen ersattes av
en enkel talarstol och dörren till förstugan eller sakristian i öster sattes igen. En altartavla från 1700-talet, som
hade skänkts till kapellet, placerades i en ny omfattning
ritad av Kurt von Schmalensee. En ny sakristia inrättades i den norra delen av norra korsarmen. Därefter har
exteriören renoverats vid olika tillfällen då bland annat
fasaderna putsats om och taket försetts med förbehandlad svarmålad plåt.

Bisättningshus

Rejmyre kyrka, interiör

Bisättningshus

KML

Nordöst om kyrkan finns ett bisättningshus, som är
uppfört 1931 efter ritningar av arkitekt Ottar Hökerberg
i Stockholm. Det har vitputsade fasader och sadeltak
belagt med enkupigt tegel. I söder finns en ingång med
dubbeldörrar klädda med svartmålad plåt. I byggnaden
förvaras kyrkans ursprungliga altarpredikstol.

Församlingshemmet

Rek 2

Strax sydost om kyrkan ligger församlingshemmet, som
uppfördes som sjukstuga 1874 och har även varit epedemisjukhus innan ny sjukstuga uppfördes och byggnaden blev församlingshem.

Församlingshemmet

Byggnaden i 1½ plan är uppförd 1874 i liggtimmer med
sadeltak och en frontespis. Huset har en gulvit revertering med spritputs, omfattningar och hörnkedjor i slätputs. Fönstren har mittpost och tre rutor i varje båge.

Bostäder och byggnader
Bruksgården

Mitt emot glasbruket ligger Bruksgården.

Rek 2

Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden med 2½ våningar uppfördes 1811 i
rödmålat liggtimmer som bostadshus till brukets glasblåsare och var uppdelade i ett antal mindre lägenheter.
Byggmästare var Kiallus Mats Jonsson från Mora.
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Bruksgården
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På 1870-talet fick byggnaden en förändrad rumsindelning och den nuvarande exteriören, en revertering med
en vit slätputs. Fönsteromfattningar, hörnkedjor och
dörröverstycke utfördes i gul slätputs. Byggnaden har
ett mansardtak med svart glaserat flacktegel.
Efter ombyggnaden på 1870-talet blev huset bostad för
bruksledningen och disponent Josua Kjellgren flyttade
in.
Östra flygeln till Bruksgården

Västra flygeln till Bruksgården

Östra flygeln
Den östra flygeln med 2½ våningar uppfördes 1811 i
rödmålat liggtimmer. Den inreddes med förstuga och
sex rum i vardera våning. Fyra av rummen hade mindre
köksspisar, medan fyra rum hade varsin kakelugn. Huset reverterades på 1870-talet i samma stil som huvudbyggnaden.
Västra flygeln
Den västra flygeln är en 1975 uppförd exteriör kopia av
en tidigare flygelbyggnad från 1812 som brann ner. Den
överensstämmer exteriört med östra flygeln och huvudbyggnaden. Västra flygeln hade förstuga och fem rum i
varje våning, samt två spisrum på vinden. Huset har ett
dekorativt utformat dörröverstycke, där ett missvisande
årtal, 1808, finns.
I den tidigare flygelbyggnaden fanns bland annat kontor för glasbruket.

Bomarsund

Bomarsund

Rek 2

Utmed bruksgatan ligger flera f.d. bruksarbetarbostäder
byggda mellan åren 1815-1880. Den bäst bevarade av
dessa är timmerbyggnaden Bomarsund. Glasbruket lät
uppföra huset 1854. Byggnaden var indelad i tolv rum
och två vindsrum. Varje rum var på ca. 4 x 6 meter och
var avsett för en familj. Hela huset skulle inrymma tolv
familjer och vindsrummet var för änkor och ungkarlar.
Vid sekelskiftet 1800-1900 bodde här ca. 70 personer,
barn och vuxna i huset.
Namnet Bomarsund kan komma från den ryska fästningen på Åland som sprängdes i luften, under Krimkriget, av den engelsk-franska flottan 1854.
Huset är uppfört i 2½ våningar i falurött liggtimmer.
Byggnaden har sadeltak av röda betongpannor och två
skorstenar med utkragat krön. Fönstren har mittpost
och två rutor i varje båge. I gavelpartiet finns två lunettfönster samt oxögefönster i vardera gavelröse. Fönsteromfattningar, bågar, spröjs och knutar är vitmålade.
Vindskivor är svartmålade.

Röda slottet
Röda slottet
Rejmyre med landsbygd

Rek 2

Röda slottet från 1877 är 2½ våningar högt med källare.
Den är uppförd i falurött liggande timmer med ett sadel224
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tak av rött enkupigt tegel. Huset har fönster med mittpost och tre rutor i varje båge. Knutbräder, vindskivor,
fönsteromfattningar samt bågar är vitmålade. På den
södra långsidan finns en träveranda i två våningar.

Magasin

Rek 2

Magasin i två våningar på Tvartorpsvägen från sent
1800-tal som ursprungligen hörde till Rejmyre gård som
var belägen där Berggården ligger idag. Magasinet är
uppfört i träkonstruktion med faluröd stående lockpanel. Taket är brutet och täckt med rött enkupigt tegel.

Rejmyre gamla skola

Magasin på Tvartorpsvägen

Rek 2

Skolan ligger vackert, och dominerar blickfånget, i backen ovanför kyrkan. Skolan uppfördes 1898 och ersatte då
Rejmyres äldsta skola från 1864.
Det är en stenbyggnad om två våningar och vindsvåning med frontespis, samt med en tvåvånings utbyggnad på var gavel och två balkonger på södra långsidan.
Byggnaden innehöll ursprungligen fyra skolsalar och lärarbostad. Skolverksamheten lades ner 1964 då den nya
skolan togs i bruk.

Grindstugan

Rek 2

Idag finns i Rejmyre två byggnader bevarade från tiden
innan glasbrukets tillkomst. Den ena av dessa är Grindstugan.

Rejmyre gamla skola

Byggnaden sköts idag av Föreningen Gamla Rejmyre
och används som museum.
Byggnaden i 2½ våning är troligen från 1700-talets senare hälft och byggdes, som namnet säger, vid grinden
i den så kallade Grindstubacken, några hundra meter
norr om den gamla byn. Stugan var avsedd som bostad
till fyra familjer, två i vardera våning. I ett av köken på
nedre våningen fanns en balkong, som tydligen var avsedd för samtliga familjer.
På 1930-talet fick byggnaden den nuvarande fasaden
med stående faluröd locklistpanel från att tidigare haft
synligt rödfärgat liggtimmer. Fönstren har mittpost med
två rutor i varje båge. Fönsterbågar och omfattningar
samt knutbräder, vindskivor och dörr är vitmålade.

Glasbruksvägen 13

Grindstugan

Rek 3

Byggnaden uppfördes 1955 som ett flerfamiljshus med
butikslokal i gatuplanet. Den har en fasad av gult tegel
och ett sadeltak med lertegelpannor.
Särskilda karaktärsdrag och detaljer av värde är mönstermurningen kring entrén i rött tegel, samt en uthängd
balkong med front i sinuskorrugerad plåt. Byggnaden
har också ett burspråk i brumålad träpanel och dekorativa fönster. Träfönster med bruna bågar.
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Glasbruksvägen 13

Rejmyre med landsbygd

Rejmyre landsbygd

Rejmyre landsbygd har flera kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det finns ett gravfält från yngre järnåldern. Bybebyggelse i form av den götiska gårdstypen
från 1820 -alet, samt herrgårdsmiljöer med anor från
1700-, 1800- och 1900-tal. Bebyggelsemiljöer med välbevarade exteriörer och arkitektonisk framtoning av
mycket stort värde.
Selesjö herrgård

Åndenäs by har en välbevarad radbykaraktär där gårdarna ligger utmed en bygata. Vid laga skiftet 1868
flyttades en gård ut från bybebyggelsen. De kvarvarande mangårdsbyggnaderna är från 1820-talet.
Tänk på

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Selesjö herrgård

KML

Selesjö herrgård
3

2
1

5

4

Selesjö
1:6
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Selesjö herrgård, flygel

Selesjö herrgård, flygel

Rejmyre med landsbygd

Herrgårdsbyggnaden är en anspråkslös envånings timmerbyggnad med frontespis och brutet tak med valmade gavelspetsar. I gaveln på frontespisen finns ett lunettfönster. De andra fönstren har korspost med en ruta i
den övre bågen och två rutor i den nedre bågen. Fönsteromfattningar, knutar och vindskivor är vitmålade. Fasaderna är klädda med gulmålad slätpanel och indelas av
vitmålade pilastrar. På den gustavianska portalen anges
byggnadsåret till 1782.
Flyglarna, av parstugetyp, har liksom huvudbyggnaden
gustavianska portaler där respektive byggnadsår 1814
och 1817 är målade i svart. Den ena flygeln är timrad,
den andra är uppförd av resvirke, en teknik som förekommer i norra Östergötland redan vid 1800-talets början. På tomten finns också ett timrat stall från 1700-talet
226
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och en saltbod, stallet är i kraftigt förfall. Hela herrgårdsmiljön byggnadsminnesförklarades 1983.
Den 6 april 1810 undertecknades här på Selesjö ett historiskt kontrakt mellan Johan Jacob Graver och Mattias
Alexander von Ungern Sternberg om anläggande av ett
glasbruk i Rejmyre.
Skyddsbestämmelser:

Selesjö herrgård har skydd som byggnadsminne enligt beslut
av länsstyrelsen 1983. Till beslutet finns följande bestämmelser:

Frängsätters herrgård

1. De på kartan med 1 - 5 betecknade byggnaderna får inte
rivas eller till det yttre ombyggas eller på annat sätt förändras.
2. I bottenvåningen på mangården, nr 1, får den befintliga
rumsindelningen inte ändras och ingrepp inte göras i den
äldre fasta inredningen såsom snickerier och eldstäder.
3. Fastigheten Selesjö 1:6 får inte ytterligare bebyggas eller
på annat sätt väsentligen förändras.
De i punkt ett nämnda anläggningarna skall ägnas för deras
framtida bestånd erforderligt underhåll som skall utföras i
samråd med länsstyrelsen.

Frängsätter
Hunn

Frängsätter

Frängsätters herrgård

Stora Önsjön

Copyright© Lantmäteriet

Frängsätters skola

Frängsätters herrgård

Rek 1

Mitt emellan Rejmyre och Hävla, invid sjön Hunn, ligger Frängsätters herrgård. Frängsätter blev säteri 1774
under majoren Ernst von Posts tid. Huvudbyggnaden
och den östra flygelbyggnaden är troligen från 1700-talets senare hälft. Den västra flygeln är gårdens gamla
huvudbyggnad, som vid nuvarande huvudbyggnadens
tillkomst flyttades till sin nuvarande plats. Byggnaden
är från sent 1600-tal och fick sin fasad reverterad år 1800.
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Frängsätters f.d. skola
Rejmyre med landsbygd

Frängsätters herrgård har ett valmat mansardtak med en
centrerad fronton på entrésidan. En liten dubbeltrappa
leder till portalen. Fasaderna är i ljusbeige puts och dekoreras av vita pilastrar. Fönster- och dörromfattningar
är vitmålade.

Utsikt från Gåsholmen mot Tvartorps herrgård

På Frängsätter har flera generationer av Rejmyre glasbruks brukspatroner residerat med början 1825 med
kaptenen Gustav von Post. En av de mer kända von
Postarna var Gustavs brorson Hampus von Post. Denne
bodde på Frängsätter mellan åren 1852 - 1868 och var då
disponent på Rejmyre glasbruk. Hampus von Post var
känd som en föregångsman inom svensk kvartärgeologi, en av ”istidens upptäckare”. Hans skrift ”Om krossstenbäddar i Skedevi socken” räknas bland det viktigast
inom den svenska kvartärgeologins historia.
Till gården hör också ekonomibyggnader och de utmed
vägen liggande arbetarbostäderna.

Frängsätters skola

Rek 2

Frängsätters f.d. skola uppfördes 1872 och brukades
som skola fram till 1932. Det är en rödmålad liggtimmerbyggnad med vita knutar, fönsteromfattningar och
vindskivor. F.d. skolan har ett sadeltak av svart tegelimiterad plåt och en tillbyggnad på västra fasaden. Tillbyggnadens fönster har vita fönsterluckor.
Skolan byggdes av Frängsätters gård.

Hemtvaren

Tvartorp
Magasin vid Tvartorp

Tvartorps herrgård

Gåsholmen

Magasin
Tvartorps gård
Copyright© Lantmäteriet

Tvartorp är en sägenomspunnen och mycket vacker plats
med sina byggnadsmiljöer från sent 1700-tal till 1920-tal.

Magasin vid Tvartorp

Rejmyre med landsbygd

Det finns en sägen om att en sjörövare byggde ett hus på
en holme i Tvartorp, så att han skulle kunna försvara sig
om fienden kom. Det sägs att han varit så framgångsrik
att han väckt sina konkurrenters vrede och avundsjuka,
det var därför han drog sig upp i skogen.
228
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I verkligheten hette sjörövaren Olof Lindahl och levde
mellan 1748-1801, han växte upp i Norrköping. Han reste med Ostindiska Kompaniet till Kina sammanlagt sex
gånger, och han blev därav en förmögen man.
Efter att ha gått iland 1786 gifte han sig 1787 med den
blott 16-åriga Charlotta Jancke, dotter till norrköpingsborgaren och fabrikören Fredrik Jancke.
1789 köpte Lindahl Tvartorp. På Gåsholmen i Hemtvaren uppförde han ett sommarresidens med en två vånings timmerbyggnad och en flygelbyggnad. På fastlandet intill byggdes två stora visthusbodar och ett stall
med vagnslider. Byggnationen var klar 1792.

Tvartorps herrgård

Den Lindahlska epoken skulle bli kort på Tvartorp, redan 1801 dog Olof Lindahl och hustrun dog 1818. Den
5 oktober 1822 utannonserades byggnaderna i Tvartorp
till försäljning. Allt plockas ner omkring 1825 utom det
som idag finns kvar. Huvudbyggnaden kom att flyttas
till Norrköping där den troligen uppfördes i ett område
som senare eldhärjades och där den blev förstörd. Det
förekommer uppgifter om att en byggnad vid Skvallertorget skulle vara Tvartorp, vilket är omöjligt då denna
byggnad uppfördes redan 1740. Grunden efter den gamla huvudbyggnaden syns fortfarande på Gåsholmen.
Flygeln och de två visthusbodarna finns kvar och vittnar
om ”sjörövarens” tid på Tvartorp.

Tvartorps herrgård

Rek 1

Ca. 6 kilometer väster om Rejmyre ligger Tvartorps herrgårdsmiljö, mycket vackert vid sjön Hemtvaren. Herrgården är en av de få herrgårdarna i kommunen som
är uppförd under 1900-talet. Herrgårdsbyggnaden och
de två fristående flyglarna uppfördes i början av sommaren 1926 och stod färdigt 1927. Tvartorp köptes i maj
1926 av den kände radiologen Doktor Rolf Sievert från
Stockholm. Denne ritade själv herrgårdsbyggnaden med
olika 1700-talsherrgårdar som förebild. Sievert lät sedan
arkitekt David Dahl från Stockholm göra den slutliga
ritningen. När så herrgårdsbyggnaden kom att fungera som permanentbostad, 1936, byggdes de båda fasta
flyglarna. Doktor Sievert var för övrigt en av de tre som
rekonstruerade Rejmyre glasbruk efter konkursen 1926.

Tvartorps herrgård

Tvartorps herrgård är i 1½ våning och står på en gråstensgrund. Byggnaden har ljusgula putsade fasader.
Den har ett valmat mansardtak i tvåkupigt tegel. Ovan
portalen på entrésidan finns en liten takkupa. Dörren
och fönstren har vita omfattningar, samt grönmålade
fönsterluckor.

Tvartorps gård

Rek 2

Några hundra meter söder om den vackra herrgårdsbyggnaden ligger den gamla huvudbyggnaden i TvarKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Tvartorps gård
Rejmyre med landsbygd

torp, en stor pampig byggnad, i en ovanlig arkitektur,
byggd under 1790-talet. Mittemot denna ligger den stora
ladugården. Strax nordost om den gamla huvudbyggnaden finns idag tre hus som har en speciell historia. Vid
den anlagda stenbrokonstruktionen står, som en portal,
två spåntaksförsedda magasinsbyggnader. Stenbron leder ut till gåsholmen i sjön Hemtvaren och där ligger en
stor faluröd timmerbyggnad. Dessa byggnader är vad
som idag finns kvar efter en omfattande och intensiv
byggnadsepok i Tvartorp på 1790-talet.

Åndenäs 1:21, mangårdsbyggnad

Rekommendation

Byggnadsmiljön vid huvudbyggnaden är av sådan art att en
byggnadsminnesförklaring kan komma att aktualiseras. Underhållsarbeten och andra åtgärder som medför förändring
av byggnadernas exteriör bör ske i samråd med sakkunniga
i byggnadsvård. De övriga byggnaderna som omtalats har en
välbevarad exteriör och bör ej förändras. Åtgärder som medför förändring bör även här göras i samråd med sakkunniga i
byggnadsvård. Området som helhet bör ej ytterligare bebyggas.

Åndenäs 1:21

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Se 1 på kartan

En byggnad från 1825 i 1½ plan, uppförd i liggande timmer med stående faluröd locklistpanel och brutet tegeltak. Mangårdsbyggnaden har tvåluftsfönster med sex
rutor i varje båge. Bågar, spröjs, omfattningar, knutar
och vindskivor är vitmålade.
Åndenäs 1:10

Åndenäs 1:10

Rek 2

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Gården är ett typiskt exempel på den götiska gårdstypen med indelning i mangård och fägård, som avskiljs
med en gråstensmur.
Se 2 på kartan

Ett knuttimrat liggtimmerhus från 1825 i två våningar
med sadeltak och enkupigt rött tegel. Vitmålad veranda
på sydsidan. Vindskivor, fönsteromfattningar och bågar
är vitmålade. Fönster med mittpost och två rutor i varje
båge.

Åndenäs
1

2
5

4

3
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Udden

13 14 15
12
17 16
18
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Undantagsstuga

Rek 2

Se 3 på kartan

Byggnaden är uppförd 1825, den står på en vitputsad
naturstenssockel. Stommen består av liggtimmer, med
synliga knutar, fasaden är målad i falurött. Byggnaden
har tvåluftsfönster med två rutor i varje båge. Vindskivor, omfattningar och spröjs är vitmålade. Byggnaden
har ett tegelbelagt sadeltak.

Visthusbod

Rek 2

Se 4 på kartan

Byggnaden är uppförd 1825, den står på en naturstenssockel med hörnstenar. Stommen består av liggtimmer,
med synliga knutar, fasaden är målad i falurött. Byggnaden har tvåluftsfönster med två rutor i varje båge.
Vindskivor, omfattningar och spröjs är vitmålade. Byggnaden har ett tegelbelagt sadeltak.

Ladugård, stall

Åndenäs 1:10

Rek 2

Se 5 på kartan

Byggnaden uppfördes 1887. Den står på en sockel av natursten. Stommen består av en kombination av en träkonstruktion och liggtimmer. Fasaden är klädd i stående
slät panel, målad i falurött. Byggnaden har ett sadeltak
av grön profilerad plåt.

Loge

Rek 2

Se 6 på kartan

Byggnaden uppfördes 1887. Den står på en naturstenssockel med hörnstenar. Stommen består av en träkonstruktion. Fasaden är klädd i stående slät panel, målad i
falurött. Byggnaden har ett sadeltak av svart trapetsprofilerad plåt.

Vedbod

Åndenäs 1:10, mangårdsbyggnad

Rek 2

Se 7 på kartan

Byggnaden uppfördes 1900, på en sockel i natursten.
Stommen består av en träkonstruktion, klädd i faluröd
stående locklistpanel. Vedboden har ett sadeltak klätt i
svart trapetsprofilerad plåt.

Åndenäs 1:9

Spannmålsmagasin

Rek 2

Se 8 på kartan

Byggnad från 1914 i liggande falurött timmer. Innanför
varje fönster sitter ett sorts järngaller, liknande ett träd.
Byggnaden har kvadratiska småspröjsade fönster med
dekorativa fönsteromfattningar. På långsidan finns mezzaninfönster. Sadeltaket är i grön profilerad plåt.

Mangelbod med källare

Rek 2

Se 9 på kartan

Byggnaden uppfördes i början av 1800-talet. Den står på
en naturstenssockel i souterräng, med källare. Stommen
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Åndenäs 1:10, visthusbod

Rejmyre med landsbygd

är av rödmålat liggtimmer. Byggnaden har ett sadeltak
beklätt med svart trapetsformad plåt. Vindskivor med
snickarglädje är vitmålade.

Ladugård/loge

Rek 2

Se 10 på kartan

Byggnaden uppfördes 1890 med en stomme av rödmålat liggtimmer. Ladugården är byggd i L-form, gavelrösena är klädda i stående panel med lövsågade detaljer.
Portar är svartmålade. Fönsteromfattningar och spröjs
är vitmålade. Ladugården har ett sadeltak, belagt med
tvåkupigt rött tegel.

Hönshus

Rek 2

Se 11 på kartan
Åndenäs 1:9, spannmålsmagasin

Hönshuset uppfördes 1890 på en naturstensgrund.
Stommen består av liggtimmer, målat i falurött. På långsidan finns ett avlångt fönster. Hönshuset har ett sadeltak med enkupigt tegel. På gaveln finns en svartmålad
dörr.

Åndenäs 1:3

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Se 13 på kartan

Bostadshus i två våningar från 1825 i liggtimmer med
stående faluröd locklistpanel. På den västra långsidan
finns en vitmålad veranda med mycket snickeridetaljer.
På den östra gaveln finns en utbyggd förstuga. Mangårdsbyggnaden har också mezzaninfönster på långsidan och tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Fönsteromfattningarna har dekorativa understycken.

Åndenäs 1:3,
mangårdsbyggnad med flyglar

Rejmyre med landsbygd
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Flygelbyggnad

Rek 2

Se 12 på kartan

Byggnad i 1½ våning från 1870. Stomme i liggande timmer, fasaden är klädd med stående faluröd locklistpanel.
Tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Dekorativt utformade understycken på fönsteromfattningarna. Mezzaninfönster finns på långsidorna. Bågar, omfattningar,
spröjs, knutar och vindskivor är vitmålade.

Visthusbod

Rek 2

Se 14 på kartan

Åndenäs 1:3, mangårdsbyggnad

Byggnaden är uppförd 1870 och står på en naturstenssockel. Stommen är av liggtimmer, målat i falurött. Visthusboden är 1½ våningar hög och har ett tegelbelagt
sadeltak. På gaveln finns tvåluftsfönster med två rutor i
varje båge. Vindskivor, omfattningar, knutar och spröjs
är vitmålade.

Snickarbod

Rek 2

Se 15 på kartan

Snickarboden uppfördes 1870, den står på en naturstenssockel och har en stomme av falurött liggtimmer. Fasaderna är klädda i stående faluröd locklistpanel. Snickarboden har ett sadeltak belagt med tvåkupigt tegel.

Ladugård/loge

Åndenäs 1:3, flygelbyggnad

Rek 2

Se 16 på kartan

Byggnad från 1870. Idag har ladugården ett sadeltak av
svart profilerad plåt. Träportarna är svartmålade. I gaveln finns ett lunettfönster.

Nuvarande garage m.m.

Rek 2

Se 17 på kartan

Byggnad från 1870. En byggnad som går i samma stil
som ladugården, med ett sadeltak av svart profilerad
plåt och lunettfönster i gaveln. Svartmålade träportar.

Vedbod med dass

Rek 2

Åndenäs 1:3, visthusbod

Se 18 på kartan

Byggnaden är uppförd omkring 1900. Den står på en
sockel med hörnstenar. Stommen består av en träkonstruktion som är klädd i stående faluröd slätpanel.
Byggnaden har ett sadeltak av tvåkupigt tegel.

Udden

Flygelbyggnad

Rek 2

Se 19 på kartan

Bostadshus från 1868 i träkonstruktion med stående
faluröd locklistpanel och brutet tegeltak med enkupigt
tegel. På den södra långsidan finns en veranda med lövsågade snickeridetaljer.
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Udden, flygelbyggnad
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Bremyra

Bremyra

Lärarbostaden
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Ett område på norra sidan av Simonstorpsvägen, på
båda sidor om Magnehultsån. Inom området finns tre
välvårdade och välbevarade bostadshus i timmer varav
två med falurött friliggande timmer och ett reverterat
och vitputsat.
Här har tidigare funnits traktens äldsta kraftstation uppförd i slaggsten. Den revs omkring 1973. Till bostadshusen hör också några bodar och mindre ekonomibyggnader.

Bremyra, lärarbostaden

I den västra delen av området ligger Bremyra skola med
lärarbostad. Skolbyggnaden är byggd 1922 och är en
reverterad träbyggnad om en våning och vindsvåning
med fronter på långsidorna. Det är en timmerbyggnad
med vitgul slätputs. Brutet konkavt och valmat sadeltak.

Bremyra lärarbostad

Rek 2

Lärarbostaden är byggd 1922 och är en reverterad träbyggnad om en våning och vindsvåning med fronter på
långsidorna. Det är en timmerbyggnad med vitgul slätputs. Brutet konkavt och valmat sadeltak.

Fornminnen
Gölstorp

Gölstorp, forngrav

Rejmyre med landsbygd

KML

Vid Gölstorp finns en forngrav av treuddstyp. Den ligger
på högsta delen av en moränrygg i en hage. Treudden är
förhållandevis liten, endast nio meters sidor. Gravfältet
är det sydligaste kända som tillhör den kolonisationsvåg som utgått från Tisnarbygden. Detta kan tyda på att
gravfältet är från den senare delen av yngre järnåldern.
Platsen är skyltad.
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Häfla övre och mellanbruk

Bruket är anlagt vid Häfla ström där Regnaren övergår
i Vagnaren. Genom bruksområdet går väg 1178 mellan
Hävla gård och Ödestorp. Väg 1178 är en kulturväg, dvs.
en väg med särskilda värden för kulturmiljövården, den
får inte förändras till sin sträckning eller beläggning.
Området är av riksintresse för kulturmiljövården.
Den första hammarsmedjan vid nuvarande Häfla övre
bruk började anläggas 1682 av landshövdingen Jacob
Fleming. 1683 erhölls privilegier för två härdar och en

Brytning med spett i
lancashirehärden under
tackjärnets färskning
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hammare vid Häfla. Fram till 1924 pågick en praktiskt
taget kontinuerlig produktion av stångjärn och smältstycken vid smedjan. Från början svarade två härdar
och en hammare för hela den tillåtna produktionen om
ca. 45 ton årligen. Med tiden förbättrades och förnyades
produktionsapparaten och tillverkningen ökade.
1829 inköptes ”Skjerforsa Qvarn och Såg” knappt fem
kilometer från bruket och där bedrivs fortfarande industriell verksamhet. Från 1830-talet påbörjades en omfattande försöksverksamhet som resulterade i en växande
tillverkning av produkter, baserade på stångjärnet och
smältstyckena som halvfabrikat, exempelvis spik, redskap och hästskor. Denna tillverkning ägde dock rum i
nya anläggningar nedströms Häfla övre bruk.

Vy över hålldammen med Hammarsmedjan t.h. och
Kolhuset i fonden

Bruket behöll sin prägel av stångjärns- och smältstyckebruk fram till nedläggningen, medan manufaktureringen alltmer koncentrerades till anläggningen i nuvarande
Hävla. Den omständigheten att brukets produktionsapparat inte berördes av den omfattande produktdiversifieringen från 1830-talet och framöver har lett till att
mycket av de äldre anläggningarna bevarats i ursprungligt skick. Detta gäller främst själva smedjan och den
mindre hammaren, båda förmodligen från sent 1700-tal.
Tyskhärden har moderniserats under 1800-talet men
torde i allt väsentligt bevara sitt ursprungliga utseende.
Den tunga smälthammaren, blåsmaskinen, lancashirehärden, vattenhjulen, rännorna och anläggningarna i övrigt återspeglar teknikutvecklingen under 1800-talet och
tidigare. Komplementhusen till smedjan, Gnisterhuset
och Klensmedjan, tillkom under 1800-talet. Grundrester finns dels av en stålugn, som drevs under
en kortare period på 1800-talet, dels av ett kolhus, som fyllde en mycket viktig funktion
ända fram till brukets nedläggning 1924.
Bruksdriften kompletterades med sågverksdrift. Det nuvarande sågverket
med sin maskinutrustning, sin rekonstruerade vattenränna, sågplanen och
brädgården ger en god bild av verksamheten vid ett mindre sågverk. Driften lades ner 1967.
Personalen vid själva bruket uppgick som
mest till något över tio personer. Någon bruksgata i egentlig mening fanns inte. Smederna och
deras medhjälpare bodde i något av bostadshusen Grålus, Smedbyggningen eller Labbit norr om smedjan.
Flera ekonomibyggnader med olika funktioner fanns i
anslutning till bostäderna. Bruksförvaltaren bodde i en
särskild förvaltarbostad sydost om smedjan. Denna bostad innehöll också brukskontoret fram till dess att ett
särskilt hus för detta ändamål byggdes under senare
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delen av 1800-talet. Till förvaltarbostaden hörde också
ekonomibyggnader, bland annat den södra flygelbyggnaden med brygghus. Någon bruksherrgård fanns aldrig, brukspatronerna bodde på herrgårdar i närheten,
Regnaholms slott och Frängsätters herrgård.

Arbete och vardag på bruket

Arbets- och levnadsförhållanden för en smedfamilj har
naturligtvis förändrats över tiden. Beskrivningen nedan
är ett försök att beskriva något om arbete och vardag vid
Häfla bruk vid slutet av 1800-talet.
Smedernas lön varierade efter yrkesskicklighet i en form
av ackordslön. De fick även ersättning för så kallat överkol, dvs. om de sparade järn och kol åt bruket. I smedernas lön ingick att de skulle avlöna och kosthålla sina
drängar. Förutom lönen hade smeden och hans hushåll
olika naturaförmånder som fri bostad på ett rum och kök
med vind till vilken hörde höns- och svinhus. Andra naturaförmåner var potatisland, kreatursfoder, mjölk och
fiskerättigheter. På bruket fanns även ett bruksmagasin
där basvaror som råg, korn, malt, vete, ärtor, salt, sill
m.m. kunde tas ut mot avräkning på lönen.

Smed i arbete vid tyskhärden, den enda bevarade i
Sverige

Produktionen vid bruket var igång dag och natt om vattentillgången i strömmen var god. Smederna och deras
drängar arbetade i skift. De arbetade sex timmar och vilade sex timmar från söndag kväll kl 18 till lördag kväll
samma tid, en arbetstid på 72 timmar per vecka. För
vila mellan skiften fanns Labbit där smeder och drängar
kunde få en stunds vila och sömn utan att behöva klä om
och gå hem.
Arbetet i smedjans buller, värme och kyla medförde att
de flesta smeder var lomhörda och led av reumatism,
lunginflammationer var inte ovanliga. Någon egentlig
pension förekom inte utan de äldre smederna fick lättare
arbete och understöd med bostad och uppehälle.

Den siste Mästersmeden vid Häfla övre bruk, CarlGustaf Hellberg, lämnar smedjan via den ingång som
endast Mästersmeden fick använda.

Det var ett oerhört tungt arbete och långa arbetstider
med endast söndagen fri för vila och familj som lade ett
stort ansvar och arbete på smedens hustru för att hålla
ihop familjen och sköta om familjens potatisland, hönshus, svinhus och annat hushållsarbete som krävdes.
Till smedhustruns uppgifter hörde att sköta ”uttagen”
av livsmedel från brukets magasin. De måste då vara
samlade vid magasinet vid ett visst klockslag, men det
var inte säkert att brukets bokhållare som stod skyhögt
över smedhustrun behagade infinna sig i tid. Väntan
kunde bli lång även i regn och kyla och ta tid från annat
hushållsarbete.
När brukets produktion var igång levde smedfamiljen
med ett ständigt dunkande från hammare och buller
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Smältstycket slås samman under upprepade hårda slag
Häfla övre och mellanbruk

från valsverk i bostäder som kunde ligga endast 30-35
meter från smedjan. Buller, rök och sot var en vardag
som endast avbröts att stillhet och ro under söndagen.
Det var enda ledigheten och möjlighet till lite omväxling
som att besöka bönhuset.
Barnens skolgång var begränsad till tre dagar i veckan
för att lära barnen att skriva och räkna till husbehov samt
att kunna katekesen, lite bibelhistoria, Sveriges historia,
geografi och lite naturlära. Arbete för barn under 12 år
var förbjudet sedan 1881 men från 12 år kunde barnen
få arbeta sex timmar per dag och från 14 år tio timmar
per dag.

Riksintresse

Området från Häfla övre bruk till Hävla gård är utpekat
som riksintresse för kulturmiljövården.
Motivering:
Allsidigt välbevarad bruksmiljö av stort teknik- och socialthistoriskt intresse.
Uttryck för riksintresset:
Smedja med bevarad tyskhärd. Bevarade bostäder från
1700- och 1800-talet och ekonomibyggnader. Bruket fick
privilegier 1682 och lades ned 1924. Utmed fallen mitt
mot smedjan finns en vattensåg.

Hävla kapell
Väg 1178

Hävla gård

Väg 1178

Hävla kvarn

Vagnaren
Häfla övre bruk

Mellanbruket

Pannkakeholmen

Teckenförklaring
Område av riksintresse för
kulturmiljövården
Område för byggnadsminne
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Häfla övre bruk

Häfla övre bruk är av riksintresse för kulturmiljövården. Den första hammarsmedjan vid nuvarande Häfla
övre bruk började anläggas 1682. Bruket behöll sin
prägel av stångjärns- och smältstyckebruk fram till
nedläggningen. Den tunga smälthammaren, blåsmaskinen, lancashirehärden, vattenhjulen, rännorna och
anläggningarna i övrigt återspeglar teknikutvecklingen under 1800-talet och tidigare, och har därmed ett
stort teknik- och industrihistoriskt värde.
Den numera helt avslutade verksamheten vid Häfla
övre bruk har avsatt spår i form av byggnader och andra anläggningar som tillsammans utgör en inblick i
hur levnadsförhållanden var för smederna och deras
familjer under den tid då bruket levde, därmed finns
samhällshistoriska och miljöskapande värden. Bruksbyggnader uppförda i slaggsten bär på byggnadsteknikhistoriska värden.
Tänk på:

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den
inte medför påtaglig skada på riksintresset. Fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild samt kulturvärden på platsen.
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Teckenförklaring till karta över byggnadsminne
A Grundrester av kolhus

5 f.d förvaltarbostad

B Grundrester av stålugn

6 Gamla kontoret

C Hålldamm

7 Flygelbyggnad/brygghus

D Punschholmen

8 Lada

E Valvbro

9 Labbit

F Dammbyggnad

10 Smedbyggning

G Brädgård

11 Grålus

H Sågplan

12 Garage
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Byggnadsminne

Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade 1990-02-02
om byggnadsminnesförklaring av Häfla Hammarsmedja med flera byggnader inom fastigheten Hävla 3:1, Skedevi socken, Finspångs kommun. Områdets avgränsning framgår av karta.
Områdets helhetskaraktär är angeläget att bevara i stort
sätt oförändrat. Många byggnader i området är skyddade med rivningsförbud samt förbud mot ombyggnation
eller andra yttre förändringar. För vissa av byggnaderna
är det angeläget att de behåller sin ursprungliga interiör
samt att installationerna i smedjor, sågverk med mera
bevaras oförändrade där de befinner sig.

Hammarsmedjan

Skyddsbestämmelser

Länsstyrelsen har fastställt följande skyddsbestämmelser.
1. De på den till dessa föreskrifter hörande kartan med nr
1-7, 9-11 och 13-17 markerade byggnaderna får inte rivas
eller till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras.
2. I smedjan (nr 1), klensmedjan (nr 2), gnisterhuset (nr 3)
och sågverket (nr 4) får ingrepp inte göras i den äldre fasta inredningen såsom härdar och hammare, vattenrännor
och vattenhjul, anordningar för kraftalstring och kraftöverföring, blåsmaskinen och sågverksutrustning.

Smälthammare

3. I Grålus (nr 11) får den ursprungliga rumsindelningen
inte ändras och ingrepp inte göras i den äldre fasta inredningen såsom snickerier och eldstäder.
4. I Smedbyggningen (nr 10) får den ursprungliga rumsindelningen inte ändras och ingrepp inte göras i ursprungliga eldstäder utan samråd med länsstyrelsen.
5. Det på kartan med streckad begränsningslinje markerade
området får inte väsentligen förändras. Eventuell nybebyggelse skall ske i samråd med länsstyrelsen.
6. Underhållsåtgärder på de byggnader som omfattas av
byggnadsminnesförklaringen skall utföras i samråd med
länsstyrelsen och på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Hammarsmedjan

KML

Hammarsmedjan uppfördes i sitt nuvarande utseende
1799 på den plats där tidigare smedjor har stått sedan
bruket anlades 1683. Den nuvarande byggnaden har
dock genomgått många förändringar och ombyggnader
och uppvisar en blandning av olika tiders byggnadsteknik och material fram till våra dagar. Under 1870-talet
revs en smedja från 1837 på den södra sidan av ån, vilket visar att båda sidor av ån tidvis var bebyggda med
smedjor. Hammarsmedjan är belägen direkt nordost om
dammanläggningen. Smedjan är en rektangulär byggKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Klensmedja
Häfla övre och mellanbruk

nad med sadeltak, den är inschaktad i bäckravinens
sluttning och har därför endast tre friliggande sidor.
Dess stomme består av stora gråstenar som kompletteras av en träkonstruktion. Den stående fasadpanelen
är endast tjärad. Hammarsmedjan har två tillbyggnader
ut i vattnet som inrymmer vattenhjul. Hammarsmedjan
har en hög vitputsad skorsten.

Klensmedja
Klensmedja och Gnisterhus

KML

Klensmedjan uppfördes 1883. Den har använts för reparationer och smärre smidesarbeten. Byggnaden renoverades 1978 och 1987-88 och används nu som museum.
Klensmedjan hade ett ur arbetssynpunkt välbeläget läge
intill hammarsmedjan.
Klensmedjans stomme är av tegel och fasadmaterialet är
vit spritputs. Den har omfattningar och hörnkedjor i vit
slätputs. Fönsterluckor och dörrar är svartmålade. Den
står på en grund av putsad gråsten. Fönsterbågar och
karmar är målade i engelskt rött.

Gnisterhus

Sågen

KML

Gnisterhusets ålder är för närvarande okänd. Byggnaden finns med på en karta från 1894 men inte på 1858
års karta. Möjligen kan byggnaden vara uppförd i slutet
av 1860-talet i samband med att produktionen ändrades
till en modifierad lancashiremetod. Denna metod kombinerades med ett gnisterhus för att i tegelkanaler kunna
samla och avsätta det tyngre varma eller glödande stoff
som fanns i rökgaserna från lancashirehärden. Utrymmet över de varma tegelkanalerna användes för mältning av spannmål för ölframställningen inom bruket.
Byggnaden har renoverats 1978 och 1996. Bland annat
uppmurades åter gnisterhusets instörtade tegelvalv
samt dess höga skorsten 1996. Skorstenen är putsad och
ca. 4 meter hög. Gnisterhuset ligger väster om Klensmedjan och är en något mindre byggnad. För övrigt har
den ett likartat exteriört utseende som Klensmedjan.

Labbit

Sågen

KML

Den första sågkvarnen vid övre bruket uppfördes under 1780-talet för Regnaholms och Häflas behov av sågat
virke, på den nuvarande sågens plats. Den nuvarande
sågen uppfördes 1863.
Den har en stomme av träkonstruktion och fasad av stående slät faluröd panel. Sågen är uppförd på murade
gråstensfundament i vattenfåran. Träkonstruktionen är
klädd med faluröd stående slät panel. Den har ett sadeltak av enkupigt rött tegel. Över vattnet leder en träbro
med järnvägsräls till byggnadens norra långsida. Fönsterbågarna är vitmålade.
Smedbyggningen
Häfla övre och mellanbruk

Under 1940-talet monterades en vattenturbin (byggd cir242
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ka år 1900) från nedre bruket, ett decauvillespår samt en
tändkulemotor. Utbyggnaderna mot väster kan ha skett
i samband med att det gjordes maskinella förändringar
av sågens utrustning. En flottningsränna har funnits söder om byggnaden. Driften upphörde 1967. Sågen renoverades 1985-86. Sågen utgör numera museum. En del
av den maskinella utrustningen är funktionsduglig.

Labbit

KML

Byggnaden labbit (från franskans l´abri, dvs skydd,
vila) användes som smeddrängarnas och forkarlarnas
tillflyktsort mellan arbetspassen och på fritiden. Byggnaden uppfördes 1885. En tillbyggnad har skett i modern tid genom en utbyggnad över entrén. Labbit har en
stomme av slaggsten och fasad i vit slätputs. Den står på
en gråstensgrund. Byggnaden har ett sadeltak av flerkupigt rött tegel. Den används idag för försäljning av hantverk och souvenirer samt servering.

Smedbyggning

Grålus

KML

Byggnaden uppfördes 1837 som bostadshus för smeder.
Byggnaden inrymmer fyra lägenheter i bottenvåningen
och två undantagslägenheter i övervåningen.
Smedbyggningen har en stomme av liggande timmer.
Smedbyggningen har en putsad gråstenssockel. Byggnaden är 1½ våningar hög. Fasaden är av vit revertering
med omfattningar och hörnkedjor. Den har ett sadeltak
av tegel, samt två skorstenar. Huset har fönster med
mittpost och sex rutor i varje båge. Fönsterbågar samt
dörr är målade i engelskt rött och det finns lunettfönster i gavlarna. Byggnaden används nu som privata sommarbostäder.

Grålus

KML

Grålus är en smedbostad med fyra lägenheter, uppförd
1799. Lägenheterna har ursprungligen ett stort kök och
en liten kammare. Gavelrösena är klädda med stående
faluröd locklistpanel. Huset är i rosa spritputs och har
en putsad gråfärgad gråstenssockel. Byggnaden har två
blindfönster målade direkt på fasaden.
I länsmuseets inventering från 1982 anges 1734 som
byggnadsår medan en brandförsäkringsbeskrivning
från 1922 anger 1812 som byggnadsår. Byggnaden är troligen den smedbostad som anges i en brandförsäkringsinspektion från 1838 och som anges uppförd i resvirke,
korsvirke, tegel och murbruk. Byggnaden är intressant
ur byggnadsteknisk synpunkt då den har ytterväggar
av ”stampad lera”, dvs. en i dessa trakter ovanlig byggnadskonstruktion av lera och halm, också kallat ”gjuthus”. Det ska ha gett ett svalt hus på sommaren och
varmt hus på vintern. Dess nuvarande användning är
som museum och förråd.
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Dövens, snickarverkstad

Förvaltarbostad
Häfla övre och mellanbruk

Snickarverkstad

KML

Visthusbod

KML

Halmhuset

KML

Svin- och hönshus

KML

Förvaltarbostaden

KML

Byggnaden kallas även ”Dövens”. Byggnaden kan vara
den byggnad som omtalas i en brandförsäkringsinspektion 1838. Dock överensstämmer inte kartbilden från
1858 med den byggnad som på kartan har markerats
som snickarverkstad. Byggnaden totalrenoverades 1994.

Brukskontor

Visthusboden är troligen uppförd omkring år 1885. Dess
tidigare användning har varit förvaring av livsmedel till
smedbyggningens invånare. Dess nuvarande användning är som förråd för smedbyggningen.
Byggnaden kan vara uppförd före år 1858 då en byggnad för vedförvaring omtalas på denna plats på en karta
med tillhörande beskrivning från 1858. Byggnaden kan
också ha använts som kolhus till den stålugn som byggdes öster om byggnaden.
Byggnaden är troligen uppförd omkring år 1885. Byggnaden renoverades i sin helhet 1993.

Svin- och hönshus

Byggnaden uppfördes 1762 som bostad och kontor för
en anställd bokhållare. Byggnaden inrymde sex rum
och kök, två välvda källare samt två vindskontor. Huset innehöll 14 fönsterlufter med blyinfattade rutor och
hade två skorstenar. Byggnaden var 17 varv (timmerstockar) högt och omfattade en yta på mer än 200 kvm.
Reverteringen är utförd i vit spritputs med fönsteromfattningar och hörnkedjor i slätputs. Det finns två vitputsade skorstenar med utkragningar. På den sydöstra
långsidan finns en grön- och vitmålad veranda på en betongsockel som har ingång till källaren.

Brygghus

I samband med att ett särskilt brukskontor uppfördes
1888 övergick byggnaden till att användas enbart som
förvaltarbostad (inspektorsbostad). Byggnaden användes numera sporadiskt i samband med representation
och jakt. Området är privat.

Gamla kontoret

KML

Brygghus

KML

Ett nytt brukskontor uppfördes 1888 söder om det tidigare i förvaltarbostaden. Det kom senare att användas
som bostad för bokhållaren på bruket. Byggnaden används idag som privatbostad.

Mjölnarbostad
Häfla övre och mellanbruk

Enligt uppgift är byggnaden uppförd samtidigt med
den äldre f.d. bokhållarebostaden med kontor, dvs 1762.
I en brandförsäkringsinspektion 1838 omtalas ett ”sta244
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tarhus ihopbyggt med brygghus” söder om ”inspektorsbostaden”. Byggnaden har använts som brygghus och
statarbostad och senare som tvättstuga.
Brygghuset är en faluröd timmerbyggnad med sadeltak
av rött enkupigt tegel. Fönsteromfattningar och bågar är
vitmålade. Dörrar och dörromfattningar är grönmålade.
Skorstenen är utkragad och vitputsad.

Ladugård

Rek 1

Byggnaden kan vara uppförd 1854 som fähus med stall,
svinhus, avträden m.m. På platsen och intill byggnaden
har tidigare enligt äldre kartor och beskrivningar funnits
andra ekonomibyggnader för gårdens djurhållning. Av
detta skäl kan det vara svårt att exakt ange byggnadens
ålder med hänsyn till att byggnaders placering på äldre
kartor kan vara mer eller mindre exakt angivna och en
hopblandning med en närliggande byggnad kan därför
lätt göras.

Hävla kvarn - Mellanbruket

F.d. ladugården är uppförd i liggande timmer. Ladugården är faluröd med vita fönsteromfattningar och bågar
och med svarta dörromfattningar och dörrar.

Mjölnarbostaden

Rek 2

Bostadshuset kan vara den mjölnarbostad som omtalas
i en brandförsäkringsinspektion 1838. I en brandförsäkringsbeskrivning från 1922 nämns två arbetarbostäder
uppförda år 1785 respektive 1840, av vilka denna byggnad kan vara det ena och den andra kan vara riven. Dess
nuvarande användning är som fritidsbostad.

Mellanbruket

Interiör från Hävla kvarn

Hävla kvarn
Bostadshus
Bostadshus

Labbit

Copyright© Lantmäteriet

Mellanbruket uppfördes 1829 då den första produktionen av spik samt knipp- och bandjärn kom igång.
Byggnaderna inom mellanbruket bestod 1829 av ett större hus med sex rum, ett mindre hus i två våningar med
tre rum, en järnbod, en smedja timrad till 10 varv samt
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Bostadshus vid Mellanbruket

Häfla övre och mellanbruk

ett fähus. Dagens bostadshus inom ön utgör troligen de
omnämnda bostadshusen.
Senare, omkring 1860, tillkom en stålugn, ett valsverk
med flera byggnader samt ett sexkantigt så kallat labbit.
I samband med beslut om att flytta valsverket vid mellanbruket till Skärfors (nedre bruket) togs samtidigt beslutet att flytta en större kvarn från Skärfors upp till mellanbruket.
Labbit vid Mellanbruket

Hävla kvarn

Rek 2

Flyttningen av kvarnen och den maskinella utrustningen kostade något under 20 000 kronor. Mjölnaren vid
Skärfors, K.E. Eriksson ledde arbetet. Driften kom igång
1901.
Kvarnen är belägen på platsen för det tidigare mellanbruket. Kvarnen har en utbyggnad mot öster samt ett
skärmtak mot norr. Kvarnen och rännan intill kvarnen
omges av äldre husgrunder från de byggnader inom
mellanbruket som nyttjade tillgången på vattenkraft.
Hävla kvarn drivs fortfarande av samma familj som har
drivit kvarnen sedan 1898. Driften är fortfarande helt baserad på vattenkraft för att producera både konventionellt och ekologiskt mjöl av högsta kvalité.
Hävla kapell

Hävla kapell

Rek 2

Hävla kapell är byggt 1889 vid Kvarnfallet och flyttat
1910 till nuvarande plats.
Kapellet står på en putsad slaggstenssockel. Byggnaden
har en stomme av liggtimmer, målat i falurött. På långsidorna har fönsterna korspost med två rutor i övre bågen, samt två rutor i nedre bågen. På gavelsidan är det
tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Spröjs, knutar,
fönster- och dörromfattningar är vitmålade. Dörren är
grönmålad. Kapellet har ett sadeltak som är belagt med
enkupigt tegel, samt finns en murad skorsten.

Kulturväg
Väg 1178

Väg 1178 är en kulturväg, dvs en väg med särskilda värden för kulturmiljövården. Vägens sträckning och beläggning får inte förändras.

Kulturvägen över Häfla övre bruk

Häfla övre och mellanbruk

En kulturväg värnar om den väghistoriska utvecklingen
i landskapet. Skötsel: De utpekade kulturvägarnas karaktär, skala och linjeföring ska bevaras. Dikning, dikesrensning och kantskärning ska göras skonsamt, så att
vägarnas karaktär inte kraftigt förvanskas. Krossten och
liknande fyllnadsmaterial ska undvikas.
246
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KAPITEL

14

Hävla

Hävla är ett kulturhistoriskt intressant område som
främst karaktäriseras av en gammal bruksmiljö. Området har miljöskapande och samhällshistoriska värden
då det idag går att utläsa hur folk har levt och arbetat
där. Utmed ån ligger de äldsta industribyggnaderna
byggda i rött tegel samt faluröda förråd. De tidigare
arbetarbostäderna är från omkring 1820 medan tjänstemannabostäderna är yngre. På Borgarberget finns rester av en fornborg. Häfla bruk är idag en modern industrianläggning, och har därmed ett kontinuitetsvärde.

De tidigaste anläggningarna vid Skärfors
under Gustav von Post tid var en knipphammare och en spikhammare. På bilden
syns den nedre hästskofabriken med vällugn och beslagssmedja omkring år 1900
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Hävla

Tänk på

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.
Hävla har fått sitt namn från företaget Häfla bruk. När
ägaren av dåvarande Häfla bruk, Gustaf von Post, år
1828 erhållit privilegier för att utvidga verksamheten
med två hammare påbörjades anläggningen vid nuvarande mellanbruket (Hävla kvarn). Snart nog uppdagades dock problem med vattenföringen för att driva två
hammare på den platsen.

Stallbacken omkring 1902

Detta förhållande ledde von Post in på tanken att söka
en annan plats för en del av manufakturverket. En sådan fann han i vattendraget mellan Hunn och Tisnaren,
vid Skärfors (tidigare Skävifors = Skedevi fors). Här låg
sedan gammalt en mjölkvarn, som vid denna tid ägdes
av greve Gustaf Trolle-Bonde på Säfstaholm, ”den blinde
excellensen”. År 1829 förvärvade von Post denna kvarn.
Förutom kvarnen, som drevs med fyra par stenar fanns
här en såg, ett givande ålfiske, flera byggnader och en
del mark. Allt detta innefattades i köpet.
År 1830 fick von Post bergskollegiets tillstånd att uppföra
en smedja med en knipp- och en spikhammare anslutna
till samma hjulstock och vattenhjul vid nuvarande Häfla
bruk. Produktionen vid det nedre bruket inriktades på
tillverkning av bland annat spik och hästskor.
Häfla bruk ombildas till aktiebolag 1899 under Viktor

Interiör från hästskofabriken

Hävla
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von Posts ledning av bruket. Det var inledningen till att
omstrukturera och koncentrera verksamheten till Skärfors, den ort vi idag känner som Hävla.
Investeringsplanen syftade till att öka kapaciteten, minska tranportkostnader och förändra produktutbudet.
Valsverket vid Mellanbruket revs och dit flyttades en
befintlig kvarn från Skärfors. Ett ny större valsverk uppfördes vid Skärfors. Brukets ägare skulle nu koncentrera
tillverkningen av hästskor. Därutöver ville bolagsledningen satsa på en fabrik för tillverkning av bult, mutter
och nagel, den blev dock ett misslyckande och lades ner
redan efter två år 1902. Nu koncentrerades produktionen på hästskor för vilket Häfla gick in i en kartellbildning, den så kallade hästskokonventionen.

Bron vid hästskofabriken 1925. Valsverket uppfört
1901 till vänster, Bultfabriken uppförd 1900 i mitten
samt kontoret uppfört 1901 till höger.

1917 köper Forssjö Trävaru AB 399 av 400 aktier i Häfla
bruk. Forssjö var ett dotterbolag till familjen Bondes fideikommiss Eriksberg, vars egentliga syfte var att komma över brukets stora skogsinnehav. Forssjö kom dock
snart i en ekonomiska svårigheter vilket ledde fram till
att bruket kom under bankförvaltning 1931.
Under denna period läggs verksamheten vid Häfla övre
bruk ner 1924 efter 242 år av järnsmide.
Under 1930-talet kunde Häfla bruk förbättra sitt resultat
så att banken 1936 kunde sälja företaget till Schullström
& Sjöströms fabriks AB i Högsjö. Den nya ägaren var ett
textilföretag med god likviditet som behövde placera
pengar. Det kom senare att namnändras till Scandiafelt
AB.
Det blev början på en process för att vidga Häflas produktsortiment, bort från hästskor som enda produkt.
1939 köper Häfla bruk tillverkningsrätten till vad som
senare skulle kallas TELVE-pannan, en värmepanna för
vedeldning. Under 1949 anställs Sven Hultman som VD
för Häfla bruk som blev inledning till en fortsatt förnyelse av företaget. 1950 tecknas avtal om tillverkningsrätt
för så kallad gallerdurk. Satsningen blev en framgång
och redan 1956 passerade durktillverkningen värdemässigt Häflas gamla huvudprodukt, hästskor.

Mekaniska verkstaden

Mot slutet av sin tid vid Häfla bruk införde Sven Hultman ännu en produkt med livskraft, sträckmetall. Det är
ett nätliknande galler, framställt genom stansning i plåt
och sträckning av denna.
I dag är Häfla bruk en modern industrianläggning med
cirka 100 anställda som ingår i Welandskoncernen. Tillverkningen omfattar stål- och metallprodukter till byggoch tillverkningsindustrin, som trappor, gallerdurk och
olika produkter i sträckmetall.
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Svetsning av spiraltrappa i gallerdurk
Hävla

Orestbyggnaden

Rek 1

Finnstugan

Rek 2

Orestbyggnaden är en smedbostad från 1830-talet. Det
är en tvåvånings byggnad i reverterat liggande timmer.
Sadeltak med enkupigt rött tegel. Reverteringen är utförd i vit spritputs med omfattningar och hörnkedjor i
slätputs. Trädörrarna med liggande panel och fönstren med mittpost och 3-4 rutor i varje båge är målade
i engelskt rött. Byggnaden har reverterade utstickande
knutskallar.
Orestbyggnaden

Nuvarande hus är troligen byggt ca. 1825. Först omnämnt i husförhörslängd 1826 då den avskedade livgrenadjären Anders Swartz, född 1783, med familj flyttar
till Finnstugan från ett soldattorp. Ca. 1859 kommer likaledes avskedade livgrenadjären Gustaf Haeffler med
hustru och sex barn. Anders Swartz, som blev änkling
1860, bor också kvar i Finnstugan till sin död 1864. Huset
verkar tidvis ha fungerat som bostad åt änkor/änklingar
och ogifta arbetare vid bruket.

Finnstugan

Finnstugan ligger vid Finnvikens södra strand (Guldsmedsviken) har ett rum och kök. Namnet “Gullsmedsviken” finns med på karta vid storskifte redan 1775
och avser då endast den lilla vik där just Finnstugan ligger. Hela stora viken utanför kallas “Finwijken”.

Finnviken
Tallbackeholmen

Hävla

GULDSMEDSVIKEN
Finnstugan
Tallbacken

Häfla Bruk

Borgarberget
Fornborg

Magasin

Tallbacksvägen 1

Bultfabriken

Arbetarbostaden “1916”

Orestbyggnaden

Sköterskemottagning

Disponentbostaden
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Hävla
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Sista fasta boende var familjen Hugo och Maj Gustafsson
som flyttade 1976.
Enkelstuga i liggande timmer med röd stående locklistpanel. Sadeltak med enkupigt rött tegel. Dörren är inte
ursprunglig.
Till Finnstugan hör även en faluröd bod i liggande timmer med enkupigt rött tegel. Byggnadens timmerstomme är skadad.

Tallbacken

Rek 2

Tallbacken

Bostadshuset, i en våning med vind, som troligen fanns
1776 enligt karta, är uppförd i liggande timmer med
stående faluröd locklistpanel. Sadeltak med enkupigt
rött tegel. På den södra långsidan finns en vitmålad träveranda.
Till Tallbacken hör även en liten knuttimrad faluröd bod
med enkupigt tegeltak.

Sköterskemottagningen

Rek 2

I huset har det tidigare varit bland annat mottagning för
distriktssköterska.
Byggnaden i två våningar är uppförd 1820 i liggande
timmer och träkonstruktion. Huset har en gulvit revertering av spritputs med omfattningar och hörnkedjor i
slätputs.

Sköterskemottagningen

Fönsterbågar och dörr är målade i engelskt rött. Fönster
av mittposttyp med tre rutor i varje båge. De reverterade
knutskallarna i första våningen är utstickande från fasadlivet.

Bultfabriken

Rek 2

Bultfabriken, uppförd i rött tegel, stod färdig 1900 för
tillverkning av bult, muttrar, brickor, träskruv m.m.,
med maskinkonstruktioner av Edvard Ericsson. Bolagsledningen hade låtit sig övertygas om bärigheten i de
ericssonska konstruktionerna och lät honom tillämpa
dessa när bultfabriken försågs med maskiner.

Bultfabriken

Produktionen led dock av stora tekniska problem och
stark konkurrens på marknaden. Produktionen upphörde redan 1902.

Magasin

Rek 2

Magasinsbyggnaden i två våningar från 1800-talets andra hälft har en stomme av träkonstruktion med liggande faluröd slätpanel. Fönsterbågar, omfattningar, dörr
och knutbräder är svartmålade.
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Magasin
Hävla

Disponentbostaden

Rek 2

Disponentbostaden är byggd 1901 för disponent Emil
Ljungström, byggmästare var E. Eriksson från Vingåker.
Den är belägen längst österut i Hävla, på Brenäsvägen 9,
där tidigare Skärfors gård legat.
Byggnaden ligger i en stor park med ekar och lövträd. I
nordost avgränsas tomten av sjön Tisnaren.

Disponentbostaden

Byggnaden är 2½ våningar hög och har ett halvvalmat
tak. Stommen består av en träkonstruktion. Byggnaden
har en gulvit revertering med vita omfattningar och
hörnkedjor. Alla snickeridetaljer är vitmålade. Grunden
har en grå spritputs. Vid de södra och norra fasaderna
finns vitmålade verandor med balkonger. Svart sadeltak
av skifferplattor med en frontespis.

Arbetarbostaden ”1916”

Rek 2

Tallbacksvägen 1

Rek 3

Bostadshus på Brenäsvägen 2 i 1½ plan med brant lutande tegeltak. Fasad med stående faluröd locklistpanel
med alla snickeridetaljer vitmålade. Byggnaden har tre
verandor, dels vid de bägge gavlarna och dels vid långsidan mot Brenäsvägen.
Arbetarbostaden ”1916”

Lamellhus i centrala Hävla som utgör ett modernt inslag
i den gamla bruksmiljön. Det är uppförd i 2½ våning år
1959. Fasaden är i beige, grå slätputs. Fasaden är indelad
i fält, långsidorna utgörs av beige puts med grå omfattningar kring fönstren. Husets gavlar domineras av grå
puts och träfönstren markeras med beiga omfattningar.
Lamellhuset har ett sadeltak av lertegelpannor.
Husets karaktärsdrag och detaljer av värde är de välbevarade entrépartierna med tegelomfattning och trädörrar. Byggnaden har uthängda balkonger med rutnätsmönstrade fronter.
Tallbacksvägen 1

Borgarberget

KML

Mitt i centrala Hävla, på Borgarbergets östligaste del,
finns murrester efter en fornborg. Borgen ligger tämligen högt och stupar brant åt öster, norr och söder. I
väster finns rester av en svagt bågformad mur om ca. 25
meter och 3 - 4 meters bredd. Den är starkt utrasad.

Borgarberget

Hävla

Nedtecknade historier från 1840-talet förtäljer att under
1700-talet gjordes fynd av svärd och järnkulor nedanför
berget. På 1860-talet kallades platsen för Finnborgen/
Finnberget. Nuvarande namnet Borgarberget kommer
från namnet på den gamla kyrkstigen som går över borgen - den kallades för ”borgarstigen” dvs. stigen som
går över den gamla borgen.
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Brenäs

I Brenäs finns det kulturhistoriskt intressanta platser.
Tisenhults herrgård som uppfördes mellan rokokon
och den gustavianska tiden har arkitektoniska värden.
Torpanläggningen Finntorp kan vara den äldsta bevarade profana byggnadsmiljön i kommunen, och har ett
högt miljöskapande värde. Brenäs skola har ett kontinuitetsvärde då byggnaden fortfarande inrymmer
skolverksamhet.
Tänk på

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Gårdar och torp
Ekeby

Rek 2

Herrgårdsmiljön ligger på en udde vid sjön Tisnaren,
mellan Hävla och Brenäs. Idag finns enbart de två herrgårdsflyglarna bevarade. Dessa är byggda på 1600-talet
men har byggts om vid flera tillfällen under 1700- och
1800-talen. Av huvudbyggnaden finns idag endast
grundmurarna kvar. Det sägs att byggnaden brann ner
någon gång efter 1826. Huvudbyggnaden var uppförd i
en våning under säteritak med två kvadratiska flygelutbyggnader om två våningar med torntak. Den gamla huvudbyggnaden synes ha varit en anspråkslösare variant
av Ållonö säteri på Vikbolandet. På gården finns också
en magasinsbyggnad från 1795.
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Ekeby herrgårdsmiljö
Brenäs

Tis

Ekeby

arn
Kv
bä
en
ck

Hagen

Tisenhul
Arvidstorp
Åktorp
Lövhult

Mullsätter
Charlottenro
Stavhult
Hagstugan

Torp

Kännstorp

Fallet

Grantorp

Sjöstugan
Yttersjön

Kulltorp

Gölstorp

Gölen

Svar
Asphagen

Finntorp

Lilla Ny
Stora Mögsjön

Orrgölen

Dammen
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Lilla Mögsjön
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gängsberget
Dal

Tisnaren
arn
Kv
bä
en
ck

Tisenhult

torp
Åktorp
Lövhult
Erikslund
Kännstorp

Brenäs
skola

Fallet

Grantorp
Ekbacka
Fallängen

n

Långsjötorp

Svartviken
Axtorp

Asphagen
Lilla Nybygget

Axsjövik
Stora Nybygget
Knutstorp

Säthällen
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Brenäs

Kupan

Stensätter

Herrgården hette Ekeby/Skinsäter under 1600-talet. Från
och med 1680-talet ändrade dåvarande ägaren Gustav
Johansson Ulfsparre namnet till Johannislund, ett namn
som bibehölls till 1900-talets första årtionde då det gamla namnet Ekeby återtogs.

Tisenhult

Tisenhults herrgård

Rek 1

Herrgårdsmiljön ligger en mil öster om Hävla vid sjön
Tisnarens södra strand. Dagens Tisenhult är Potatis-Pelles skapelse. 1759 gifte sig bergmästaren Per Abraham
Örnsköld med Ulrika Eleonora von Berchner, dotter till
brukspatron Georg von Berchner på Tisenhult. När Örnsköld 1769 utnämndes till landshövding i Södermanland
flyttade han och hustrun till Tisenhult. Här lät nu Örnsköld uppföra en ny huvudbyggnad och två flygelbyggnader alla i samma stil, om en våning med brutet tak
och stora frontespisar, samt två kvadratiska flyglar vid
uppfarten till herrgården. Hela herrgårdsmiljön är ett
mycket fint exempel på en medelstor herrgård från övergångstiden mellan rokokon och den gustavianska stilen.
Byggnaderna är uppförda i timmer, som Örnsköld lät
behandla med linolja för att förhindra rötangrepp, innan
de reverterades. Epitetet Potatis-Pelle fick Örnsköld för
sitt ivriga förespråkande av potatisodling, som han för
övrigt ägnade sig åt på Tisenhult. Det ska också sägas att
staden Örnsköldsvik är ett minne från den tid då Örnsköld var landshövding i Västernorrland 1762.
De faluröda ekonomibyggnaderna och de två arbetarbostäderna ingår i miljön.

Finntorp

Finntorp

Rek 1

Torpanläggningen ligger mycket vackert i en sluttning
ner mot Stora Mögsjön. Anläggningen består av två stugor om ett rum och kök, den ena mindre och med karaktär av undantagsstuga. Husen är timrade, faluröda
friliggande. Det större huset består av en våning och en
vindsvåning. Vindsvåningen ger en mycket ålderdomlig prägel med ett så kallat tredingstak och profilerade
taksparrar.
I vinkel till den större stugan finns en mycket ålderdomlig loftbod i falurött friliggande timmer och av en för
Östergötland mycket ovanlig karaktär.
En bod i falurött friliggande timmer med knutskallar
tillhör också anläggningen.

Arvidstorp

Brenäs

Som namnet förtäljer har torpet att göra med finnkolonisationen till Sverige. På 1570-talet började en emigration av finnar till Sverige. Denna kom att pågå fram till
1600-talets mitt. Det var fråga om savolaxar som i stora
grupper började leta efter lämpliga nyodlingsmarker i
de mellansvenska skogarna. I slutet av 1500-talet växte
de första savolaxiska bosättningarna fram i Söderman256
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land. Härifrån har de också begivit sig söderut mot Östergötlands norra delar och då bl.a. byggt upp Finntorp.
Den äldsta noteringen om stället är från 1621 då en Olof
som var finne omnämns som boende här.
Finntorp ger ett mycket ålderdomligt intryck. Byggnaderna är välbevarade men i stort behov av underhåll.
Torpanläggning kan vara den äldsta bevarade profana
byggnadsmiljön i kommunen.
Rekommendation
Anläggningen bör noga dokumenteras och åldersbestämmas.
Torpanläggningen har en välbevarad exteriör och interiör och
en arkitektonisk framtoning av mycket stort värde. Underhåll
och andra åtgärder bör ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård. Byggnaderna är av sådan art att en byggnadsminnesförklaring kan komma att aktualiseras.

Arvidstorp

Arvidstorp

Rek 2

Torpställe under Ekeby, beläget 1 kilometer söder om
vägen mellan Hävla och Brenäs. Torpet Arvidstorp finns
omnämnt i handlingar redan 1620. Det är mycket troligt
att även detta ställe är uppbyggt av de invandrande savolaxarna vid samma tidpunkt som Finntorp.
Enligt Skedevi kyrkohävder var Arvidstorp bebyggt
1709, och hade då bebotts av en bryggare och gårdsfogde vid Johannislund (nuvarande Ekeby). Torpet har
genomgått en fullständig invändig modernisering på
1980 talet. Nya fönsterupptagningar är gjorda och torpet
såväl som loftboden har fått ny takbeklädnad.
Stället besår av en påbyggd enkelstuga med faluröd panel, en knuttimrad överkragande loftbod, båda troligen
från 1700-talets senare hälft, samt en 1800-talsstuga och
en loge.

Brenäs skola

Dörren och fönsterbågar och spröjs är målade i ockragult. Fönsterluckor, knutbräder, vindskivor samt veranda med snickarglädje är vitmålade.
Den kulturhistoriska bedömningen och rekommendationen omfattar byggnaderna från 1700-talet.

Brenäs skola
Skolan

Rek 2

Brenäs skola är från 1922 och används fortfarande som
skola. Den är belägen i ett grönområde invid Tisnaren.
Skolan står på en grund av tuktad sten. Skolan har en
stomme av timmer som är klädd i faluröd locklistpanel.
Den är uppförd i en våning och vindsvåning med entré genom dess mittrisalit med fronton. Skolan har höga
spröjsade fyrluftsfönster med vita omfattningar. Den
har ett brutet sadeltak med enkupigt tegel.
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Brenäs, skola med egen strand

Brenäs

Lärarbostaden

Rek 2

Även Brenäs lärarbostad är uppförd 1922. Det är en träbyggnad med stomme av timmer och fasad av faluröd
locklistpanel i en våning och vindsvåning. Brutet sadeltak med enkupigt tegel och takkupa med två fönsteröppningar. Lärarbostaden har tvåluftsfönster med vita
omfattningar. Modern trädörr med glasruta belägen på
gaveln. På långsidan mot Tisnaren finns en veranda och
frontespis som idag är i behov av underhåll. Verandan
är delvis plåtinklädd.
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Tisnare kanal

Nyboda
Granliden
Olofsberg

Lasse

Åren före 1910 väcktes på flera håll, särskilt bland
strandägare runt Tisnaren, tanken på att förbättra förbindelsen med Stockholm och Norrköping. Undersökningar visade att det utan stora insatser var möjligt att
förena sjöarna Tisnaren, Tislången och Fjällaren. Den
sistnämnda nådde i sin östra ände fram till södra stambanan vid Ändebol, norr om Simonstorp. Endast 2,5
kilometer grävning erfordrades för att åstadkomma en
17,5 kilometer lång farled. Trafiken kom igång 1914 och
omfattade bland annat kol, ved, tackjärn, hästskor m.m.
bäck

Tussdalen

Invigning av Tisnare kanal 1914

Brenäs
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Hagaryd

På en uppodlad mindre lerslätt sluttande mot sjön Tisnaren ligger centralbygden i den medeltida sockenbildningen Skedevi med byarna Hagby och Husby. Bygden
är ett av de äldsta bosättningsområdena i kommunens
norra del. Två gravfält finns, dels vid Husby och dels på
Hagbys marker norr om kyrkan. Kyrkan är medeltida
men har fått sin gustavianska karaktär i och med tornets samt korets och tvärskeppets tillkomst. Efter laga
skiftet (Hagby 1859, Husby 1867) är bebyggelsen relativt
spridd. Övervägande delen är traditionell 1800-talsbebyggelse med manbyggnaderna i omväxlande falurött
och ljusa oljefärger, flera med snickarglädje.
Områdets centrala karaktär i bygden illustreras av kon
tinuiteten från förhistorisk tid via medeltid till 1800-talets jordbruksreformer.
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Kyrkbacken en midsommardag på 1870-talet.Väggmålning i Skedevi församlingshem av T. Nordberg, skänkt
av konsul Hjalmar Wicander
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Område av riksintresse för
kulturmiljövården
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Riksintresse kulturmiljövård

MB

Motivering:
Odlingslandskap med sockencentrum och bymiljöer
med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet.
Uttryck för riksintresset:
Nyklassicistisk 1700-1800-tals kyrka av medeltida ursprung med prästgård, sockenstuga, skola och församlingshem. Byarna Hagby och Husby med utskiftad
1800-talsbebyggelse och järnåldersgravfält.

Skedevi kyrkby

Handelsboden i Hagaryd. Byggnaden blev senare
ombyggd till skola

Hagaryd är av riksintresse för kulturmiljövården.
Hagaryd har en mycket innehållsrik kyrkomiljö som
vittnar om kyrkplatsen som socknens administrativa
centrum. Församlingshemmet är i stort sett intakt sedan
uppförandet 1934 och de invändiga väggmålningarna
gjorda vid Yngve Lundströms ateljé har stora konstnärliga värden och ger en intressant inblick i socknens
historia då de avbildar kyrkplatsen på 1870-talet. Församlingshemmet som helhet har även ett personhistoriskt värde genom att det tillkom tack vare en donation
av Hjalmar Wicander.
Tänk på:

En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den
inte medför påtaglig skada på riksintresset.

Skedevi kyrka

KML

Vid en arkeologisk undersökning 1993 i samband med
mögelsanering under långhusets golv påträffades spår
efter en träkyrka. Fynden bestod av en syllstensrad och
ett fragmentariskt trägolv. Detta lager kunde dateras
genom ett mynt, en brakteat, från 1200-talets början.
Dessutom framkom en bevarad väggstock med målningsrester, vilken genom dendrokronologisk provtag-
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Skolklass i Hagaryd på 1910-tal på ängen framför
kyrkan och skolan
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Kyrkbåtar på Tisnaren en söndag på 1870-talet.Väggmålning i Skedevi församlingshem av Curt Viberg och T.
Nordberg, skänkt av konsul Hjalmar Wicander

Hagaryd

ning också har daterats till 1200-talets början. I slutet av
1400-talet byggdes en stenkyrka runt omkring den äldre
timmerkyrkan, som därigenom kunde användas under
byggnadstiden.
Stenkyrkan saknade torn och hade ett rektangulärt
långhus med oklar korutformning. En avbildning från
1670-talet visar kyrkan med ett tresidigt korparti och ett
murat vapenhus i söder. Den befintliga sakristians bottenvåning härstammar sannolikt från medeltiden.
Skedevi kyrka, interiör

Under slutet av 1600-talet och 1700-talets första hälft försågs kyrkan med nya inventarier och inredning, såsom
predikstol 1681, dopfunt av mässing 1701 och en altaruppsats 1716. Dessa skänktes av ägarna till socknens
större gårdar, som till exempel Tölingsnäs och Tisenhult.
På 1770-talet uppfördes ett torn intill långhusets västgavel av länsbyggmästaren i Nyköpings län Anders Sundström. Även murmästare Måns Månsson och byggmästare Petter Andersson från Linköping medverkade vid
tornbygget. Tornhuven fick en utformning som påminner om Vreta klosters kyrkas tornavslutning.

Skedevi kyrka, gravkapell

I början av 1800-talet blev kyrkan för liten för den fortsatta befolkningsökningen. Arkitekt Olof Tempelman
utförde 1803 ritningar till en ombyggnad, som innebar
att det gamla koret revs. Kyrkan fick en mycket speciell
utformning med korsarmar och en kupol med en lanternin över korsmitten. Interiören omformades efter tidens strikta nyklassicism, men med ett ganska ovanligt
utformat kyrkorum. Korsarmarna fick en halvrund avslutning och koret flankeras av kraftiga kolonner. Över

Skedevi kyrka

Hagaryd

262

Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun

korsmitten reser sig en lanterninförsedd kupol.
Kyrkorummet fick en för tiden typisk ljus färgsättning
och den äldre predikstolen och altaruppsatsen vitmålades för att harmoniera med interiörens nyklassicistiska
enkelhet. År 1812 stod kyrkans nya orgel klar med en orgelfasad i form av en valvbåge där organisten satt vänd
mot församlingen. Den var byggd av orgelbyggaren Johan Samuel Strand i Västra Vingåker.
År 1915 renoverades kyrkan under ledning av arkitekt
Edvard Bernhard i Stockholm. De största förändringarna var att läktare i korsamarna borttogs och att altaruppsatsen från 1716 åter placerades i koret. Den hade 1844
ersatts av en altartavla målad av Gustaf Adolf Engman.
Orgelläktaren ombyggdes även i samband med att ett
nytt orgelverk installerades. Kyrkorummet fick en ny
färgsättning med gula väggar.
Konsul Hjalmar Wicander på Harpsund var född i socknen och efter ett besök vid kyrkan erbjöd han sig att
bekosta en försköning av kyrkan och även uppföra ett
gravkapell och ett församlingshem. År 1921 upprättade
arkitekt Sven Brandel ”Program för åtgärder för höjande
av kyrkorummets skönhet”.

Klockargården

Nästa renovering utfördes 1958 efter ritningar utförda
av stadsarkitekten i Norrköping Kurt von Schmalensee.
Kyrkorummets tunnvalv försågs med en akustikputs
och läktarunderbyggnader tillkom. En ny sakristia inreddes en trappa upp i ”sakristiebyggnaden” och den
ursprungliga sakristian omändrades till väntrum. Bänkinredningen och orgelläktarens pelare fick sin nuvarande färgsättning i svart och gult och korets kolonner
återfick en ursprunglig färgsättning.
Därefter har ett nytt orgelverk tillkommit. Det är byggt
1975 av Olof Hammarberg i Göteborg. Arkitekt Magnus
Ahrén gjorde 1998 ett förslag till utökade läktarunderbyggnader där bland annat en handikapptoalett inrymdes. Samtidigt omkalkades väggarna och snickerierna
ommålades delvis.

Klockargården

Rek 2

Vid Skedevi kyrka ligger den gamla klockarbostaden
uppförd ca. 1750. Denna byggnad blev 1827 påbyggd
med ytterligare en våning och i september månad 1829
började socknen bedriva skolundervisning i byggnaden. Denna tidiga skolhistoria började redan 1823 då
kaptenen Gustav von Post på Frängsätter lovade att till
socknen skänka en del av sitt hemman Husby om församlingen lät anställa en ”gudfruktig, duglig och skicklig
scholmästare”. På sockenstämman den 6 juli 1826 uppläste prosten Sven Engström en instruktion för skolinrättning i Skedevi.
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Hjalmar Wicander, målning i Skedevi församlingshem
Hagaryd

När så ombyggnaden av den gamla klockarbostaden
var klar kom byggnadens nedre våning att fungera som
skollokal, det stora rummet på västra gaveln delades
i två rum och fungerade som boningsrum till skolbarnen. Eftersom detta var socknens enda skolbyggnad och
skulle betjäna ett stort område blev det långa resor för
barnen vilka då istället fick bo på internat. Byggnadens
övre våning fungerade som lärarbostad.
Byggnaden i 2 våningar och vindsvåning är uppförd i
timmer och reverterad med beige spritputs. Fönsteromfattningar och hörkedjor utförda i vit slätputs. Tvåluftsfönster med spröjsar och tvärpost. Sadeltak med tvåkupigt tegel. Veranda på södra fasaden.

Hagaryds skola

Rek 2

På 1860-talet flyttades undervisningsverksamheten över
till grannhuset som detta år byggts om. Den gamla skolbyggnaden kom nu att bli lärarbostad istället.

Hagaryds skola

Byggnaden i 2 våningar och vindsvåning är uppförd
1829 i timmer och reverterad med beige spritputs. Fönsteromfattningar och hörnkedjor utförda i vit slätputs.
Tvåluftsfönster med spröjsar och tvärpost. Sadeltak med
tvåkupigt tegel. Verandor på västra fasaden och södra
gaveln.

Församlingshemmet

Församlingshemmet

Hagaryd

Rek 2

Församlingshemmet byggdes 1936 av medel som skänktes av konsul Hjalmar Wicander som på detta sätt ville
hedra sin hembygd. Wicander var född och uppvuxen
i Byle. Han var son till lanthandlaren och lantbrukaren
August Wicander som flyttade till Stockholm 1868 och
grundade Wicanders Korkfabrik.
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Det var Hjalmar Wicander som testamenterade Harpsund som bostad till landets statsminister samt Villa
Lusthusporten på Djurgården i Stockholm till Nordiska
museet. Hjalmar Wicander gjorde även betydande donationer till Nationalmuseum, bland annat flera hundra
porträttminiatyrer, vilket väsentligen bidragit till att
museet har en av världens främsta samlingar av miniatyrer.

Antons

Rek 2

Söder om församlinghemmet ligger Antons som den
kallas, med sina originella mangårdsbyggnader.

Antons

Antons har en rödmålad locklistpanel. Byggnaden har
ett sadeltak av svart plåt i tegelimitation, samt en utbyggnad med ett tak av svart falsad plåt. Utbyggnaden
har fönster med mittpost och tre rutor i varje båge, medan övriga fönster på huvudbyggnaden har två fönster i
varje båge. Bågar och spröjs är gulmålade medan fönsteromfattningar är vita och dekorativt utformade.

Ålderdomshemmet

Rek 2

Söder om Antons ligger det f.d. ålderdomshemmet och
som flygel till detta ligger ”Gubbstugan”, en byggnad
från tidigt 1800-tal.
Ålderdomshemmet har en rödmålad fasad av locklistpanel. Byggnaden är uppförd i två våningar. Fönstren
har mittpost och tre rutor i varje båge. Bågar, spröjs och
omfattningar är vitmålade. På entrésidan finns en centralt placerad balkong och veranda, de har vitmålade
träräcken. Byggnaden har sadeltak av svart falsad plåt.
Ålderdomshemmet

Gårdar och torp
Prästgården

Rek 1

Norr om kyrkan ligger den f.d. prästgården med sin ålderdomliga huvudbyggnad, på platsen för ett tidigare
kyrkoherdeboställe som eldhärjades 1681. Ett nytt boställe i ett plan uppfördes ganska omgående.
Omkring 1800 tillträdde hovpredikanten och prosten
Sven Engström som kyrkoherde. Av egna medel tillsköt
han betydande belopp till en ny orgel, storklockans omgjutning, utvidgning och plantering av kyrkogården och
inte minst påbyggnad av prästgården med en våning
som stod klar 1805.
Enligt traditionen var Sven Engström förälskad i adelsdamen Ebba von Post på Frängsätter, en mesallians som
flickans föräldrar motsatte sig. I ett försök att övervinna
föräldrarnas motstånd lät Engström på egen bekostnad
bygga en våning ovanpå den befintliga. Denna våning
erhöll samma takhöjd och planering som motsvarande
våning i Frängsätter. Men all möda var förgäves.
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Prästgården

Hagaryd

Käxelvik

Rek 2

Skedevi hembygdsgård ligger mellan Hävla och Skedevi vid den innersta delen av Björnhultafjärden. Gården
heter Käxelvik och är troligen byggd i slutet av 1700-talet som kapplansboställe och fungerade under 1900-talet
som komministerboställe. Hembygdsgården ägs av Skedevi hembygdsförening. Loftboden flyttades till Käxelvik 1984 från Hävla gård.

Käxelvik

Fornminnen
Husbygravfältet

KML

Omkring en kilometer väster om Skedevi kyrka, vid
Husby ligger ett gravfält ner mot Björnhultafjärden.
Området består av tretton runda stensättningar och två
runda högar. Några av de runda stensättningarna är försedda med mittsten respektive mittgropar. Gravfältet är
från den äldre järnåldern.
Ca. 130 byar eller gårdar med namnet Husaby, Husby
eller Huseby är kända i Norden. Det finns ca. 70 i Sverige, 52 i Norge och 8 i Danmark. Den dominerande uppfattningen är att Husbyar har ett samband med kungamaktens framväxt i de nordiska länderna. Flera forskare
menar att de fungerade som replipunkter inom ramen
för kronogodset, så att det kungliga herraväldet kunde
upprätthållas på lokal nivå. Husabyar kan ha anlagts på
platser som successivt inkorporerades i kronogodsen,
genom exempelvis donationer och att det på dessa platser var viktigt att markera kungamaktens närvaro.

Skedevigravfältet
Husbygravfältet

KML

400 meter norr om Skedevi kyrka på en svag sydsluttning ner mot Kyrkviken ligger det för närvarande största kända gravfältet i kommunen.
Området upptar en yta på 120 x 90 meter och består av
40 runda stensättningar och 10 runda högar. De runda
stensättningarna är mellan 4 - 10 meter i diameter och
högarna är 8 meter i diameter. Området norr och söder
om Björnhultafjärden är ett mycket gammalt kulturområde med flera tätt liggande järnåldersgravfält. Här finns
också de äldsta ortnamnsformerna i Skedevi socken.

Skedevigravfältet

Hagaryd
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Byle - Ekesjö

Byle är ett kulturhistoriskt intressant område som karaktäriseras av gårdsanläggningar från 1800-talet. Några av anläggningarna ger ett från byggnadstiden orört
intryck. I området finns även gravfält från yngre järnåldern samt en fornborg, Kalehällsborgen. Det är en av
de bäst bevarade fornborgarna i kommunen.
Tänk på

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild
samt kulturvärden på platsen. Byggnadernas autenticitet är
viktig. Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar,
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp vid restaurering. Åtgärder som medför förändring av byggnader bör
ske i samråd med sakkunniga i byggnadsvård.

Byle

Byle representerar en äldre, oskiftad bystruktur från
mitten av 1800-talet där flera av gårdarna har en relativt
ursprunglig prägel. Byle har successivt kompletterats
med ny bebyggelse, men den ursprungliga 1800-tals bystrukturen är fortfarande avläsbar. Gårdarna ligger som
i en radby, med mangårdsbyggnader på ena sidan av
vägen, och ladugårdar/ ekonomibyggnader på andra sidan av vägen.

Armringar i guld från vikingatid funna på Byle Östergård 1918. © Historiska museet 2011

På laga skifteskarta från 1887 över Byle finns i byn en
centralt placerad större öppen yta som troligen har fungerat som torg, med marknader. Det går att ana mindre
byggnader på kartan som kan ha haft en funktion som
handelsbodar.
Byle ligger i ett kulturlandskap med fornlämningar som
kan härröra ifrån stenåldern. Centralt i Byle by hittades
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Byle - Ekesjö
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Byle - Ekesjö
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år 1918 tre armringar av rent guld, daterade till Vikingatid. Idag finns fyndet på Historiska museet i Stockholm.

Västergården

Rek 2

Bostadshuset är uppfört omkring 1850, på 1980-talet
byggdes bostadshuset ut men dess ursprungliga karaktär består.
Flyglarna är uppförda omkring 1875 i två våningar med
en stomme av trä. I den ena flygen ska ha funnits en affärslokal och bageri samt tre rum och två kök. I den andra flygeln fanns två lägenheter med sammanlagt fem
rum och två kök.

Västergården

En firma vid namn Blomkvists Konditori & Bageri fanns på
Västergården.
Ladugården är uppförd omkring 1875 för 14 nötkreatur
och tre hästar.

Barnkolonin

Rek 2

Strax norr om Västergården ligger Byle f.d. kurortsanstalt med anor från 1870-talet. Anläggningen har senare
använts som barnkoloni för Stockholms stad.
Huset är i timmer med tillbyggnader från 1920-talet i regelverk. Byggnaden har en gräddgul träpanel och fick
sitt nuvarande utseende i samband med att byggnaden
blev barnkoloni 1922. Strax intill, på ett berg ligger den
gamla kurortskällan.
Barnkolonin karaktäriseras genom den centralt placerade frontespisen, samt de två sidorisaliterna som sträcker
sig över takfoten. Fasaden är av gräddgul locklistpanel.
Byggnaden har ett sadeltak av svart falsad plåt, med
fyra takkupor på entrésidan.

Västergården

Ruda

Byn ligger i en östsluttning omgiven av åker och hagmarker vid sjön Tisnaren. Det äldsta skriftliga belägget
för Ruda by är från 1447. Norr om byn finns två gravfält.
Med sina tre gårdar utmed bygatan har byn en 1800-tals
prägel. I söder ligger den nu övergivna Ruda Haggruva
där brytning av nickel började 1887.

Ruda södra gården

Den södra gården i Ruda by är idag uppdelad i två fastigheter som fritidsbostäder.

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Se 1 på kartan

Mangårdsbyggnad i 2½ plan uppförd 1854 i timmer.
Den har tidigare varit reverterad men har nu fasad av faluröd träpanel. Sadeltak med enkupigt rött tegel. Fönster är bytta till moderna fönster med mittpost och en
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Barnkolonin

Byle - Ekesjö

ruta i varje båge. Husets veranda mot norr är nybyggd.
Trots en rätt omfattande renovering har byggnadens ursprungliga karaktär bibehållits.

Ladugård och loge

Rek 2

Se 2 på kartan

Ruda södra gården, mangårdsbyggnad

Byggnaden är uppförd 1904 i regelverk med fasad av
stående faluröd locklistpanel. Sadeltak med plåt. Byggnaden har svarta dörrar och vita omfattningar och fönsterbågar. Byggnaden har en vällingklocka som härstammar från en tidigare ladugård, den har inskriptionen
1873.

Magasin

Rek 2

Se 3 på kartan

Magasinet i två våningar är uppfört ca. 1900 i regelverk
med faluröd liggande panel på förvandring. Sadeltak
med plåtbeklädnad. Byggnaden har svarta dörrar samt
vita omfattningar.

Ruda storgård

Ruda storgård var tidigare två gårdar.

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Se 4 på kartan

Den 1½ våningar höga mangårdsbyggnaden i den ursprungliga mellangården är byggd 1867.

Ruda storgård, mangårdsbyggnad och snickarbod

Den är uppförd i liggande timmer klädd i faluröd stående locklistpanel. Huset har sadeltak med frontespis,
beklätt med svart falsad slät plåt. Husets östra långsida
har en veranda med balkong.

Smedja

Rek 2

Se 5 på kartan

En liten knuttimrad faluröd gårdssmedja byggd 18601880-tal. Dörrar, fönster och vindskivor är svartmålade.

Tvättstuga

Rek 2

Se 6 på kartan

Tvättstuga i falurött liggande timmer. Omfattningar,
vindskivor, fönsterbågar och dörrar är svarta. Byggnaden är i dåligt skick.

Mangårdsbyggnad

Rek 2

Se 7 på kartan

Ruda, mangårdsbyggnad till ursprungliga mellangården

Byle - Ekesjö

Den 1½ våningar höga mangårdsbyggnaden i den ursprungliga norra gården är byggd på 1860-talet. Den är
uppförd i liggande timmer med revertering av vit spritputs. Omfattningar och hörnkedjor är utförda i slätputs.
Huset har sadeltak med frontespis, beklätt med rött enkupigt tegel. Husets nordvästra långsida har en veranda
med lövsågade snickeridetaljer och tak beklätt med grön
profilerad plåt. Huset har fönster med mittpost och tre
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rutor i varje båge.

Snickarbod

Rek 2

Se 8 på kartan

Snickarboden från 1880-talet är uppförd i falurött liggande timmer med sadeltak av svart profilerad plåt.
Omfattningar, fönsterbågar, knutbräder samt vindskivor är vitmålade. Entrédörren är brun och skorstenen
med utkragning är putsad vit.

Ladugård och loge

Rek 2

Se 9 på kartan

Ruda, Statstugan

Den f.d. ladugården och logen från 1860- till 1880-tal är
uppförd i falurött liggande timmer. Dörrar och luckor
med omfattningar samt knutbräder är svarta. Fönsteromfattningar och bågar är vitmålade.

Statstugan

Rek 2

Se 10 på kartan

Fritidshuset i 1½ våning har tidigare kallats statstugan
trots att någon statare aldrig bott i huset. Huset byggdes
för att förhindra att inmutningen för nickelgruvan skulle
komma för tätt inpå byn.
Huset är uppfört på 1890-talet i friliggande falurött timmer med sadeltak av enkupigt rött tegel. Omfattningar,
fönsterbågar, knutbräder samt vindskivor är vitmålade.
Skorstenen är putsad och vitfärgad.

Ekesjö kapell

Rek 1

Kapellet ligger i Ekesjö by omgivet av äldre bostadshus.
Byggnaden är från 1877 byggd i träkonstruktion, reverterat och med vit spritputs med slätputsade knutar och
fönsteromfattningar. Byggnaden innehåller ett stort kapell med utbyggnad åt nordväst med en liten samlingssal. Byggnaden är i mycket gott och ursprungligt skick.

Ekesjö kapell

Fornminnen
Vallerängsgravfältet

KML

Rudagravfälten

KML

Utmed vägen mellan Skedevi och Byle vid infarten till
Valleräng, ligger ett gravfält bestående av två domarringar varav den ena är mycket tydlig. De är 12 - 13 meter i diameter och den tydligaste består av nio resta stenar. Gravfältet är från yngre järnåldern.
Efter vägen från Valleräng ligger Rudagravsfälten strax
nordöst om Ruda utmed Tisnaren. Det är ett större gravfältsområde bestående av ca. 15 olika gravar. I huvudsak
består gravfältet av runda stensättningar.
Gravfälten är troligen rester av ett mycket större gravfält som till vissa delar under 1920-talet förstördes då ny
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Vallerängsgravfältet

Byle - Ekesjö

åkermark bröts. Vid detta tillfälle hittades ett stort antal
föremål såsom spännbucklor. Hampus von Post berättar
i sin handskrift ”Berättelser angående Fornlemningar i Skedevi socken” från 1868 följande från Rudagravfältet:
”Vid Ruda gård har i ett stenröse hittats pilar, och för 40 dr
sedan ett swärd af jern tre alnar långt handsbred med stort
fäste. Wid grustagh från en större hög der i grannskapet säges
arbetarne hört liksom jemmer och gråt inifrån högen och der
hade hittats ben.”

Kalehällsborgen

KML

Fornborgen ligger på berget, mellan Skedevi och Byle,
vid den innersta delen av Kalefjärden. Kalehällsborgen
är den bäst bevarade fornborgen i kommunen.
Den ligger högt på norra delen av bergspartiet. Mot sydväst går tre intill varandra liggande murar som är mellan 7 - 15 meter långa. Mot söder går en 40 - 45 meter
lång mur som på sina ställen är en meter hög. Från den
här muren utgår ytterligare två murar åt söder med ca.
fyra meters mellanrum. Ingången till borgen är troligen
i den bergsskreva som syns på bergets nordvästra del.
Där finns också vissa murantydningar.
För besökare finns en mindre parkering utmed vägen.

Kalehällsborgen

Byle - Ekesjö
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun beslutade
2015-06-17, § 136
1.

Att anta förslag till kulturmiljöprogram

2.

Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande
för kommunens arbete med planläggning och lovgivning

3.

Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både
beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas
utvecklingsmöjligheter

4.

Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas
frågan om ett utökat skydd i områden som angivits
som av regionalt intresse för kulturmiljövården
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Byggnader som utgått ur programmet
Finspång

Finspångs teater
Riven

Rek 2

Högbyvägen 6 a-b
Rivna

Rek 2

Köpma by

Bostadshus från 1750
Brygghus
Magasin 2
Smedja
Loge/ladugård
Garage 2
Maskinhall 2

Stjärnvik
Värdshus
Riven

Rek 2

Doverstorp

Doverstorps missionshus
Omfattande förändring av exteriör

Lotorp

Sanduddens kapell
Omfattande exteriör förändring

Hällestad

Bostadshus vid Hällestads tingshus
Förändrad miljö

Ljusfallshammar

Appendix

Rek 2
Rek 2
Rek 2
Rek 2
Rek 2
Rek 2
Rek 2

Rek 2

Rek 2

Rek 2

Lärarbostaden
Omfattande om- och tillbyggnad

Rek 2

Verkstadsbyggnad från 1917
Förfallen

Rek 2

F.d. gjuteri uppförd 1907
Förfallen

Rek 2

F.d. modellbod
Förfallen

Rek 2

Gjutmästarvägen 8
Förfallen

Rek 2
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Lämneå

Gamla Herrgården
Riven

Regna

Rek 2

Klövs kapell
Omfattande förändring

Rek 2

Ingesgärde Södergård, magasin
Omfattande förändring av bl.a. fönster

Rek 2

Betel
Omfattande om- och tillbyggnader

Rek 1

Rejmyre

Kränska huset
Riven

Rek 2

Humlegården
Riven

Rek 2

Gamla mejeriet
Riven

Rek 2

Mellanskuttet
Kraftigt förändrad exteriör

Rek 2

Skansen
I förfall

Rek 2

Ståthöga
Omfattande exteriör förändring

Rek 2

Mästarevägen Rejmyre
Påbyggd

Rek 3

Rejmyre landsbygd

Åndenäs f.d. Mangårdsbyggnad
Eftersatt underhåll. Byggnaden i förfall.

Hävla

Rek 2

Antonssonsbyggnaden
Reverterad fasad ersatt med modern träpanel

Rek 1

Valsmästarbostaden
Reverterad fasad ersatt med modern träpanel

Rek 2

Ekesjö - Byle

Ruda 1:3, Arbetarbostad

Rek 2

Ruda 2:7,Torkria
Riven

Rek 2

Kraftigt om- och tillbyggd
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Vem gör vad?
Riksantikvarieämbetet ansvarar för kulturminnesvården i Sverige. Det innebär bland annat utveckling av
samarbetet mellan olika aktörer inom området och analys av de konsekvenser förändringar i samhället medför
i kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet har som ansvarig
myndighet i kulturminnesfrågor viss tolkningsföreträde
i hur kulturmiljön ska tillämpas och ansvarar för utpekandet av riksintressen i enhetlighet med Miljöbalken.
Riksantikvarieämbetet lämnar uppgifter om riksintressen och har uppsiktsansvar.
Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet på
regional nivå med det praktiska ansvaret för tillämpningen av Kulturmiljölagen, utom då det gäller tillstånd
för export av kulturföremål. Länsstyrelsen kontrollerar
att Kulturmiljölagen följs, har tillsynsansvar över kulturminnesvården samt ger tillstånd, råd och information. Länsstyrelsen kan också bevilja bidrag till vård av
särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. Byggnadsminnesförklaringar utfärdas av
länsstyrelsen. Det är i första hand länsstyrelsen som ansvarar för att bedöma om en åtgärd kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse. Länsstyrelsen verkar för att
riksintressen tillgodoses i planering och prövning och
har regional uppsikt.
Kommunerna har också ansvar för kulturmiljövården,
bland annat utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen reglerar bland annat användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras. Det primära ansvaret
för bevakning av riksintressena ligger hos kommunen.
Enligt Miljöbalken ska kommunen tillgodose riksintressena i sina översiktsplaner.
Länsmuseernas uppdrag är bland annat att göra länets
kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen och mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna samt
dokumentera och förmedla länets historia och värdet av
våra kulturmiljöer. Länsmuseerna kan även hjälpa allmänhet, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och
andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoriska frågor.
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Karaktärsdrag och detaljer av
värde, allmänna råd
I det här avsnittet listas en del av det som kan vara viktigt att tänka på för dem som äger eller funderar på att
köpa eller bygga ett hus.
Att kontinuerligt underhålla sitt hus gör att behovet av
stora och dyra renoveringar blir mindre. Exempel på
detta kan vara att rensa takrännor, se till att inga takpannor ligger snett och hålla fönsterbågarna rena.

Byggnadsdetaljer
 Små detaljer kan ha stor betydelse för hur en byggnad upplevs. Äldre hantverksmässigt utförda detaljer har ofta en stor detaljrikedom av hög kvalitet, detta bör värderas högt. Exempelvis kan
äldre handtag och fönstervreden vara handsmidda.
 Fönster är mycket viktiga karaktärsdrag på ett hus.
Om fönstren är ursprungliga kan de tidsbestämma
byggnadens ålder. Ett äldre fönster har estetiska kvalitéer, till skillnad från ett nytillverkat. Handblåst eller valsat fönsterglas har naturliga skiftningar som
dagens planglas saknar. Äldre bågar och spröjs är
också tunnare och smäckrare än nya. Ursprungliga
fönsters format är anpassade till husets proportioner, vilket ger ett harmoniskt helhetsintryck. Om
ett gammalt fönster ersätts med ett fabrikstillverkat sänker detta byggnadens kulturhistoriska värde.
 Dörrar som är utformade för byggnaden bör restaureras istället för att bytas ut. Dubbeldörrar och smala
fönster ovanför ytterdörren är viktiga karaktärsdrag
på många äldre hus.

Material
 För att behålla en byggnads karaktär och dess kulturhistoriska värde bör dess färgsättning stämma
överens med den stil byggnaden domineras av. Fasadernas kulörer påverkar inte endast den enskilda
byggnaden, utan även omkringliggande byggnader.
 Moderna tekniker och material bör inte blandas
med äldre. Exempelvis ska inte en skada på en mur
med putsad kalksten lagas med betong. Då bruksorterna har olika egenskaper, vilket kan medföra
att nya skador på underlag eller putsytor uppstår.
 Valet av ett material kan ha avgörande konsekvenser
för hur byggnaden eller miljön uppfattas. Exempel på
detta är lertegelpannor kontra betongpannorna eller teKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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gelimiterande plåt. En lertegelpanna ger ett smäckrare
utseende än de grövre betongpannorna. Den tegelimiterande plåten ger ett stelt och livlöst utseende. Andra
fördelar med tegel, till skillnad från de andra materialen, är att tegel åldras vackert och är mycket hållbart.

Om- och tillbyggnad
 Att hus byggs om är i sig inget fel – hus med för
låg standard blir ofta obebodda och då förfaller de
snabbt. Det är dock mycket viktigt att förändringar
görs med varsamhet för byggnaden och dess omgivning.
 Vid en planerad tillbyggnad bör det göras en analys
av husets karaktär för att inte av misstag bygga bort
det som gör huset speciellt. Är huset till exempel
högrest i sin gestaltning kan det vara synd att förlänga det, då det i så fall får ett annat uttryck. Ett
annat viktigt ställningstagande är om tillbyggnaden
ska skilja ut sig som en adderad del eller om den ska
följa det ursprungliga huset så att det ser ut som att
den har funnits från början. Beslut måste fattas från
fall till fall.
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Kulturmiljön i lagstiftningen
Plan- och bygglagen (2010:900)
3 kap. 2 §
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras.
8 kap. 1 §
En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas.
8 kap. 14 §
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
8 kap. 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden.
12 kap. 2 §
Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt
andra bestämmelser i denna lag ska nämnden
1.

verka för en god byggnadskultur samt en god och
estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö

12 kap. 7 §
Byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till
personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt
Kulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken (MB) som innefattar en stor del av miljöoch hälsolagstiftningen ska tillämpas mot bakgrund av
dess mål i portalparagrafen.
Där anges bland annat att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas.
3 kap 6 § MB
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
7 kap 4 § MB
Ett mark- och vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.
7 kap 9 § MB
Ett mark- och vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Skogsvårdslagen (1979:429)
30 § SVL
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som
skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av skog, såsom i fråga om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande
av träd och trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning.

Kulturmiljölagen (1988:950)

Kulturmiljölagen (KML) omfattar kulturmiljövårdens
speciallagstiftning och reglerar skyddet av fornlämningar och fornfynd, byggnadsminnen samt kyrkliga kulturminnen.
l kap 1 § KML
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda
kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda
som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot
kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra
nuvarande och kommande generationer tillgång till en
mångfald av kulturmiljöer.
Appendix
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2 kap 1 § KML
Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.
Fornlämningar är följande lämningar efter människors
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar
och andra begravningsplatser,
2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter,
symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller
målningar,
3. kors och minnesvårdar,
4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,
5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser
samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana
bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv
och näringsfång,
6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och
försvarsanläggningar samt av andra byggnader och
byggnadsverk,
7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar,
vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för
samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är
knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult.
2 kap 6 § KML
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning.
2 kap 10 § KML
Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god
tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta
reda på om någon fornlämning kan beröras av företaget
och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart
anmäla förhållandet till länsstyrelsen.
3 kap 1 § KML
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoKulturmiljöprogram för Finspångs kommun
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riskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras
för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna
om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också til�lämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.
4 kap 1 § KML
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.
4 kap 3 § KML
Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som
har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något
väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.
4 kap 13 § KML
I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad
eller fast anordning.
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Ordförklaringar
Burspråk är ett utbyggt fönsterförsett fasadparti.
Buldansväveri, buldan är en sorts säckväv som användes som segelduk.
Decauvillespår är ett system för lätt flyttbar smalspårjärnväg. Konstruerad av den franske ingenjören Paul
Decauville redan 1876, men kom inte i ropet förrän han
demonstrerat den vid världsutställningen i Paris 1889.

Burspråk

Engelsk park är en oregelbunden planterad parkanläggning med fri utformning av träd, buskar, gångar etc. Ett
fritt vuxet intryck. Den engelska parken uppstod som
motsats till den regelbundna franska parken.
Fasspontpanel är en träpanel med spont och avfasade
kanter
Festong kallas ett fasadornament utformat som en girlang eller båge sammansatt av blommor, blad, frukter
m.m.

Fasspontpanel

Frontespis är ett gavelparti som ligger ovanför takfoten
och som ofta är en fortsättning av fasadens mittparti.
Fronton kallas den byggnadsdel som har utformningen
av en klassisk tempelgavel, triangel- eller segmentformat överstycke med fri placering ovanför en byggnads
taklist.
Gavelröset är den del av en byggnads kortsida som, anslutande till takets form, bildas av takfallet.

Frontespis

Gesims är ett vanligen profilerat listverk med i regel horisontal placering längs en fasad.
Hålväg är en sorts fornlämning som består av en fåra i
marken där en forntida väg gått fram. Fåran har bildats
av slitage från hovar, klövar och fötter.
Järnspiselrum var en bostad som bara bestod av ett rum
som värmdes av en järnspis.

Fronton

Karl Johansstil. I Sverige används ofta stilbegreppet
Karl Johansstil synonymt med svenskt empir.
Kapitäl kallas det dekorativt utformat krön på en kolonn, pelare eller pilaster.
Klassicism är en stil som efterliknar den grekisk-romerska antikens arkitektur.
Knipphammare, äldre typ av lätt fallhammare med hastig gång som användes vid smidning av produkter med
finare dimensioner, t.ex. spik.

Lanternin

Körvandring, under 1800-talet infördes de första enkla
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tröskverken, s k körvandring, som drogs runt med häst
eller oxe antingen utanför logen eller i ett särskilt körhus.
Lanternin är en förhållandevis liten taköverbyggnad
med fönster.

Locklistpanel

Lisener är inom arkitekturen namnet på de smala, enkla framspringande pilastrar som inom den romanska
byggnadskonsten används för att pryda och indela fasadernas ytor. Lisenerna utgår från den för hela byggnaden gemensamma sockeln och övergår upptill vanligen
vid takfoten i en rundbågsfris.
Locklistpanel eller lockläktspanel består jämfört med
lockpanelen av två olika detaljer för botten och lock, där
locket utgörs av tunna lister
Lockpanel består av ett bakre och ett främre lager av
ofasade brädor, uppsatta med jämna mellanrum där det
främre lagret (locket) läggs över de bakre brädernas ändar, så att även en del av del bakre lagret (bottenbrädan)
är synligt.

Lockpanel

Lunettfönster. Fönsteröppning med halvcirkel- eller
segmentbågsform.
Mansardstak är en form av sadeltak men skillnaden är
att yttertaket har ett brutet takfall där den nedre delen
av taket har brantare sluttning. En fransk arkitekt vid
namn Mansart är upphov till detta typ av tak.
Mezzaninfönster. Fönster i mezzanin; litet, fyrkantigt
fönster uppöver ett större, halvfönster.
Orangeri är ett växthus med stora fönster på sydsidan
använt för odling och övervintring av exotiska växter
t.ex. vindruvor och apelsinträd.

Panel på förvandring

Panel på förvandring är en mer avancerad variant av
fjällpanelen med mer behandlade bräder, som fasats för
att passa in i varandra
Pilaster är en flat väggpelare med bas och kapitäl, kan
betraktas som en mot muren tillplattad kolonn och ansluter i klassicerande arkitektur.
Puts är ett tunn ytbeklädnad av bruk.
Revertering är puts på träyttervägg.

Mansardtak

Risalit är ett svagt framskjutande parti av en fasad genom byggnadens hela höjd.
Rotunda är en cylindrisk byggnadskropp.
Rusticering kallas ett fasadmurverk där murarnas utsida lämnas råhuggna och skjuter ut utanför murlivet.
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Skeppund, äldre måttenhet för vikt. För metaller var 1
skeppund stapelstadsvikt lika med 136 kg. Stapelstad
var benämningen på en hamnstad med rätt att handla
med utlandet.
Skärpning. Mindre provbrytningar kallas skärpning.
De är resultatet av en undersökningsmetod där mekaniska eller explosiva metoder använts för att få upp en
mängd malm för att analysera och bedöma förekomst av
eventuell malmåder/malmstreck. Med skärpning avses
ett brott som endast nyttjats för provbrytning. Det kan
ibland vara svårt att se skillnad på skärpning och gruvhål.
Spritputs är putsbruk som är utblandat med grovt sandmaterial så att väggytan blir knottrig.

Valmat mansardtak

Styckebruk var ett bruk specialiserat på tillverkning av
artilleripjäser, så kallade stycken.
Takgesims är den översta horisontella delen av ett profilerat listverk som kröner en byggnad och utgör avgränsning mellan fasad och yttertak.
Trappgavel är en husgavel som avslutas uppåt i trappstegsform
Valmat tak kallas ett tak som har fall åt alla håll.
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Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region, där vi skapar
utveckling och livskvalité genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.
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