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Förord 
 
Nässjö kommun tog fram sitt första kulturmiljöprogram 1989, vid den tiden kallades 
programmet för kulturminnesvårdsprogram. Det bestod av en inventering av representativa 
miljöer och minnen i kommunen. Kulturminnesvårdsprogrammet har sedan dess genomgått 
flera revideringar, den första omarbetningen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 1998 
och den senaste 2006. I samband med revideringen 2006 döptes programmet om till 
”Värdefulla byggnader och miljöer” och kom ut 2007.  

2016 inleddes arbetet med ytterligare en ny revidering av kulturmiljöprogrammet. Under 
somrarna 2017 och 2018 genomfördes inventeringar av de objekt som ingått i de tidigare 
programmen. Text och foto för dessa områden har huvudsakligen framarbetats av de 
projektanställda byggnadsantikvarierna Frida Johansson och Sanna Berglund i samarbete 
med Jönköpings läns museum. Parallellt gjordes även en fornminnesinventering av 
Jönköpings läns museum och programmet fick ett antal tillägg av nya lämningar. Under 
2019 gjordes en utvidgad inventering för kommunens åtta riksintresseområden där nya 
objekt tillkom, tillsammans med mer utförliga områdesbeskrivningar. Under samma period 
lades även nya objekt till i de tidigare inventerade områdena och ett antal objekt togs bort. 
Klassificeringen har uppdaterats utifrån byggnadernas status 2019. Arbetet under 2019 
utfördes av byggnadsantikvarie Rebecka Zacho i samarbete med Jönköpings läns museum. 
Från Jönköpings läns museum har främst Anders Franzén (byggnadsantikvariedelen) och 
Ådel Vestbö Franzén (fornlämningsdelen) medverkat i arbetet med att ta fram programmet. 
Ekonomiskt stöd har sökts och erhållits från Länsstyrelsen i Jönköpings län vilka också 
bidragit med rådgivning. Allt material har i samband med revideringen 2020 gjorts 
tillgängligt på Nässjös hemsida, bland annat genom kartfunktionen, för att öka tillgång och 
möjlighet för fler att använda sig av materialet. Ett särskilt brevutskick till berörda 
fastighetsägare med information om programmet och de olika objekten gjordes i februari 
2020.  

 

 
 

Samhällsplaneringskontoret 
Nässjö 2020-02-05  
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Läsanvisning 
 
De olika objektens lokalisering får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. 
Där går det hitta alla kommunens objekt i kartform och det går även att söka på 
fastighetsbeteckning och adress.   

Inledningskapitlen för kulturmiljöprogrammet består av tre delar för att underlätta 
sökbarheten i dokumentet. Efter dessa återfinns hela bebyggelseinventeringen med 
riksintresseområden och fornlämningar.  

Inledning  
 
I inledningsavsnittet beskrivs bakgrunden till varför kulturmiljöprogrammet tas fram och 
vad programmet ska användas till. I detta avsnitt finns även information kring den 
framtagna inventeringen och den klassning som använts vid bedömningen av bebyggelsen.  

Kulturmiljövård  
 
I detta kapitel redovisas den skyddslagstiftning som finns kopplad till kulturmiljö och 
kulturvärden samt vem som ansvarar för kulturmiljövården. I avsnittet beskrivs också kort 
vad det innebär att ha en byggnad med utpekat kulturhistoriskt värde. 

Kulturmiljöprogram för Nässjö kommun 
 
Kapitlet inleds med en kort historik kring Nässjö stads framväxt samt några arkitekter som 
haft stor påverkan på stadens uttryck. Landsbygdens utveckling beskrivs och därefter en 
redovisning av bevarandevärda objekt i kommunen. Varje byggnad eller område har fått ett 
objektsnummer, det är till stor del samma nummer som används i Nässjö kommuns tidigare 
kulturmiljöprogram ”Värdefulla byggnader och miljöer” från 2007. Känd fakta kring varje 
byggnad redovisas och vidare beskrivs byggnadens karaktärsdrag, det vill säga en kort 
beskrivning av vilka synliga faktorer som bidrar till objektets kulturhistoriska värde. Sist 
redovisas en kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning som kort beskriver vilka faktorer 
som skapar objektets kulturhistoriska värde, samt vad objektet betyder för sin omgivning, 
dess brukare och övriga medborgare. I kulturmiljöprogrammets sista del finns en 
sammanställning av intressanta fornlämningar i kommunen. En inledande del beskriver hur 
bedömningsunderlaget tagits fram, vilka värden som beskrivs samt information om 
innehållets upplägg och hur vi kan hitta lämningarna ute i fält. Varje objekt eller område 
listas sedan under respektive socken. Då nya objekt tillkommit sedan de tidigare 
programmen, har de fått en ny numrering. Riksantikvarieämbetet har vidare även förnyat 
lämningarnas nationella nummer. Den tidigare numreringen skrevs ”Almesåkra 45:1” medan 
den motsvarande beteckningen idag blir ”L1974:1508 Gravfält”. Båda numreringarna 
återfinns under varje objektsrubrik tills vidare. Förutom beskrivning, kulturhistorisk 
bedömning och värdebeskrivning finns fastighetsbeteckning och koordinater angivna för 
varje lämning.  
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Inledning  
 
Kulturmiljöprogrammet för Nässjö kommun beskriver värdefulla byggnader och miljöer 
inom kommunens gränser. Programmet syftar till att öka kunskapen om kulturmiljön hos 
Nässjö kommuns invånare och fastighetsägare. Det ska ge information om byggnader och 
miljöer, vilka har ett särskilt värde och visa vilka byggnader som förväntas vårdas och 
bevaras med hänsyn till detta. Vidare ska programmet utgöra en vägledning och riktlinje vid 
hantering av bygglov och vid bygglovsrådgivning samt utgöra ett kunskapsunderlag för 
utformning av översikts- och detaljplaner. Kulturmiljöprogrammet ska stimulera 
kommunens fastighetsägare till ett kontinuerligt och korrekt underhåll av byggnader och 
markområden. 

För att kulturmiljöprogrammet ska vara användbart och uppfylla sitt syfte måste det hållas 
aktuellt, därför har denna uppdaterade version av kulturmiljöprogrammet för Nässjö 
arbetats fram.  

I det nya kulturmiljöprogrammet har ansatsen moderniserats och breddats jämfört med 
tidigare versioner. Objekt som inte längre är aktuella har tagits bort och andra objekt har 
lagts till. Beskrivningarna av objekten har också utvecklats så att karaktärsdragen hos 
respektive objekt tydligare lyfts fram för att kunna utgöra ett bättre stöd för fastighetsägare, 
byggherrar, konsulter, bygglovs- och planhandläggare, myndigheter, politiker, allmänheten 
med flera. 

Det är viktigt att vårda och bevara de bebyggelsemiljöer som upptas i Nässjö kommuns 
kulturmiljöprogram. Den bebyggelsen som omnämns i programmet har valts bland annat 
för att byggnaderna ger en bild av Nässjös historiska utveckling och hur man levt tidigare, 
ofta är byggnaderna tidstypiska, vissa har kvar sitt ursprungliga utseende och många 
byggnader ingår i miljöer som Nässjöborna känner sig hemma i. I det fortsatta arbetet med 
att bevara kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla områden och objekt i Nässjö, 
kommer kulturmiljöprogrammet att revideras löpande. 

Arbetet med Kulturmiljöprogrammet för Nässjö har utförts genom samarbete mellan Nässjö 
kommun och Jönköpings läns museum under åren 2017-2019. 
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Kulturmiljö – Vad är det? 
 
Kulturmiljö kallas den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som 
därigenom berättar om människors sätt att leva genom tiderna. Vår kulturmiljö har formats 
under tusentals år, spåren av äldre kulturer går fortfarande att upptäcka. Detta trots den allt 
hårdare markexploateringen som inneburit en kraftig omvandling av kulturlandskapet. 
Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av människan påverkade fysiska miljön. 
Kulturvärden kan i varierande grad tillskrivas enskilda byggnader, anläggningar och 
lämningar såväl som hela miljöer och stora landskapsavsnitt. Bebyggelsens och landskapets 
kulturvärden kan bedömas ur tre kompletterande perspektiv - kulturhistoriskt, estetiskt och 
socialt. Dessa perspektiv kan, var för sig eller tillsammans, motivera olika åtgärder för att 
tillvarata kulturvärdena i den kommunala planeringen. En väsentlig del av kulturmiljön 
utgörs av byggnader av olika slag och ålder.  

Värdering ur ett kulturhistoriskt perspektiv  
Vid en bedömning av en byggnad eller område värderas hur väl byggnaden eller miljön kan 
ge kunskap om olika skeenden och sammanhang i människans historia. 

Värdering ur ett estetiskt perspektiv  
En bedömning görs av byggnadens eller miljöns fysiska egenskaper, bland annat rumsliga, 
visuella och akustiska egenskaper. 

Värdering ur ett socialt perspektiv  
En bedömning görs av hur stark relation människor har till kulturmiljön, hur olika grupper 
av individer använder, uppfattar och värdesätter bebyggelsen eller landskapet. 

Samlade värden  
De tre perspektiven är delvis överlappande men till stora delar åtskilda. En miljö som inte 
bedömts som värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv, kan ändå värderas högt ur ett 
estetiskt och/eller ett socialt perspektiv. I Boverkets byggregler (BBR) används begreppet 
kulturvärden som en samlingsbeteckning för en byggnads byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden. 

 

Bostadsområde i Nässjö stad 2018. 
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Kulturmiljön - Varför bör den bevaras? 
 
Byggnader är en del av vårt kulturarv som berättar människors historia som i en levande 
historiebok. Vi kan läsa oss till mycket, men ibland behöver vi se det framför oss, det som 
ska förstås. Om vi läser ordet ”hus” i en bok, betyder ordet helt skilda saker beroende på om 
vi menar hus på 1200-talet, 1800-talet eller 1920-talet. Byggnaderna berättar inte enbart om 
det tekniska kunnandet, utan även om den tidens sätt att leva, livsvillkor och skönhetsideal.                                                                             

Kulturmiljön - Vad bör bevaras? 
 
Förr var vi inriktade på att bevara guldkornen i byggnadsbeståndet; de äldsta bondgårdarna, 
de vackraste slotten och mest originella husen. Efter 1970- och 80-talets snabba omvandling 
av många svenska städer och tätorter uppmärksammades till slut att byggnadsbeståndet i 
takt med detta utarmades på arbetarbebyggelse, egnahem, äldre hyreshus och 
industribyggnader. Idag vill vi värna bebyggelse från alla historiska epoker, precis som 
tidigare kommer vi inte spara allt men ett bredare urval av byggnader och miljöer. Det är 
väsentligt att kulturminnen från samhällets alla skikt och många olika verksamheter bevaras 
och görs levande. Att något väljs bort på grund av oansenlighet eller att mindre tilltalande 
historiska epoker döljs, är inte önskvärt i nutidens historieskrivning. Bedömningar av vad 
som är värdefullt kan i olika grad förändras över tid, genom framväxten av nya kunskaper 
och synsätt. Kulturvärden kan på så sätt bevaras, omskapas, utvecklas och nybildas i takt 
med samhällets utveckling och förändring. Kulturmiljöprogrammet kommer därför att 
revideras med jämna mellanrum. 

I detta program lyfts bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader som har något särskilt att 
berätta. Välbevarade byggnader från äldre tider blir allt mer sällsynta så i vissa fall kan en 
byggnads ålder vara värdet i sig. Byggnaden kan vara originell eller representera en speciell 
byggnadsstil eller konstruktionsmetod. Värdet kan bero på dess unika betydelse för helheten 
eller spegla en speciell grupps sociala villkor eller en betydelsefull persons levnadssätt. Idag 
strävar vi efter att bevarandet av byggnader och miljöer, ska spegla hela samhällets historia. 
Beroende på byggnadens ålder och egenskaper, görs olika bedömning på hur 
bevarandeinsatsen ska skötas. Det påverkar även hur urvalet görs. Riktigt tidiga byggnader, 
som de medeltida, ska bevaras och dokumenteras trots att de till stor del har förändrats över 
tid. Relativt oförändrade byggnader från tiden före 1900, ska bevaras i ett så autentiskt skick 
som möjligt. Efter år 1900 har ett så stort antal byggnader uppförts så ett specifikt urval 
måste göras. Grunden för ett bevarande avgörs oftast av hur många kulturhistoriska och 
upplevelsemässiga egenskaper byggnaderna har.  
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God bebyggd miljö  
 
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, 14 av dessa berör länet. Vad det 
gäller det nationella kvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” framgår att natur- och 
kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har preciserat och konkretiserat de nationella målen kring en 
god bebyggd miljö för länet i åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2016-2020 (meddelande 
2015:37). I åtgärdsprogrammet anges vikten av att arbeta med att ta tillvara och utveckla 
den byggda miljöns kulturvärden då den är full av kulturhistoria som är viktig att bevara 
både för samtiden och för kommande generationer. Kulturmiljöer är ändliga resurser, är de 
en gång borta går de inte att återskapa. För att klara denna del av miljömålet behövs 
kompetens och förståelse för vad som är kulturhistoria och hur kulturvärden kan bevaras 
samtidigt som samhället tillåts utvecklas. Som konkret åtgärd anges därför bland annat att 
kommunerna i länet ska ha ett uppdaterat program för kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljöer. Framtagandet av det nya kulturmiljöprogrammet för Nässjö stad är 
således ett led i Nässjö kommuns arbete för att nå målet om en god bebyggd miljö.  

 
Norra Sandsjö 2019.  
 

Agenda 2030 
 
FN:s generalförsamling har antagit en handlingsplan för långsiktig hållbarhet, Agenda 
2030. Genom sitt arbete med kulturarvsfrågor deltar Nässjö kommun aktivt i Sveriges 
genomförande av handlingsplanen. Äldre byggnader och miljöer är en resurs som om den 
bevaras bidrar till en hållbar konsumtion och ett hållbart samhälle. Genom att ta tillvara på 
unika miljöer bidrar vi till den biologiska mångfalden och ökar förståelsen för den. Det nya 
kulturmiljöprogrammet bidrar till ökad kunskap och därmed möjligheterna att bevara dessa 
miljöer. Klimatförändringar och andra snabba och stora förändringar kan i dag skapa en 
känsla av splittring och vilsenhet. Kulturmiljöer bidrar till en känsla av hemvist och 
förståelse för vår historia och plats i tiden och blir därmed även en stor kunskapskälla. 
Välkända monument och byggnader vars historia vi känner till väcker ofta engagemang och 
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nyfikenhet. Genom att främja förutsättningarna för människor att engagera sig för 
närmiljön och samhällets utveckling, skapas en plattform för social sammanhållning, 
upplevelse av tillhörighet och förståelse för vår plats i tiden.  

Nässjö kommun bidrar till att uppfylla delmål 9.1 genom att integrera kulturmiljön i en 
framtida infrastrukturplanering. Det framtagna kulturmiljöprogrammet kommer att finnas 
med som kunskapsunderlag. Kommunens verksamhet bidrar också till att uppfylla mål13, 
inklusive delmål 13.2 och 13.3 genom att arbeta med en klimatanpassning av 
kulturhistoriska byggnader och miljöer samt öka kunskaperna om konsekvenserna av ett 
förändrat klimat. Nässjö kommun vill även öka kunskaperna kring kulturhistoriska 
förutsättningar för energieffektiviseringar och andra åtgärder i bebyggelsen för att möta ett 
förändrat klimat. Vi verkar för att skydda och trygga kulturarv, delmål 11.4, genom 
informationsinsatser och framtagande av föreskrifter och vägledningar med utgångspunkt i 
kulturmiljöprogrammet. Nässjö kommun har som mål att tillsammans med Jönköpings 
länsstyrelse, främja en besöksnäring som bidrar till att uppfylla delmål 8.9 och 12.b, genom 
att utveckla goda exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs. 
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Klassning  
 
Följande klasser används i kulturmiljöprogrammet: 

Klass 1, byggnadsminne (KML 3 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 4 kap) 
Graderingen avser byggnader som förklarats vara byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen 
(kap 3-4). Klassificeringen avser befintliga byggnadsminnen. 

Klass 2, Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
Graderingen avser särskilt värdefull bebyggelse, sådana byggnader får inte fysiskt 
förvanskas vid förändring av eller i anslutning till byggnaden. Byggnaden bör skyddas 
genom q-bestämmelse i områdesbestämmelse eller detaljplan.  

Klass 3, särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 
Byggnaden har ett visst värde i fråga om till exempel utformning. Värdebärande element i 
byggnaden bör hanteras på ett varsamt sätt vid förändringar av eller i anslutning till 
byggnaden. Bör skyddas genom varsamhetsbestämmelse i områdesbestämmelse eller 
detaljplan. 

Klass 4, allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 
Graderingen motsvarar det generella krav på hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden som gäller för alla byggnader.  

Klass 5, avskrivs 
Byggnaden har inte kulturhistoriska värden som behöver beaktas i plan- och 
bygglovsprocessen. Objekt i klass 5 finns inte upptagna i kulturmiljöprogrammet. 
 

Klassningen är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län och är baserad på Plan- och 
bygglagens (PBL) hänsyns- och skyddsbestämmelser samt byggnadsminnen enligt 
Kulturmiljölagen (KML). Klassningen skiljer sig från den klassning som använts i 
kommunens tidigare kulturmiljöprogram ”Värdefulla byggnader och miljöer” (2007) och 
därför har ny bedömning gjorts vid framtagande av detta program. 
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Kulturmiljövård 
 
Lagstiftningen kring kulturmiljövården grundar sig främst på ett par kapitel i 
Kulturmiljölagen och plan- och bygglagen, beroende på byggnadstyp och värdering.  

Kulturmiljölagen (KML) 
 
I kulturmiljölagens första paragraf klargörs att det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön för att säkerställa att nuvarande och kommande generationer har 
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Ansvaret för detta delas av alla; såväl enskilda 
som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 

I kulturmiljölagen finns bestämmelser om ortsnamn, fornminnen, byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen. I lagen anges vidare att länsstyrelsen har tillsyn över 
kulturminnesvården i länet och att Riksantikvarieämbetet har överinseende över 
kulturminnesvården i landet. Även länsmuseerna bevakar och hanterar området. 

KML 3 kap – Byggnadsminnen 
2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom 
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka 
avseenden den inte får ändras.  

KML 4 kap – Kyrkliga kulturminnen 
2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 
3 § 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. 

Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) 
 
Det framgår av såväl plan- och bygglagen som miljöbalken att kulturvärden och 
kulturmiljön är ett allmänt intresse som ska värnas och tas i beaktande vid modern 
stadsplanering, liksom den långsiktiga planeringen för landsbygden. 

PBL reglerar planläggning och byggnadslov och därigenom användningen av mark- och 
vattenområden, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. PBL syftar till att främja 
goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för såväl 
människorna i dag som för kommande generationer. Att värna kulturvärdena är ett sätt att 
säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö. PBL ställer krav på fastighetsägaren att 
underhålla sin fastighet och att visa varsamhet och hänsyn till kulturhistoriska värden. 
Dessa krav gäller vid alla tillfällen för alla typer av byggnader, även när det inte krävs 
bygglov. Vidare anges i PBL ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla byggnader. 
Lagen ger också möjlighet för kommunen att vid planläggning skydda kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse genom skyddsbestämmelser i detaljplan. Syftet med miljöbalken är att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nu levande och kommande generationer ska 
kunna bo och verka i en god och hälsosam miljö. I miljöbalken anges att värdefulla natur- 
och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas. Hit hör de cirka 1 700 områden som är av 
riksintresse för kulturmiljön. Syftet med dessa kulturmiljöer är att de ska presentera en 
samlad och bred bild av historien. Miljöbalken ger också möjlighet att inrätta kulturreservat 
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enligt samma regler som gäller för inrättande av naturreservat. Bestämmelserna finns i 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid beslut enligt plan- och bygglagen. Vidare 
finns det flera kopplingar mellan PBL och MB. Bland annat ska alla kommuner enligt PBL 
ha en aktuell översiktsplan där de allmänna intressena, och däribland skyddet av 
kulturmiljön ska samordnas. Översiktsplanen ska även fungera som vägledning för beslut 
enligt andra miljöbalksanknutna lagar. 

PBL kapitel 8 – Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

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. 

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. 

Delat ansvar för kulturmiljövården 
 
Vi har alla en del i ansvaret att förvalta vår kultur- och närmiljö på ett varsamt sätt, det står 
klart och tydligt i kulturmiljölagens första paragraf. Nedan redovisas några centrala 
aktörers ansvar för kulturmiljövården i Sverige. De olika instanserna har olika ansvar och 
stödjer sig på olika lagstiftningar.  

Riksantikvarieämbetet  
Riksantikvarieämbetet är en nationell instans med ansvar för frågor som gäller kulturmiljön 
och kulturarvet. Myndigheten ligger under kulturdepartementet och har överinseende över 
kulturmiljövården i landet. Riksantikvarieämbetet är också det centrala expertorganet i 
frågor kring kulturmiljölagen. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är statens förlängda arm och den myndighet som har ansvaret för 
tillämpningen av kulturmiljölagen när det gäller samhällsplanering och tillsyn över 
kulturmiljövården i länet. Länsstyrelsen ger råd och information samt beslutar om tillstånd 
att förändra en av kulturmiljölagen skyddad kulturmiljö. Myndigheten kan också bevilja 
bidrag till den som vårdar en kulturmiljö.  

Länsmuseerna  
Länsmuseerna samlar, förvaltar och förmedlar kunskap om kulturmiljön genom 
utställningar och pedagogisk verksamhet. De agerar ofta expertråd för länsstyrelserna och 
kommunerna i frågor om kulturhistoriska värden. 
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Kommunerna  
Landets kommuner ansvarar för den fysiska planeringen, lovgivning och tillsyn enligt plan- 
och bygglagen. I samhällsplaneringen ligger ett stort ansvar att visa varsamhet och hänsyn 
till både kulturmiljöer och kommunens miljö i sin helhet. 

Vad är K-märkt?  
Det finns ingen lag eller förordning som använder begreppet K-märkt om en byggnad, 
anläggning eller ett område. Uttrycket används i allmänhet som ett samlingsbegrepp för de 
olika former av skydd som finns för kulturmiljöer. Detta kan till exempel gälla en byggnad 
med skydd i en kommunal detaljplan, ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen, ett 
kulturreservat, ett statligt byggnadsminne eller ett riksintresse för kulturmiljövården.  

Vad innebär det att ha ett hus med utpekat kulturhistoriskt värde? 
 
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som omnämns i Nässjö kommuns 
kulturmiljöprogram har valts bland annat för att byggnaderna är tidstypiska, vissa har kvar 
sitt ursprungliga utseende och många byggnader ingår i miljöer som kommuninnevånarna 
känner sig hemma i. Kulturmiljöprogrammet ger vägledning om karaktärsdrag och 
kulturhistorisk bedömning samt värdebeskrivning. 

Att äga en byggnad med kulturhistoriska värden ses vanligtvis med stolthet och som en 
tillgång. Det är ett värde både för fastighetsägaren/boende, den närmaste omgivningen, 
allmänheten och kommunen. Klass 1- och 2-objekt har även ett givet värde utanför 
kommunen. En studie från Hallands län visar att fastigheter med ett nationellt eller 
regionalt kulturhistoriskt värde hade ett högre slutpris vid försäljning än fastigheter med ett 
lokalt värde (Riksantikvarieämbetet, Att räkna med kulturarvet Kulturarvets bidrag till en 
hållbar samhällsutveckling, 2017). Samhällsplaneringskontorets personal står till tjänst med 
råd och anvisningar i byggnads- och miljövårdsfrågor och ger naturligtvis även upplysning 
om hur lagstiftningen tillämpas och vilka regler som gäller vid bygglovsprövning. Vid 
behov anlitar kontoret och byggnadsnämnden sakkunnig byggnadsantikvarie som stöd vid 
bland annat handläggning.  
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Generellt gäller att grunden för ett bevarande utgörs av ett regelbundet och fortlöpande 
underhåll av byggnaden. Detta underhåll bör utgå från de i byggnaden rådande 
förhållandena vad beträffar proportioner, material och färger. Detta kulturmiljöprogram 
utgör ett stöd till bland annat fastighetsägare och byggherrar. Vid förändringar är det 
viktigt att kontakta kommunen eller annan sakkunnig för att få råd, så man inte av okunskap 
riskerar att förvanska byggnader och miljöer, begå lagöverträdelser och riskera 
sanktionsavgifter och krav på återställande. Det är viktigt att veta att även om en åtgärd 
inte kräver bygglov eller anmälan så gäller bland annat plan- och bygglagens regler om 
förvanskningsförbud, att vårda, underhålla och bevara kulturvärden och reglerna om 
varsamhet. Byggnadsnämnden har tillsynsansvar. Att underhålla, renovera och bygga 
om/till värdefulla byggnader kräver särskild kunskap och ibland högre kostnader jämfört 
med motsvarande byggnader utan utpekade värden. Som fastighetsägare till en byggnad 
med högt kulturhistoriskt värde har man ett stort ansvar och skyldighet att vårda 
byggnadens värde och karaktär. Merkostnader till följd av att hänsyn måste tas till 
byggnadens kulturmiljövärde kan ibland täckas av statliga bidrag som länsstyrelsen normalt 
beslutar om. Bidrag kan ges till kostnader vid vård av byggnadsminnen, bebyggelse eller 
landskap i kulturreservat eller inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Bidrag kan också ges för vård av värdefulla kulturmiljöer som har särskild betydelse för 
förståelsen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse. 
Under vissa förutsättningar kan också bidrag ges för att genomföra arkeologiska 
undersökningar, kontakta länsstyrelsen för mer information. 
 

  
 



13 
 

Kulturmiljöprogram för Nässjö kommun  
 
En viss grundkunskap om bygden där vi bor kan tillföra oss mycket, även om vi inte arbetar 
med historia eller samhällsplanering. Det ger oss en förståelse till varför det ser ut som det 
gör idag och kan hjälpa oss att lägga märke till fantastiska byggnadsverk och detaljer som vi 
annars gått miste om. Innan katalogen med byggnader och fornlämningar, ger vi därför en 
kort historisk beskrivning över området för Nässjö kommun. Om du vill söka efter äldre 
material i arkiv, är det bra att ha kunskap om vilken socken eller härad området eller 
byggnaden du vill undersöka, har tillhört. Detta för att de äldre indelningarna inte har 
kunnat göras om i materialet och därför ligger kvar i den ursprungliga indelningen. Det är 
även bra att tänka på att stavningar ofta ändras över tid, testa olika variationer och ta hjälp 
av arkivets arkivarie för att hitta rätt. 
 

Fornlämningar i Nässjö kommun  
 
Stenåldern brukar räknas fram till 1800 f Kr, bronsåldern till 500 f Kr och järnåldern fram 
till ca 1050 e Kr. Inom Nässjö kommun återfinns lämningar från alla tre förhistoriska 
epokerna, rikligast från järnåldern, då bebyggelsen verkar ha brett ut sig över stora delar av 
området. Nässjöbygden är rik på fornlämningar, mest återfinns inom Barkeryd, Bringetofta, 
Flisby och Norra Sandsjö socknar. De fornminnen som allmänheten lättast känner igen är 
runstenar, som det finns fyra stycken i kommunen; en i Sunneränga, en i Orreda, en i 
Rickelstorp samt en nära Norra Sandsjö kyrka. De rikligast förekommande fornlämningarna 
är runda stensättningar, vilka utgör drygt hälften av det totala antalet lämningar. I övrigt 
finns tre skeppssättningar, nio treuddar samt ett 40-tal gravfält, allt från tiden mellan 1500 f 
Kr och 800 e Kr. Kulturmiljöprogrammet tas fram som en del i bevarandearbetet, både vad 
gäller äldre bebyggelse men också fornlämningar. Det är inte tillåtet att demontera några 
typer av fornlämningar och för att de inte ska riskera att skadas är det viktigt att man som 
markägare har kunskap om deras lokalisering. Lämningarna är en stor kunskapskälla och 
kan berätta mycket om forna tider. Hur människors bostäder sett ut, begravningsseder, 
försörjningsstrategier och hur kommunikationen fungerat. Det kan dock vara svårt att tyda 
spåren utan bakgrundsinformation och kunskap. Ibland är lämningarna också svåra att finna 
under sly och nyplanterad skog. I det nya kulturmiljöprogrammet finns förutom information 
om de olika platserna, även koordinater för att underlätta studiebesök av och som stöd för 
fortsatta undersökningar.  
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Landsbygdens utveckling 
 
Nässjö kommuns agrara historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Under vikingatiden började 
man organisera byar, vilket man kan se på att gravfält och runstenar ligger helt nära dagens 
byar. Under perioden från 1100-talet och framåt befästs socken som administrativ 
grundenhet för samhällets organisation på kyrkans initiativ. Äldre är dock indelningen i 
härader, vilken i trakterna kring Nässjö kan ha skett redan under förhistorisk tid. Häradet 
var den första ”kommunen” och dess innevånare kallade till ting och höll tingsplats, senare 
tingshus. Häradsgränsen hade förr lika stor betydelse som landskapsgränsen. Inom Nässjö 
kommun tillhör Forserum, Barkeryd och Nässjö socknar Tveta härad. Malmbäck, 
Almesåkra, Bringetofta och Norra Sandsjö socknar tillhör Västra härad och området runt 
Stensjöns samhälle tidigare Björkö socken och Östra härad. Dessa socknar tillhör sedan 
1550-1610 Växjö stift, sedan de avskiljs från Linköpings stift. Till Linköpings stift hör 
emellertid fortfarande Flisby och Norra Solberga socknar i Södra Vedbo härad.  

Timrad bod i Sunneränga 2019.  

 
Socken och kyrkor  
 
Socknen hade till en början rent kyrkliga uppgifter. Men den blev efter hand även en 
administrativ enhet för världsliga ärenden och detta rimmar ju väl med den statskyrka 
Sverige fick efter reformationen. Fram till kommunreformen 1862 hade socknen en viss 
form av självstyre och ansvarade för bl a skolväsende och fattigvård. Till socknens kyrkby 
förlades en rad byggnader som ofta står kvar än idag och som belyser socknens historia, t ex 
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kyrka, prästgård, kyrkstallar, sockenstuga, skolhus, fattigstuga och sockenmagasin. Dessa 
sockencentra är betydelsefulla att bevara för att förstå den historiska utvecklingen före 
industrialismens och urbaniseringens tidevarv. Kyrkor började byggas i bygden redan under 
1000-talet, men kampen mellan asatro och Vite Krists läror fortgick säkert ännu ett sekel. 
De första kyrkorna var stavkyrkor av trä men under inflytande från munkarna i Nydala 
kloster (grundat 1143) började stenkyrkor uppföras. Kyrkor med någorlunda väl bevarat 
medeltida utseende är den romanska stenkyrkan i Bringetofta (1100-talets slut), som har en 
halvrund absid, och kyrkan i Norra Solberga (1250-talet) som saknar absid och har ett rakt 
avslutat kor. 

 
Norra Sandsjö kyrka 2019.  

 
Bönder och frälse  
 
Sedan 1280 (Alsnö stadga) fick de stormän som gjorde vapentjänst till häst skattefrihet för 
sin jord gentemot konungen. Skattefriheten benämndes frälse, ägaren blev adelsman och 
hans gård kallades säteri. Några spår av medeltida säteribyggnader finns inte inom 
kommunen även om Knutstorp och Johannesberg har medeltida anor. En stor del av 
Nässjöbygdens gårdsenheter och byar har troligen uppstått genom nyodling i medeltid och 
nyare tid. Eftersom slaveri och livegenskap nästan helt försvann allteftersom kristendomen 
vann insteg, blev bönderna under medeltiden självägande eller arrendatorer. Det formades 
ett primitivt och lokaltstyrt bysamhälle på väg mot ett centralstyrt kungasamhälle. Frälset, 
d.v.s. adeln och klostren, var de största jordägarna. De bönder som brukade deras jord 
kallades landbor och de betalade en avgift för detta. Under 1500- och 1600-talen stärktes 
kungamakten med utökat jordinnehav för staten, egentligen kungen själv och i viss mån 
hans släktingar. Landbornas och de självägande böndernas situation försämrades, klostrens 
jord indrogs till kronan efter reformationen och adelsmännen fick, eller förlorade jord 
alltefter hur väl de tjänade sin konung. Den stora förändringen ifråga om jordägande som 
uppstod under 1600-talet var de stora förläningar och donationer till adeln, som skapade 
stora godskomplex och en rad nya säterier, inte minst i Nässjöbygden. Sätesgårdarna bestod 
vanligen orubbade i adelns ägo ända tills dessa adliga privilegier upphörde 1809. 
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Byarnas uppbyggnad  
 
Före 1700-talet utgjordes bebyggelsen i huvudsak av ensamgårdar eller byar om två eller 
tre brukningsenheter. Gård som försörjde en fullsutten bonde angavs till ett mantal. En 
sådan gård försörjde i allmänhet 15-20 personer. Genom en omfattande hemmansklyvning, 
orsakad av den stora befolkningsökningen under slutet av 1700- och början av 1800-talet, 
kom gårdarna efterhand att delas i mindre delar av mantalet. Denna hemmansklyvning 
ledde efterhand till en allt större splittring av jordägorna. Detta blev ett hinder för ett 
rationellt jordbruk och för nyodling. För att bryta denna onda cirkel beslutades det om en 
rad skiftesreformer där ”Förordningen om Laga skifte (1827)“ var den mest omfattande. 
Laga skifte genomfördes i Nässjötrakten huvudsakligen mellan 1830 och 1900. De gårdar 
som inte fick sina ägor i direkt anslutning till den gamla byn skulle, enligt förordningen, 
flytta ut till sina nya markområden. Därvid splittrades många gamla byar. Radbyar glesades 
ut och torgbyar blev radbyar. Exempel på radbyar idag är Ekefall, Korpebo och Drageryd. 

Gårdens uppbyggnad  
 
Den äldre bondgården bestod av ett stort antal byggnader, oftast grupperade i en mangårds- 
och en fägårdsdel. I mangården låg boningshus, sädes- och visthusbodar, i fägården fähus, 
svinhus, foderlada, sädeslada och loge. Man- och fägård var ofta åtskilda av ett staket. Denna 
gårdstyp - den s.k. götiska gården - är en östsvensk företeelse och har varit vanlig i större 
delen av Småland. Exempel på en götisk gård är Blankefall (826) där byväg skiljer mangård 
och fägård. På samma sätt är gårdarnas byggnader grupperade i Ekefall och Korpebo. 
Enkelstugan var gårdens bostadshus före 1800. Denna utgjordes av ett stort rum och ett 
förstukök innanför en förstu med entré från ena änden av husets långsida. Enkelstugan var 
den vanligaste mangårdstypen på mindre gårdar och torp under hela 1800-talet. Parstugan 
blev från 1700-talets slut den vanligaste mangårdsbyggnaden. Den utgör en symmetrisk 
länga med en förstuga mitt i, ett kök bakom denna och ett stort rum på vardera sidan. 
Köksdelen, som ursprungligen var inrymd i dagligstugan, kom så småningom att förläggas i 
förstupartiets bakre del. I och med laga skiftets genomförande blev tvåvåningshuset så gott 
som regel och då ofta i parstugans form. Under denna tid påbyggdes även många äldre 
envåningshus med en andra våning. I den mer påkostade allmogebebyggelsen märks under 
1800-talet ett inflytande från herrgårdsarkitekturen. Klassicerande drag blev vanligt i 
fasaduppbyggnaden och man övergick alltmer till att måla husen med ljusa oljefärger. 
Planlösningen är ofta salsbyggnadens med en större sal i byggnadens mittparti. Under 
inflytande av en, från statens sida, bedriven propaganda för bättre bostadshus på landet, 
byggdes bostadshusen med sexdelad plan i en och en halv våning under sadeltak med 
kraftigt utsprång. Byggnaderna försågs ofta med frontespis och verandapåbyggnader med 
rik snickarglädje. Även äldre byggnader fick under denna period ofta en veranda eller 
förstukvist i denna stil. Herrgårdarnas och säteriernas huvudbyggnader var ursprungligen 
enkel- eller parstugor med påbyggda gavelkamrar. En av Nässjöbygdens äldsta bevarade 
herrgårdar är Bodanäs (712), vars gamla huvudbyggnad från början av 1700-talet är en 
salsbyggnad med ett centralt förstugu- och salsparti, omgivet av dubbla gavelkamrar med 
salen utbyggd åt trädgårdssidan. Herrgårdarna var vanligen uppförda i en våning med 
säteritak eller höga valmade tak, som i Viresjö (607). Mot slutet av 1700-talet uppfördes 
även herrgårdsbyggnader i två våningar och de branta takfallen ersattes av lägre brutna tak 
med valmade gavelspetsar.   
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Samhällen uppstår  
 
Den gryende industrialismen var vid 1800-talets mitt av liten omfattning och varaktighet i 
Nässjöbygden. Kvarnar fanns vid varje större å eller bäck och dessa kompletterades 
sedermera ofta med vadmals- och benstamp, stickhyvel och såg. Stenseryds masugnshytta 
med privilegium från 1728, och Lindahls hammare i Kynholmen, 1743, var knutna till 
Tabergs bergslag. Tidiga industriella anläggningar i Sandsjö socken var manufakturverket i 
Prinsfors (1758) och pappersbruken vid Strömslund (1797) och Nyholm (1824). Byggandet 
av Södra stambanan på 1860-talet blev startskottet för industrialiseringen i kommunen. 
Stambanan drogs i huvudsak fram genom jordbruksmark ett stycke ifrån tidigare 
sockencentra. Där uppstod nya samhällen, vilka skulle överta den betydelse som 
sockencentra tidigare haft som administrativa och befolkningsmässiga medelpunkter i 
bygden och dessutom dra till sig den industriella tillverkning som tidigare legat på 
landsbygden. Tätorterna Bodafors, Flisby, Forserum, Fredriksdal, Grimstorp, Malmbäck, 
Nässjö, Ormaryd, Solberga, Stensjön och Äng uppstod ur denna utveckling.  Det var 
skråväsendets avskaffande (näringsfriheten) och slopandet av städernas handelstvång som 
erbjöd förutsättningarna för att nya tätorter skulle växa upp utmed järnvägarna. Dessutom 
skapade frihandelspolitiken vid denna tid möjligheter att utnyttja de ofantliga rikedomar 
som den svenska skogen utgjorde. De nyanlagda stationsplatserna i Nässjöbygden 
utvecklades till omlastningsplatser med sågverk och därtill knuten trävaruhandel, vilket i 
sin tur gav möjligheter att starta produktion av möbler och andra träprodukter. I Anneberg 
utgjorde tändsticksfabriken (1867) ensam grunden för tätortens uppkomst. Endast i 
Malmbäck kom placeringen av järnvägsstationen att sammanfalla med platsen för kyrka och 
sockencentrum. I övrigt kom de nya stationsorterna att överta de gamla sockencentras 
betydelse i administrativt hänseende. Kyrkligt betydde det att de nya väckelserörelserna fick 
frihet att verka utan större konkurrens från den svenska statskyrkan och det är 
undantagslöst så att frikyrkorna har haft förhållandevis fler aktiva medlemmar än 
statskyrkan i de större orterna i Nässjöbygden.  
 

 
 
Solberga stationsmiljö.  
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Gamla staden 
 
1864 drogs södra stambanan fram över hemmanet Runneryds ägor. En järnvägsstation, en 
stinsbostad och ett järnvägshotell byggdes i anslutning till denna samma år. Lantmätaren 
Samuel Gustav Esping, som var en av hemmansägarna, ritade 1864 en plankarta över 
området mellan Runnerydssjön och Ingsbergssjön. Denna karta visar en rutnätsplan med 
långa gator som löper i nord-sydlig riktning parallellt med järnvägen och korta tvärgator 
mellan sjöarna. Esping ritade också en bred esplanad, en axel från järnvägsstationen upp till 
ett torg och vidare ner mot Ingsbergssjön. Denna första rutnätsplan följdes inte i exakt 
pression men i stora drag, vilken också har bevarats fram tills idag och utgör ett stort 
kulturhistoriskt värde. 

Det sägs att Esping fick idén till rutnätsplanen från en av SJs egna arkitekter, Adolf 
Wilhelm Edelsvärd, som 1859 publicerade artikeln ”Idealstadsplan för järnvägsorter”. 
Edelsvärds tanke var att stationshuset skulle vara vänt mot stadsområdet med bostadshus, 
affärer och parker, medan det på baksidan skulle uppföras industriområden. Rutnätsplaner 
härstammar från renässansen och de passade väl in i järnvägsbyggnadsepokens rationella 
ingenjörstänkande. Ett av de mest märkbara avstegen från Espings ritning är 
Anneforsvägen, som löper rakt igenom flera av de tänkta kvarteren. Vägen uppstod då 
befolkningen i kringliggande socknar insåg järnvägens betydelse och därför började resa in 
till Nässjö via den sträckningen. Bebyggelsen som uppstod runt Anneforsvägen fick därför 
ibland en speciell form, avsmalnande i kvartershörnen, ungefär som formen hos strykjärn. 
Trots att Espings rutnätsplan aldrig officiellt godkändes, användes den vid tomtförsäljning 
och nyuppförda hus ritades i efterhand in på originalet. 1881 kom en kunglig förordning där 
olika stadgor för bland annat byggnation, hälsovård och ordning meddelades. Detta gjorde 
Nässjö järnvägsstation med omgivningar till ett municipalsamhälle. Förste lantmätare 
Anders Magnus Lindeblad i Jönköping ritade upp en ny byggnadsplan för det nya samhället 
som antogs av municipalstämman i maj 1882. Planens gränser är det som vi idag kallar för 
Gamla staden.  

1914 blev Nässjö stad och man bestämde då att stadsområdet skulle omfatta hemmanen 
Runneryd, Åker, Ingsberg och Handskeryd. För att ordna tomtgränser, gator och 
grönområden krävdes en stadsplan. Nils Christiansen hade påbörjat arbetet med en sådan 
redan år 1908 och Allmänna Ingenjörsbyrån i Stockholm utförde år 1914 omfattande 
mätningsarbeten i staden. Den som slutligen kom att färdigställa planarbetet blev 
stadsingenjör Albert Lilienberg från Göteborg, som var en av de största inom 
stadsplanekonsten under det tidiga 1900-talet. Hans stadsplan antogs av stadsfullmäktige 
1918 och 1922 fastställdes den av kungen. 

Nässjö stad fortsatte att utvidga sitt område genom att 1918 köpa in mark i Åker och stora 
delar av Ingsbergs säteri. Sedan följde 1937 Hultet och Åkers Norrgård, 1945 Muggebo, 
1957 Handskeryds Södergård och Gamlarps fastigheter i Norrboda. 1948 förenades Nässjö 
landskommun med Nässjö stad och 1971 gick Nässjö stad upp i Nässjö kommun tillsammans 
med Bodafors, Forserum, Malmbäck, Norra Sandsjö och Solberga. I dagsläget omfattar 
Nässjö tätort området innanför riksväg 40 och en tänkt linje längs Sörängsrondellen-
Skogskyrkogården-Skogsvallen och Västra vägen. 
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Lokala byggmästare och arkitekter i Nässjö 
 
Nils Christiansen (1866–1934) 
Nils Christiansen föddes i Brösarp i Skåne och genomgick läroverket i Kristianstad. Därefter 
begav han sig till Tyskland där han utbildade sig till lantmätare. Efter några år i USA 
återkom han till Sverige där han blev anställd vid Flottans sjömätningar och omkring 1906 
var han medarbetare till arkitekt Alf Landén i företaget Arkitekt- och stadsplanebyrån i 
Stockholm. Fram till 1920 tjänstgjorde han som stadsingenjör i Nässjö för att därefter ha 
samma befattning i Borgholm.  

Carl Ericsson (1889–1966) 
Carl Ericsson föddes i Älvsborgs län och tog examen vid Chalmers Tekniska högskola. 
Tidigt i karriären var han verksam som järnvägsingenjör på olika håll. Efter en anställning 
vid Göteborgs byggnadskontor tillträdde han 1919 tjänsten som stadsingenjör och 
byggnadschef i Nässjö. 

Hugo Göransson (1886–1971) 
Hugo Göransson föddes 1886 i Höreda som son till en snickare, senare byggmästare. Han 
flyttade under uppväxten till Höggärde i Eksjö. År 1913 flyttade Göransson till Nässjö där 
han bosatte sig i det egna huset Björkbacka 2.  

Sture Holmer (1915–1992) 
Sture Holmer föddes i Nässjö där fadern Elof Holmer var byggmästare. Han studerade vid 
Sörängens folkhögskola 1932–34 och vid Göteborgs tekniska institut 1939. Under 1930-
talet arbetade han som ritare vid Vetlanda-hus och därefter vid Götene träindustri och 
Nässjö stadsbyggnadskontor. Han och hans bror Karl verkade från 1944 inom faderns 
företag som senare drevs under namnet Byggnads AB Holmer & söner.  

Johan A. Karlsson (1864–1946) 
Johan A. Karlsson, född i Norra Solberga socken, genomgick Sundsvalls tekniska aftonskola 
1892-93. Han började inom byggnadsbranschen i Sundsvall, men kom 1897 till Nässjö. Där 
verkade han som byggmästare genom att både rita och uppföra byggnader. Karlsson var 
även medlem i stadens byggnadsnämnd. 

Johan Lagerström (1863–1930) 
Arkitekten Johan Lagerström föddes i Kristianstad och studerade i England och Italien 
1891–95. Under flera år kring sekelskiftet 1900 var han tillförordnad stadsarkitekt i 
Linköping. Där var han även teckningslärare vid läroverket och Tekniska aftonskolan. 
Under sin tid i Linköping upprättade han bland annat restaureringsförslag till S:t Lars 
kyrka i Linköping samt kyrkorna i Östra Ed och Kettilstads kyrkor och herrgårdarna 
Söderö och Hofstad restaurerades med hans hjälp. År 1915 bosatte han sig i Nässjö. 

Gustav Ruthér (1888–1985) 
Gustaf Ruthér föddes i Nässjö. Hans far var den dövstumme snickaren och metodisten Karl 
Ruthér. Han utbildade sig genom en ritkurs vid Hermods och en byggmästarkurs 
arrangerad av Samfundet för hembygdsvård. Han var snickerilärling hos byggmästaren 
Johan A. Karlsson i åtta år och anställdes därefter hos byggmästaren Otto Ryd. År 1918 
startade han en egen byggmästarfirma. En stor del av de byggnader han uppförde var han 
också arkitekt bakom. Ruthér var även engagerad i stadens byggnadsnämnd. 
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Otto Ryd (1872–1937)                 
Byggmästaren Otto Ryd föddes i Spånarp i Barkeryds socken där han började praktisera 
inom byggnadsyrket. Han kom att uppföra en stor mängd byggnader i Nässjö, men hann 
även starta en snickerifabrik. Denna fabrik startades 1902 och såldes 1916. Ryd var även 
engagerad politiskt och satt flera år i stadsfullmäktige. Som byggmästare både ritade och 
uppförde han byggnader.  

Edvard Stenlåås (1896–1968) 
Edvard Stenlåås föddes i Eksjö som son till byggmästaren Anders Andersson. Stenlåås 
avlade arkitektexamen vid Kungl. Tekniska högskolan 1924. Under flera år tjänstgjorde han 
vid andras arkitektkontor och genomförde studieresor. År 1933 etablerade han ett eget 
arkitektkontor i Jönköping och kom där att rita en lång rad villor och flerfamiljshus. Efter 
en kort period som distriktsarkitekt i Sundsvall återvände Stenlåås till Småland och blev 
stadsarkitekt i Nässjö. Parallellt med detta gestaltade han också byggnader för privata 
uppdragsgivare.  
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Ord av betydelse för den fortsatta läsningen 
 

OMRÅDE = Flera olika typer av byggnader och/eller fornlämningar med ett omgivande 
naturområde som tillsammans utgör en enhet.  

OBJEKT = Enstaka byggnad eller fastighet eller enstaka fornlämning t ex en runsten.  

RAÄ = Riksantikvarieämbetet, högsta instans för kulturmiljövården.  

KML = Kulturmiljöslagen.  

PBL = Plan- och bygglagen.  

KMV = Kulturmiljövård, tidigare Kulturminnesvård 

 

För bebyggelse och byggnader gäller följande klassificering:  

1 Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 

2 Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 

3 Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 

4 Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 

5 Avskrivs 

 

För fornminnen gäller klassificeringen:  

Högt, medel och lågt reparatsvärde, upplevelsevärde, pedagogiskt värde och 
representativitetsvärde. Förklaras i fornminnesdelens inledningskapitel.  
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Del 1 Byggnadsminnen  
 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som 
byggnadsminnen. Det är länsstyrelserna som beslutar om en byggnad ska förklaras för 
byggnadsminne, men vem som helst kan lämna förslag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna 
har tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som 
strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne har möjlighet att söka 
bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel restaurering. Det 
finns nära 2 200 byggnadsminnen i Sverige. Nässjö kommun har fem byggnader som pekats 
ut som byggnadsminnen.  

De olika objektens lokalisering får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. 
Där går det hitta alla kommunens objekt i kartform och det går även att söka på 
fastighetsbeteckning och adress.   
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BM1 Knutstorps herrgård 
Knutstorps gård 1, fastighet Knutstorp 2:1 
Klass: 1 - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 

 
Herrgårdsanläggning med medeltida anor i naturskön miljö med bland annat stora bestånd 
av kraftiga ekar, ingår i ett naturområde som är klassat som riksintresse. Huvudbyggnaden 
uppfördes 1831 av fältkamreraren Johan Ulrik Dahlström, arkitekt okänd. Det är en 
reveterad timmerbyggnad i två våningar med kvadratisk grundplan och ett flackt valmat 
tak, täckt av grönmålad plåt. Byggnaden visar en välbevarad empirstil, med en stram, 
slätputsad, vit fasad och ett markerat entréparti med pilastrar. Den kvadratiska 
taklanterninen som ger ljus åt den centralt belägna trapphallen tillkom troligtvis vid en 
ombyggnation 1890. Fönsteromfattningarna på bottenvåningen har mönstrat empirtegel 
med växtornament och voluter. Kring 1860 genomfördes en större renovering av 
byggnaden och ytterligare renoveringar har genomförts dock har inredningen bevarats 
sedan 1920. Invändig restaurering genomförd 1994 och 1999. För övrigt är byggnadens 
stomme och rumsindelning så gott som oförändrad sedan byggnadstiden. Under 80 år 
tillverkades Knutstorp sparkling, ett mousserande bärvin på gården. Det var sonen till en 
vinhandlare i Göteborg, Gustel Groms, som omkring 1893 började göra vin av gårdens vita 
vinbär och krusbär. Ett vin- och industrimuseum finns i husets källare.  
 
På gården finns även andra byggnader, som en stallbyggnad i trä byggd 1907. Svinhuset är 
uppfört i timmer kring 1893, samma år byggdes mejeriet i tegel. Ladugården är uppförd i 
tegel 1888. Många av ekonomibyggnaderna kom till kring 1900-talet. Statarbostaden på 
gården är uppförd 1860. Entréns pardörr kan möjligtvis vara från 1800-talet och 
ursprungligen suttit på manbyggnaden. Ytterligare ett bostadshus har uppförts senare i 
modernare stil. Byggnadsminne 1983-12-16. 
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Karaktärsdrag - Huvudbyggnaden 
- Herrgårdsanläggningens struktur, variation av byggnader och placering 
- Huvudbyggnadens volym och kvadratiska form 
- Stommen och oförändrade rumsindelningen  
- Flacka, valmade och gröna plåttaket med taklanternin 
- Slätputsade empirfasaden i vit kulör, pilastrar och gördelgesims 
- Originalfönstren och putsade fönsteromfattningar i empirstil 
- Rikt utsmickade glasverandan på baksidan 
- Sockeln och källaren 
- Interiörens äldre fasta inredning  
 
Karaktärsdrag - Statarbostaden 
- Byggnadens volym och kvadratiska form 
- Det valmade taket belagt med tegelpannor 
- Fönstrens symmetriska placering, spröjs och form 
- Dörrparet i trä med dekorativt mönster 
 
Karaktärsdrag – Stallbyggnaden och övriga byggnader 
- Byggnadens volym  
- Tornet mitt på långsidans ena fasad med öppen lanternin 
- Röda locklistpanelen 
- Tegeltäckta taket  
- Originalfönstren i trä och spröjs 
- Svinhuset, mejeriets och ladugårdens volym och tegelfasad 
 
Ändringar av byggnadsminnet kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Herrgårdsanläggningen är ett exempel på en gård med medeltida ursprung med flera 
byggnader uppförda under olika skeden under 1800-talet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staratbostaden.  
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Stallbyggnaden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taklanterninen sedd inifrån.  
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BM2 Bröderna Karlssons köpmansgård 
 
Köpmannagatan 7, fastighet Kungsörnen 7-10 
Klass: 1 - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 

 
Köpmansgården uppfördes 1902 av fyra bröder Karlsson. Träden som gav byggnadsvirket 
fälldes på föräldragården, Holmeskog (Sandsjö socken), och byggnadsritningarna 
upprättades av den ene brodern, Gustav, som också ledde byggnadsarbetet. Åt gatan ligger 
affärs- och bostadshuset i 1½ våning i vit liggande och stående fasspontpanel, där 
bostadsdelens fasad utgörs av en glasad veranda i två våningar och ett balustradkrönt glasat 
galleri. Vindskivor, fönsteromfattningar och övriga tidstypiska snickerier är målade 
ockragula. Fastigheten kompletteras med tre gårdslängor för magasin och stall, grupperade 
kring en väl tilltagen gårdsplan. Husen är i privat ägo. Byggnadsminne 1981-10-16. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i vinkel 
- Den livliga fasaden med frontespisar, takkupor och inglasad veranda i två våningar  
- Den liggande och stående fasspontpanelen 
- Papptaket 
- Dekorativa verandan med små spröjsade fönster och snickarglädje 
- Tvåluftsfönstren i trä med varierande design och spröjs  
- Gavlarnas snickarglädje 
- Stensockeln 
 
Ändringar av byggnadsminnet kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en välbevarad sekelskiftesgård med ett påkostat bostadshus. 
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BM3 Stadshuset 
Rådhusgatan 28, fastighet Örnen 1 
Klass: 1 - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 
 

 
 
Stadshuset uppfördes 1913–15 efter ritningar av arkitektfirman Ewe & Melin, Malmö och 
bekostades av donationsmedel från källarmästare Carl Petersons dödsbo via hans 
hushållerska Maria Malmberg. Byggnaden invigdes 6 mars 1915 och är en 
nationalromantisk tegelbyggnad, byggd i vinkel i tre våningar och en mansardvåning med 
takkupor och ett kraftigt torn åt söder. Sockeln är av huggen granit och fasaderna av 
rödbrunt, handslaget Börringetegel. Byggnaden har en huvudentré mot torget med 
granittrappa och portik med ursprungliga träportar och ovanför dessa ett burspråk med 
koppartak krönt av stadsvapnet i granit. Byggnadens tak och tornhuv är också 
kopparklädda. Nässjö stadshus anknyter till kontinental tradition av rådhus med väktartorn 
och den närmaste inspirationskällan är kanske rådhusen i Köpenhamn av Martin Nyrop och 
Helsingborg av Alfred Hellerström. Från början var det tänkt att huset skulle bli rådhus, 
men Nässjö blev stad under landsrätt och fick alltså ingen egen jurisdiktion. Inledningsvis 
inrymde stadshuset stadshotell med festsal, tillika fullmäktiges sessionssal, lokaler för den 
nya stadens administration, polisstation med arrestlokaler, affärslokaler samt bostäder. 
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Polisen flyttade till brandstationens tillbyggnad 1953 och hotelldelen flyttades till Hotell 
Högland då detta stod klart 1964. Efter kommunsammanslagningen 1971 utökades 
administrationen, och kräver numera så stort utrymme att stadshuset inte längre räcker till 
för sin ursprungliga funktion. Byggnaden ägs av Nässjö kommun. Byggnadsminne 1983-08-
26. 
 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i nationalromantisk stil  
- Det kraftiga hörntornet med klockvisare på respektive sidor och öppna lanternin 
- Fasaden i Börringetegel och dess höga stensockel 
- Det höga mansardtaket i koppar med takfönstren som bryter takstrukturen 
- Entrén med stentrappan och originalportar  
- Burspråket ovanför entrén med stadsvapnet i granit placerat på koppartaket 
- De varierande fönstren som skiljer sig mellan våningarna, rundbågiga på de två nedre 

våningarna 
- Höga granitsockeln 
 
Ändringar av byggnadsminnet kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Stadshuset är medvetet placerat i kärnan av centrala Nässjö och bidrog till det mer 
stadsmässiga utseendet stadens bebyggelse började anta under denna tid. Byggnaden är ett 
exempel på ett stadshus i nationalromantisk stil som var typiskt under 1900-talets början.    
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BM4 Villa Sola 
 
Södra Äng villa Sola 1, fastighet Södra Äng 2:2 
Klass: 1  - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 
 

 
Villa Sola uppfördes 1897 som sommarbostad för familjen Jakob och Alice Tegnér, som 
resterande delen av året bebodde den nu rivna villan Tegnabo på Djursholm i Stockholm. 
Familjen hade redan sommaren 1896 varit inneboende på gården Södra Äng nordost om 
Ormaryds stationssamhälle. Tegnér kom därefter att arrendera den närbelägna skogsbacken 
öster om gården, där Villa Sola uppfördes. Villan är fortfarande i familjens ägo. 
 
Villan ligger på en höjd i landskapet med skog bakom och en kuperad hagmark framför. 
Villan är uppförd i en nationellt präglad allmogestil. I samband med byggnationen reste 
Jakob Tegnér till Gotland för att införskaffa äldre byggnads- och inredningsdetaljer för 
Sola. Villabyggnaden är uppförd av rödfärgat timmer i 1½ våning. De nedre och övre 
timmervarvens skallar svänger ut något. Mot väster finns en öppen förstukvist samt 
frontespis och balkong på övre våningen. Huvudingången har pardörrar klädda med 
svartfärgad fasspontpanel, försedda med utsirade bandgångjärn. Dörren till balkongen är en 
rundbågad dörr i samma utförande. Köksdörren på baksidan är en enkeldörr med 
fasspontpanel, med bandgångjärn och ett äldre lås.  
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Merparten av fönstren är av enluftstyp med korslagda spröjsar, placerade i fönsterband. På 
västra sidan har dessa redan i början av 1900-talet bytts ut mot småspröjsade fönster. På 
östra sidan finns en rad blyspröjsade äldre fönster. Samtliga fönster är vitmålade. Sadeltaket 
är belagt med enkupigt rött tegel, som under 1900-talet ersatt ett ursprungligt sticktak. 
Byggnaden vilar på en sockel av huggen granit. Under byggnaden finns en källare.  
 
Interiört är Villa Sola välbevarad. I övre våningens barnkammare finns en öppen spis av 
huggen sandsten daterad 1787, vilken hämtats från Gotland. På fastigheten finns ytterligare 
fem byggnader: Brygghuset Måna uppfört i slutet av 1800-talet, vedboden Stjärna uppförd 
ungefär samtidigt, Bastun uppförd 1934, torrdasset Kometa som uppfördes samtidigt som 
huvudbyggnaden, samt Lekstugan som inköptes som byggsats på NK på 1930-talet. Strax 
utanför den norra tomtgränsen ligger lusthuset Lusta, uppfört 1987. Byggnadsminne 1999-
02-02. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Liggtimmerstrukturen med dekorativa knutar och balkong 
- Sadeltaket med enkupiga tegelpannor  
- Stensockeln 
- Enluftsfönstrens placering och små spröjs 
- Entré- och balkongdörrarna i trä 
 
Ändringar av byggnadsminnet kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villa Sola är en välbevarad sommarbostad i en allmogestil knuten till den välkända familjen 
Tegnér.   
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BM5a Lokstallarna  
Lokstallarna 2, Fastighet Nässjö 13:5 
Klass: 1 - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 
 

 
 
Lokstallarna uppfördes 1910-15 i olika etapper i anslutning till vattentornet. Fasaderna är 
av rött tegel och portarna av trä. En gavel har puts, ett tecken på att ytterligare 
tillbyggnader var påtänkta. Årtalsbeteckningar och lilla riksvapnet finns vid portarna. 
Byggnaden har ett böjt sadeltak belagt med papp. Mot norr finns ett par utskjutande 
byggnadskroppar i samma stil. Vändskivan är fortfarande i funktion och över den hänger 
kontaktledningar som funnits på platsen sedan 1932 då bangården fick el. Lokstallarna ingår 
sedan 2006 i byggnadsminnet. Från RAÄ: ”Nässjö lokstall med sina 15 platser är ett av de större 
rundstallen i Sverige och torde vara det enda kvarvarande i större storlek som är komplett. En mycket 
stor del av verkstadsutrustningen är bevarad.” 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och böjda form med de utskjutande byggnadskropparna 
- Fasaden av rött tegel med dekorationer 
- Fönsterindelningen med spröjsade järnbågar 
- Byggnadens sadeltak belagt med papp 
- Vändskivan och spåren som leder in mot portarna 
 
Ändring av byggnaden kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är en välbevarad del av en större helhet i Nässjös järnvägsområde, och därmed 
en viktig del i stadens historia. 
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BM5b Vattentornet 
Lokstallarna 2, fastighet Nässjö 13:5 
Klass: 1 - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 
 

 
 
Det höga vattentornet vid Lokstallarna uppfördes 1910, och ritades av SJs arkitekt Folke 
Zettervall. Vid dess uppförande låg det i anslutning till driftverkstad och ångcentral. Sedan 
2006 är tornet, tillsammans med lokstallet bredvid, byggnadsminnesförklarat. Vattentornet 
uppfördes i rött tegel med utkragad övervåning. Bottenvåningen har sina ursprungliga 
järnbågespröjsade fönster kvar. Flera av dem har rundad överdel och täta spröjsar. I höjd 
med utkragningen finns ursprungliga, små träfönster. Byggnaden har ett sadeltak belagt 
med enkupiga tegelpannor, och vilar på en sockel av huggen granit. Mot väster finns en låg 
byggnadskropp i samma stil. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och höjd 
- Fasaden av rött tegel med dekorativt murade inslag 
- Fönsterindelningen, delvis med ursprungliga fönster av järn eller trä 
- Sadeltaket med sina enkupiga tegelpannor 
- Byggnadens sockel av huggen granit 
 
Ändring av byggnaden kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är en välbevarad del av en större helhet i Nässjös järnvägsområde, och därmed 
en viktig del i stadens historia. 
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Del 2 Riksintressen  
Kulturmiljövårdens riksintressen pekas ut av Riksantikvarieämbetet i en process där 
länsstyrelse och kommun är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i 
kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de 
statliga intressena i dialog med kommunen. 

Inom Nässjö kommun finns åtta riksintresseområden utpekade. Områdena har en varierad 
miljö och har pekats ut av olika anledningar. Sveriges riksintresseområden för kulturvården 
är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, 
stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är några exempel. 
Dessa ska enligt miljöbalkens 3 kap, avspegla landets historia. Nässjös riksintresseområden 
visar exempel på fornminnesmiljöer, ängsladulandskap och äldre gårdsmiljöer. 

De olika objektens lokalisering får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. 
Där går det hitta alla kommunens objekt i kartform och det går även att söka på 
fastighetsbeteckning och adress.   

  

 

 

 

  



34 
 

R1 Äsperyd  
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Kulebo 1:9, Äsperyd 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:11, 
1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:23, 1:26, 1:27, 1:30, 1:31, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37. 

Klass 1: Riksintresseområde 
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 
Klass 2: Äsperyd 1:16 (Albofors 1) 
Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 
Klass 3: Äsperyd 1:2 (Esperyd 2), 1:14 (Esperyd missionshus 1), 1:23 (Esperyds kvarn 1), 1:27 
(Vindåker 1), 1:37 (Esperyd 3) 
Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 
Klass 4: Äsperyd 1:7 (Ljungholmen 1) 
Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kartbild från länsstyrelsen. 
 
I kommunens nordvästra del, ett par kilometer söder om Barkeryds kyrkby, ligger 
fornlämningsområdet och byn Esperyd, ibland stavat Äsperyd. Området är beläget i ett 
öppet och lätt kuperat odlingslandskap genom vilket den gamla landsvägen mellan Nässjö 
och Jönköping sträcker sig. Längst i öster passerar Fredriksdalsån. Bebyggelsen uppvisar 
ett samlat mönster och är företrädesvis belägen utmed landsvägen och koncentrerad till 
områdets östra delar. Fornlämningsmiljöer från skilda tidsåldrar är spridda inom hela 
området.  
 
Den förhistoriska miljön med hela 82 fornlämningar är fördelad på två gravfält och elva 
enstaka anläggningar, belägna främst sydväst om landsvägen. Fornlämningarna 
härstammar från flera perioder. Från bronsåldern finns ett stort ensamliggande röse, medan 
merparten av de andra ensamliggande gravarna är från den äldre järnåldern. Inom området 
finns från järnåldershögar, rösen, stensättningar, resta stenar samt fem domarringar. 
Gravfälten har en blandkaraktär av äldre och yngre järnålder och ligger oftast i anslutning 
till bebyggelsen, varför det kan antas att de fungerat som gårdsgravfält. I områdets 
nordvästra del finns en milsten från 1700-talet. 
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Bebyggelsemiljön i området är komplex med byggnader uppförda företrädesvis under 
perioden 1750-1925. I Esperyds by finns vid en före detta bygata, ett par bostadshus i form 
av enkelstugor i en och två våningar från perioden 1850-1890. Dessa är rödfärgade med vita 
omfattningar och röda tegeltak. Till gårdsmiljöerna hör en omfattande uthus- och 
ekonomibebyggelse, framför allt från perioden 1860-1900, varav en del magasin och 
uthusbyggnader som är uppförda i liggtimmer. Merparten av dessa byggnader är liksom 
bostadshusen rödfärgade med vita omfattningar men delar av bebyggelsen har plåttak. Vid 
sidan av de ovan nämnda byggnaderna, finns även ett flertal bostadshus av varierande stil 
och utförande i området. Bebyggelsen har förtätats fram till och med 1950-talet, och är idag 
koncentrerad till två bykärnor med spridd bebyggelse där emellan.  
 

 
Esperyd by. 
  
 
Äsperyd 1:27, Vindåker. 
Knuttimrad enkelstuga, 
uppförd på platsen omkring 
1890, kallades Ängslyckan på 
sin ursprungliga plats, 
byggnationsår okänt. 
Naturstensgrund, äldre 
falufärgad locklistpanel, 
vitmålade tvåluftsfönster och 
äldre pardörrar.  
 
Timrad farstu på stugans 
baksida. Rött enkupigt 
tegeltak. Delvis bevarad 
interiör med kakelugn och 
äldre kök, ej indraget vatten.  

Äsperyd 1:27, Vindåker. 
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Albofors garveri. 

Äsperyd 1:16, Albofors garveri med manbyggnad från sent 1700-
tal är äldst i Äsperyd. Huset är vitmålat med grå foder och 
listverk, panelat med locklistpanel under ett nyare tak belagt med 
betongpannor. Garveriet har byggts på i omgångar och har en 
äldre del med högre golvnivå och kvadratiska fönster, medan den 
västra delen har förändrade proportioner med större 
flaggfönster. Interiört välbevarad övervåning, något förändrad 
bottenvåning, även exteriört med nya fönster samt gaveldörr. 
Till fastigheten hör även ladugård och källare. Dessa ligger 
utmed en äldre vägsträckning, intill Fredriksdalsån som tidigare 
nyttjats i verksamheten, stensatt vattenomledningskanal för 
detta finns kvar. Äsperyd 1:14, är ett missionshus med åttkantig 
plan, uppfört 1876. Kyrkorummets tak med sina åtta fält, målades 
med änglar 1905 av Esaias Håkansson. De målades över på 1920-
talet, men togs fram igen 1974 av Esaias son, Rune Håkansson, 

som var en framstående målarmästare i trakten. Denne medverkade även vid renoveringen 
1994, då de ursprungliga färgerna återskapades. Den timrade byggnaden är klädd med 
locklistpanel och har svartmålat plåttak med undertak av stickor. De spetsbågiga fönstren är 
småspröjsade med rutor till stor del av munblåst glas från uppförandetiden. Byggnaden har 
på senare tid fått tillägg av nya entréer och tillbyggnader. Till fastigheten hör även förråd 
med utedass. 
 

 

Esperyd missionshus.  
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Äsperyd 1:23 
  
På Äsperyd 1:23 finns en kombinerad kvarn- och såganläggning som är uppförd kring 
sekelskiftet 1900, med kvarnbyggnad från 1895 och såg från 1915. Dock är det troligt att 
delar av byggnaderna är äldre och verksamheten är omnämnd 1697 i kvarnkommissionen. 
Damm och delar av byggnadernas grundstenar är troligtvis från denna tid. Båda 
byggnaderna har rödfärgad locklistpanel, delvis vita omfattningar och röda tegeltak. 
Kvarnbyggnaden byggdes på med de två mindre huskropparna under 1930-talet, den främre 
för att förenkla lastning och den övre för att ge plats åt en ny turbin. Här producerades 
redan 1915 elektricitet som försåg Äsperyds by med ström fram till 1946. 2009 installerades 
nya elturbiner för egen strömförsörjning och det långa kontinuerliga bruket av 
fastigheternas verksamheter med vattenflödet som motor har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Det gulmålade bostadshuset är uppfört 1923 i 1½ våning, klätt med locklistpanel och 
har rött brutet tegeltak. Byggnaden har ett brett, glasat entréparti med en balkong framför 
den bågformade frontespisen i andra våningen, samt vitmålade snickerier i stram 
klassicerande stil. H:et i järngrindarnas profil är från 1940-talet och stod för dåvarande 
ägares efternamn Håkansson. Till fastigheten hör även en ladugård med locklistpanel och 
småspröjsade träfönster.  

 
Gavlarnas panelavslut är vitmålade, 
liksom alla omfattningar, även 
ladugårdens hörngavlar är vitmålade. 
Längs den äldre vägen mot Äsperyds 
kvarn finns på fastigheten Äsperyd 
1:37 en äldre välbevarad stuga på en 
grund av granit, faluröd locklistpanel 
och 6-delade tvåluftsfönster,  
alla med ett centralt placerat tvådelat 
vindsfönster ovanför. Ett tidigare 
tegeltak har ersatts av betongpannor.  
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Längs vägen ligger även en välbevarad liggtimrad ladugård med stor volym på Äsperyd 1:2. 
Ladugårdens övre del består av stående panel som avslutas i spets ner över timret. 
Småspröjsade fönster i vitt, bestående av 8x8 rutor vid sidan av ett bredare mittparti. 
Vitmålade foder med spetssågade hörn och svarta dörrar. Rött plåttak.  
 

 
Ladugården på Äsperyd 1:2  
 

       
 

      
Äsperyd 1:7, Ljungholmen  
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Karaktärsdrag 
-Området karaktäriseras av sitt småskaliga odlingslandskap i lätt kuperad terräng. 
-Bostadshusen är karaktäristiskt belägna på impedimentklackar  
-Rödfärgad bebyggelse med vita omfattningar och röda tegeltak.  
-Enkelstugor i två våningar från perioden 1850-1890. 
-Omfattande uthus- och ekonomibebyggelse, framförallt från perioden 1860-1900. 
-Magasin och uthusbyggnader uppförda av liggtimmer. 
 
Karaktärsdrag - Albofors garveri på 1:16 
-Byggnadens volym utan påbyggnader 
-Locklistpanel  
-Äldre tvåluftsfönster i trä med spröjs på övervåningen  
-Långsidans pardörrar 
-Takpannor 
-Den äldre interiören med golv, trösklar, dörrar, trappa och eldstäder  
 
Karaktärsdrag – Missionshuset  
-Byggnadens åttkantiga plan 
-Locklistpanel  
-De ursprungliga småspröjsade spetsfönstren i trä med munblåst glas  
-Takbeklädnad av svartmålad bandplåt  
-De invändiga väggmålningarna  
 
Karaktärsdrag – Äsperyd 1:23, bostadshuset  
-Byggnadens volym  
-Oljemålad locklistpanel  
-Vitmålade flaggfönster i trä  
-Glasverandan med ovanförliggande balkong  
-Trapphuset  
-Rundad frontespis  
-Det brutna taket med takpannor  
-Dubbla skorstenar med utkragning  
 
Karaktärsdrag – Äsperyd 1:23, kvarnbyggnad och såg 
-Byggnadernas volymer med tillbyggnader   
-Deras stengrunder   
-Faluröd locklistpanel  
-Vitmålade fönster i trä   
-Sadeltak i olika riktningar med takpannor  
-Kvarnens vattenränna  
 
Karaktärsdrag – Äsperyd 1:37 
-Byggnadens volym  
-Stengrunden    
-Faluröd locklistpanel  
-Vitmålade tvåluftsfönster med sex rutor i trä med överliggande rektangulära vindsfönster  
-Takpannor   
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Karaktärsdrag – Äsperyd 1:2, ladugård 
-Byggnadens stora volym  
-Stengrunden    
-Stensatta körbron  
-Faluröda liggtimret i bottenvåningen  
-Logens släta brädpanel med spetssågade avslut  
-Vita spetssågade fönsteromfattningar 
-Småspröjsade fönster i trä  
 
Karaktärsdrag – Äsperyd 1:7, Ljungholmens bostadshus  
-Röd locklistpanel  
-Lunettfönster i trä  
-Äldre pardörrar med profilsågad infattning  
-Takpannor    
 
Karaktärsdrag – Äsperyd 1:7, Ljungholmens ladugård  
-Byggnadens volym   
-Omväxlande locklistpanel och liggtimmer i röd falufärg  
-Småspröjsade fönster i trä 
-Svartmålade trädörrar med liggande panel 
-Takpannor  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Esperyds by har ett högt kulturhistoriskt värde med sina gårdsgravfält i anslutning till 
bebyggelsen, vilken är välbevarad med en för agrarmiljö karaktäristiska bebyggelseinslag. 
Rödfärgade enkelstugor, missionshus, samt ett garveri som en mer ovanlig företeelse på 
landsbygden. Såg- och kvarnanläggningens långa bruk av vattenflödet får ses som ett värde 
i sig.  
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R2 Bringetofta  
 
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Bringetofta 1:2, 1:4, 2:2, 2:3, 2:4, 3:4, 3:5, 3:8, 4:5, 
4:6, 5:3, 5:5, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 6:2, 7:4, 7:5, 7:6, 7:7, 7:8, 7: 9, 7:10, 7:11, 7:12, 11:1, 
12:1, Hjälmseryd 2:3, 2:5, 4:6, Åsbyholm 1:3, 1:6, S:1. 

Klass 1: Riksintresseområde, Bringetofta kyrka  
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 
Klass 2: Bringetofta 5:10 (Bringetofta lärarbostad), Bringetofta 12:1 (Bringhem 1) 
Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 
Klass 3: Bringetofta 3:4 (Brogården 1), Bringetofta 7:9 (Bringetofta kyrka, magasinet), 
Bringetofta 7:11 (Bringetofta prästgård), Bringetofta 2:2 Hus 2, Hus 4 (Bringetofta Havsgård 1) 
Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 
Klass 4: Bringetofta 5:14 (Flogård 2), Bringetofta 11:1 (Bringetofta församlingshem), 
Bringetofta 5:11 Hus 3 (Nedre Flogård 1) Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kartbild från länsstyrelsen 
 
I kommunens sydöstra del, på gränsen mot Sävsjö kommun, ligger Bringetofta kyrkby. Byn 
omges av ett öppet, flackt odlingslandskap genom vilket Lillån sträcker sig i nord-sydlig 
riktning. Längst i öster bildar Toftaån en naturlig gräns mot Sävsjö kommun. Bringetofta 
utgör en del av det gamla centralområdet Njudungs folkland. Bebyggelsen i kyrkbyn är av 
gles karaktär, men med den karaktäristiska utformning som är typisk för en kyrkby med 
kyrkan centralt med omgivande funktionsbyggnader som ofta utgörs av prästgård, skola, 
sockenmagasin, äldreboende och affär utöver de närbelägna gårdarna. Odlingslandskapet är 
väl hävdat med bevarade agrarhistoriska lämningar. Därtill kan området beläggas 
förhistoriskt med ett par bevarade gravfält, stensättningar och hålvägar. Av 
fornlämningarna – ett stort antal högar och stensättningar – att döma, fanns en bosättning 
på platsen redan under 900-talet. Gravfynd av äldre datum har också påträffats inom 
området. I områdets nordöstra del finns ett flertal hålvägar bevarade. Dessa daterar sig 
troligtvis till vikingatid och framåt. För mer information, se kulturmiljöunderlagets 
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fornlämningsdel. Kyrkan från 1100-talets senare del dominerar bebyggelsen i området. Det 
är en tidig stenkyrka av romansk absidtyp, en vanligt förekommande kyrkotyp i Njudungs 
folkland. Absid, kor och delar av långhuset är ursprungliga men kyrkan förlängdes åt väster 
troligen under 1500-talet. De medeltida kalkmålningarna har varit övermålade men togs 
fram vid en restaurering 1923. Sakristian anses härstamma från 1500-talet, medan absidens 
målningar av helvetet och yttersta domen tillkom under 1600-talet. Under 1750-talet 
omgestaltades kyrkan med en långhusutbyggnad i trä mot norr. På kyrkogården finns en 
rödfärgad klockstapel i trä från 1730. Ett krucifix anses härstamma från medeltiden, medan 
predikstolen skänktes till kyrkan 1659 av överste Jöran Silvferhjelm från Havsjö. 
 

Stenkyrkan av romansk absidtyp, klocktorn till vänster.  
 
1917 uppfördes i byn även en missionskyrka (Bringetofta 5:3), idag förändrad men kvar på 
sin ursprungliga plats och den används fortfarande aktivt av missionsförsamlingen. 
Bringetofta prästgård (Bringetofta 7:11) uppfördes 1833 och utgör en viktig del av kyrkbyn. 
Byggnadens ursprungliga volym, färg och material har bevarats men arkitektoniska detaljer 
har förändrats. Tidigare var byggnadens veranda av en mindre glasverandamodell, som 
senare byts ut mot en större öppen veranda. En bred frontespis har öppnats upp genom 
takfoten. Tidigare låg enkupiga tegelpannor på taket, men idag består takbeklädnaden av ett 
tvåkupigt lertegel. Bottenvåningens tvåluftsfönster med sex rutor har ersatts med 
treluftsfönster med nio rutor. Gården har ett centralt placerat vårdträd som återplanterats. 
  

 
Bringetofta 7:11, Bringetofta prästgård. 
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Intill kyrkan ligger sockenmagasinet, uppfört under 1850-talet på naturstensgrund och de 
karaktäristiska luckorna och mindre fönstren finns bevarade. Kyrkbyn är relativt enhetlig 
med locklistpaneler med röd slamfärg, vita dörr- och fönsterfoder samt röda tegeltak. I 
bystrukturen ingår även ett f d ålderdomshem från omkring 1850, en affär från 1920-talet 
och två parstugor från omkring 1860. Lantbruken har ladugårdar av stor volym, stensatta 
körbroar och välbevarade fönster och portar. På Bringetofta 3:4, Brogården, har ladugården 
två parallella körbroar och tvärs över vägen även en dubbel matkällare, vilka är unika i sitt 
slag i området. När Brogården passeras utemot Drageryd, upprepas mönstret tydligt av 
bostadsbebyggelse på den östra sidan av vägen med de tillhörande ladugårdarna på den 
andra sidan av vägen. Detta ingår inte i riksintresseområdet men är av kulturhistoriskt 
värde.  
 

 
Bringetofta 3:4, Bringetofta Brogården 1. 
 

 
Dubbelkällaren på Bringetofta Brogården 1. 
 
Bringetofta sockencentrum är ett mycket representativt exempel på länets administrativa 
sockencentra med alla de bebyggelseinslag som en gång fanns i länets kyrkbyar. Den 
omkringliggande bebyggelsen är välbevarad och har genomgått få förändringar sedan 1800-
talets andra hälft, trots att byggnaderna många gånger har bytt användningsområde. 
Området har lång historisk kontinuitet där människor bott och verkat åtminstone sedan den 
yngre järnåldern.
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Sockenmagasin, Bringetofta 7:9 th och nuvarande församlingshemmet tv i vägskäl vid Bringetofta kyrka. 
 

 
Bringetofta 11:1, nuvarande församlingshem. 
 

 
Bringetofta 11:1, församlingshem och Bringetofta 5:14, Flogård 2, parstuga från 1858. 
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F.d. lärarbostaden på Bringetofta 5:10. 
 

 
Uthus på Bringetofta 5:10  

 
Bringetofta f.d. skolbyggnad och lärarbostad (Bringetofta 5:10) med kompletterande uthus 
från 1930, är båda av större volym. Slätputsad grund, faluröd locklistpanel och ljust blå 
dörrar med de ursprungliga småspröjsade fönstren är mycket välbevarade. Gavlar och 
omfattningar är vita och bostadshusets hörn består av kraftigt markerade pilastrar. De 
valmade taken har beklätts med mörka betongpannor.  
 
Bringetofta 12:1, Bringhem 1. Är en 1½ plans-villa byggd som hem åt en byggmästare år 
1920 i klassisk stil med brutet mansardtak. Ny panel, som har gjorts att efterlikna den från 
1920, har 2019 ersatt en eternitbeklädnad. Byggnadens dörrar och fönster är de 
ursprungliga och i norr finns ett välbevarat trapphus – även interiört med trapp och panel. 
Platsbyggda köksskåp från omkring 1920 och fyra kakelugnar med blomstermotiv, alla med 
olika utföranden.  
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 Ladugården på Bringetofta 5:11. 

 

 
Bringetofta 2:2 Hus 2, enkelstuga. 
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       Bringetofta 2:2 Hus 2, enkelstuga. 
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        Bringetofta 2:2 Hus 4, ladugård i vinkel. 
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Bringetofta 12:1, Bringhem 1. 
 

 
Uthus på Bringetofta 12:1, Bringhem 1. 
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Områdets karaktärsdrag 
- Kyrkby med blandad bebyggelse med olika funktioner, vilka ofta ingått i ett 
sockencentrum 
- Bebyggelse av gles karaktär 
- Öppet och flackt odlingslandskap 
- Byggnadernas rödmålade locklistpaneler med vita omfattningar och knutar 
 
Karaktärsdrag – Kyrka och klockstapel  
- Byggnadernas volym 
- Färgsättning och material  
- Vitputsad fasad  
- Oljemålad träpanel  
- Den halvrunda absiden 
- De stora rundbågiga fönstren  
- Stensockel av blandad stentyp  
- Interiören, bland annat med medeltida kalkmålningar  
 
Karaktärsdrag – Bringetofta 5:10, f.d. lärarbostad 
- Byggnadens volym och färgsättning   
- De valmade taken  
- Byggnadernas spröjsade fönster i trä  
- Byggnadernas dörrar och portar i trä 
- Huvudbyggnadens hörnpilastrar 
 
Karaktärsdrag – Bringetofta 7:11, Bringetofta prästgård 
- Byggnadens volym och färgsättning   
- Tak med lertegel   
- Farstuns falsade plåttak  
- Byggnadernas spröjsade fönster i trä 
 
Karaktärsdrag – Brogården  
- Dubbla körbroar  
- Stensatt dubbelkällare 
- Byggnadernas volym och färgsättning  
 
Karaktärsdrag – Bringetofta 12:1, Bringhem 1 
- Byggnadens volym  
- Lertegelbeklätt mansardtak   
- Byggnadernas spröjsade fönster i trä  
- Trapphus, exteriört och interiört   
- Kakelugnar och den fasta köksinredningen  
 
Karaktärsdrag – Bringetofta 2:2 Hus 2, enkelstuga 
- Byggnadens volym 
- Dörrpar med överljus   
- Faluröda timret   
- Spröjsade fönster i trä 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området uppvisar en välbevarad och representativ bebyggelsestruktur som en gång 
utgjorde grund för de flesta av länets kyrkbyar, vilket är av stort historiskt värde. 
Bebyggelseinslagen finns kvar på sina ursprungliga platser och till stor del i bevarad volym, 
färg och material. 
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R3 Havsjö 
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Haraldstorp 1:1, Havsjö 1:2, 1:4, 1:10, 1:12, 1:13, 
1:14, 1:15, 1:17, 1:18, 1:21, 1:22, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:32, 1:34, 1:35, S:2, S:3, S:5, S:6, S:8, 
S:9, Hjälmseryd 2:3, Hjärtsöla 2:2, 2:6, 2:15, Klev 1:4, 2:1, Norratorp 1:1, Stora Säveda 2:2, 2:4, 2:5. 
 
Klass 1: Riksintresseområde 
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 
Klass 2: Havsjö 1:22 (Humlahemmet 1) 
Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

Klass 3: Havsjö 1:10 (Havsjö 1), Havsjö 1:14 (havsjö 6), Havsjö 1:18 (Havsjö 3), Havsjö 1:26 
(Havsjö Fällhemmet 1), Haraldstorp 1:1 (Haraldstorp 1) 
Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Klass 4: Havsjö 1:4 (Havsjöbygget 1), Havsjö 1:34 (Havsjö 2) 
Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 

 

Kartbild från länsstyrelsen.  
  
Väster om Bodafors samhälle på ömse sidor om Toftaån, breder ett större 
fornlämningsområde ut sig. Fornlämningarna är omväxlande belägna på omgivande 
höjdpartier eller i dalgångar. I områdets skogs- och utmarker finns ett stort antal 
agrarhistoriska lämningar. Havsjö och stränderna utmed Toftaån har lång historisk 
kontinuitet som centralbygd under förhistorisk tid i Njudungs folkland. Detta understryks 
av ett stort och koncentrerat fornlämningsområde med anläggningar från såväl bronsåldern 
som järnåldern.  
 
Havsjö omfattar ett större fornlämningsområde med 29 olika anläggningar. Inom området 
utmed Toftaåns båda sidor, finns förhistoriska gravar i form av stensättningar, kvadratiska 
och runda rösen, fem domarringar och två större högar. En hålväg löper också genom 
området. Merparten av dessa anläggningar dateras till yngre bronsåldern, samt äldre och 
yngre järnåldern. Från senare tid finns flera torpruiner inom området. Det är rikt på 
agrarhistoriska lämningar och rymmer ett stort antal hackerör, stensträngar och 
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hägnadsvallar, vilka troligen speglar odling under medeltid och framåt, även om vissa kan 
representera förhistorisk odling. Trots att de agrarhistoriska lämningarna är talrika inom 
området kan de vara svåra att avläsa i terrängen. 
Henrik Mattsson, anställd i konung Johans tjänst, var en av Erik XIV:s fångvaktare under 
1570-talet och adlad Silfverhielm av densamme, blev tilldelad platsen för Havsjö säteri som 
byggdes sent 1500-tal. Säteriet brukades sedan fram till 1810 och huvudbyggnaden stod 
kvar till tidigt 1900-tal då den revs. Platsen för denna var intill den äldre timrade bod som 
idag står vid bostadshuset på Havsjö 1:10. Efter att säteriet lades ner och i samband med 
laga skifte, byggdes många av de gårdar som finns i området idag och de som tidigare låg 
under säteriet blev egna.  
 

 
Havsjö by med bostadshusen på fastigheterna 1:10 & 1:18 och den bod i mitten till vänster som visar 
platsen för var Havsjö säteri låg.  
 

  
Äldre bod på 1:10 och enkelstugan på 1:18. 
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Havsjö 1:22 Humlahemmet. 
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Byggnader på Havsjö 1:10. 
 
Landskapet är öppet och domineras av jordbruksdrift. Av bebyggelsen i området är 
Humlahemmet på Havsjö 1:22 särskilt intressant med sin intakta gårdsmiljö från 1800-talets 
mitt. Mangårdsbyggnaden är av parstugetyp och uppförd i två våningar under 1840-talet. 
Uthusen och ekonomibyggnaderna uppfördes under perioden 1870-1920. Samtliga 
byggnader har faluröd panel och tak av plåt eller betongplattor. Här finns alla de 
verksamhetsbyggnader kvar, som under 1800-talet hörde till en normalstor gård. I Havsjö 
by finner man även en skola på Havsjö 1:14, uppförd 1916 efter att den gamla skolan blivit 
utdömd. Den är av stor volym på en hög grund av huggen sten, rödmålad locklistpanel, 
betongpannor och mestadels vitmålade flaggfönster. Öppen veranda med den ursprungliga 
snickarglädjen bevarad. Ett tillägg av en bredare takkupa tillkom sent 1980-tal och några 
fönster är förändrade. Skolsalar och rum stämmer överens med den ursprungliga 
planlösningen. Den gamla skolan på Havsjö 1:15 byggdes 1855 och såldes till Havsjö 
missionsförening, då den nya skolan uppfördes. Byggnaden är idag förändrad men ligger 
kvar mittemot den nyare skolbyggnaden och drivs av en lokal förening. Byn karaktäriseras 
av den mestadels röda trähusbebyggelsen med vita fönsterinfattningar och knutar. Längs 
vägen mot Toftaån ligger på fastighet 1:10 en timrad ladugård med stensatt körbro samt ett 
större uthus på stengrund med spetsbågade fönster i gavelpartierna. Intill på fastigheten 
Havsjö 1:18 ligger ett mindre torp, flyttat till platsen 1838 och under 1960-talet fått en ny 
placering på tomten, dess nuvarande. Rödmålad locklistpanel, sexrutiga fönster av 
tvåluftstyp i bottenvåningen med överliggande lunettfönster i vitt samt blåmålade dörrar 
med liggande panel.   
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Havsjö 2, 1:34, uppfördes 1863 som en del av Havsjö by.  
 

 
Havsjö 1:34, bod med äldre dörrar, överljus och utedass finns kvar på gården.  
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Havsjö 1:14, det nya skolhuset från 1911. 
 
Fällhemmet 1 och 2 på Havsjö 1:26 och 1:27 utgör tillsammans en mindre lantbruksenhet. 
Ladugården på 1:26 byggdes 1879, bostadshusen uppfördes tidigare och även ladugården på 
1:27. Idag har bebyggelsen på 1:26 flest bevarade element från denna tid med 
mangårdsbyggnadens volym, material och dess relation till de välbevarade uthusen. 
Åtgärder har gjorts över tid med byte av takmaterial till mörk plåt, en tillbyggnad på husets 
baksida men karaktären är välbevarad med äldre pardörrar och veranda med snickarglädje. 
Den intilliggande fastigheten är idag ombyggd och har ett antal nya byggnader intill den 
äldre bebyggelsen, men bidrar trots detta till en ökad förståelse för platsens historia. 
Haraldstorp är en välbevarad gårdsmiljö som tidigare låg under Havsjö säteri och finns 
nämnd i ägarlängder bak till 1600-talet. På gården ligger backstugan Björkholmen som 
flyttades till platsen tidigt 1900-tal, sädesmagasin, stensatt jordkällare, ladugård och ett 
timrat uthus med dubbla portar. På Havsjö 1:4, Havsjöbygget finns en bod med falufärgad 
locklistpanel och lunettfönster, den övriga bebyggelsen består av ett tegelbeklätt bostadshus 
från 1920, större ladugård och nya ekonomibyggnader.  
 
 

 
Fällhemmet 1, Havsjö 1:26.  
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Uthusbyggnader på Fällhemmet 1, Havsjö 1:26. 
 

 
Detalj på uthus på Fällhemmet 1, Havsjö 1:26. 
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Ladugården på Fällhemmet 2, Havsjö 1:27. 
 

 
Haraldstorp 1:1. 
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Magasin på Haraldstorp.  
 

 
Haraldstorp 1:1, backstugan Björkholmen.  
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Haraldstorp 1:1, jordkällare.  
 

 
Havsjö 1:4, Havsjöbygget 1. 
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Karaktärsdrag landskap  
-Öppet kuperat landskap med olika typer av fornlämningar 
-Småskaliga gårdsmiljöer med bevarade uthus 
-Äldre vägnät som följer landskapet  
 
Karaktärsdrag Havsjö by 
-Byggnadernas volymer 
-Frontoner med öppna verandor i bottenvåningens entrépartier  
-Faluröd locklistpanel  
-Ljusa fönster i trä 
-Vitmålade omfattningar  
 
Karaktärsdrag Stugan på Havsjöbygget 
-Byggnadens volym 
-Faluröd locklistpanel med vattbräda  
-Vita tvåluftsfönster med spröjs i trä 
-Vita lunettfönster med spröjs i trä  
-Vita omfattningar och knutar  
-Träportar utan fönster  
-Tvåkupigt lertegel  
 
Karaktärsdrag Torpet på Havsjö 1:18 
-Byggnadens volym 
-Faluröd locklistpanel  
-Vita tvåluftsfönster med spröjs i trä 
-Vita lunettfönster med spröjs i trä  
-Vita omfattningar och knutar  
-Port med liggande panel i trä 
-Takpannor   
 
Karaktärsdrag Humlahemmet  
-Byggnadens volym   
-Stengrunden 
-Faluröd locklistpanel  
-Panelens offerbrädor  
-Tvåluftsfönster med spröjs i trä  
-Vitmålade omfattningar  
-Den öppna verandan med snickarglädje  
-Takpannor 
 
Karaktärsdrag Humlahemmet, magasinet 
-Byggnadens volym  
-Faluröd locklistpanel  
-Vitmålade panelavslutningar på gavelpartierna  
-Vitmålade lunettfönster i trä  
-Vitmålade fönster med krysspröjs i trä  
-De mörka portarna i trä med liggande panel  
-Vällingklockan  
-Takpannor  
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Karaktärsdrag Havsjö 1:34 
-Byggnadens volym 
-Locklistpanel  
-Takpannor  
 
Karaktärsdrag Havsjö 1:34, uthus 
-Byggnadernas volymer 
-Locklistpanel  
-Takpannor  
-Portar med överljus i trä  
-Vitmålade fönster med spröjs i trä 
 
Karaktärsdrag Havsjö 1:14, skolbyggnad 
-Byggnadens volym 
-Faluröd locklistpanel  
-Vitmålade flaggfönster i trä  
-Verandans ursprungsutförande  
-Takpannor  
-Tillhörande uthusbebyggelse  
 
Karaktärsdrag Fällhemmet 1 
-Byggnadens volym 
-Frontonen  
-Faluröd locklistpanel  
-Farstukvistens snickarglädje och stentrappa  
-Pardörrar 
-Vitmålade tvåluftsfönster med spröjs i trä  
-Interiöra dörrar och platsbyggda köket  
 
Karaktärsdrag Fällhemmet 1, uthusbebyggelse 
-Byggnadernas volym 
-Faluröd panel 
-Fasaddetaljerna  
-Vitmålade träfönster med spröjs 
 
Karaktärsdrag Haraldstorps mangårdsbyggnad 
-Byggnadens volym 
-Faluröd panel 
-Frontonen  
 
Karaktärsdrag Haraldstorp uthusbebyggelse 
-Byggnadernas volym och utformning  
-Byggnadernas antal och placering på gården  
-Faluröd panel 
-Vitmålade träfönster med spröjs 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Utöver den höga koncentration av fornlämningar som finns här, är även senare bebyggelse 
och agrar påverkan av högt värde i området. Detta för att den är relativt intakt, ofta utan 
påverkan från nyuppförda strukturer. Byggnadernas placering har inte förändrats märkbart 
och deras relation till varandra och landskapet ger fortfarande en tydlig bild av hur området 
såg ut redan i slutet av 1800-talet. Här är det av vikt att även ett värde tillskrivs gårdarnas 
uthus, då de utgör en stor det av områdets karaktär och bebyggelsehistoriska värde. 
Humlahemmet intar en särställning som ett gott exempel på en välbevarad och 
karaktäristisk agrarmiljö från 1800-talets mitt. Mangårdsbyggnaden på Havsjö 1:26 har en 
delvis bevarad interiör som ökar dess kulturhistoriska värde. 
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R4 Sunneränga  
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Hammarsberg 2:3, Sunneränga 1:2-1:4, 2:2, 2:4, 
2:5, 2:7-2:10, 3:2-3:4, 3:6, Hammarsberg 1:9, 2:3, Nöbbele 1:2, Skedhemmet 1:5, Sunneränga 1:2, 1:3, 
1:4, 2:2, 2:4, 2:5, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 3:2, 3:3, 3:6, 3:7, 3:8. 
 
Klass 1: Riksintresseområde 
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 

Klass 2: Sunneränga 2:5 (Hammarsberg 1)            
Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 

Klass 3: Sunneränga 1:3 (Norra Sunneränga 2), Sunneränga 1:4 (Norra Sunneränga 1), 
Sunneränga 3:7 (Södergård 2), Sunneränga 2:5 (Hammarsberg 1),   Hammarsberg 2:3 
(Hammarsberg 3) 
Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 
Klass 4: Sunneränga 3:3 (Sunneränga 1), Sunneränga 2:4 (Mellangård 2) 
Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kartbild från Länsstyrelsen. 
 
På höjderna öster om riksväg 32 och Vidabäckens dalgång, breder bebyggelsen i 
Sunneränga ut sig med sina karaktäristiska röda parstugor och gårdsmiljöer. Området 
kännetecknas av ett storslaget, kuperat och bördigt odlingslandskap med talrika 
agrarhistoriska inslag. Genom områdets västra delar sträcker sig den gamla kungsvägen 
mot Kalmar. Sunneränga kan beläggas som boplats från förhistorisk tid, genom de många 
fornlämningarna i området. I anslutning till bebyggelsestråket finns bland annat 
stensättningar och domarringar från äldre järnåldern. Utmed resterna av den gamla 
kungsvägen står en runsten som vittnar om platsens centrala betydelse under vikingatiden. 
Strax norr om runstenen finns en milsten från 1700-talet. Bebyggelsen utgörs av ett tiotal 
gårdar och några bostadshus, av vilka Sunneränga södergård har en intakt bystruktur och 
delvis bevarade interiörer i ladugården med bland annat tröskvandring för oxar. På gården 
finns en mycket välbevarad enkelstuga och ett magasin, båda i liggtimmer. Karaktäristiskt 
för bebyggelsen i området är mangårdsbyggnaderna som utgörs främst av stora, rödfärgade 
1800-tals tvåvåningsparstugor, samt ett par bostadshus med sexdelad plan från samma tid. 
Till gårdsmiljöerna hör en intressant och tidstypisk ekonomibebyggelse uppförd under 
perioden 1900-1950, samt några äldre timrade uthus och jordkällare.  
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Sunneränga Södergård 3:7.  
 

  
Enkelstugan på Sunneränga 3:3.                                           Timrat magasin på Sunneränga Södergård 3:7.                   
 
Utmed landsvägen Eksjö-Tranås finns en smedja/verkstadsbyggnad från sekelskiftet 1900. 
Nästan all bebyggelse inom området är rödfärgad med vita fönsteromfattningar och 
tegeltak. Till gårdarna hör uppvuxna trädgårdar med stora och gamla frukt- och vårdträd. 
Odlingslandskapet är präglat av en levande landsbygd med ett aktivt jordbruk. Inslagen av 
åkerholmar och odlingsrösen är stort på markerna uppe på åsen, medan de mot väster 
sluttande markerna har dominerats av stordrift inom jordbruket. Sunneränga är ett 
pedagogiskt och väl valt exempel på en nordsmåländsk by som genom skiftesreformerna 
under 1800-talet splittrades genom att bebyggelsen flyttades ut på ägorna. Tack vare den 
bördiga jorden och de goda möjligheterna till att försörja sig på jordbruket, uppfördes i 
Sunneränga ovanligt stora huvudbyggnader. 
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Sunnerängas odlingslandskap.  
 

  
Enkelstuga på Sunneränga Södergård 3:7, samt sädesmagasin Sunneränga 2:5, mycket välbevarat, flyttat till 
platsen 1857. 
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Sunneränga 2:4. 

 

 
Stensatt jordkällare Sunneränga 2:4. 
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Sunneränga 1:4, Norra Sunneränga 1. 
 
Sunneränga 1:4, Norra Sunneränga 1 med antecknat byggnationsår 1909. Lantbruksenhet 
med fyra byggnader av olika karaktär och ålder, alla med utsikt från åsen. Det slätputsade 
bostadshuset med mansardtak sticker ut i området med sin form och färgsättning. 
Byggnaderna är mycket välbevarade men delvis ansatta av fuktskador. Sunneränga 1:3, 
Norra Sunneränga 2 har en intakt gårdsmiljö med välbevarad bebyggelse. En utbyggd 
parstuga, timrad ladugård, verkstadsbyggnad och magasin. Garage med äldre regelverk och 
en mindre stuga och en påbyggd bod på ladugården. Hammarsberg 2:3 byggdes som skola 
1875 och fungerade som skolbyggnad fram till 1945. Mellan 1948-1995 användes 
byggnaden som missionshus och kom därefter i privat ägo. Byggd på hög naturstensgrund, 
vitputsad fasad och grönmålade flaggfönster samt betongpannor som takbeläggning. 
Välbevarad byggnad med ursprungliga fönster och verandadörrar i den mindre frontespisen. 
Tillhörande uthus i dåligt skick. Sunneränga 2:5, Hammarsberg 1, en välbevarad gårdsmiljö 
i kuperad terräng med högresta äldre träd. Mangårdsbyggnad i 6-delad plan från omkring 
1880 är delvis förändrad, men inga stora ombyggnationer har skett på senare tid. Även 
många bevarade detaljer i interiören såsom planlösning, trappa, bakugn mm. Delar har bytts 
ut men inga större renoveringar sedan 1940-talet. Det är även då upprustningen av den 
äldre statarbostaden skedde.  
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Denna har två lägenheter och inredningen från den tiden och tidigare finns kvar. Utöver 
dessa byggnader finns här en ladugård från 1895. På 1940-talet fick den ett tillägg av teglad 
fasad i stalldelen och 1952 ett skyddsrum. Nyare stallinredning i byggnad som öppnats upp i 
nock och en äldre bod med vällingklocka hör till gårdsmiljön. Här finns också flera källare, 
både fristående och en inbyggd under ett kök.   
 
 

 
 

  
Sunneränga 1:3, Norra Sunneränga 2. 
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Skolan på Hammarsberg 2:3. 
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Sunneränga 2:5, Hammarsberg 1. 
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Karaktärsdrag landskap  
- Höjdryggsknutet odlingslandskap med fornlämningar  
- Spridd bymiljö med välbevarad bebyggelse  
- Stora mangårdsbyggnader och uthusbebyggelse från 1800-talet  
- Vägsträckning av 1800-talskaraktär med runsten och milstolpe 
 
Karaktärsdrag Sunneränga Södergård 3:7 
- Byggnadens volym    
- Linoljemålad locklistpanel  
- Tvåluftsfönster med spröjs i trä 
- Frontespis  
- Farstukvist  
- Takpannor 
 
Karaktärsdrag Sunneränga Södergård 3:7, ladugård och stall  
- Byggnadernas volymer     
- Falurött liggtimmer och stående panel   
- Vitmålade träfönster med varierad storlek och spröjs  
 
Karaktärsdrag Sunneränga Södergård 3:7, magasinet   
- Byggnadens volym      
- Falurött liggtimmer och rödmålade knutar 
- Faluröda trädörrar med liggande panel    
- Kvadratiskt träfönster med spröjs  
- Faluröda träluckor med liggande panel  
- Tvåkupigt lertegel   
 
Karaktärsdrag Sunneränga Södergård 3:7, enkelstugan  
- Opanelad liggtimmerstomme upp i nock  
- Vita knutar  
- Vita profilsågade fönsterfoder  
- Kvadratiska tvåluftsfönster med spröjs i trä 
 
Karaktärsdrag Sädesmagasin Sunneränga 2:5 
- Byggnadens volym      
- Plintar med musskyddsplåt    
- Falurött liggtimmer  
- Vita knutar och omfattningar  
- Luckor och öppningar  
- Fönsterfria trädörrar  
 
Karaktärsdrag Sunneränga 3:3  
- Byggnadens volym      
- Faluröd locklistpanel  
- Knutlådor  
- Enkupigt lertegel  
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Karaktärsdrag Sunneränga 1:4, Norra Sunneränga 1  
- Byggnadens volym      
- Stensockel   
- Den slätputsade fasaden  
- Enkeldörr i trä, glasad och med spröjs  
- Pardörrar i trä, glasade och med spröjs 
- Spröjsade tvåluftsfönster i trä  
- Farstukvist utan dekor  
- Frontespis med spröjsad balkongdörr 
- Trekupiga takpannor   
 
Karaktärsdrag Sunneränga 1:3, Norra Sunneränga 2 
- Byggnadens volym      
- Faluröd locklistpanel  
- Spröjsade tvåluftsfönster i trä  
- Glasverandan med dess fönster och pardörrar  
- Tvåkupigt lertegel  
 
Karaktärsdrag Sunneränga 1:3, uthusbebyggelse  
- Byggnadernas volym       
- Faluröda timmerväggar  
- Faluröda paneler  
- Småspröjsade fönster i trä  
- Dekorativa dörrar i trä med utvändig regling   
 
Karaktärsdrag Hammarsberg 2:3, skolbyggnad  
- Byggnadernas volym 
- Hög granitgrund i suterräng         
- Spritputsad fasad   
- Ramar av slätputs kring fönster, dörrar, hörn och takband  
- Flaggfönster i trä   
- Frontespis med spröjsade pardörrar i trä  
- Öppen högrest veranda    
- Enkupiga takpannor  
 
Karaktärsdrag Hammarsberg 1, mangårdsbyggnad  
- Byggnadens volym       
- Hög naturstensgrund, delvis putsad  
- Äldre, delvis rundad faluröd locklistpanel   
- Breda frontespiser centralt på långsidorna   
- Spröjsade träfönster   
- Vita fönsterfoder och breda vitmålade gavellister 
- Djupa takutsprång med profilsågade takfotstassar   
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Karaktärsdrag Hammarsberg 1, parstuga 
- Byggnadens volym i två våningar  
- Naturstensgrund i suterräng  
- Faluröd locklistpanel  
- Pardörrar med fönster  
- Kvadratiska tvåluftsfönster av trä med spröjs 
- Profilerade fönsterfoder 
- Gavlarnas lunettfönster 
- Takpannor    
- Byggnadens interiör med dörrar, eldstäder, trappa, lister och de invändiga fönsterfodren  
 
Karaktärsdrag Hammarsberg 1, magasin  
- Byggnadens volym och timmer   
- Faluröd fasad  
- Knutlådor 
- Dubbla dörrar utan fönster 
- Luckor och spröjsade fönster i trä 
- Vällingklocka 
- Takpannor 
 
 Karaktärsdrag Hammarsberg 1, stallbyggnad 
- Byggnadens volym  
- Faluröd fasad  
- Vita småspröjsade fönster i trä   
- Portar utan fönster med liggande panel  
 
Karaktärsdrag Sunneränga 2:4, tvillingstugan   
- Byggnadens volym  
- Faluröd locklistpanel  
- Kvadratiska tvåluftsfönster med spröjs i trä 
- Gavelsidornas lunettfönster i trä  
- Takpannor  
 
Karaktärsdrag Sunneränga 2:4, ladugården  
- Byggnadens volym  
- Faluröd panel 
- Vitmålade fönster i trä med olika variationer av spröjsning  
- Svarta träportar  
- Stensatta körbron  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Tydligt exempel på by som flyttades ut genom skiftesreformerna under 1800-talet. De 
bördiga markerna gav goda förutsättningar och i Sunneränga uppfördes ovanligt stora 
huvudbyggnader runt mitten av 1800-talet. Området har en lång historisk kontinuitet med 
ett stort antal fornlämningar och den gamla kungsvägen berättar om Sunnerängas tidigare 
centrala roll. Det väl hävdade odlingslandskapet som samverkar med en till stor del 
välbevarad bebyggelse förstärker bevarandevärdena.  
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R5 Flisby sockencentrum   
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Flisby Klockaregård 1:1, 1:5, 1:10, 1:11, 1:12, 
1:13, 1:14, 1:16, 1:19, 2:1, 3:1.  
 
Klass 1: Riksintresseområde, Klockaregård 1:13 Flisby kyrka.  
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 
Klass 2: Klockaregård 1:1 (hembygdsgården), Klockaregård 1:19 (Klockaregård 3, prästgården), 
Klockaregård 1:16 (skolbyggnaden). 
Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 
Klass 3: Klockaregård 1:1 (hus 12), Klockaregård 1:1 (kyrkstall), Klockaregård 1:11 (Fridhem 
1).  Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kartbild från länsstyrelsen. 
 
På västra delen av sluttningen ner mot Flisbysjön, på åskrönet mellan den och 
Knutstorpssjön, ligger Flisby sockencentrum i ett öppet odlingslandskap. Området är rikt på 
fornlämningar och byn består idag av karaktäristiska gårdsmiljöer och byggnader som 
tidigare varit skola, äldreboende och prästgård. Synbara spår från hur människan verkat i 
årtusenden finns på en mängd platser. Ett stort gravfält med omkring 45 fornlämningar, 
som utgörs av ett röse, sex högar, 37 runda stensättningar, en rest sten och en 
ödekyrkogård med en ruin av medeltidskyrka. Fornlämningarna härstammar mestadels från 
yngre järnålder (400-1050 e. Kr.).  
 
Flisby sockencentrum är ett bra exempel på den förändring många sockencentrum 
genomgick under 1800-talets mitt. Församlingen växte och en ny kyrka byggdes. Den 
nuvarande kyrkan är en nyklassicistisk byggnad av ansenliga dimensioner. Den byggdes 
1850-53 efter ritningar som bearbetades av J A Hawerman vid Överintendentämbetet. Från 
tidigare kyrkobyggnader finns bevarat vissa äldre inventarier: en dopfunt från 1100-talet av 
Bestiarius, ett triumfkrucifix från senare delen av 1200-talet, där den lidande Kristus ännu 
bär kungakrona, ett rikt skulpterat altarskåp från 1500-talet och en predikstol i ek med 
bilder från intarsia från 1642. Orgeln byggdes av Sven Nordström 1855-56. 
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Före detta skolbyggnad, idag församlingshem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkstallarna.  
 
 

Flisby kyrka. 
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Mitt emot kyrkan ligger den före detta skolan, en tvåvåningsbyggnad i senempire, uppförd 
1853. Den har fasader av gråmålad locklistpanel, knutlådor utformade som pilastrar i 
kolossalordning samt ett entréparti med en gavelformad frontespis i takfallet. Spröjsade 
originalfönster följer den triangelformade spetsen med ett centralt placerat rundfönster.  
 
150 meter nordost om kyrkan och utmed den gamla vägsträckningen ligger de gamla 
kyrkstallarna. Byggnaden är mycket välbehållen, med röd locklistpanel och sadeltak. De 
bruna portarna längs långsidan har småspröjsade överljus i vitt. Strax sydväst om den nya 
kyrkan ligger ruinerna av medeltidskyrkan som, efter mönster från cistercienserklostret i 
Nydala, har rakavslutat kor. Vid utgrävningar har man dock funnit spår efter en ännu äldre 
kyrka. Dessa båda kyrkor var förmodligen gårdskyrkor åt den stora sätesgård eller 
kungsgård som fanns här under medeltiden. Intill kyrkoruinen finns en ödekyrkogård och 
där står, uppradade längs kyrkogårdsmuren, en mängd gravstenar från 1700- och 1800-
talen. Söder om kyrkan ligger prästgården, ursprungligen från 1767 men påbyggd en 
våning omkring 1850. Den har fasader i gulmålad, dubbelfasad spontpanel i olika riktningar. 
En bred frontespis dominerar byggnadens uttryck där nedre plan består av ett inbyggt rum 
och den övre delen en öppen veranda som avslutas i nock med ett större lunettfönster. Den 
äldre bottenvåningen har kvadratiska tvåluftsfönster i vitt och övervåningen fyrluft med sex 
rutor. På den välbevarade prästgården återfinns även flera större uthus av olika ålder. Vid 
sjön ligger brygghus och tvättstuga som idag står på fastighet 1:1. Flygelbyggnad, 
tiondebod, vedbod och redskapsbod finns kvar medan en mindre snickarbod revs 1920, 
arrendatorbostad revs 1917 och stall, vagnsbodar, loge och ladugård revs 1929.  
 

 
Gamla prästgården med tillhörande uthusbebyggelse.  
 

 
Uthusbebyggelse tillhörande gamla prästgården. 
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Brygghuset.  
 
Hembygdsgården, strax väster om kyrkan, består av en mangård från tidigt 1700-tal flyttad 
från Dämparp, en bod från Lid (sent 1600-tal) och en ladugård med logdel flyttad från torpet 
Nöden i Mosshult.  
 

 
Hembygdsgården.  
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Hembygdsgården.  
 

 
Hembygdsgården.  
 
Längst i söder inom riksintressets gräns, ligger som sista hus Fridhem på 1:11. Troligtvis 
byggnader från tidigt 1900-talet som fått en egen liten tomt i samband med 
egnahemsrörelsen. Utöver bostadshus finns ett välbevarat uthus med dass. Platsens namn 
återfinns med stora bokstäver i järngrinden, vilket är något som berättar om denna tids 
stolthet över att få äga sitt eget hem. De nya småbrukarna döpte ofta sina fastigheter till 
namn som Fridhem, Eriksro, Johanneberg och Annelund. Byggnaden har på senare tid 
tillgänglighetsanpassats. 
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Fridhems bostadshus.  
 

 
Fridhems järngrind.  
 

 
Fridhems uthus med dass.  
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Karaktärsdrag landskapet  
-Öppet odlingslandskap 
-Tydlig bystruktur från flera utvecklingsepoker  
-Trähusbebyggelse  
 
Karaktärsdrag Flisby kyrka 
-Byggnadens volym  
-Ljus spritputsfasad 
-Ramar av slätputs kring dörrar och fönster 
-Småspröjsade valvfönster i trä 
-Mönstrade portar i trä  
-Klocktorn 
- Svart falsat plåttak 
- Välbevarad nyklassicistisk interiör 
- Gravkor på kyrkogården   
 
Karaktärsdrag skolbyggnaden  
-Byggnadens volym  
-Stengrunden 
-Oljemålad locklistpanel 
-Ljusa pilastrar  
-Tvåluftsfönster med spröjs i trä  
-Pardörr utan glasning  
-Klassicerande inramning av dörrpartiet  
-Den gavelformade frontespisen  
-Frontespisens äldre spröjsade fönster i trä och deras inramning  
-Tvåkupigt tegeltak 
-Dubbla utkragade skorstenar  
 
Karaktärsdrag Kyrkstall  
-Byggnadens volym  
-Faluröd locklistpanel  
-Bruna träportar 
-Småspröjsade överljus 
-Omfattningar i vit oljefärg   
-Takpannor  
-Den delvis bevarade interiören  
 
Karaktärsdrag prästgården  
-Byggnadens volym  
-Den breda frontespisen med balkong  
-Den spontade panelen med olika riktning  
-Spröjsade fönster i trä  
-Lunettfönster i trä   
-Takpannor 
 
Karaktärsdrag prästgårdens uthusbebyggelse 
-Byggnadernas volymer   
-Faluröda träpaneler  
-Spröjsade fönster i trä  
-Knutlådor  
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Karaktärsdrag hembygdsgården  
-Byggnadernas volymer   
-Naturstensgrunder   
-Omålade timmerfasader   
-Spröjsade träfönster   
-Tjärade trädörrar  
-Takspån och torvtak  
-Den utvändiga tröskvandringen  
 
Karaktärsdrag Fridhem  
-Byggnadens volym   
-Stengrund   
-Faluröd locklistpanel    
-Spröjsade tvåluftsfönster i trä   
-Entré med öppen farstukvist och balkong   
-Takpannor  
-Järngrind med namntext   
 
Karaktärsdrag Fridhems uthus 
-Byggnadens volym   
-Faluröd locklistpanel    
-Spröjsade träfönster   
-Bruna trädörrar utan fönsterpartier    
 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Det är av stor vikt att bevara byns struktur, färgskala och omgivande öppna landskap, då 
utformningen berättar om förändringen som skedde i många sockencentrum under 1800-
talet. Kyrkomiljön med kyrka, kyrkogård, prästgård, skola och kyrkstallar samt det 
intilliggande gravfältet är av högt kulturhistoriskt värde.  
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R6 Sniparp  
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Floryd 1:4, 1:5, Göstorp 1:6, 1:12, Malmbäcks-
Berg 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, Norra Hiarum 2:6, 2:7, Rommen 1:15, 1:17, 1:18, Rösum 
1:7, Slätteryd 1:2, 1:4, 1:5, 1:7, 2:8, 2:9, 2:10, Sniparp 1:8, 1:11, 1:12, Viresjö 1:2.  
 
Klass 1: Riksintresseområde 
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 
Klass 2: Malmbäcks-Berg 1:2 (Berg 7), 1:5, 1:8 (Berg 11), 1:9 (Berg 12), 1:10, 1:11 (Berg 10) 
Rommen 1:17 (Rommensås 14). Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
Kartbild från länsstyrelsen.  
 

Cirka fem kilometer nordost om Malmbäcks samhälle i kommunens västra del ligger 
Sniparp-Rommenområdet med en större fornlämningskoncentration längst i norr. I nord-
sydlig riktning genom området slingrar sig den gamla vägsträckningen mellan Forserum 
och Almesåkra. Vägen som följer åskrönet, kantas på båda sidor av svagt sluttande och 
öppna odlingsmarker som är helt dominerade av jordbruksdrift. Längst i söder är inslaget av 
ängs- och hagmarker stort och det finns flera ängslador bevarade. Längst i öster bildar 
Rummaån och dess dalgång en naturlig gräns för området. Vid Rommen i områdets norra 
del finns vid ”Skansen”, två bevarade gravfält från yngre järnåldern. Dessa omfattar cirka 30 
gravanläggningar i form av stensättningar, resta stenar, rösen och två domarringar. Just 
domarringar är vanliga längs de vattendrag som under förhistorisk tid använts som 
transportleder. För mer information, läs kulturmiljöunderlagets fornlämningsdel.  
 
Ängsladorna är fotograferade av Anders Franzén, Jönköpings läns museum.  
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Ängslador på fastigheterna Berg 1:8 och Berg 1:11.  
 

 
Ängsladan på Berg 1:8. 
 

       
Ängsladorna på Berg 1:8, Berg 1:10 och Berg 1:9.  
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På fastigheten Berg, i områdets södra del, finns ett stort antal ängslador som uppförts under 
sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Dessa användes till förvaring av hö, som senare under 
hösten eller vintern transporterades hem till gården som vinterfoder. Förekomsten av 
ängslador i det flacka odlingslandskapet som kantas av barrskog, ger området närmast en 
norrländsk prägel. Områdets ängslador är vanligtvis uppförda i regelverkskonstruktion med 
omålade brädor och taktäckning av plåt. Någon enstaka lada är dock rödfärgad och någon 
har sticktak. Det omgivande odlingslandskapet är väl hävdat och ännu präglat av aktiv 
jordbruksdrift. Området har lång historisk kontinuitet och har haft bosättning sedan 
förhistorisk tid, vilket fornlämningskoncentrationen från järnåldern längst i nordväst 
vittnar om.  
 
 

   
Ängsladorna på Berg 1:17 och Berg 1:2.  
 
 
Landskapets karaktärsdrag 
-Öppna odlingsmarker i svagt sluttande terräng  
-Slingrande äldre vägsträckning 
-Ängsladelandskap  
 
Bebyggelsens karaktärsdrag 
-Omålade brädpaneler   
-Dörrpartier som smälter in i byggnadernas paneler 
-Fönsterfria byggnader  
-Sadeltak belagda med pannplåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området har lång kontinuitet av jordbruksdrift som bland annat visar sig i en hög 
fornlämningskoncentration och det för Småland, ovanligt stort antal ängslador. Dessa är av 
högt kulturhistoriskt värde då de i låg grad är ombyggda och till stor del välvårdade. De 
förmedlar en god bild av hur landskapet brukats och sett ut.  
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R7 Norra Sandsjö 

Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Prinsnäs 1:2, 1:3, 1:7, 1:9, Sandsjö 1:1, 1:2, 1:4, 
1:5, 1:6, 1:8, 1:13, 1:14, 2:1, 2:2, 2:3, 2:8, 2:13, 3:1, S:1, Vallsjöbäck 1:8. 
 

Klass 1: Riksintresseområde, Sandsjö kyrka,  
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 
Klass 2: Sandsjö 2:2 Sockenmagasinet (Norra Sandsjö kyrka 1) 
Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 
Klass 3: Sandsjö 1:1 (Norra Sandsjö prästgård 2), Sandsjö 1:6 (Runstensgatan 8), Sandsjö 1:14 
(Sandsjö Björkelund 1), Prinsnäs 1:2 (Prinsnäs 1), Sandsjö 1:13 (Runstensgatan 6) 
Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kartbild från länsstyrelsen.  
  
Sockencentrum i öppet odlingslandskap kring en kyrka som ursprungligen uppfördes under 
1100-talets senare hälft. Området sträcker sig väster om och i anslutning till Sandsjön. På 
Runåsen, ett par hundra meter öster om kyrkan, står en 2½ meter hög runsten (Sm71) som 
är ovanlig då den nämner sex släktled smålänningar: Ärinvad lät resa denna sten efter 
Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans fader, (och) Hära, hans fader, och 

Tegn, hans fader, (och) efter 
dessa fem förfäder. Namnet 
Tegn tolkas som ”friboren 
man” och han kan ha levt redan 
under 800-talet e Kr. Övriga 
fornlämningar i området är 
rösen, runda stensättningar, en 
rest sten, jordbrukshistoriska 
lämningar som fossil 
jordbruksmark, fornåkrar och 
stensträngar, sentida 
byggnader respektive 
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byggnadslämningar, två minnesstenar samt platser med traditionsuppgifter, en milsten och 
en stensättning. Kyrkan uppfördes med ett absidavslutat kor och märken efter 
medeltidskyrkans fönster och en igenmurad dörr, syns fortfarande på den södra långväggen. 
Sin nuvarande utformning fick kyrkan 1696-1709 med sin rektangulära plan, vitputsade 
fasader och sadeltak. Taket är högt, brant och belagt med tjärade spån. 1709 fullbordades 
den storslagna barockinteriören, där taket har ett högt tunnvälvt parti i mitten och plana 
sidopartier dekorerade av Johan Columbus. Predikstolen och altaruppsatsen är rikt 
utsmyckade, med målningar föreställande Nattvarden, Kristus i Getsemane och 
Korsnedtagningen. De är inramade av kolonner, listverk och skulpturer i barock. Här finns 
även en epitafiemålning av Johan Printzensköld och hans familj, bredvid vapensköldar från 
traktens adelssläkter. Dopfunten är från 1100-talet med reliefer av fabeldjur, troligen 
huggen av Bestiarius. Kyrkan har ett triumfkrucifix från 1400-talet samt en klockstapel i trä 
från 1600-talets mitt.  
 

 
Sockenmagasin från 1814.  
 
Omedelbart nordost om kyrkan ligger sockenmagasinet från 1814 med fasader av faluröd 
locklistpanel och fiskbensmönstrade portar och fönsterluckor. Taket är belagt med 
betongpannor. Byggnaden ägs av Sandsjö hembygdsförening. Den nuvarande prästgården 
är från 1897 och har fasader av gulmålad locklistpanel och rött tegeltak. Intill ligger ett 
löneboställe med bostadshus från 1940-talet, rödfärgat liksom uthus och ekonomibyggnader. 
Väster om prästgården, finns den gamla prästgårdsbyggnaden som har sitt ursprung i 1700-
talets början.  
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Den är av parstugetyp med fasader som idag består av vitmålad locklistpanel och en 
taktäckning av tegel. Byggnaden är omgjord över tid men bär på en intressant del av 
områdets historia då Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga journalist, växte upp i huset 
eftersom fadern tjänstgjorde som kyrkoherde i Sandsjö kyrka.  
 

 
Nuvarande prästgård i Norra Sandsjö.                                          Den gamla prästgården i Norra Sandsjö.                                                             
 
 

 
Sandsjö 1:14 Björkelund. 
 
Söder ut längs Runstensgatan påträffas Björkelund, ett kronohemman med tillhörande 
ladugård och smedja, byggt omkring 1850. Putsad grund, äldre falufärgad locklistpanel och 
vitmålade tvåluftsfönster med handblåst glas. Vindsvåningen har mindre tredelade fönster 
med rektangulär form. Öppen veranda med snickarglädje och äldre pardörrar med speglar 
och spröjs. Takbeklädnaden består av mörka betongpannor. Smedjan har stora spröjsade 
fönster med sexton rutor i varje parti, faluröd locklistpanel och tak av lertegel. Utkragad 
skorsten i rött tegel med plåthuv. Bruntjärade portar med liggande panel skyddar ett par 
ockragula pardörrar med 6 rutor i varje dörr.  
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Prinsnäs herrgård. 

 
 

 
Västra flygeln. 

 

 
Östra flygeln.  
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Vid Prinsasjöns södra del ligger herrgårdsanläggningen Prinsnäs, tidigare Söndrarp. 
Gården bestod förr av ett skatte- och kyrkohemman, och fick sitt namn efter Johan 
Printzensköld som fick området som förläning efter sina insatser i 30-åriga kriget.  
Printzensköld blev efter freden i Roskilde 1658 utnämnd till guvernör på Bornholm, där han 
efter bara 224 dagar i tjänst blev mördad.  
 
Ättens sista medlem, Anna Charlotta, var gift med bergsrådet Christian Benjamin von 
Schéele, som ägde Prinsnäs från mitten av 1700-talet. Han anlade 1758 en spiksmedja i 
Prinsfors, vilken kan sägas utgöra en början på socknens industriella utveckling. 
Herrgårdens corps-de-logi härstammar från 1660-talet men är ombyggt 1760 och 1860. En 
salsbyggnad i nyklassisk stil i 1½ våning, med en stor frontespis i det tegeltäckta 
mansardtaket. Fasaden har oljevit locklistpanel. Interiört finns det i hallen fyra 
väggmålningar av Pehr Hörberg, troligen målade 1768. De två flygelbyggnaderna har 
rödfärgad locklistpanel och takbeklädnad av svarta betongpannor respektive rött enkupigt 
taktegel. Sädesmagasinet är uppfört på 1830-talet i rödfärgat liggtimmer. Ladugården är 
byggd 1948. 
 

 
Sädesmagasinet Prinsnäs herrgård. 
 
Områdets karaktärsdrag 
-Området karaktäriseras av sitt öppna odlingslandskap i sluttningen mot Sandsjön 
-Stort antal ladugårdar av stor volym och stensatta körbroar  
-Trähusbebyggelse med locklistpanel och öppna verandor  
-Vita fönsteromfattningar och svarta portar  
 
Kyrkans karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Det tjärade spåntaket  
- De tjärade spånbeklädda gavlarna 
- Vitputsade fasaderna med röd dekormålning och med djupa fönsternischer  
- Tätspröjsade fönster i trä  
- Portarnas utformning och material  
 
Klockstapelns karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den faluröda konstruktionen i trä  
- De svarta luckorna 
- Det tjärade spånbeklädda taket  
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Sockenmagasinets karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Faluröd locklistpanel  
- Fiskbensmönstrade portarna i tjärat trä  
- Fiskbensmönstrade fönsterluckor i tjärat trä   
 
Nya prästgårdens karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasadbeklädnad i trä   
- Spröjsade fönster i trä   
- Takpannor   
 
Gamla prästgårdens karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasadbeklädnad i trä   
- Spröjsade fönster i trä   
- Takpannor   
- Vindsfönsternas utformning i trä  
 
Björkelunds karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den faluröda locklistpanelen   
- De spröjsade tvåluftsfönsterna i trä  
- De rektangulära vindsfönstrens utformning i trä  
- Stentrappan 
- Verandans snickarglädje  
- Pardörrarnas utformning i trä  
- Takpannor   
 
Prinsnäs huvudbyggnads karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Oljemålad locklistpanel 
- Spröjsade fönster i trä   
- Lertegelbeklätt mansardtak  
- Frontespis med dess veranda och pelare   
 
Flyglarnas karaktärsdrag 
- Byggnadernas volym 
- Byggnadernas knutlådor  
- Faluröd locklistpanel  
- Kvadratiska tvåluftsfönster i trä med fyra rutor 
- Ytterdörrar i trä 
- Tätspöjsat fristående överljusfönster i trä  
- Högra flygelns enkupiga tegeltak  
- Vänstra flygelns takpannor och vällingklocka  
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Sädesmagasinets karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Byggnadens grundstenar  
- Timmerkonstruktionen i sin helhet  
- Fönsterluckor  
- Gallerförsedda fönstergluggar  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kyrkomiljön utgör en viktig del av områdets kulturhistoriskt intressanta värden med sin 
klockstapel, sädesmagasin och prästgårdar. Området visar även på samhällets tillväxt kring 
kyrkan och socknens industriella utveckling med sina smedjor från senare delen av 1700-
talet. Trots den förhållandevis glesa bebyggelsen, visar den upp en variation av 
byggnadstyper som med sina varierande funktioner visar det som varit en förutsättning för 
landsbygdens verksamheter. Flera byggnader är mycket välbevarade med många 
ursprungliga detaljer som skapar ett högt kulturhistoriskt värde.  
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R8 Område Fagertofta-Danstorp 
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Danstorp 1:3, 1:6, Fagertofta 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 
 
Klass 1: Riksintresseområdet  
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 

Kartbild från länsstyrelsen. 
 
Fornlämningskoncentration på moränmark och hagmark (Hallängen) öster om denna. Där 
ligger ett gravfält bestående av cirka 40 fornlämningar. Dessa utgörs av ett röse, en rund 
stensättning, en treudd och arton domarringar samt en krets av järnåldersdösar. De enstaka 
fornlämningarna utgörs av ett röse, troligen från bronsåldern, samt fem kvadratiska och sex 
rektangulära stenkretsar. Området är röjt och restaurerat 1940, då man fann brända ben, kol 
och aska. Stensättningarnas form hänför gravfältet till folkvandrings- och vendeltid, 400-
800 e. Kr. Fornlämningarna inom området spänner sålunda tidsmässigt mellan 1800 f. Kr. 
och 70 e. Kr. och vittnar om den betydelse bygden haft ända sedan förhistorisk tid.  
 
Områdets karaktärsdrag  
- Hagmark med mycket sten och stensättningar   
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området uppvisar en hög fornlämningskoncentration av högt kulturhistoriskt värde. Läs 
mer på kulturmiljöunderlagets fornlämningsdel.  
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Del 3 Nässjö stad  
 
De olika objektens lokalisering får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. 
Där går det hitta alla kommunens objekt i kartform och det går även att söka på 
fastighetsbeteckning och adress.   
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912a Resecentrum 
Järnvägsgatan 9 A-H, fastighet Nässjö 13:8 
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
 
Järnvägsstationen, nu Resecentrum, uppfördes 1864 och ritades av SJs förste arkitekt, Adolf 
Wilhelm Edelsvärd. Byggnaden var ursprungligen en reveterad träkonstruktion, som 
efterhand byggts ut i flera etapper - 1913-16 då bland annat persontunneln under spåren 
anlades, och 1937 då det stora fönstret mot banan tillkom, ritat av SJs tredje arkitekt Birger 
Jonsson. Järnvägsstationen omskapades till Resecentrum efter en ombyggnad 1992, då 
mittpartiet höjdes till tre våningar med ett klockverk på taket. Flyglarna är fortfarande i en 
våning, och har behållit Edelsvärds ursprunliga rundbågemotiv. Kommunikationsleden ut 
mot tågen sker inte längre via persontunneln, utan via en övergång där rulltrappor och 
hissar tar passagerarna ner till perrongerna. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens huvudsakliga volym 
- Putsfasaderna, delvis med kvaderindelning 
- Den övergripande fönsterindelningen med fönster med spröjsmarkering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Trots att byggnaden flera gånger ombyggts och tillbyggts, är den som företeelse en av 
Nässjös viktigaste byggnader, och en symbol för den järnväg som starkt bidrog till stadens 
uppkomst. 
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912b Överliggningshuset 
Lokstallarna 1, Fastighet Nässjö 13:5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Byggnaden uppfördes ursprungligen som ett överliggningshus med expeditionslokaler, och 
ritades av SJs arkitekt Folke Zettervall 1896. Huset är uppfört av rött tegel med 
dekorationer i form av profileringar. Flertalet av fönsterna är av fyrluftstyp med högt 
placerad tvärpost. Tredje våningen har mindre enluftsfönster, placerade i grupper om två. 
Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor. Sockeln är av huggen granit.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i tre våningar 
- Fasaden av rött tegel med olika dekorationer 
- Fönsterindelningen med fönster av fyrluftstyp med högt placerad tvärpost 
- Sadeltaket belagt med enkupiga tegelpannor 
- Sockeln av huggen granit 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är en välbevarad del av en större helhet i Nässjös järnvägsområde, och därmed 
en viktig del i stadens historia.  
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912c Banvaktsstugan 
Järnvägsgatan 3, fastighet Gamla staden 1:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Banvaktsstugan uppfördes 1864, och är därmed en av de äldsta byggnaderna i Nässjö. Den 
är dessutom den mest välbevarade av SJs originalbyggnader från årtalet. Banvaktsstugan 
ritades utifrån en typritning av Adolf Wilhelm Edelsvärd. 2003 rustades byggnaden upp av 
elever från Qvarnarps byggnadsvårdskurs på ett pietetsfullt vis. Byggnaden har en stomme 
av timmer och en locklistpanel med ett dekorativt spetsmotiv, målat i falurött.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym med utskjutande byggnadskroppar 
- Fasaden av locklistpanel med röd slamfärg 
- Fönsterindelningen med äldre fyrluftsfönster med högt placerad tvärpost 
- Sadeltaket belagt med papp 
- Byggnadens sockel av sten och betong 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är en välbevarad del av en större helhet i Nässjös järnvägsområde, och därmed 
en viktig del i stadens historia. Dess status som en av Nässjös äldsta byggnader gör den 
också till en stark symbol för staden.  
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912d Banmästarbostaden 
Brogatan 10, fastighet Nässjö13:9 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Banmästarbostaden uppfördes på 1930-talet vid den så kallade pinnakajen, ett namn som 
kommer ifrån pinnstolsfabriken som hade sin utlastning på järnväg på området. Officiellt 
heter området Ångsågen, efter den ångsåg som en gång fanns där museet idag ligger. 
Byggnadens regelstomme har en fasad av gul locklistpanel. Enligt Nässjö järnvägsmuseum, 
som idag använder byggnaden, ska den ha renoverats på 1950-talet. Uthuset och 
lagerbyggnaderna har rödmålad locklistpanel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammanhållna, rektangulära volym 
- Fasaden av locklistpanel i gul kulör 
- Fönsterindelningen med träfönster med mittpost 
- Byggnadens sadeltak belagt med takpannor 
- Sockel av sten och betong 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är en välbevarad del av en större helhet i Nässjös järnvägsområde, och därmed 
en viktig del i stadens historia.   
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913 Nässjö stadsplan/gatustråk 
Järnvägsstationen – Stortorget – Karlagatan – Stadsparken, fastighet Gamla staden 1:1 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
 
Nässjö stad är i allt väsentligt ett resultat av utläggningen av Södra stambanan och 
tillkomsten av en hållplats här 1864. Järnvägen drogs fram över hemmanet Runneryds ägor 
och en järnvägsstation, en stinsbostad och ett järnvägshotell byggdes i anslutning till 
stambanan samma år. En av hemmansägarna, lantmätaren Samuel Gustav Esping, ritade 
1864 en plankarta över området mellan Runnerydssjön och Ingsbergssjön. Kartan visar en 
rutnätsplan med långa gator parallellt med järnvägen, och kortare tvärgator. Esping utgick 
från järnvägsstationens läge och lät en bred esplanad leda upp till ett torg och därefter lät 
han Källgatan (nuvarande Karlagatan) fullfölja axeln mot Ingsbergssjön. Espings förslag 
blev emellertid inte det officiella underlaget till stadens planering. I stället var det 
lantmätaren Anders Magnus Lindeblad i Jönköping som upprättade detta.  
 
Idén till planen hämtade Esping med all säkerhet från chefsarkitekten vid Statens Järnvägar, 
Adolf Wilhelm Edelsvärd, och hans år 1859 publicerade artikel ”Idealstadsplan för 
järnvägsorter”. Denna avsåg Falköping-Ranten och förutsatte ett relativt obebyggt 
markområde där järnvägen delade av området i en framsida, där stationen vette mot det 
blivande stadsområdet med bostads- och affärshus samt parker, och en baksida, där man 
skulle anlägga industrier och annan miljöstörande verksamhet. Idealstadsplanen hade som 
tidens ”mode” föreskrev de allmänna egenskaperna för att motverka brandspridning och 
dålig hygien. Därutöver fick järnvägsstationen en central roll. Stationshuset utgjorde ena 
polen i en axel som fortsatte tvärs igenom stadens mest centrala del. Byggnaden utgjorde en 
monumental fond sedd från centrum. Axeln fortsatte från stationen med en trädplanterad 
esplanad/park, ett torg, ytterligare en esplanad och i andra delen av axeln en offentlig 
byggnad som till exempel en kyrka eller park. Stadens gatunät byggdes upp i ett 
rutnätssystem med en hierarkisk differentierad ordning där vissa gator utgjorde en 
överordnad struktur och kunde förses med träd. Andra gator betraktades som underordnade 
– sekundära. Den så kallade axeln var i denna struktur viktigast då den framhävde 
järnvägens betydelse. Gatumönstret i hela idealplanen var strikt rutnätsformat med en 
uttalad symmetri. Industrikvarter lokaliserades utmed järnvägen i dåvarande stadens 
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ytterområden. Bostäder och industri separerades från varandra och järnvägens betydelse 
blev även här accentuerad. Rutnätsplaner i allmänhet har anor från renässansen och passade 
väl in i det rationella ingenjörstänkande som präglade järnvägsbyggandets epok. Att lägga 
ut en stadsplan var närmast en lantmäteriuppgift och inte en konstnärlig eller arkitektonisk 
uppgift i denna tid av rationell industrialism. Reaktionen mot detta tänkande syns tydligt i 
de omgivande stadsdelarnas mer organiska former som skapades under 1900-talet. 
 
Det finns fler exempel på järnvägssamhällen som tillkom ungefär samtidigt som Nässjö och 
med stadsplaner, som också inspirerades av Edelsvärds modell som presenterades 1859. Ett 
är Katrineholm med sin rutnätsplan och stadsbebyggelse på ena sidan av spårområdet och 
industri på den andra. Ett annat exempel är Älmhult där järnvägstrafiken öppnades 1862. 
Älmhult har bedömts vara ett av de tydligaste och mest välbevarade exemplen på denna 
järnvägsanknutna planutformning. Både Katrineholms stadskärna och Älmhult är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Hässleholms stadskärna har en liknande bakgrund, men 
är inte av riksintresse. 
 

 
Nässjö torg, stadshus och gatustråk.  
 
Espings plan har dock fått notera ett avsteg från rutnätet i form av den nuvarande 
Anneforsvägen, som var Runnerydsgårdarnas förbindelseled till landsvägen mot Eksjö. När 
Nässjö växte, insåg befolkningen i de omgivande socknarna järnvägens betydelse och då 
blev Anneforsvägen en naturlig infartsväg österifrån. En hel del bebyggelse uppstod då på 
ömse sidor om Anneforsvägen. Att integrera en befintlig gatusträckning som tydligt bryter 
huvudmönstret tyder på en pragmatisk hållning hos Esping och denna kontrast förtydligar 
snarast Espings för övrigt strikta rutnätsplan. Espings plan godkändes aldrig officiellt, utan 
fungerade som ett arbetsredskap vid tomtförsäljningar och nyuppförda hus ritades in 
efterhand på originalet. År 1881 kom en kunglig förordning där olika stadgor för bland 
annat byggnation, hälsovård och ordning meddelades.  
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Detta gjorde Nässjö järnvägsstation med omgivningar till ett municipalsamhälle och 
gränserna för detta redovisades på en byggnadsplan, ritad av förste lantmätare Anders 
Magnus Lindeblad i Jönköping, vilken antogs av municipalstämman i maj 1882. Denna plans 
gränser innefattar det vi kallar ”Gamla staden”.  
 
När Nässjö har expanderat har fler stadsplaner antagits, både för de omkringliggande 
områdena och för den gamla stadskärnan. Detta har skett exempelvis när Nässjö blev stad 
1914 och det bestämdes att stadsområdet skulle omfatta hemmanen Runneryd, Åker, 
Ingsberg och Handskeryd. År 1908 hade stadsingenjör Nils Christiansen påbörjat arbetet 
med en reviderad stadsplan och under 1914 utfördes omfattande mätningsarbeten av 
Allmänna Ingenjörsbyrån i Stockholm. Den som kom att slutföra planarbetet blev 
stadsingenjören i Göteborg, Albert Lilienberg. År 1918 antog stadsfullmäktige Lilienbergs 
stadsplan och 1922 fastställdes den av Kungl. Maj:t. Den utgör än idag grunden för 
planarbetet inom tätorten. Även om de centrala delarna av stadsplanen är höggradigt 
oförändrade sedan 1860-talet har gaturummet kommit att gestaltas på olika sätt. De äldsta 
fotografierna visar gatubilder med grusade gator och ett för kreaturen inhägnat torg. Den 
omgivande bebyggelsen var låg och av trä. Torget började stensättas 1898, medan 
stenläggningen av gatorna intensifierades omkring 1910. Flera av stadskärnans gator har 
haft trädplanteringar genom åren. Bland annat Rådhusgatan skall ha erhållit träd i slutet av 
1880-talet. Detta kan ses i ljuset av de omfattande stadsbränderna i Sundsvall, Umeå och 
Lilla Edet i juni 1888 eftersom plantering av träd i stadsmiljön tänktes förhindra 
gnistspridning i händelse av en brand. Trots trädplanteringen i Nässjö drabbades samhället 
av en omfattande brand 1892.  
 
I äldsta tid utgjordes gatubeläggningen av grus, men detta har efter hand ersatts av mer 
beständiga material. En förhållandevis stor andel av gatumarken är belagt med gatsten i 
olika dimensioner. Detta material har även nylagts i senare tid. Användning av natursten i 
olika former, i stället för betongmarksten, framhåller det gamla gatunätets historia och ger 
intryck av kvalitet. Många av stadens byggnader som ligger invid gatukorsningarna har 
avfasade hörn. Detta har sin grund i en nationell byggnadsstadga som antogs 1874. Där 
bestämdes att hörnbyggnader skulle erhålla en 45-gradig vinkel eller en rundad avslutning.   
 
Till stadsstrukturens immateriella kulturarv hör gatunamnen. De tidigaste gatunamnen 
hade sitt ursprung i lantmätaren Espings byggnadsplan. Omkring 1920 företogs en översyn 
av gatunamnen och denna är i allt väsentligt fortfarande gällande. 
 
Karaktärsdrag 
-Gatunätets och de allmänna platsernas utbredning inom det avgränsade området generellt 
-Rutnätets centrala och breda axel mellan järnvägsstationen och Stadsparken med viktiga 
byggnader och platser (järnvägsstation, hotell, torg, rådhus/stadshus, kulturhus, stadspark), 
markbeläggning, planteringsytor, växtlighet, äldre belysningsstolpar och siktlinjen från 
stationen till stadsparken/Ingsbergssjön.  
-Siktlinjer längs gatustråk 
-Den stadsmässiga markbeläggningen och särskilt äldre material som storgatsten, 
smågatsten, kullersten samt större rännstensblock av natursten 
-De ofta förekommande fasade hörnen på hörnbyggnader vid gatukorsningar 
-Träd och särskilt de som skapar linjer, i regel utefter någon av huvudgatorna 
-Skalan på den bebyggelse som ligger i liv med trottoar/gatumark. Denna omfattar i regel 
en höjd på ca 3–4 våningar 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning   
Stadskärnans planstruktur, gatunät, viktiga byggnader och platser placerade och formade 
efter Edelsvärds idealstadsplan för järnvägsorter. Nässjö utgör ett tydligt exempel på 
utformningen av ett nyetablerat järnvägssamhälle under den tidiga järnvägsepoken.  
 

 
Vy åt öst. 
 

 
Vy åt öst sett från tågstationen. 
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914a Kvarteret Äspingen och Gropen 
Rådhusgatan 43, fastighet Gropen 6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Ett bostadshus i två våningar med lägenheter även i vindsvåningen. Ritat 1923 av 
byggmästare Johan A. Karlsson i 1920-talsklassicism. Byggnaden har en slätputsad fasad 
med markerade hörn, en rundad portal, fyrluftsfönster med tätspröjsade bågar upptill och ett 
brutet sadeltak. Huset byggdes ursprungligen för bröderna Walfridsson, som hade sin fabrik 
inne på gården. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med rundad port 
- Den putsade fasaden 
- Fönsterindelningen med fönster av fyrluftstyp med högt placerad tvärpost och 

tätspröjsade övre bågar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus med koppling till kvarterets övriga 
kombinerade industri- och bostadsarkitektur.   
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914b Kvarteret Äspingen och Gropen 
Prästgatan 5, fastighet Gropen 11 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
AB EOS lät uppföra detta bostadshus i 2½ våning ritat av stadsingenjör Nils Christiansen 
1912. Detta reveterade trähus visar upp en jugendfasad mot Eosparken, med ett burspråk 
krönt av en balustrad i smidesjärn framför en hög rundad frontespis. Huset har takkupor i 
det brutna taket av falsad plåt. Ursprungligen innehöll huset två stora femrumslägenheter 
och en takvåning, men detta ändrades vid en ombyggnad 1987.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis 
- Den putsade fasaden med listverk 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost och högt placerad tvärpost 
- Byggnadens brutna tak med beläggning av falsplåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus med koppling till kvarterets övriga 
kombinerade industri- och bostadsarkitektur.   
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914c Kvarteret Äspingen och Gropen 
Storgatan 46, fastighet Gropen 12 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna fabriksanläggning i putsat tegel uppfördes 1908 för AB EOS efter en ritning av Jonas 
Karling från Jönköping. Hörnpartiet har ett karaktäristiskt utseende med två 
trappstegsgavelformade frontespiser. 1956 köptes fastigheten av maskinförsäljningsfirman 
Stenbergs. Samtidigt byggdes huset till mot norr med lokaler för utställningsändamål.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med två frontespiser 
- Den putsade fasaden 
- Den övergripande fönsterindelningen med fönster av fyrluftstyp med högt placerad 

tvärpost och tätspröjsade övre bågar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på ett bostadshus med koppling till kvarterets övriga 
kombinerade industri- och bostadsarkitektur.   
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914d Kvarteret Äspingen och Gropen 
Storgatan 48, fastighet Gropen 10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
År 1913 lät AB Wärme uppföra ett tvåvåningshus med vidhängande verkstadsdel i en 
våning. Tegelbyggnaderna byggdes efter disponentens, ingenjör Ernst Rudell, egna 
ritningar. Från 1921 ägdes fastigheten av Jästfabriken och i lokalerna tillverkades 
förpackningsmaskiner för jäst av firma Br. Svärd. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med en lägre och en högre del 
- Den röda tegelfasaden 
- Den övergripande fönsterindelningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på en byggnad med koppling till kvarterets övriga 
kombinerade industri- och bostadsarkitektur.   
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914e Kvarteret Äspingen och Gropen 
Storgatan 50, fastighet Gropen 5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
Denna fabriksbyggnad i rött tegel uppfördes 1913 för AB Lindéns hemmaskiner efter 
ritningar av ingenjör Nils Christiansen. Fasaden mot gatan är symmetrisk med en 
trappgavelformad frontespis i mitten, flankerad av två breda frontespiser. Huset är tämligen 
oförändrat exteriört och är ett gott exempel på det tidiga 1900-talets industriarkitektur. AB 
Lindéns tillverkade stickningsmaskiner för hemmabruk. Verksamheten var framgångsrik 
och firman var kunglig hovleverantör till såväl det svenska som det danska kungahuset. 
Från 1938 till mitten av 1960-talet hade Gunnars fabriker sin postorderverksamhet i huset. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den röda tegelfasaden 
- Fönsterindelningen och de ursprungliga, tätspröjsade fönstren av trä 
- Det brutna taket med åtminstone delvis falstäckning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på ett bostadshus med koppling till kvarterets övriga 
kombinerade industri- och bostadsarkitektur.   



109 
 

914f Kvarteret Äspingen och Gropen 
Storgatan 53, fastighet Äspingen 2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Jäst- och spritfabriken var en av det tidiga Nässjös viktigaste industrier. Företaget startades 
av P A Sandstedt i Vallsjö utanför Sävsjö 1879, men verksamheten flyttades 10 år senare till 
Nässjö. År 1895 var anläggningen landets näst största jästfabrik och länets enda 
brännvinsbränneri. Då bestod anläggningen av träbyggnader, men efter en brand 1911 
uppfördes samma år en ny fabriksbyggnad. Denna ritades av Anders Roland som var knuten 
till firman Krüger & Toll i Stockholm. Det är en massiv tegelbyggnad i tre våningar med ett 
kraftigt, fyrkantigt torn vid den södra gaveln. Fasaden sträcker sig längs järnvägen och 
tornet med sitt tälttak utgör ett landmärke i staden.  
 
År 1919 uppfördes vinkelbyggnaden, likaledes i tre våningar och i tegel, samt en nu riven 
vaktmästarbostad. År 1933 ändrades takformen från sadeltak till säteritak och detta är nu 
belagt med skiffer. En intilliggande disponentbostad revs på 1980-talet. Tornet inrymde ett 
vattenmagasin, eftersom det gick åt vatten vid jästtillverkningen. Vattnet var också den 
direkta orsaken till att företaget flyttade sin verksamhet till annan ort 1959. Företagets 
avfallsprodukter var utomordentligt svåra att rena och utsläppen hade alltsedan 
begynnelsen förorsakat stora problem i de omgivande vattendragen. Fabrikskomplexet är 
ett välbevarat stycke industriarkitektur med tegel, glaspartier, putsade blinderingar samt 
skiffertak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volymer och särskilt det markerade tornet 
- Tegelfasaderna med de putsade blinderingarna 
- Den övergripande fönsterindelningen, ställvis med tätspröjsade fönster av trä 
- Den lägre flygelns gjutjärnsfönster 
- Taken, delvis av säterityp, belagda med skiffer 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på en ovanligt stor och välbevarad industrianläggning uppförd 
i nydanande betongteknik och med en karaktärsfull gestalning. Fabriken har varit en av de 
största industrierna i Nässjö och är därför av mycket hög betydelse för stadens historiska 
sammanhang. 
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915a Kvarteret Kyrkan 
Prästgatan 13, fastighet Kyrkan 4 
Klass: 1 - Byggnadsminne (KML 3, 4 kap) 
 

 
 
Nässjöbornas kyrka låg tidigare i den gamla kyrkbyn en bit från samhället, vilket med tiden 
upplevdes vara opraktiskt. Därför startades 1893 en insamling och en kyrkobyggnadsfond 
bildades. Året därpå bildades sällskapet Lutherska Kyrkobyggnaden som drev frågan vidare. 
Efter långa diskussioner om kyrkans placering enades man 1905 om den nuvarande platsen 
vid ”utsiktshöjden” och 1907 fick man in ritningar från arkitektfirman Hagström & Ekman i 
Stockholm. Kyrkobyggnaden började uppföras 1908. Den 19 december 1909 invigdes 
kyrkan av biskop Herman Lindström, ungefär ett halvår försenat bland annat beroende på 
den rikstäckande storstrejken. 
 
Kyrkan är byggd i baltisk tegelgotik. Vid uppförandet användes förstklassiga material; det 
röda teglet var från Minnesberg, yttertaket är täckt av skiffer, tornen är klädda med koppar 
och portarna är av ek. Vid renoveringen 1961 fick kyrkan ett nytt altare av slammat tegel 
med en kalkstensskiva på. De tre korfönstrena utsmyckades av konstnären Elis Lundqvist, 
Huskvarna, på temat Ljuset. Kyrkan ligger på en höjd och har ett dominerande läge i staden. 
Från kyrkotornet låter bland annat Tre Mariors Klocka, donerad till kyrkan av Carl 
Peterson.  
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med byggnadskropparna i fria grupperingar 
- Trappgavlarna, tegelfasaderna och takskiffret 
- Fönstrena, målade såväl som omålade 
- Interiörens valvbågar och luftiga kyrkorum 
 
Ändring av byggnaden kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kyrkan berättar om Nässjös snabba tillväxt kring sekelskiftet och om det nya Nässjös 
självständighet gentemot den gamla orten Nässjö som ligger norr om nuvarande centrum. 
Exteriören är en sen exponent för det nygotiska kyrkobyggandet. Interiört såväl som 
exteriört är kyrkan välbevarad. 
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915b Komministerboställe 
Kyrkogatan 11, fastighet Kyrkan 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Byggnaden uppfördes som komministerboställe 1928 efter en ritning av Gustav Ruthér. 
Huset byggdes om till kyrkoherdebostad 1967 då fönstren byttes och entrén ändrades. 
Huset är av trä, reveterat med grå spritputs, vitputsade hörnkedjor och detaljer i den breda 
frontespisen samt ett brutet sadeltak. Byggnaden är idag privatbostad. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskroppens volym 
- Den putsade fasaden med hörnmarkeringar 
- Den övergripande fönsterindelningen 
- Det brutna taket med takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en villa i 1920-talsklassicistisk stil, som visserligen är 
förändrad men som har anknytning till kyrkomiljön.  
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915c Nässjö församlingshem 
Mariagatan 20, fastighet Kyrkan 4 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
På 1990-talet tillkom ett nytt församlingshem nordväst om kyrkan. Mariagården, som 
församlingshemmet heter, uppfördes under år 1996 efter ritning av Nässjöarkitekten 
Thomas Spjuth. Mellan kyrkan och församlingshemmet skapades en underjordisk gång. Den 
tillbyggda anläggningen är väl anpassad i terrängen, med två våningar mot Mariagatan och 
en våning mot öster. Fasaden är slätputsad i samma kulör som kyrkans röda tegel, med gula 
fönster och svart plåttak. Mariagården invigdes 1997 av biskop Anders Wejryd. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volymer, särskilt mot Mariagatan och kyrkan 
- Den underjordiska gången och dess gestaltning med granitblock, kopparkupor och 

planterade takyta 
- Putsfasaden med röd kulör anpassad till kyrkans tegel 
- Den övergripande fönsterindelningen 
- De uppdelade takfallen belagda med falsplåt 
- Det innanför ytterdörrarna liggande kyrktorget med dagerbrunn till suterrängvåningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på en välanpassad komplementbyggnad för församlings-
verksamhet. 
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916 Norråsaskolan 
Prästgatan 15, fastighet Läroverket 7  
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
 
Byggnaden uppfördes som samskola 1911-12 efter ritningar av malmöfirman Ewe & Melin. 
Skollängan var ursprungligen betydligt kortare, men den förlängdes åt väster 1939 i samma 
stil efter ritningar av Carl Ericsson. Gavelmotivet kan spåras i den tegelgotik som 
exempelvis finns i S:t Petri kyrka i Malmö. Arkitekterna August Ewe och Carl Melin hade 
utsikt över denna kyrka från sin arbetsplats i Petrihus, en byggnad som de själva ritat och 
också försett med just en tegelgotisk gavel. Norråsaskolan har fasader i mörkrött tegel och 
ett brant tegeltak med sekundära takkupor. Den breda trappgavelformade frontespisen, som 
med sina vitputsade blinderingar höjer sig över entrén, utgör ett av stadens landmärken. 
Senare tillbyggnader har gjorts på baksidan. De ursprungliga ytterdörrarna i skolans 
huvudingång har gått förlorade, men dessa rekonstruerades omkring 2010. Framför 
skolbyggnaden finns en terrass omgärdad av en granitmur. Skolbyggnaden kompletterar 
kyrkan som karaktärsbyggnader i denna del av staden.  
 
Nässjö samskoleförening bildades på privat initiativ 1903 och till höstterminens början 
ropades fyra klasser upp i provisoriska lokaler i Stora hotellets övervåning. Från 1910 kunde 
man avlägga realexamen vid skolan. Den 2 november 1912 invigdes Nässjö Samskola och 
året därpå blev den kommunal mellanskola under Kungliga Skolöverstyrelsen. År 1928 
inrättades den fyraåriga samrealskolan, med två parallellklasser. Sex år senare kunde man 
välja handelslinje i de två högsta klasserna. År 1948 gav regeringen tillstånd till kommunalt 
gymnasium och våren 1951 utexaminerades de första studenterna i Nässjö. År 1955 
förstatligades skolan och blev högre allmänt läroverk. År 1971 slogs gymnasiet, fackskolan 
och yrkesskolan samman och flyttade till den nybyggda Brinellskolan. Skolan inrymmer 
numera grundskolans högstadium och har bytt namn till Norråsaskolan. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym, dock ej mot baksidan 
- Tegelfasaden med viss mönstermurning 
- Fönsterindelningen, enstaka fönster är ursprungliga 
- Sadeltaket med beläggningen av röda tvåkupiga pannor 
- Byggnadens kraftiga sockel av grovt huggen granit 
- Trapphuset med ursprunglig fast inredning 
- Den öppna platsen framför skolbyggnaden och dess stenmursomgärdade terrass 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Skolan är en arkitektoniskt genomarbetad monumentalbyggnad, som ska ses i sammanhang 
med de andra kommunala byggnaderna som donationsbyggnadskommittén lät uppföra på 
1910-talet. Trappgaveln, som syns från stora delar av Nässjö stad, är betydande för 
stadsbildens helhet. 
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917a Område Anneforsvägen 
Köpmansgatan 17, fastighet Felsteget 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 

 
Detta reveterade hyres- och affärshus i två våningar uppfördes 1908. Huset både ritades och 
ägdes av J Runesten. Fasaden är stram med regelbundna fönsterrader, och en kraftigt 
profilerad list skiljer våningsplanen åt. Takgesimsen är också profilerad, men sedan länge 
klädd med plåt. Flertalet fönster, utom de i byggnadens sydvästra del, är ursprungliga. 
Hörnet är avfasat och taket har små, halvmåneformade takkupor över hörnet och åt 
Kyrkogatan. Bostadsbebyggelsen i området hade denna skala och detta utseende och det är 
därför av största vikt att huset bevaras som en del av skalan och stadskaraktären vid 
Kyrkogatan. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den putsade fasaden med gesimser 
- Fönsterindelningen med originalfönster av trä med högt placerad tvärpost 
- Sadeltaket med nätta takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett affärs- och bostadshus från 1900-talets första 
hälft. 
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917b Område Anneforsvägen 
Kyrkogatan 1, fastighet Felsteget 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta trevåningshus av tegel uppfördes 1928 i återhållsam 1920-talsklassicism. Huset ägdes 
av J Runesten och ritades troligen även av honom. Fasaden åt gatan har röd spritputs medan 
fasaden åt gården är av tegel. Fönstren är av tvåluftstyp med två spröjsar i varje båge. 
Portalen mot gatan har ett ovalt fönster. Upptill på fasaden finns en putsad tandsnittsfris i 
takfallet samt tre halvmåneformade takkupor, vilka ger klassicerande drag till byggnaden. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Putsfasaden mot gatan med takgesims och gårdens tegelfasad 
- Fönsterindelningen med originalfönster av trä, d.v.s. tvåluftsfönster med två spröjsar i 

varje båge 
- Sadeltaket med nätta, halvmåneformade takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett bostadshus från 1900-talets första hälft. 
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917c Område Anneforsvägen 
Kyrkogatan 3A , fastighet Felsteget 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
År 1940 ritades detta funktionalistiska trevåningshus av Gustav Ruthér. Här finns 
treluftsfönster och moderniserade balkonger över entrén. En öppen portgång leder in mot 
gården. Trots sin modernisering bidrar huset till det stadsmässiga intryck som fasaderna vid 
denna del av Kyrkogatan förmedlar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med portgången 
- Slätputsfasaden med vita fönsterinramningar 
- Fönsterindelningen med stående poster 
- Sadeltaket med nätta takkupor och tegelskorstenar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett mindre välbevarat exempel på ett bostadshus från 1900-talets första hälft. 
Dess fasad är en viktig del i det helhetsintryck som denna del av Kyrkogatan ger. 
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917d Område Anneforsvägen 
Kyrkogatan 3B, fastighet Felsteget 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
Ursprungligen låg på denna plats troligtvis ett trähus, som Gustav Ruthér ritade om 1941. 
Huset var möjligen tänkt att passa in med det intilliggande huset på Kyrkogatan 3A. Ruthér 
blandade friskt stilelement, med burspråk ovanför entrén och en fyrkantig funkiskupa i 
takfallet. 1996 brandskadades huset svårt, och året därpå ritades ett nytt av Thomas Spjuth. 
Detta hus har samma volym som Ruthérs hus hade, men med flera mindre takkupor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och den rödputsade fasaden med takgesims 
- Den symmetriska fönsterindelningen 
- Burspråket ovanför entrén 
- Den rundade dörromfattningen och pardörrarna med spröjsade fönster 
- Tegeltaket och takkuporna 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden har en längre historia med flera ombyggnationer och förändringar. Både Ruthér 
såväl som Spjuth har bidragit betydelsefullt till Nässjös byggnadsbestånd i och med sina 
arkitektuppdrag. Huset på Kyrkogatan 3B blir därmed ovanligt i och med att det bär drag 
från båda arkitekterna. Byggnadens fasad är en viktig del i det helhetsintryck som denna del 
av Kyrkogatan ger. 
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917e Område Anneforsvägen 
Bangårdsgatan 18, fastighet Felsteget 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta trevåningshus med fasader i gul slätputs ritades av Carl Ericsson 1935, och är 
gestaltat i huvudsakligen funktionalistisk stil. Fasaderna har treluftsfönster och en något 
klassicerande gavel åt Kyrkogatan. Mot nordväst finns sex balkonger. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och dess sex balkonger 
- Byggnadens kulör och de vita fönsterinramningarna 
- Slätputsfasaden med takgesims 
- Fönsterindelningen med huvudsakligen treluftsfönster 
- Sadeltaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett affärs- och bostadshus från 1900-talets första hälft.  
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917f Område Anneforsvägen 
Anneforsvägen 7, Kyrkogatan 5A-B, fastighet Hjorten 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Vid gatukorsningen ligger ett bostadshus av tegel, fyra våningar högt, med ett rundat hörn 
mot korsningen. Detta är ett för Nässjös dåvarande förhållanden ovanligt stort hus, med 
stora lägenheter som bland annat inrymde jungfrukammare och serveringsgång som är 
tecken på exklusivitet. Sådant förekom annars bara i de största villorna i Nässjö, eller i 
större städer. Arkitekten Eric Eurin från Växjö ritade huset 1939 för fastighetsägaren Axel 
Falk. Stora balkonger pryder rundningen mot gatan, och stora glasade partier i trapphusen 
är funktionalistiska drag i den annars återhållsamma tegelarkitekturen. Mindre typiskt för 
den allmäna tendensen för denna tid, är att huset alltid har haft en naken tegelfasad och inte 
blivit putsad. Genom fönster- och balkongbyten har byggnaden erhållit en något förändrad 
karaktär.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och rundade hörn 
- Tegelfasaden i mörkt tegel med bruna fönster och balkonger 
- Hörnbalkongerna mot gatukorsningen 
- Fönsterindelningen 
- Sadeltaket med takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett affärs- och bostadshus från 1900-talets första hälft.  
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917g Område Anneforsvägen 
Anneforsvägen 9A-C, Kyrkogatan 8, fastighet Råbocken 5 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus uppfördes 1930 i tre våningar med affärslokaler i en markerad 
suterrängvåning. Här lät arkitekten Gustav Ruthér 1920-talsklassicismen övergå i en 
begynnande funktionalism. Fasaderna har regelbundna fönsterband med tvåluftsfönster utan 
spröjsar, vilket var en nyhet på den tiden. Fönstren är ursprungliga och utåtgående i de 
övriga våningarna, men inåtgående i den nedre. Bakgården är inte lika avskalad utan har 
flera balkonger. Fasaden är slätputsad och byggnaden har ett flackt, rödfärgat plåttak med 
fyrkantiga takkupor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med balkonger mot gården 
- Slätputsfasaden i ljusgul kulör och gröna fönster 
- Fönsterindelningen med originalfönster av trä med endast mittposter 
- Sadeltaket belagt med plåt samt med nätta takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett affärs- och bostadshus från 1900-talets första hälft.  
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917h Område Anneforsvägen 
Bangårdsgatan 19, fastighet Älgen 7 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Stadsingenjör Nils Christiansen ritade detta bostadhus i två våningar med inredd takvåning. 
Byggnaden uppfördes 1911 och är ett reveterat trähus som är böjt på mitten. Huset hade 
ursprungligen ingång vänd mot staden, med en trappa upp till en veranda. Husets speciella 
form och läge gör det till ett landmärke i staden. Huset har dock undergått en hel del 
förändringar och har tidvis varit bland annat kafé och affärslokal. Numera är entrén flyttad 
till gårdssidan. Vid en renovering 1994 tilläggsisolerades långfasaderna så att 
kvadermarkeringarna försvann, men de finns kvar på gavlarna. Trots alla förändringar är 
huset viktigt i miljön kring Anneforsvägen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och böjda form 
- Putsfasaden med kvadermarkeringen 
- Fönsterindelningen 
- Det brutna sadeltaket med falsplåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett affärs- och bostadshus från 1900-talets första hälft. Dess 
ovanliga form bidrar till dess betydelsefullhet. 
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917i Område Anneforsvägen 
Bangårdsgatan 21, fastighet Älgen 7 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus och bryggeri uppfördes i tre våningar efter ritningar av stadsingenjör Carl 
Ericsson 1921. Västra delen var ursprungligen bryggeri med en försäljningslokal i 
gatuplanet. Husets östra del, krönt av en gavelfronton, innehöll bostäder. Idag finns 
bostäder i hela huset. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontonen 
- Slätputsfasaden 
- Fönsterindelningen, delvis med ursprungliga träfönster 
- Sadeltaket med takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett affärs- och bostadshus från 1900-talets första hälft. 
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917j Område Anneforsvägen 
Kyrkogatan 2A,C, 4, Köpmansgatan 19, 21, Bangårdsgatan 20, fastighet Vipan 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
AB Herrkonfektion grundades 1909 av bröderna Ljungqvist och man lät uppföra en 
fabriksbyggnad samma år efter ritning av stadsingenjören Nils Christiansen. 
Vaktmästeribyggnaden tillkom några år senare, ritad av samma arkitekt. År 1923 
tillbyggdes fabriken utmed Kyrkogatan, en tillbyggnad som ritades av byggmästaren John 
A. Karlsson. En ytterligare utbyggnad utmed Kyrkogatan gjordes 1936, signerad Gustav 
Ruthér. De tre byggnadskropparna ansluter väl till varandra, takhöjder har anpassats och 
nya entréer upptogs efter hand.  
 
Den sista utbyggnaden planerades så att den kom att sluta åt kvarteret mot Anneforsvägen. 
Man anlitade arkitekt Berger vid Industribyrån i Stockholm, och huset med den svängda 
entrén med sitt glasade trapphus över tre våningar stod färdigt 1950. År 1967 var krisen 
inom TEKO-industrin ett faktum och tillverkningen av herrkonfektion flyttades till 
nybyggda lokaler vid Sörängsvägen. Nässjö kommun köpte fastigheten och undan för undan 
flyttade kommunala förvaltningar in i kvarteret Vipan. Under 1970-talet och en bit in på 
1980-talet fanns Höglandsverken i två våningsplan med så kallade skyddade verkstäder. 
Idag innehåller huset till största delen kommunal förvaltning. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas olika volymer 
- Trapphuset, med äldre fast inredning, och den vertikala fönsteröppningen mot väster 
- Tegelfasaderna 
- Fönsterindelningen, numera vanligtvis med blinderingar 
- Det typiska sågtaket, numera över Café Vipan 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett uttryck för en betydelsefull industri i staden och byggnaden omfattar, 
trots förändringar, flera arkitektoniska kvaliteter. 
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918a Område Höjden-Ringen 
Dalagatan 13, fastighet Ringen 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna enfamiljsvilla i 1½ våning ritades av arkitekt Johan Lagerström 1921. Byggherre var 
bankdirektör Karl Swendsén. Den reveterade fasaden saknar dekorationer, men de 
tätspröjsade fönstren är försedda med fönsterluckor. Det branta taket har avvalmade 
gavelspetsar och två, för Lagerström karakteristiska takkupor. Nedanför skorstenen finns en 
liten lunettkupa. Sockeln är klädd med rundad fältsten. Entrén ligger vid den västra gaveln 
och vid den östra tillkom 1937 en utbyggnad i funkisstil signerad Johan Lund från 
Västervik. Utbyggnaden är i en våning och har en helt annan fönstersättning än huset i 
övrigt. Ovanpå är ordnat en uteplats med ett enkelt smidesräcke. Runt tomten går en mur 
av rundad fältsten, liksom sockeln, med ett spjälstaket av trä. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Putsfasaden utan dekorationer samt blindering 
- Fönsterindelningen med träfönster med tät spröjsning 
- Det ursprungliga sadeltaket med röda enkupiga tegelpannor 
- Sockeln, muren och staketet med rundad fältsten 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villan är ett välbevarat exempel på en villa inom ett område med flera påkostade 
villabyggnader från 1910- och 1920-talen.  
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918b Område Höjden-Ringen 
Gränsgatan 33, fastighet Höjden 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta är områdets äldsta hus. Den världsberömde metallurgen Johan August Brinell lät 
uppföra byggnaden 1911. Huset har en herrgårdsliknande karaktär med frontespiser i det 
brutna taket, klassicerande portik och en flygelliknande utbyggnad vid södra gaveln. Huset 
byggdes om 1962 i samband med att Odd Fellow övertog fastigheten, men det har i 
huvudsak behållit sitt ursprungliga utseende. Runt delar av tomten löper en mur av fältsten 
med slätputsade blinderingar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna av oljefärgsmålad locklistpanel 
- Fönsterindelningen med träfönster av olika slag 
- Det brutna taket med röda takpannor 
- Muren runt delar av fastigheten 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villan är ett välbevarat exempel på en villa inom ett område med flera påkostade 
villabyggnader från 1910- och 1920-talen, men har även en stark personkoppling till Johan 
August Brinell. 
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918c Område Höjden-Ringen 
Norråsagatan 19, fastighet Höjden 6 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna villa ritades av Gustav Ruthér 1921. Byggnaden hade ursprungligen seperata 
bostäder i alla tre våningarna. Huset visar tydliga drag av 20-talsklassicism och har en 
veranda med fyra kolonner som bär upp ett utskjutande burspråk. Flertalet fönster har högt 
placerad tvärpost med tät spröjsning upptill. Burspråkets fönster har en mer utvecklad 
spröjsning. Från det lätt utsvängda mansardtaket skjuter en mindre frontespis med voluter, 
omgiven av två rundade takkupor. Den reveterade fasaden har ljus puts med vita slätputsade 
hörnkedjor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaden av slätputs med hörnkedjor 
- Fönsterindelningen med ursprungliga träfönster av olika slag och dekorativa spröjsar 
- Det helvalmade, brutna taket med röda takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villan är ett välbevarat exempel på en villa inom ett område med flera påkostade 
villabyggnader från 1910- och 1920-talen. 
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918d Område Höjden-Ringen 
Kyrkogatan 18, fastighet Höjden 5 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Villaarkitekten Hugo Göransson ritade denna villa 1923. I varje våning inrymdes en bostad. 
Mitt på fasaden mot staden finns en veranda och en balkong av trä. Byggnadens mittparti 
kröns av en stor takkupa i det helvalmade taket. Huset är reveterat i ljus puts med vita 
slätputsade hörn. Byggnadens fönster är av fyrluftstyp med högt placerad tvärpost, frånsett 
fönstren på sydostfasadens mittparti, vilka är tätspröjsade. Entrén är ordnad i ett trapphus 
på den östra gaveln. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaden av slätputs 
- Fönsterindelningen med träfönster av olika slag 
- Det helvalmade taket med röda takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villan är ett välbevarat exempel på en villa inom ett område med flera påkostade 
villabyggnader från 1910- och 1920-talen. 
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919 Gäres villa 
Kyrkogatan 15, fastighet Venus 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
Denna villa i två våningar uppfördes 1923. Byggnaden har en nationalromantisk prägel, 
fasad med spritputs och huvudsakligen tätspröjsade fönster. Huvudingången har en portal 
och en ursprunglig ytterdörr. På södra gaveln finns en mindre fronton över en rundad 
balkong. Byggnaden har säteritak med fönster i takfallens vertikala parti. Takbeklädnaden 
består av enkupigt tegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med ursprungliga utskjutande byggnadsdelar 
- Fasaden med spritputs och sparsam dekor 
- Fönsterindelningen med ursprungliga träfönster med tät spröjsning 
- Ytterdörr i original med rutindelning 
- Säteritaket belagt med rött enkupigt tegel 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en välbevarad villa med påkostad gestaltning. 
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920a Storgårdskvarteret Pan 
Adress: Storgatan 58 A-B, Rådhusgatan 51 A-D. Fastighet: Pan 3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Det var i kvarteret Pan som Nässjös första större bostadskomplex uppfördes. Dessutom 
skedde detta på kommunalt initiativ. Första världskrigets orostider innebar bland annat att 
priserna på byggnadsmaterial ökade kraftigt och att räntorna höjdes. Detta innebar att 
bostadsbyggandet minskade samtidigt som inflyttningen till landets städer var stor. 
Resultatet av detta var en betydande bostadsbrist. För att hantera detta valde man från 
politiskt håll att stödja byggandet av egnahem och att ta initiativ till uppförande av 
kommunala bostadshus. Kommunala ledare i Nässjö med Albert Fritz och Ernst Ljungqvist i 
spetsen bildade AB Bostäder 1917. Nässjö stad köpte en större aktiepost och såväl 
förmedlade som gav lån till företaget. För gestaltningen av ett nytt stort bostadskomplex i 
kvarteret Pans sydöstra del anlitade man arkitekterna Ewe & Melin från Malmö. Otto Ryd 
byggde redan 1916 två hyreshus åt norr i samma kvarter och storgårdskvarteret slöts 1943 
då AB Bostäder byggde utmed Storgatan. Storgårdskvarter var egentligen en 
storstadsföreteelse, där barnen kunde hållas relativt skyddade på gården innanför husen, 
som ofta låg vid de alltmer trafikbelastade gatorna. Staden övertog 1943 aktiemajoriteten i 
AB Bostäder och under åren 1968–71 inordnades det under det kommunala 
fastighetsbolaget AB Linden. Detta bostadshus i tre våningar uppfördes med start 1917, 
efter ritningar av malmöarkitekterna Ewe & Melin. Byggnaden inrymde främst lägenheter 
om två rum och kök, men mitt på fasaden mot söder fanns även butikslokaler. Huset har en 
återhållsam klassicistisk karaktär med spritputsade bottenvåningar och slätputs högre upp. 
Fönstren var ursprungligen av fyrluftstyp med spröjsade fönsterbågar nedtill. 
Bottenvåningarna hade inåtgående fönster för att inte skjuta ut på trottoarerna, men annars 
var fönstrena utåtgående. Byggnadskropparna har sadeltak och ett par takfall bryts av 
frontespiser. Husen moderniserades invändigt 1978 och 1990. Genom en ovarsam 
renovering 2017 byttes originalfönster i trä ut till metallfönster. Byggnadsnämnden krävde 
inte återställande men att några träfönster på södra fasaden närmast Rådhusgatan skulle 
bevaras för framtiden. På grund av fönsterbytet sjönk objektet från klass 2 till klass 3.   
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Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volym med frontespiser 
- Fasaden med spritputs respektive slätputs i färgglada kulörer 
- Fönsterindelningen  
- Gårdsfasadernas enstaka vädringsbalkonger med smidesräcken 
- Socklarnas grovmönstrade putsytor 
- Sadeltak belagda med tvåkupiga tegelpannor 
- Trapphusens fasta snickerier 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnadskomplexet är ett exempel på ett mycket tidigt kommunalt intiativ för att lösa 
första världskrigets bostadskris. Det är gestaltat med hög kvalitet av arkitekter med 
anknytning till donationsbyggnadskommittén. 
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De flesta av byggnadens fönster är idag inte de ursprungliga, träfönstren har bytts ut mot metall. För att få en känsla för hur 
den en gång sett ut, finns dock ett par originalfönster kvar på södra fasaden. Lägg märke till varje våningsplans unika 
utformning.  
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920b Storgårdskvarteret Pan 
Storgatan 58 C-E, fastighet Pan 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Det var i kvarteret Pan som Nässjös första större bostadskomplex uppfördes. Dessutom 
skedde detta på kommunalt initiativ. Första världskrigets orostider innebar bland annat att 
priserna på byggnadsmaterial ökade kraftigt och att räntorna höjdes. Detta innebar att 
bostadsbyggandet minskade samtidigt som inflyttningen till landets städer var stor. 
Resultatet av detta var en betydande bostadsbrist. För att hantera detta valde man från 
politiskt håll att stödja byggandet av egnahem och att ta initiativ till uppförande av 
kommunala bostadshus.  
 
Kommunala ledare i Nässjö med Albert Fritz och Ernst Ljungqvist i spetsen bildade AB 
Bostäder 1917. Nässjö stad köpte en större aktiepost och såväl förmedlade som gav lån till 
företaget. För gestaltningen av ett nytt stort bostadskomplex i kvarteret Pans sydöstra del 
anlitade man arkitekterna Ewe & Melin från Malmö. Otto Ryd byggde redan 1916 två 
hyreshus åt norr i samma kvarter och storgårdskvarteret slöts 1943 då AB Bostäder byggde 
utmed Storgatan. Storgårdskvarter var egentligen en storstadsföreteelse, där barnen kunde 
hållas relativt skyddade på gården innanför husen, som ofta låg vid de alltmer 
trafikbelastade gatorna. Staden övertog 1943 aktiemajoriteten i AB Bostäder och under åren 
1968–71 inordnades det under det kommunala fastighetsbolaget AB Linden. 
 
År 1943 uppfördes detta hyreshus för AB Bostäder efter ritning av Sture Holmer. 
Byggnaden är uppförd i modernistisk stil och inrymmer tvårumslägenheter. Huset ligger 
närmare gatan än grannhuset från 1917, så arkitekten utrustade det äldre huset med 
balkonger mot söder, på det nyares gavel. De ursprungliga balkongerna har förändrats i 
närtid. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens huvudsakliga volym 
- Fasaden med puts utan dekor 
- Fönsterindelningen med två- respektive treluftsfönster 
- Sadeltaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett delvis förändrat exempel på ett funktionalistiskt bostadshus i sammanhang 
med andra kommunala bostadshus.  
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921 Gamla BB 
Mariagatan 45, fastighet Sänket 9 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Barnmorskan Anna Hassel lät 1926 uppföra ett förlossnings- och sjukhem, Nässjös första 
BB. Redan 1933 upphörde verksamheten och vanliga lägenheter inreddes. Huset är i två 
våningar med inredd vind, trästomme med reveterad fasad och plåtklätt tak med två 
halvmåneformade takkupor. Huset, som ritades av stadsingenjör Carl Ericsson, har en 
artikulerad portik med fristående kolonner av trä. Redan ursprungligen fanns det balkonger 
på gavlarna. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med betonad entréportik 
- Fasaden med spritputs i hög grad utan dekor 
- Fönsterindelningen med ursprungliga fyrluftsfönster med högt placerad tvärpost 
- Sadeltaket belagt med takpannor 
- Den låga, slätputsade sockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en tidig privat sjukvårdsbyggnad. 
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922 Carl Petersons villa 
Prästgatan 9, fastighet Sänket 1 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
Byggnaden uppfördes som bostadshus 1908-09 för källarmästare Carl Peterson, efter 
ritningar av Jönköpings stadsarkitekt August Atterström. Arkitekturen ansluter till något 
som skulle kunna beskrivas som nationalromantisk herrgårdsstil. Carl Peterson fick inte 
njuta av sin nya bostad mer än ett drygt halvår, eftersom han dog i februari 1910. Hans 
”livsledsagarinna”, fröken Maria Malmberg, bodde i huset till sin död 1917, mantalsskriven 
som ”kapitalist”. Hon donerade huset för att användas som prästboställe. Nässjös första 
kyrkoherde Håkan Sjögren bodde här under hela sin ämbetsperiod 1919-1950. 1950-1953 
beboddes huset av kyrkoherde Carl Lindahl. Sedan övertog Nässjö stad huset och 
komministerbostaden bakom kyrkan inrättades istället som ny prästgård. Mellan 1953 och 
1961 fungerade huset som stadsbibliotek. När biblioteket flyttade till Folkets hus inrättades 
byggnadskontor i byggnaden fram till 1968. Sedan stod huset tomt några år tills 
kulturnämnden 1971 ville disponera huset till stadsmuseum och utställningslokal. Huset 
rustades upp och kunde invigas som Nässjö kulturhus i december 1976. Byggnaden 
användes främst som utställningslokal med en fast samling av skultptören Axel 
Wallenbergs konst, vilken hade anknytning till Nässjö. Idag är den privatägd. 
 
Fasaden har gul locklistpanel, treluftsfönster med småspröjsade överdelar och burspråk. 
Byggnaden är försedd med ett säteritak med flera rundade takkupor och lanterninfönster, 
som ursprungligen gav överljus i övervåningens galleri. Till inredningen hör boaserade 
väggar, dubbeldörrar, mönstrade parkettgolv och en storslagen öppen spis med 
marmoromfattning och gjutjärnsinsats. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym med burspråk, entréportik, trapphus och takkupor 
- Fasaden med träpanel och riklig ornamentik 
- Fönsterindelningen med ursprungliga fönster, flertalet med högt placerad tvärpost och 

tätspröjsade bågar överst 
- Huvudentrén med spegeldörrar 
- Säteritaket med takpannor 
- Byggnadens sockel, huvudsakligen av huggen granit 
- Den fasta inredningen med boaserade väggar, dubbeldörrar, mönstrade parkettgolv och 

en stor öppen spis med marmoromfattning och gjutjärnsinsats 
- Trädgårdens struktur med grusgångar både i huvudaxeln och kring byggnaden och 

gräsytor med fritt placerade träd och buskar samt halvrundel framför entrétrappan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är en god representant för det tidiga 1900-talets borgerliga villaarkitektur i 
national-romantisk stil. Den har dessutom ett särskilt värde i och med dess anknytning till 
stadens välkända invånare Carl Peterson och Maria Malmberg. 
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923 Missionskyrkan 
Mariagatan 33, fastighet Missionären 6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
På denna plats låg en tidigare missionskyrka, som revs 1980 i samband med att den 
nuvarande uppfördes och stod klar året därpå. Den nya missionskyrkan gestaltades av Bernt 
Hammarström arkitektkontor i Nässjö. Anläggningen består av en högdel, som inrymmer 
den stora salen, samt omkringliggande lägre delar där församlingsverksamheten bedrivs. 
Huvudingången har ett skärmtak och texten Missionskyrkan, samt ett sedvanligt innanför 
liggande kyrkotorg. Fasaderna är klädda med rött tegel och gråa blinderingar. Högdelen har 
ett sadeltak medan de lägre delarna har flacka tak. Taksiluetten blir kantig genom 
fortsättningarna av fönstrens försänking i fasadlivet. Den stora salen har ett stengolv, 
tegelväggar och höga, smala fönsteröppningar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens varierande och kontrasterande volymer 
- Den röda tegelfasaden 
- Fönsterindelningen 
- Stora salen med dess fasta inredning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på en modern, multifunktionell, friliggande byggnad åt en 
frikyrkoförsamling. 
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924 Före detta metodistkyrkan 
Köpmansgatan 11, fastighet Ripan 1-2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Metodisterna påbörjade sin verksamhet i Nässjö mot slutet av 1870-talet. Denna 
metodistkyrka uppfördes 1893 av byggmästare August Johansson, Nässjö, som även ritade 
byggnaden. Inredningen, till exempel predikstolen, gjordes av byggmästare J G Johnsson. 
Kyrkan har ett fyrkantigt torn med rosettfönster och portal, gotiska fönster på långsidorna, 
fasader av slätputs samt plåttak. Metodistkyrkan byggdes till 1910, med en del för 
pastorsbostad och för ungdomsverksamhet. Vid detta tillfälle reveterades även kyrkan. 2003 
såldes kyrkobyggnaden till privat verksamhet. 
 
Karaktärsdrag 
- Anläggningens volym 
- Anläggningens fasader av puts 
- Fönsterindelningen med höga, spröjsade träfönster i bottenvåningen och rosettfönster i 

tornet 
- Kyrkodelens sadeltak samt tornspiran, båda med falsplåttak 
- Stora salen med dess fasta inredning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Före detta metodistkyrkan är ett exempel på en äldre frikyrkoförsamlings byggnad med en 
för samfundet tydlig likhet med traditionella kyrkobyggnader. 
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925b Swendsénska byggnadskomplexet 
Rådhusgatan 40, fastighet Backen 4 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
 
Byggnaden uppfördes som affärs- och bostadshus. Planerna ritades av ingenjören Nils 
Christiansen och fasaden av arkitekten Johan Lagerström. Huset uppfördes 1916-1917 i 
mörkrött tegel till fyra våningars höjd, med affärslokaler i gatuplan. Handlaren J N 
Swendsén hade här sin manufakturaffär, där han sålde damkonfektion, mattor och gardiner. 
Fasaden är symmetriskt ordnad med ett smalt spetsigt burspråk med en liten kopparhuv 
krönt av en trekantig fronton. Skyltfönstren var redan från början väl tilltagna och vid 
gavlarna är de kraftiga, indragna balkongerna med murade frontoner ordnade. Huset hade 
från början stora lägenheter med WC, badrum och centralvärme. Senare har lägenheterna 
gjorts om till mindre enheter.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med indragna balkonger och burspråk både mot gatan och 

bakgården 
- Fasaderna i brunt tegel 
- Fönsterindelningen med träfönster med högt placerad tvärpost och spröjsad överbåge 
- Originalfönster invid gårdssidans balkonger 
- Ytterdörrar i original mot gatan samt mittingångens tak av mönstrad koppar 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett omsorgsfullt och fantasifullt gestaltat affärs- och 
bostadshus med anknytning till en framgångsrik handlare i det gamla Nässjö. Byggnaden 
ska ses i sammanhang med gårdsbyggnaden. 
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925c Swendsénska byggnadskomplexet 
Anneforsvägen 1, fastighet Backen 4, bakgården 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
Gårdsbyggnaderna uppfördes ursprungligen 1909 och 1916, och var tidigare 
tapetserarverkstad, stall, förråd med mera. Den framgångsrike J N Swendsén behövde på 
1910-talet ett stall, detta fanns på gården och rymde 24 hästar. Swendsén hade sömmeri och 
tapetserarverkstad ute i gårdsbyggnaderna där även provrum var ordnade. Ända in på 1950-
talet tog bönderna häst och kärra in till stan och stallade upp dessa inne på den 
kullerstensbelagda gården. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens övergripande volym 
- Fasaden med fasspontpanel 
- Den övergripande fönsterindelningen, delvis med originalfönster av trä och med högt 

placerad tvärpost och tät spröjsning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdsbebyggelsen är tillsammans med gatuhuset ett exempel på en kommersiell anläggning 
med gatuhus och gårdshus. 
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926 Carlsundska huset 
Rådhusgatan 33, fastighet Lejonet 10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta affärs- och bostadshus uppfördes 1915 efter ritningar av arkitektfirman Ewe & Melin, 
Malmö, för fabrikör John Carlsund. Byggnaden har en jugendfasad med indelningar, 
burspråk, ankarjärn och fönster med delvis tät spröjsning. De övre våningarnas fönster är 
ursprungliga. I portgången finns entrédörrar i jugend som är ursprungliga. På ömse sidor 
om porten låg kontor och lager för den Carlsundska gossklädesfabriken, som var belägen i 
det stora tvåvåningshuset inne på gården. De fyra lägenheterna, två femmor och två fyror, 
var påkostade och redan från början utrustade med WC och badrum. Byggnaden var redan 
från början utrustad med centralvärme.  
 
Karaktärsdrag 
- Gatuhusets och gårdsbyggnadens volymer 
- Fasaden av puts med indelning, granitsockel, markerade slutstenar, burspråk och 

ankarjärn 
- Gatuhusets fönsterindelning med högt placerade tvärposter och spröjsade övre bågar 
- Portgångens originaldörrar i jugend 
- Gårdshusets fasad av puts och huvudsakliga fönsterindelning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på ett omsorgsfullt gestaltat affärs- och bostadshus som ritats 
av arkitekter som medverkade i flera kommunala byggnadsprojekt. 
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927a Område Posten 
Postgatan 1, fastighet Posten 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Före detta posthuset ritades 1956 av stockholmsarkitekten Lars-Erik Lallerstedt, som i 
egenskap av Postverkets chefsarkitekt kom att gestalta en lång rad postkontor i landet. 
Byggnaden, med fasad av tegel indelad i rektangulära fält, har fyra våningar. Entrévåningen, 
där postlokalen tidigare fanns, är klädd med vitaktig marmor. Byggnadens gatufasader har 
jämnt fördelade fönsterrader samt franska balkonger med smidesräcken. På samma plats har 
flera tidigare posthus legat. Idag finns ingen postverksamhet kvar i byggnaden.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym mot gatorna 
- Gatufasadernas fältindelade fasad av rött tegel respektive vitkalkig marmor 
- Fönstersättningen mot gatorna samt de icke utskjutande franska balkongerna 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en monumentalbygnad inom 1950-talets traditionalism inom 
arkitekturen samt med anknytning till staden som kommunikationsknut. 
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927b Område Posten 
Järnvägsgatan 32, fastighet Posten 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna före detta hotellbyggnad med ordenssal uppfördes 1928 för Ernst Persson i 
Forserum. Ritningarna gjordes av Carl Ericsson. Byggnaden omfattar fyra våningar och har 
en fasad av rödbrunt tegel. Den originella ordenssalen i takvåningen (templet Orion) har 
använts av flera olika ordenssällskap och är speciellt utformad i grekisk tempelstil. Lokalen 
har ett välvt tak med stjärndekor mot ljusblå himmel. Huset har ett markerat entréparti med 
stora fönster i jugendstil och pilastrar i kolossalordning. Längs takfoten löper en bred fris i 
mönstermurning som föreställer hjul. Fönstren i våningsplanen är förändrade, men i övrigt 
är gatufasaden höggradigt intakt. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym mot gatan 
- Fasaden med brunt tegel, delvis med mönstermurning, mot gatan 
- Den rytmiska fönsterindelningen 
- Bottenvåningens välvda träfönster med spröjsar i solfjädersform 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en järnvägsanknuten hotellbyggnad med särpräglad 
arkitektur. 
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928 Kvarteret Linden 
Esplanaden 1, 3, 5, 7, 9, Storgatan 33, 35, Postgatan 2, 4, Järnvägsgatan 28,  
fastighet Linden 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta affärs- och bostadshus i tre och fyra våningar uppfördes efter ritningar daterade 1961 
av stockholmsarkitekterna Tore Forsman och Ulf Snellman, som ungefär samtidigt ritade 
Hotell Högland. Arkitekturen ansluter till 1950-talets traditionalism med rött tegel och 
vissa partier med puts med fält med avfärgning i jordfärger: grönt, blått, gult och så vidare. 
Balkongfronterna består av plåtar i olika kulörer. Byggnadskropparna är väl anpassade till 
omgivande gator, med en terrassering utefter Esplanaden. Byggnaden ger tillsammans med 
Esplanaden och Hotell Högland ett första intryck av Nässjö när man kommer till staden via 
Resecentrum. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med skärmtak över Storgatans trottoar 
- Fasaderna i rött tegel med putsade fält avfärgade i olika jordfärger 
- Fönsterindelningen med enluftsfönster 
- Bottenvåningens kakelbeklädnad 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett omsorgsfullt gestaltat affärs- och bostadshus i ett 
iögonfallande läge i järnvägsstationens närhet. 
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929 Gudénska huset 
Postgatan 12, fastighet Örnen 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus i fyra våningar ligger på ett centralt läge invid stadshuset. Huset är ritat 
1930 av Gustav Ruthér och har en stramt hållen tegelfasad med krönta pilastrar i 
kolossalordning. Byggnaden är ett mycket tidigt exempel på ett Nässjöhus med 
modernistiska, ospröjsade fönster. Byggnaden inrymmer främst lägenheter om tre rum och 
kök, med möblerbara hallar med öppna spisar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna av mörkrött tegel 
- Fönsterindelningen 
- Portalen av natursten mot Postgatan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett tämligen välbevarat exempel på ett påkostat bostadshus i övergången 
mellan 1920-talsklassicism och modernism. 
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930 Hyreshus på Postgatan 
Postgatan 13, fastighet Mården 5 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
John A Karlsson ritade detta affärs- och bostadshus. Huset uppfördes 1923 och är i tre plan. 
Fasaden är något asymmetrisk genom frontonen över takfoten. Fasaderna är av spritputs 
frånsett butiksfasaden som är klädd med sentida, gröna kakelplattor. Fönstren är av fyr- 
respektive sexluftstyp med tätspröjsade övre bågar. Byggnaden vilar på en slätputsad sockel. 
På bakgården finns ett gårdshus med både bostadslägenheter och verksamhetslokaler eller 
förråd. Detta gårdshus är uppfört i samma stil som gatuhuset, men fönstren har inga 
tvärposter. Gatuhuset, gårdshuset och den öppna innergården är en sammanhållen enhet. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer med fronton, portgång och utskjutande trapphus 
- Putsfasaderna 
- Fönsterindelningen och originalfönstren av trä och av olika format 
- Byggnadernas yttertak 
- Innergårdens öppna karaktär 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett affärs- och bostadshus i 1920-talsklassicism med 
både gatuhus och gårdsbebyggelse. 
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931 Kulturhuset Pigalle 
Mariagatan 2, fastighet Pigalle 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
Intill stadsparken mitt i centrum ligger denna konferens-, nöjes- och mötesanläggning. 
Byggnaden uppfördes 1963 som Folkets Hus, efter ritningar av stockholmsarkitekten 
Gunnar Gräslund. Huset består av tre stora sammankopplade byggnadskroppar. Mot norr 
och Mariagatan har den fyra våningar med de övre våningarnas röda tegelfasad, 
bottenvåningens stående svartglaserade tegel och en utskjutande andra våning klädd med 
gröna skivor. Mot Mariagatan, men längre söderut, finns en byggnadskropp i tre våningar 
med fasad av vitglaserat tegel samt fortsättningen på den utskjutande mellanvåningen. 
Längst mot nordost finns en tillbyggd del med fasader av ljus spritputs och stora 
enluftsfönster, samt en stor balkong mot nordost. För övrigt omfattar fasaden rikligt med 
rytmiskt placerade fönster. Inne i teaterfoajén finns en elegant betonggjuten spiraltrappa 
som leder upp till övervåningen. Golvet i entrén består av vitaktig marmor vid trappan, lagt 
i mönster. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den sammansatta byggnadskroppen och olika fasadmaterial 
- Fönsterindelningen och originalfönstren av trä 
- Huvudentréns yttertrappor och gjutna betongskärmtak 
- Teaterfoajén med marmorgolv, putsväggar och spiraltrappa 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett viktigt uttryck för arbetarrörelsens verksamhet i industristaden Nässjö. 
Den har också betydande arkitektoniska värden.  



932 Telebyggnaden 
Rådhusgatan 20, fastighet Falken 10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) (byggnadskroppen längs med 
Rådhusgatan), 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) (övriga byggnader) 
 

 
Telebyggnaden uppfördes runt 1953 efter ritningar av stockholmsarkitekten Yngve Ahlbom 
för Kungliga Byggnadsstyrelsen. Byggnaden har en fyravåningsdel mot Rådhusgatan där 
fasaden är indelad i fält av utanpåliggande ljusa skivelement. I de brunbetsade fälten är 
fönstren symmetriskt placerade. Nederdelen har fasad klädd med kalkstensplattor med olika 
ytbehandling. Byggnadskroppen mot Nygatan, som är i tre våningar, har en sentida ljus 
spritputsad fasad, med nederdelen beklädd med keramikplattor. Vid byggnadskropparnas 
möte finns kalkstensfasader med olika ytbehandlingar. Vid takavslutningen på 
Rådhusgatsfasaden är tre cirkulära kopparklädda ljusintag placerade. Dessa takkuppor 
försåg ursprungligen telefonsalen med dagsljus. På gårdssidan har byggnadskroppen utefter 
Rådhusgatan samma typ av gårdsfasad som mot gatan. Den andra längan har emellertid en 
ursprunglig, skivbeklädd fasad i grått. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volym 
- Fasaderna av skivmaterial på byggnadskroppen längs med Rådhusgatan 
- Fönsterindelningen på byggnaden mot Rådhusgatan 
- Bottenvåningens (mot sydväst) och vinkelpartiets kalkstensbeklädnad 
- Takfallen med de tre rundade takkuporna 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnadskropparna är ett exempel på en statlig, omsorgsfullt gestaltad offentlig byggnad 
med för tiden nya material. Byggnadskroppen mot Nygatan är så pass förändrad att dess 
värde är begränsat.  
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933 Sparbankshuset 
Stortorget 2A-J, Storgatan 24, 26, fastighet Banken 2 
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
 
Nässjö Sparbank lät 1907 uppföra en byggnad vid hörnet Stortorget/Storgatan efter 
ritningar av stadsarkitekten i Jönköping, August Atterström. En andra etapp genomfördes 
1914 då en förlängning av byggnaden uppfördes utefter Storgatan med samme arkitekt. En 
ytterligare utvidgning skedde 1926 med utbyggnaden utefter torget, ritad av stadsingenjör 
Nils Ericsson och uppförd av byggmästare Elof Holmer. Den fjärde utbyggnaden blev 
istället ett funktionalistiskt tillägg i rött tegel signerat arkitekt Johan Lund, Västervik, 1936.  
 
De äldre delarna av byggnadskomplexet är uppfört med ljusbrunt förbländertegel, där 
bottenvåningen har något olikfärgade tegelstenar i horisontella band. Gårdsfasaderna är 
putsade. Byggnadens ursprungliga fönster är utbytta. Någon enstaka ytterdörr är bevarad. 
Källarvåningen belyses av dagerbrunnar med smidesräcken framför. Byggnaden har i 
efterhand försetts med en låg takvåning, vilket gör att yttertaket knappast är synligt. Johan 
Lunds byggnadskropp från 1936 är uppförd av rött tegel. Fasaden präglas av de jämnt 
fördelade fönstren, trapphusets genom tre våningar löpande fönster samt bottenvåningens 
markering av aluminiumskyltfönstret med natursten. Två stuprör av koppar löper i slitsar i 
gatufasaden. Trapphusets entrédörrar är ursprungliga medan butiksdörrarna är utbytta. 
Gårdsfasaden är av puts. Gatufasadens sockel är klädd med natursten. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadskomplexets volym mot gatorna 
- Gatufasaderna av förbländertegel respektive brunt tegel 
- Fönsterindelningen 
- Skyltfönstret i den yngre byggnaden av aluminium 
- Stuprören av koppar med rektangulär profil på den yngre byggnaden 
- Ursprungliga ytterdörrar till trapphusen 
- Fasadernas smidesräcken vid balkongerna och dagerbrunnarna 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnadskomplexet är ett exempel på en påkostad centrumfastighet med genomarbetad 
arkitektur med ett iögonfallande läge vid stadens torg. 
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934a Område Blomberg 
Skolgatan 3, fastighet Blomberg 10 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 

 
Detta reveterade bostadshus med trästomme uppfördes ursprungligen 1903, troligen av 
John A Karlsson. Fasaden åt gatan förändrades 1925 då huset fick sitt enklare uttryck med 
spritputs med horisontella band av slätputs, samt tvåluftsfönster. Entrén åt gården ger en 
uppfattning om hur huset såg ut vid dess uppförande.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna av spritputs med band av slätputs 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus i stadens absoluta centrum, visserligen 
ombyggt, men med en helgjuten gestaltning. 
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934b Område Blomberg 
Storgatan 19, fastighet Blomberg 10 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 

 
Trots att detta bostadshus i tre våningar ritades 1909 av John A Karlsson, har det en mer 
sentida gestaltning idag. Huset byggdes om kraftigt på 1930-talet då även mellanrummet 
till grannhuset i sydost byggdes igen och en körport skapades. Dagens fasad har spritputs 
med horisontella band av slätputs, samt tvåluftsfönster. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna av spritputs med band av slätputs 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost 
- Körporten 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus i stadens absoluta centrum, visserligen 
ombyggt, men med en helgjuten gestaltning. 
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934c Område Blomberg 
Skolgatan 5, Storgatan 17, fastighet Blomberg 10 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta karaktärsfulla affärs- och bostadshus uppfördes 1905 av byggmästare Otto Ryd. Huset 
är uppfört i 2½ våningar med ett hörntorn, burspråk, frontespiser och brutet plåttak med 
takkupor. Fasaderna är slätputsade med fönsteromfattningar och andra markeringar av 
synligt, rött tegel. Butiksvåningen har stora sekundära skyltfönster. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens splittrade volym med burspråk, torn, frontespiser med mera 
- Fasaderna av puts med tegelartikuleringar 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett karaktärsfullt affärs- och bostadshus i stadens absoluta 
centrum. 
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934d Område Blomberg 
Storgatan 25, fastighet Blomberg 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta affärs- och bostadshus i fyra våningar ritades 1950 av arkitekten Edward Stenlåås, 
verksam i Jönköping, men blivande stadsarkitekt i Nässjö. Byggnaden har en stram fasad i 
gult schatterat tegel, som murats i mönster vid takfoten. Butiksvåningen utgörs nästan 
fullständigt av fönsterytor, vilket möjliggörs genom att gatufasaden bärs upp av invändiga 
kolonner. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna av gult tegel 
- Fönsterindelningen och bottenvåningens butiksfönster 
- Gatusidans tre takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett affärs- och bostadshus i stadens absoluta centrum. 
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934e Område Blomberg 
Storgatan 27, fastighet Blomberg 13 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Nils Christiansen ritade detta affärs- och bostadshus 1909. Fasaden utgörs av tegel fogat 
med åsfog, vilket sekundärt blivit målat. Butiksfönstren är stora och har välvd överdel. 
Övervåningens fönster är också välvda. Alla fönster är sekundära. Taket är brutet och 
försett med omgjorda takkupor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna, i grunden av tegel med åsfog  
- Körporten 
- Fönsterindelningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett mindre välbevarat exempel på ett affärs- och bostadshus i stadens absoluta 
centrum.  
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934f Område Blomberg 
Storgatan 29, fastighet Blomberg 13 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 

 
Detta affärs- och bostadshus uppfördes 1917–20 och ritades av nässjöbyggmästaren Johan 
Johansson. Från början var huset mer utsmyckat men efter en ombyggnad 1935, signerad 
Gustav Ruthér, blev fasaden stramare med tvåluftsfönster. Det som återstår är den svängda 
frontespisen, takkuporna, det falsade plåttaket samt de två indragna butiksentréerna med 
ursprungliga dörrar. Fasaden är spritputsad och stora butiksfönster har tagits upp i 
bottenplanet. Gårdssidan är fullständigt ombyggd. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym mot gatan  
- Gatufasaderna med puts 
- Fönsterindelningen mot gatan 
- De indragna butiksentréerna med ursprungliga ytterdörrar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnadens gatufasad är ett mindre välbevarat exempel på ett affärs- och bostadshus i 
stadens absoluta centrum.  
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935a tidigare Centralskolan 
Rådhusgatan 15 A, fastighet Ärlan 6 
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
 
Denna byggnad är uppförd i tre etapper. Den äldsta delen uppfördes 1886. Byggnaden var 
då 1½ våning i gult och rött tegel, ritad av arkitekten J Billing, Jönköping. Mittpartiet var 
kraftigt markerat och nedervåningen i ”rundbogenstil” med sockel av granit. Skolan 
byggdes till 1910, med en halvvåningsflygel åt öster av byggmästare F J Molin. Den västra 
flygeln tillkom och ursprungskroppen höjdes 1918, varvid skolan i sina huvuddrag fick sitt 
nuvarande utseende. Den sista etappen är ritad av arkitekt Nils Norder. Huset har idag två 
hela våningar under ett kraftigt, svart mansardtak av plåt. Huset är symmetriskt med 
hörnkedjor och markerad gesims mellan våningsplanen. Flertalet fönster har tillkommit 
under 1900-talets andra hälft och är inte anpassade till byggnadens historiska karaktär. 
Källarfönstren är betydligt äldre. Byggnaden har ett dominerande läge vid Södra torget, och 
är en karaktärsbyggnad i denna del av staden. Delar av dess tomt omges av ett smidesstaket. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna med tegel i olika kulörer och färg 
- Fönsterindelningen 
- Sockeln av krysshamrad granit 
- Det brutna taket belagt med falsplåt 
- Smidesstaketet vid fastighetsgränsen 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Skolbyggnaden är ett iögonfallande exempel på en av stadens tidiga skolbyggnader som 
tillkom under en tid då skolhus var ett sätt att manifestera en stads ambitioner och 
framtidstro. 
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935b tidigare Centralskolan 
Rådhusgatan 15, fastighet Ärlan 6, Annexet 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Skolans annexbyggnad uppfördes 1938 efter ritningar av Carl Ericsson. Det är en rödbrun 
tegelbyggnad med funktionalistiska drag, som har fungerat som vaktmästarbostad och 
slöjdsalar. Gaveln mot nordväst och halva fasaden mot skolgården har förändrats betydligt i 
efterhand. Karaktärsskapande drag är exempelvis fönsterbanden och den påkostade portalen 
i svart skiffer. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Tegelfasaderna mot Rådhusgatan och sydost 
- Fönsterindelningen mot Rådhusgatan och sydost 
- Portalen och ytterdörren mot Rådhusgatan 
- Sadeltakets takfall mot Rådhusgatan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Annexbyggnaden är en betydelsefull del av skolmiljön och ett exempel på en funktionalistisk 
och karaktärsfull fasad mot gatan. 
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936 Filadelfia 
Brogatan 2-4, fastighet Trasten 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Elimkyrkan, som byggnaden hette från början, uppfördes 1921 efter ritning av Carl 
Ericsson. Denna stora hörnbyggnad av tegel hade ursprungligen huvudentré mot Brogatan. 
Bredvid denna leder en kryssvalvsförsedd portgång in till gården. Huset har många 
tegeldetaljer, två stora frontespiser åt Brogatan samt takkupor. En kryssmurad fris löper 
mellan tredje och fjärde våningen runt hela fasaden. En ny entré åt Södra torget tillkom 
1950 sedan församlingen bytt namn till Filadelfia. Entrén har sedan flyttats ännu en gång, 
något norrut, men byggdes igen 2016. År 1968 skedde ytterligare en fasadändring då husets 
hörn kapades i bottenvåningen för att ge bättre sikt åt den allt livligare trafiken i korsningen 
Brogatan-Rådhusgatan. Huset är en del av miljön kring Södra torget och bildar tillsammans 
med brandstationen en port in mot staden.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasaderna av schatterat rött tegel med vissa mönstermurningar 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost och högt placerad tvärpost 
- Körporten med dess kryssvalv 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är, trots flera ombyggnationer, ett exempel på ett kombinerat församlings- och 
bostadshus i ett kvarterssammanhang. 
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937 Brandstationen 
Brogatan 1A-F, Bandygatan 17, 19, fastighet Brandstationen 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna byggnad uppfördes 1924 efter ritningar av arkitekt Johan Lagerström. Det fyra 
våningar höga tegelhuset ligger i hörnet Brogatan-Rådhusgatan. De fyra vagnportarna samt 
entréerna har rundade valv. Trapphusens entréer har omfattningar av granit och årtalet för 
byggnadens uppförande upptill. Det branta taket upplöses av en symmetrisk rad takkupor. 
Att lägga märke till är gaveln, där taket sluter tätt, utan språng, som Lagerström brukade 
rita det, mönstermurningen samt slangtornet på baksidan. Brandstationen tillbyggdes 
utmed Sörängsvägen 1952. Arkitekt var Svenivar Ekstrand, Malmö. Stationen tillfördes 
härigenom ytterligare fyra portar och huset inrymmer, förutom brandväsendets lokaler, 
polis, kontorslokaler samt bostäder. Huset är i ett ljusare tegel men ansluter väl till den 
äldre brandstationen. Trapphusen har genom alla våningar löpande, vertikala fönster. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volym 
- Fasaderna av tegel 
- Fönsterindelningen, bland annat med fönster med mittpost 
- Tillbyggnadens trapphusfönster 
- Den äldre byggnadskroppens entréer med granitomfattning och överstycke med årtalet 

1924 
- Tillbyggnadens fasadpartier med glasmosaik 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnadskomplexet är ett exempel på en tidig kommunal anläggning i ett iögonfallande 
läge, samt en anpassad tillbyggnad.  
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938 Tabernaklet 
Södergatan 16, Kapellgatan 8, fastighet Trekanten 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Johan Lagerström ritade denna tegelbyggnad åt Nässjö baptistförsamling 1915. Lagerström 
har låtit fasaden få ett livligt uttryck med strävpelare och många fönster i olika format. 
Huset är uppfört av rött tegel i kryssförband med huvudentrén i en rundad portal på norra 
gaveln. Byggnaden vilar på en hög sockel av kvaderhuggna stenblock. Sadeltaket med 
tegelpannor sluter tätt till gavelröstena där en viss mönstermurning är synlig. På den södra 
gaveln, där en bostadsdel inrymdes, är fasaden varierad med bland annat en balkong över 
entrén. Tillbyggt mot nordost ligger en betydligt modernare församlingsdel av mindre 
kulturhistorisk betydelse. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med fasader i rött tegel, strävpelare, mönstermurning och putsade 

blinderingar 
- Fönsterindelningen med träfönster 
- Huvudentréns trappa med granit och smide, samt träden som växer nära fasaden 
- Sadeltaket med tegelpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en omsorgsfullt gestaltad byggnad för en frikyrkoförsamling 
under tidigt 1900-tal.   
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940a Bostadshus Gamlarpsvägen 
Gamlarpsvägen 1, fastighet Högåsa 2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus i två våningar ritades 1916 av Hugo Göransson. Husets huvudfasad har 
balkonger i två våningar och en rundad frontespis. Huset är klätt med röd locklistpanel och 
har vita detaljer, tätspröjsade fönster samt rött tegeltak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis och balkonger mot väster 
- Fasaden med röd locklistpanel 
- Fönsterindelningen med tätspröjsade fönster av trä 
- Det brutna taket med röda tegelpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villabyggnaden är ett välbevarat exempel på en trävilla ritad av en i området flitig 
byggmästare. 
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940b Bostadshus Gamlarpsvägen 
Gamlarpsvägen 3, fastighet Högåsa 3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus är uppförd i 1½ våning där valmtaket är neddraget och bildar en loggia 
framför entrén och hela gatufasaden. Två takkupor är symmetrisk placerade med en länk 
dem emellan. Fasaderna har röd locklistpanel och vitmålade fönsteromfattningar, pelare, 
vindskivor och övriga snickeridetaljer. Huset ritades av Hugo Göransson 1919. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis och balkonger mot väster 
- Fasaden med röd locklistpanel 
- Fönsterindelningen med tätspröjsade fönster av trä 
- Det brutna taket med röda tegelpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villabyggnaden är ett välbevarat exempel på en trävilla ritad av en i området flitig 
byggmästare. 
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940c Bananhuset 
Runnerydsgatan 1, fastighet Nederåsa 4 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
Denna villa, som ibland kallas ”bananhuset”, ritades av byggmästaren Hugo Göransson 
1920. Huset har en mycket originell gestaltning och den direkta förebilden är en villa i 
villasamhället Grunewald i Berlin. Den villan ritades av arkitekten Sepp Kaiser och 
presenterades i arkitekturtidskriften Berliner Architekturwelt 1910. Grundplanen för 
Nederåsa 4 är rektangulär med ett trapphus vid norra gaveln. Fasaden är i ljusgrå spritputs 
med utskjutande hörnmarkeringar, ett entréparti med pelarförsedd loggia/portik och små 
sidogallerier som bär upp en lätt utsvängd balkong. Fasaden är dessutom rik på dekorativa 
element. Det flacka valmtaket skjuter ut kraftigt. Huset var ursprungligen avsett för två 
familjer, med 4 rum och kök och spiskammare på båda våningarna, men idag är det 
omdisponerat till enfamiljshus. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med hörnmarkeringar, balkonger och utskjutande takfot 
- Putsfasader med geometriska dekorationer 
- Fönsterindelningen med ursprungliga träfönster av olika slag 
- De ursprungliga ytterdörrarna av ek 
- Det flacka helvalmade taket med röda tegelpannor 
- Det troligen ursprungliga staketet runt fastigheten 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villabyggnaden är ett välbevarat exempel på en villa med en överraskande identifierad 
internationell förebild. 
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941 Område Mellanåsa 
Egnahemsgatan 1, 3, Bergsgatan 12, fastighet Mellanåsa 8, 9, 10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta avsnitt av ett större villaområde vid Egnahemsgatan ligger med en mindre park 
framför. De tre villabyggnaderna är uppförda 1920-23 i 1½ våning med fasader av röd 
locklistpanel och med detaljer och fönster i vitt. Taken är brutna och belagda med rött 
tvåkupigt tegel. Mellanåsa 8 och 10 är ritade av Gustaf Ruthér, Nässjö. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer med rektangulär grundplan, men med utskjutande balkonger och 

farstukvistar 
- Fasader av röd locklistpanel med vitmålade detaljer 
- Fönsterindelningen med ursprungliga träfönster av olika slag 
- De ursprungliga, glasade ytterdörrarna 
- De brutna taken med tvåkupiga tegelpannor 
- Socklarna med puts 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villabyggnaderna är exempel på välbevarad småhusbebyggelse från tidigt 1900-tal, som 
tidigare varit vanlig i Nässjö.  
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942 Mariahemmet 
Mariagatan 30, fastighet Mariahemmet 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Maria Malmbergs stiftelse lät 1912 uppföra Nässjös första ålderdomshem efter ritningar av 
malmöarkitekterna Ewe & Melin. Huset är långsträckt med en bred barockinspirerad 
frontespis i det brutna valmtaket. Fasaden har två entréer på varsin sida om mittpartiet. 
Huset ligger fritt i ett parkliknande område, på gränsen mellan Egnahem och Gamla staden 
där Mariagatan, uppkallad efter Maria Malmberg, leder in mot staden. På baksidan finns en 
samtida stallbyggnad. Idag finns Nässjö Läkarhus i byggnaden. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens symmetriska volym 
- Putsfasaderna med de putsade blinderingarna 
- Fönsterindelningen med två- respektive treluftsfönster av trä med spröjsar 
- Inskriftstavlan på huvudfasaden 
- Det brutna taket med tvåkupiga tegelpannor 
- Sockeln av grovt huggen granit 
- Stallbyggnadens volym, locklistfasad, vita detaljar och helvalmade tak med enkupiga 

tegelpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen, som har anknytning till donationsbyggnadskommitténs kommunala 
byggande är ett exempel på ett för sin tid modernt ålderdomshem.  
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943a Område Parkgatan-Sörängsvägen 
Parkgatan 12, fastighet Dygden 3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 
 

 
 
Byggmästaren Hugo Göransson ritade denna tvåfamiljsvillabyggnad, som uppfördes 1917. 
Byggnaden är i 1½ våning med röd locklistpanel. Villan, som ansluter stilmässigt till flera 
andra som gestaltades av Hugo Göransson, har rundad frontespis och många 
originaldetaljer bevarade.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Byggnadens utbyggnader med frontespis, balkong, veranda och sidoingång samt 

utformningen av dessa delars snickerier 
- Locklistpanelen med olika spröjsade fönster av trä 
- Det brutna helvalmade tak med enkupiga takpannor 
- Sockeln av puts med kvadermarkeringar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Villabyggnaden med uthuset är ett välbevarat exempel på en del av en påkostad villamiljö 
från tidigt 1900-tal i Nässjö.  
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943b Område Parkgatan-Sörängsvägen 
Parkgatan 14, fastighet Dygden 4 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 
 

 
 
Detta hus ritades av Gustav Ruthér 1920 och var ursprungligen avsett för två familjer. 
Fasaderna tilläggsisolerades 1988 och har en omfattande tillbyggnad på baksidan, men 
bibehåller i flera avseenden sin karaktär. Byggnaden är betydelsefull för miljön i området. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym, frånsett baksidans tillbyggnad 
- Byggnadens frontespis, balkong, veranda och sidoingång samt utformningen av dessa 

delars snickerier 
- Locklistpanelen som har röd slamfärg samt markeringar i vitt 
- Fönsterindelningen med fönster av trä  
- Det brutna taket med tvåkupiga takpannor 
- Sockel av puts 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en påkostad villa från tidigt 1900-tal i Nässjö.  
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943c Område Parkgatan-Sörängsvägen 
Sjögärdsgatan 17, Sörängsvägen 17, fastighet Dygden 6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 
 

 
 
Detta kombinerade affärs- och bostadshus uppfördes 1925 efter ritningar av Carl Ericsson i 
1920-talsklassicistism. Fasaderna har gul revetering och vita markeringar av ingångar, hörn 
och takfot. Framför huset finns förgårdsmark med små knuthamlade träd. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Spritputsfasaden med slätputsade markeringar 
- Fönsterindelningen med originalfönster av tvåluftstyp med två spröjsar i varje båge  
- De två ingångarna mot gatan med betongtrappor och räcken av järnrör 
- Byggnadens helvalmade tak med tvåkupiga takpannor samt små takkupor 
- Villans sockel av puts 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett affärs- och bostadshus i villamiljö från tidigt 
1900-tal i Nässjö.  
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943d Område Parkgatan-Sörängsvägen 
 
Sörängsvägen 15, fastighet Dygden 7 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 

 
 
Denna funktionalistiska villa uppfördes för två familjer. Gustaf Ruthér upprättade 
ritningarna 1932. Den har två våningar, slätputsfasad och markerad entré mot 
Sörängsvägen. Stora sekundära balkonger finns vid den västra gaveln. Huset är 
karaktäristiskt för Ruthérs stil vid denna tid med ett flackt valmtak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Slätputsfasaden utan dekorationer 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster har mittpost och vissa har rundade former 
- Huvudingången mot gatan med stentrappa 
- Byggnadens flacka, helvalmade tak med takpannor 
- Villans sockel av slätputs 
- Staketet av sten och stålrör vid tomtgränsen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en villa i funktionalistisk stil i villamiljö i Nässjö. 
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943e Område Parkgatan-Sörängsvägen 
Parkgatan 22, fastighet Vänskapen 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 

 
 
Detta bostadshus uppfördes förmodligen 1911, enligt en inskrift på frontespisen. Huset är i 
herrgårdsstil och i 1½ våning med liggande panel på förvandring och med vita omfattningar. 
Byggnaden har brutet tak, ett burspråk mitt på huvudfasaden och ett vid västra gaveln. 
Uthuset i samma stil och utförande, omkring 1920.  
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med burspråk och frontespis 
- Träfasaden med liggande panel och kraftfulla detaljer 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster är ursprungliga och har högt placerad tvärpost 

och tätspröjsade övre bågar 
- Det brutna taket med takpannor 
- Uthusets brutna tak belagt med falsplåt  
- Sockeln av slätputs 
 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en villa med kraftfull arkitektur från tidigt 1900-tal 
i villamiljö i Nässjö.  
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943f Område Parkgatan-Sörängsvägen 
 
Parkgatan 24B, fastighet Vänskapen 3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 

 
Detta stora tvåvåningshus i 2½ våning har ett fyrkantigt torn vid den östra gaveln. 
Fasaderna har stående och liggande fasspontpanel och ett våningsband med slät panel samt 
rik fältindelning. Alla fönster byttes ut mot nya 2016. Villan har ett brant tak belagt med 
falsplåt. Byggnaden är troligtvis uppförd 1910 som det står på byggnaden. På tomten står 
ett gårdshus i liknande stil från 1917. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Träfasaden med olika paneler och fältindelning 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster är av trä och har högt placerad tvärpost och 

tätspröjsade bågar upptill 
- Huvudingången med stentrappa 
- Byggnadens branta tak med falsplåt 
- Sockeln av slätputs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en stor villa från tidigt 1900-tal i villamiljö i 
Nässjö.  
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943g Område Parkgatan-Sörängsvägen 
Parkgatan 26, fastighet Vänskapen 4 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 
 

 
 
Detta hus med stående och liggande fasspontpanel, har en fasad märkt med årtalet 1912. 
Byggnaden har en sammansatt form med fasader av stående fasspontpanel och liggande 
panel på förvandring. Byggnadens fönster är av olika slag, ofta med tät spröjsning upptill. 
Byggnaden renoverades till originalutseende på 1980-talet. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Träfasaden med olika paneler och fältindelning 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster är av trä och har högt placerad tvärpost och 

tätspröjsade bågar upptill 
- Byggnadens brutna tak med takpannor 
- Sockeln av slätputs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en villa från tidigt 1900-tal i villamiljö i Nässjö.  
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943h Område Parkgatan-Sörängsvägen 
Parkgatan 28, fastighet Rosenbad 9 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Detta villaområde var från början avsett att bli ett slags ”gräddhylla” då flera av stadens 
honoratiores flyttade dit. Men det visade sig att även högre tjänstemän, järnvägsmän och 
goda hantverkare ville manifestera sitt välstånd, området fick därför ett ganska blandat 
klientel. Husen i Nyhem var av god kvalitet och dessutom estetiskt tilltalande.  
 

 
Denna byggnad har kallats ett bläckhornshus eftersom takformen påminner om huven på ett 
bläckhorn. Enligt uppgift från en järnvägsanställd ska huset ha uppförts före 1915 efter en 
ritning som cirkulerade bland järnvägsmän. Liknande hus finns på flera järnvägsorter runt 
om i landet. Fasaden har liggande panel på förvandring och fönstren är delvis spröjsade. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym, frånsett balkong och altan 
- Träfasaden med olika paneler och fältindelning 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster är av trä och har högt placerad tvärpost och 

tätspröjsade bågar upptill. Takkupornas fönster är original 
- Huvudingången med stentrappa och smidesräcke 
- Det brutna taket med takpannor samt små takkupor 
- Sockeln av slätputs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en villa från tidigt 1900-tal i villamiljö i Nässjö.  
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945 Nyhemsskolan 
Parkgatan 34, fastighet Rosenlund 16 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna grundskolebyggnad (låg- och mellanstadiet) uppfördes 1939 efter ritningar av 
linköpingsarkitekten Axel V. Brunskog. Själva skolbyggnaden är en trevåningsbyggnad i 
gult fasadtegel och med ett flackt sadeltak. Fönstren är stora och är regelbundet placerade 
på båda långsidorna. Trapphusen har stora, vertikala fönsterpartier. Gymnastikhallen, som 
är i två våningar, är sammanfogad med huvudbyggnaden via en länkbyggnad med arkad. 
Gymnastikhuset har också gult fasadtegel och flackt sadeltak. Skoltomten har en idrottsplats 
och rikligt med träd. Under 2016 pågår en tillbyggnad av skolhuset. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer 
- Tegelfasaderna 
- Fönsterindelningen  
- Det flacka taket belagda med plåt 
- Byggnadernas socklar av slätputs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en skolbyggnad från första halvan av 1900-talet.
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947a Område Queckfeldtsgatan-Sjögärdsgatan 
Queckfeldtsgatan 86, fastighet Dikesrenen 15 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna originella villa i delvis fornnordisk stil, ritades av Gustav Ruthér 1927 för Olle Fritz. 
Huset tillbyggdes åt öster 1944, också efter Ruthérs ritningar, och innefattade då även en 
gillestuga. Den delen avskiljs lätt då den har ett mer funktionalistiskt uttryck. Huset är 
byggt i trä men har en bottenvåning som är reveterad med slätputs. Övervåningen går mer i 
”blockhusstil” med liggtimmerliknande fasad och takutsprång. Sockeln är murad av fältsten, 
liksom muren som löper utefter gatan och den massiva portalen i hörnet mot 
Queckfeldtsgatan och Skogsvägen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym med burspråk med mera  
- Byggnadens fasad av slätputs respektive liggande brädor 
- Fönsterindelningen med tätspröjsade träfönster 
- Sadeltaket med enkupiga takpannor 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av en mur av fältsten och en portal 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en påkostad villabyggnad i ett tämligen välbevarat och 
enhetligt småhusområde.  
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947b Område Queckfeldtsgatan-Sjögärdsgatan 
Queckfeldtsgatan 84, fastighet Visheten 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta är byggmästaren/arkitekten Gustav Ruthérs egen villa, som uppfördes 1924 och 
ritades av honom själv. I det nordöstra rummet på bottenvåningen inreddes ett ritkontor. 
Exteriören är i klassicistisk stil med joniska kolonner i entrépartiet, smidesjärnsomgärdad 
balkong och en frontespis i det brutna tegeltaket. Den nuvarande fasaden utgörs av en 
ljusgrå liggande panel, som tillkommit efter en utvändig tilläggsisolering 1981. Entrépartiet 
är emellertid i det närmaste intakt. Upp mot entrén leder trappa med terrassering och 
krukor. Tomten är omgärdad med ett staket av trä på putsad sten. Uthuset i samma stil men 
med säteritak, står på baksidan och ritades även det av Ruthér 1924. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med entrépartiets frontespis, balkong och terrass 
- Träfasaden 
- Fönsterindelningen med ursprungliga fönster med mittpost och två spröjsar i varje båge 
- Det brutna sadeltaket med enkupiga tegelpannor 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av stenfundament och stilfullt träräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en påkostad villabyggnad i ett tämligen välbevarat och 
enhetligt småhusområde.  
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947c Område Queckfeldtsgatan-Sjögärdsgatan 
Queckfeldtsgatan 97, fastighet Övre Sjögärdet 14 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna villa i 1920-talsklassicism ritades av stadsingenjör Carl Ericsson 1930. Den har 
senare omgestaltats 1947 av G Ruthér, år 1961 och 1977 av Sture Holmer. Fasaden är 
putsad och försedd med fönster med mittpost och tät spröjsning upptill. Entrépartiet har 
kolonner som bär upp ett skärmtak. Över detta finns en bred, men flack, takkupa i takfallet 
med tvåkupiga takpannor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med entréns skärmtak, dock ej baksidans tillbyggnader 
- Byggnadens putsade fasad med en återhållsam takgesims 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost och tät spröjsning upptill 
- Sadeltaket med takpannor och en takkupa mot gatan 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av granitfundament och -stolpar samt 

smidesräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en påkostad villabyggnad i ett tämligen välbevarat och 
enhetligt småhusområde.  
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947d Område Queckfeldtsgatan-Sjögärdsgatan 
Queckfeldtsgatan 95, fastighet Övre Sjögärdet 15 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta stora trähus ritades av byggmästare Hugo Göransson 1921. Det markanta med huset 
är volymen och den brutna takformen. Husets har delvis tätspröjsade fönster med vita 
omfattningar. Mot sjösidan finns balkonger. Byggnaden har ändrats till ett enfamiljshus i 
efterhand. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med balkonger mot väster och brutet tak 
- Byggnadens fasad av locklistpanel 
- Fönsterindelningen med flertalet fönster med poster och tät spröjsning upptill 
- Det brutna sadeltaket med tvåkupiga tegelpannor och en takkupa mot gatan 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av granitfundament och -stolpar samt 

smidesräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en påkostad villabyggnad i ett tämligen välbevarat och 
enhetligt småhusområde.  
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947e Område Queckfeldtsgatan-Sjögärdsgatan 
Queckfeldtsgatan 93, fastighet Övre Sjögärdet 16 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Ett funktionalistiskt flerfamiljshus ritat av Carl Eriksson 1935. Vindsvåningens 
jungfrukammare och övriga tillägg av Knut Frelin 1937. Ett pietetsfullt renoverat hus som 
restaurerats varsamt för att bibehålla sin tidstypiska karaktär. Mot väster finns sentida 
balkonger. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med balkonger mot väster och brutet tak 
- Byggnadens fasad av puts 
- Fönsterindelningen med flertalet fönster med poster 
- Det brutna sadeltaket med tvåkupiga tegelpannor och mindre takkupa mot gatan samt 

större takkupa mot söder 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av granitfundament och -stolpar samt 

smidesräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på ett påkostat flerfamiljshus i ett tämligen välbevarat och 
enhetligt småhusområde.  
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947f Område Queckfeldtsgatan-Sjögärdsgatan 
Sjögärdsgatan 28, fastighet Övre Sjögärdet 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta trähus ritades ursprungligen av Nils Christiansen 1914, men byggdes om och till efter 
ritningar av Albert Rehn 1924. Huset har sammansatt byggnadskropp med ett burspråk och 
en frontespis med balkong åt Sjögärdsgatan, där entrén tidigare låg. Fasaden är klädd med 
locklistpanel och omfattar dekor som släta omfattningar, gesimser och hörnmarkeringar. 
Flertalet fönster är ursprungliga och har en högt placerad tvärpost och tät spröjsning 
upptill. Byggnaden har ett brutet sadeltak belagt med tvåkupiga betongpannor. Mot 
baksidan finns en sekundär altan. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis, burspråk och ovanförliggande balkong 
- Fasaden av trä med locklistpanel och dekorationer 
- Fönsterindelningen med ursprungliga fönster med tät spröjsning upptill 
- Byggnadens brutna sadeltak med takpannor  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en påkostad villabyggnad i ett tämligen välbevarat och 
enhetligt småhusområde.  
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948 Villan på Skansgatan 5 
Skansgatan 5, fastighet Gärdesgården 9 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna villa i modernistisk stil ritades 1939 av Gustav Ruthér för kamreren vid 
klädesfabriken - Artur Herentz. Huset är av trä i två våningar och har fasader i spritputs. 
Huvudentrén ligger på gaveln åt gatan med ett utskjutande vindfång som runt hörnet 
fortsätter som balkong längs långsidan av huset. Hallen och trappan till övervåningen 
markeras i fasaden med ett stort fönster och överljus fås genom en takkupa i det flacka 
valmtaket. Ett typexempel på funkisvilla, med alla fönster och dörrar i original liksom 
fasadputsen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym 
- Den spritputsade fasaden 
- Fönsterindelning med ursprungliga träfönster utan spröjsning 
- Byggnadens flacka valmtak med tvåkupiga tegelpannor 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av granitfundament och -stolpar samt 

smidesräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett välbevarat exempel på en större modernistisk villa.  
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949a Område Blåsippan 
Skansgatan 15, fastighet Albrektshill 5 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Denna del av villaområdet skapades under efterkrigstiden. Flera villor har liknande 
formspråk och ritades av byggnadsingenjören Sture Holmer. Härigenom skapas en 
enhetlighet med tydliga arkitektoniska värden. 
 

 
 
Detta är arkitekt Sture Holmers egen villa, ritad och uppförd 1957. Villan är en 
funktionalistisk byggnad, och är väl anpassad till terrängen. En svängd stentrappa leder upp 
till entrén. Huset är uppfört i tegel med putsade partier samt en fönsterbröstning med 
glasmosaik, troligen från Kosta. Taket är flackt. En garagebyggnad i rött tegel är ett senare 
tillägg. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym 
- Byggnadens fasader av rött tegel, puts och glasmosaik 
- Fönsterindelningen utan spröjsning 
- Det flacka taket 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av en avtrappande mur, klädd med 

kalkstensplattor   
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en funktionalistisk villa i ett närområde med flera samtida 
villor med enhetliga karaktärsdrag.  
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949b Område Blåsippan 
Hagagatan 53, fastighet Albrektshill 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Denna del av villaområdet skapades under efterkrigstiden. Flera villor har liknande 
formspråk och ritades av byggnadsingenjören Sture Holmer. Härigenom skapas en 
enhetlighet med tydliga arkitektoniska värden. 
 
 

 
 
Detta enfamiljshus ritades av Birger Steifeldt 1959. Det är ett traditionellt 1½ planshus i 
rött tegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med markerat entréparti 
- Fasad av rött tegel 
- Byggnadens fönsterindelning med träfönster utan spröjsning 
- Sadeltaket belagt med tvåkupiga takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en funktionalistisk villa i ett närområde med flera samtida 
villor med enhetliga karaktärsdrag.   
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949c Område Blåsippan 
Hagagatan 46, fastighet Blåsippan 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Denna del av villaområdet skapades under efterkrigstiden. Flera villor har liknande 
formspråk och ritades av byggnadsingenjören Sture Holmer. Härigenom skapas en 
enhetlighet med tydliga arkitektoniska värden. 
 
 

 
 
Denna villa av gult tegel ritades av Birger Steifeldt 1959. Huvudfasaden mot gatan är enkel 
med en delvis inbyggd altan med väggar i vit slätputs. Åt gårdssidan är fasaden livligare 
med olika takutsprång. Sadeltaket är belagt med takpannor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym 
- Fasad av gult tegel och puts 
- Fönsterindelningen utan spröjsning 
- Byggnadens sadeltak med takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en funktionalistisk villa i ett närområde med flera samtida 
villor med enhetliga karaktärsdrag.   
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949d Område Blåsippan 
Hagagatan 48, fastighet Blåsippan 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Denna del av villaområdet skapades under efterkrigstiden. Flera villor har liknande 
formspråk och ritades av byggnadsingenjören Sture Holmer. Härigenom skapas en 
enhetlighet med tydliga arkitektoniska värden. 
 
 

 
 
Detta är en villa ritad av Sture Holmer 1961. Byggnaden har en tegelfasad med stora 
murytor, ett vidbyggt garage, en muromgärdad uteplats samt ett pulpettak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym 
- Byggnadens fasad av rött tegel och puts 
- Fönsterindelningen utan spröjsning 
- En fransk balkong med smidesräcke 
- Det flacka pulpettaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en funktionalistisk villa i ett närområde med flera samtida 
villor med enhetliga karaktärsdrag.   
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949e Område Blåsippan 
Hagagatan 50, fastighet Blåsippan 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Denna del av villaområdet skapades under efterkrigstiden. Flera villor har liknande 
formspråk och ritades av byggnadsingenjören Sture Holmer. Härigenom skapas en 
enhetlighet med tydliga arkitektoniska värden. 
 
 

 
 
Denna villabyggnad ritades av Sture Holmer 1960. Pulpettaket sluttar här ner mot det 
vidbyggda garaget där murpartierna är vitputsade åt gatan. Villan har byggts till i sen tid. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym 
- Byggnadens fasad av rött tegel 
- Fönsterindelning med träfönster utan spröjsning 
- Byggnadens flacka pulpettak 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en funktionalistisk villa i ett närområde med flera samtida 
villor med enhetliga karaktärsdrag.   
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949f Område Blåsippan 
Denna del av villaområdet skapades under efterkrigstiden. Flera villor har liknande 
formspråk och ritades av byggnadsingenjören Sture Holmer. Härigenom skapas en 
enhetlighet med tydliga arkitektoniska värden. 
 
Hagagatan 52, fastighet Blåsippan 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna villabyggnad ritades av Sture Holmer 1964 i funktionalistisk stil. Här har 
huvudfasaden mot gatan fått en längsgående balkong. Fasaderna utgörs främst av rött tegel, 
men detta kontrasterar mot vitaktig mexisten och träpanel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym med den stora balkongen med träräcke samt vidbyggt 

garage 
- Fasader av rött tegel, mexisten och träpanel 
- Fönsterindelningen med träfönster utan spröjsning 
- Byggnadens flacka pulpettak 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en funktionalistisk villa i ett närområde med flera samtida 
villor med enhetliga karaktärsdrag.   
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950 Albrektshill 
Hagagatan 55, fastighet Albrektshill 6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Strax sydväst om Ingsbergs herrgård ligger på en kulle, som namnet antyder, Albrektshill. 
Huset ritades 1921 av Gustav Ruthér. Det är i två våningar med en omgivande terrass. 
Fasaden är slätputsad och fönstren är tätspröjsade. Byggnaden har ett brutet tak belagt med 
enkupiga tegelpannor. Huset var det första som byggdes i denna del av staden och på gamla 
fotografier ser man Albrektshill mot den östra horisonten. Nästa större bygge i Ingsberg 
var lasarettet i början av 1930-talet. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med markerat mittparti mot gatan 
- Den slätputsade fasaden utan dekor 
- Byggnadens fönsterindelning med delvis ursprungliga träfönster med tät spröjsning 
- Sadeltaket med enkupiga tegelpannor och takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna villabyggnad med sitt anslående läge markerar starten på utvecklingen av 
närområdet till villastadsdel.  
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951a Område Sjögärdsgatan 
Sjögärdsgatan 39, fastighet Nedre Sjögärdet 7 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna funktionalistiska villa i två våningar ritad av ingenjör G Ekström (Smålands Kraft) 
1936. Fasaden är spritputsad och utan dekor. Flertalet fönster är ursprungliga och utan 
spröjsning, frånsett ett par med blyspröjsning. Mot söder finns en balkong med smidesräcke. 
Byggnaden har ett flackt valmat tak belagt med tvåkupiga takpannor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Spritputsade fasaden 
- Fönsterindelningen med delvis ursprungliga fönster med stående poster 
- Byggnadens helvalmade tak med tvåkupiga takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en modernistisk villabyggnad i ett tämligen välbevarat 
och enhetligt småhusområde.  
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951b Område Sjögärdsgatan 
Sjögärdsgatan 41, fastighet Sjövallen 11 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 

 
Detta är en tvåvåningsvilla i sen funktionalism ritad av Sture Holmer 1950. Att byggnaden 
tillkommit på 1950-talet vittnar främst ytterdörren om. Mot söder finns en rundad balkong 
med sinuskorrugerad front. Mot väster finns ytterligare en balkong. År 1974 byggdes den 
till med en ateljéflygel vinkelrätt mot sjön. Flertalet fönster är ursprungliga och utan poster 
och spröjsning. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med entréns skärmtak och hörnbalkongen mot sydväst 
- Den reveterade fasaden 
- Byggnadens fönsterindelning med delvis ursprungliga enluftsfönster, varav vissa har 

blyspröjsning och vissa är flersidiga 
- Det helvalmade taket med enkupiga tegelpannor 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av granitfundament och järnrörsräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en senmodernistisk villabyggnad i ett tämligen välbevarat 
och enhetligt småhusområde.  
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951c Område Sjögärdsgatan 
Sjögärdsgatan 44, fastighet Hårdvallen 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna modernistiska villa i två våningar ritades av Gustav Ruthér 1934. Fasaden är putsad 
och flertalet fönster är ursprungliga med stående poster och saknar spröjsning. Åt söder 
finns en smäcker tvåvåningsaltan, numera inbyggd i bottenvåningen, och franska fönster. 
Byggnaden har ett helvalmat, flackt tak belagt med takpannor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med entréns skärmtak 
- Byggnadens putsade fasad utan dekor 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost utan spröjsning 
- Det flacka, helvalmade taket med takpannor och en liten takkupa mot norr 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av naturstensfundament och ett 

smidesräcke 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en modernistisk villabyggnad i ett tämligen välbevarat 
och enhetligt småhusområde.  
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951d Område Sjögärdsgatan 
Sjögärdsgatan 48, fastighet Hårdvallen 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus i 1½ våning med rödfärgad locklistpanel och rött tegeltak ritades av 
byggmästaren Hugo Göransson 1920 och påminner mycket om de övriga hus han lät 
uppföra vid den här tiden. Flertalet fönster är ursprungliga och har stående poster och tät 
spröjsning. Byggnaden har ett helvalmat, brutet tak belagt med enkupiga betongpannor. En 
invändig ombyggnad utfördes 1937 efter ritningar av Sture Holmer. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med gatufasadens frontespis, balkong och terrass 
- Byggnadens fasad av locklistpanel med indelningar, omfattningar och gesimser 
- Fönsterindelningen med ursprungliga fönster med stående poster och tät spröjsning 
- Det helvalmade, brutna sadeltaket med enkupiga takpannor 
- Trädgårdens begränsning mot gatan bestående av granitfundament och järnrörsräcke 

samt inskriftssten om att Ingsberg tidigare låg här 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett exempel på en villabyggnad i ett tämligen välbevarat och enhetligt 
småhusområde.  



203 
 

952 Ingsbergs herrgård 
Queckfeldtsgatan 110, fastighet Skansen 4 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
Ingsbergs herrgård tillkom genom säteribildning 1660 och ingick då i överstelöjtnanten 
David Dachsbergs godskomplex. Gården som före sin säterifrihet hette Ingarp kan tidigast 
beläggas 1502. Dachsberg som residerade på Mölnahult i Byarums socken och Grimsberg i 
Norra Solberga socken bodde endast kortare perioder på Ingsberg. Efter hans död 1667 
ärvdes säteriet av dottern Elsa Beata gift med hovrättsassessorn, sedermera hovrådet, 
Gustav Queckfeldt som genom markförvärv och torpetableringar utvidgade herrgårdens 
ägor och ekonomiska bärkraft. Säteriet stannade i den Queckfeldtska släktens ägo fram till 
mitten av 1760-talet. Då tillföll det löjtnanten Carl Jacob Götherhielm genom giftermål med 
Hedvig Juliana Queckfeldt. Efter makens död gifte Hedvig om sig med Carl Bernhard 
Gripensköld som 1794 blev ägare till Ingsberg. Efter ett flertal försäljningar under 1790-
talet förvärvade vice häradshövdingen och postinpektorn Anders Sjölin herrgården 1802. 
Under 1800-talets första decennier utvecklade Sjölin Ingsberg till ett storskaligt 
mönsterjordbruk, med hjälp av stora sjösänknings- och dikningsprojekt samt nyodling och 
röjning av tidigare mossmarker och nya ängsmarker. Han införde för tiden moderna 
brukningsmetoder, bland annat med salpetergödning. 
 
Själva herrgården omdanades även under Sjölins ledning. Den nuvarande 
mangårdsbyggnaden uppfördes 1805 och ersatte då den äldre sätesbyggnaden. Även helt 
nya och för tiden rationella ekonomibyggnader uppfördes. Kring mangårdsbyggnaden 
anlades en stor trädgård om fyra tunnland med frukt- och bärodlingar samt en infartsallé 
med lövträd längs den gamla landsvägen (nuvarande Queckfeldtsgatan). Den nya ståtliga 
karaktärsbyggnaden vid Ingsberg utformades enligt rådande sengustaviansk stilriktning. 
Bostadsvåningen restes på en hög köks- och ekonomivåning i sten vilket gav byggnaden ett 
storslaget intryck. Fasaderna med en rytmisk indelning i pilastrar och ett med en fronton 
betonat entréparti reveterades för att ge intryck av sten även om stommen var timrad. Taket 
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var brutet med valmade gavelspetsar enligt det sena 1700-talets ideal. Interiören fick en för 
tidens lantliga herrgård ovanligt påkostad planlösning med dubbla filer kring en korridor.  
 
I mitten av 1870-talet förvärvades fastigheten av den Barkerydsfödde Sven Magnus 
Svensson som gjort en förmögenhet som plantageägare i Nordamerika. På Ingsberg 
iordningställde han en bekväm bostad åt sin åldrande mor Margareta Andersdotter. Han lät 
renovera den då otidsenliga huvudbyggnaden i schweizerstil. Fasaderna mot infartsvägen 
(söder och väster) kläddes med fasadpanel i pärlspont dekorerad med lövsågade 
fönsteromfattningar och taklister. En hög öppen veranda byggdes vid huvudentrén och 
frontonen försågs med krysspröjsat fönsterparti. Efter Margareta Andersdotters död 1894 
styckades fastigheten i fem mindre egendomar i samband med arvsskiftet. Under 1910- och 
20- talen kom herrgårdens forna ägor att avsöndras som nya villatomter och inkorporeras i 
den expanderande staden. Ingsberg såldes 1929 till Sällskapet för kristerlig 
kärleksverksamhet, som lät inrätta barn- och mödrahem efter ritningar av länsarkitekten 
Malte Erichs. Till mödrahemmet anlades en köksträdgård med odlingssängar i rader direkt 
norr om huvudbyggnaden. Denna fick ersätta delar av den vid tiden igenvuxna 
praktträdgården i formell stil. På 1970-talet övergick den forna herrgården i kommunal ägo 
och kom att nyttjas som lågstadieskola. Idag har herrgården en privat ägare.  
 
 

 
Vy mot byggnadens baksida. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespiser och veranda 
- Fasaden av puts respektive fasspontanel med vertikala pilastrar som indelning 
- Fönster av fyrluftstyp med högt placerad tvärpost och en spröjs i de nedre bågarna 
- Byggnadens brutna sadeltak med takpannor och takkupor 
- Byggnadens höga sockel med puts 
- Den omgivande parken med gräsmattor och en del träd 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Ingsbergs huvudbyggnad är en exteriört välbevarad herrgårdsbyggnad, som är en 
betydelsefull del av stadens historia. 
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953 Hagerénska villan 
Ingsbergsgatan 23, fastighet Hemgården 25 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Stationsskrivare Severus Nylin lät 1935 uppföra Nässjös första monteringsfärdiga hus. 
Byggmästare var Sven Gustavsson. I 1935 års Borohuskatalog kallades huset 
”Riddargården” och var ritat av Tage Kjellberg 1932. Huset har ett 20-talsklassicistiskt 
utseende med runda träkolonner, som bär upp en tempelgavelformad baldakin över entrén, 
kraftiga vitmålade hörnbrädor och ett valmtak med avrundade takkupor i alla fyra 
väderstreck. Huset i 1½ våning ger ett gediget villaintryck med fasader i gulmålad 
locklistpanel och tvåluftsfönster med jalusiliknande fönsterluckor. År 1954 köptes huset av 
överläraren och kommunalpolitikern Algot Hagerén (1890–1974) och hustrun Selma, som 
bodde kvar i huset till sin död 1993. Huset har stort värde som välbevarat exemplar av ett 
tidigt monteringsfärdigt hus och det har genom åren blivit pietetsfullt restaurerat. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med entréns portik och skärmtak 
- Fasad av locklistpanel 
- Fönsterindelningen med fönster med mittpost utan spröjsning 
- Byggnadens helvalmade tak med takpannor och en mindre takkupa i alla väderstreck 
- Trädgårdens gräns mot gatan bestående av en stenmur 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett välbevarat och tidigt exempel på ett monteringsfärdigt kataloghus.  
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954a Bostadshus Björkdungen 
Ingsbergsgatan 15A , fastighet Björkdungen 18 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta är ett exempel på den traditionalism som blev vanlig under 1950-talet i kontrast till 
den tidiga modernismen. Detta tvåfamiljshus ritades av Sture Holmer 1951. De rundade 
balkongerna skjuter ut ur långsidan och omfamnar husets västra hörn. Arkitekten laborerar 
också med ett asymmetriskt burspråk och olika fönsterformer som ett sätt att liva upp 
fasaderna. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med balkonger (med plåträcken) och burspråk 
- Fasaden av gult schatterat tegel 
- Fönsterindelningen med enluftsfönster 
- Byggnadens sadeltak 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Detta flerbostadshus är, tillsammans med grannhuset, ett välbevarat exempel på 1950-talets 
traditionalism.  
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954b Bostadshus Björkdungen 
Ingsbergsgatan 15B , fastighet Björkdungen 17 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
År 1954 lät guldsmed Gustav Elfström uppföra en originell villa, ritad av Nässjös förste 
stadsarkitekt Edward Stenlåås. Grundplanen tar sin utgångspunkt i den gängse 
rektangulära, men åt gatan byggdes en stor förlängning av vardagsrummet. Åt gården 
gjordes en liknande förlängning av bottenvåningen så att en köksentré och en större köksdel 
skapades. En gavel är försedd med en lång balkong med ett räcke av plåt och smide. Entrén 
åt gatan ligger skyddad av utbyggnaden och har till skillnad från husets gula tegel 
vitkalkats och försetts med en kopparbaldakin. Även takkuporna är klädda i koppar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med burspråk 
- Fasaden av gult schatterat tegel respektive vit slätputs 
- Fönsterindelningen, huvudsakligen med enluftsfönster 
- Byggnadens sadeltak med takpannor och kopparklädda takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Detta bostadshus är, tillsammans med grannhuset, ett välbevarat exempel på 1950-talets 
traditionalism.  
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957 Område Sörängens folkhögskola 
Rågången 4, fastighet Folkhögskolan 2 
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
Stora porten, byggnaden närmast i bild är grindstugan.  
 
Landstingets folkhögskola räknar sina anor från 1876 då den inrymdes på en gård i 
Västhorja by utanför Värnamo. År 1897 kom den till Nässjö och inrymdes i det då nybyggda 
kommunalhuset vid Stadsparken. År 1915 flyttade man till det nuvarande området och blev 
känt som Sörängens folkhögskola med landstinget som huvudman. Sörängens folkhögskola 
är ett folkhögskolekomplex, som omfattar en större kringbyggd gård om fem byggnader 
grupperade runt skolans vårdträd, en ek. Stockholmsarkitekten John Åkerlund (1884–1961) 
fick 1912 i uppdrag att skapa en anläggning med tydlig småländsk karaktär. Skolhuset, 
matsalsbyggnaden, elevhemmet, rektors- och lärarbostadshuset samt vaktmästarbostaden 
stod färdiga att tas i bruk 1915. John Åkerlund kom även i fortsättningen att rita samtliga 
nybyggen och om- och tillbyggnader vid Sörängens folkhögskola fram till 1947. Husen 
uppfördes i två våningar med fasader av rödfärgad locklistpanel och taktäckning av rött 
tegel. Åkerlund ritade dessutom såväl fast inredning, väggfasta bänkar, skåp och dylikt, som 
det lösa möblemanget. I matsalens högre mittparti, med ett så kallat fjärdingstak, finns stora 
målningar av konstnären Simon Gate (1883–1945), främst känd som glaskonstnär verksam 
vid Orrefors under åren 1916-37. 
 
Lilla gården, med vävstugan och husmodersskolan (Lillängen), tillkom 1925 söder om 
matsalsbyggnaden. Vävstugan har ett enda fönsterband i fasaden av rödfärgad liggande, 
profilerad fasspontpanel. Lillängen ser ut som en traditionell parstuga i två våningar med 
rödfärgad locklistpanel och rött tegeltak. Efter ombyggnaden på 1940-talet kom huset att 
enbart inrymma bostäder. Som avgränsning mellan stora och lilla gården fungerar den 
öppna gången mellan skolhuset och matsalen, med de karaktäristiska kolonnparen som bär 
upp en flack taköverbyggnad.  Elev- och lärarbostaden Björkängen, belägen längst i söder, 
byggdes 1936. Den stora skolhusbyggnaden brann delvis ner 1940 och året efter 
färdigställdes den vinkelställda tillbyggnaden i tegel, vilken idag innehåller bland annat 
aula, bibliotek och gymnastiksal. År 1947 färdigställdes Granängen som ligger mellan 
Björkängen och Lillängen. Det är en tegelbyggnad i två plan i funkisstil där fasaderna har en 
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rosafärgad slät puts. Intill denna sluter två flyglar om 1½ våning. Efter 1980 års renovering 
fungerar Granängen som skolans kursgård. På området finns även Svältan, som är en 
torpstuga som flyttades från Hamnaryd 1926. Vidare finns Gläntan som byggdes i 
elevförbundets regi 1931. En ny byggnad tillkom 2003 och denna placerades mitt emot 
Granängen. Byggnaden är till för estetutbildning och har särskilt anpassats för detta 
ändamål. Arkitekt var Thomas Spjuth, Nässjö, och byggnaden erhöll kommunens 
byggnadspris 2003. 
 
Karaktärsdrag 
- Folkhögskoleområdets struktur och disposition 
- Byggnadernas volymer  
- Fasaderna av trä respektive tegel 
- Fönsterindelningen, i många fall med ursprungliga fönster i olika format 
- Byggnadernas tak med olika utformning 
- Skolområdets park med stenmuren mot gatan, damm med mera 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett välbevarat och gott exempel på en tidig folkhögskola med en tämligen 
konsekvent genomförd, successiv utbyggnad under 1900-talets första hälft med välkända 
upphovsmän. 
 

Rektorsexpeditionen. 
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Granängen.  

Björkängen. 

Del av skolbyggnaden. 
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959 Portalen vid Folkets park 
 
Queckfeldtsgatan, fastighet Folkets park 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Nässjö Folkets park tillkom 1907 då arbetarungdomar flyttade en dansbana till området 
mellan Queckfeldtsgatan och Skogsvägen. Den originella entrén mot Queckfeldtsgatan 
murades upp 1917. Ungefär vid samma tid tillkom en dansrotunda, som fick tak 1928. En 
teaterbyggnad uppfördes 1931. En restaurangbyggnad inköptes från Industri- och 
hantverksmässan 1922 i staden men revs i slutet av 1980-talet. Omkring 2015 revs alla 
byggnader inom parken för att ersättas av bostäder, men portalen mot Queckfeldtsgatan 
bevarades. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Utsidorna av fältsten samt spritputsade blinderingar 
- Tornens tak av falsad kopparplåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Entrébyggnaden är en rest av Folkets park och ett ovanligt byggnadsverk. 
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960 BRF Hammaren 
Södra Allén 29 A-F , fastighet Hammaren 13 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
HSB:s och Nässjös första bostadsrättsförening. Denna anläggning utgörs av tre trähus i två 
våningar av stående plank där fabriksfärdiga väggblock monterades på plats. Fasader utgörs 
av spontpanel och fönster med ovanligt späda omfattningar. Ytterdörrarna är i original och 
försedda med karosseripanel. Balkongerna har fronter av ursprunglig sinuskorrugerad plåt. 
Sadeltaken har takpannor. Exteriörerna är hållna i en återhållsam funktionalistisk stil med 
en ovanlig typ av fasadpanel för denna tid. Husen uppfördes 1944 efter ritningar av HSB-
BORO, Stockholm, och ligger grupperade på en liten höjdplatå med utsikt över Adela udde i 
Handskerydssjön. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer utan inbyggnad av balkongerna 
- Fasaderna med hyvlad spontpanel 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster är ursprungliga   
- Ytterdörrarna som är ursprungliga, glasade och klädda med karosseripanel 
- Balkongerna med sinuskorrugerade fronter 
- Byggnadernas tak belagda med röda takpannor 
- Byggnadernas socklar med spritputs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett gott och ovanligt välbevarat exempel på en bostadsanläggning 
utformat av ett nationellt arkitektkontor.  
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961 Flerbostadshus i Kosmos/Orion 

Södra Koltorpsgatan 36, Koltorpsplan 2, 4, 6, Hagtornsgatan 2, 4, 6, Södra Skogsvägen 11, 
13, fastighet Kosmos 1, 3, Orion 5, 6, 7 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadsområde är uppfört under åren 1965–70 efter ritningar av HSB:s Riksförbunds 
Arkitektkontor. Området innehåller ca 190 lägenheter fördelade på sju 
trevåningsbyggnader, ett åttavåningshöghus och en affärsbyggnad i ett plan. Byggnaderna 
är iögonfallande placerade i förlängningen av Koltorpsgatan och således med balkonger i 
sydvästläge. När man når området från staden profilerar sig höghuset och affärsbyggnaden 
mot besökarna. Från höghuset utgår också ett genomgående gångvägssystem, från vilket 
man kan nå alla byggnader. Fasaderna är klädda med gult tegel, men kring fönstren finns 
dels släta partier med vitaktig ädelputs dels partier i fönsterbanden med profilplåt. Samtliga 
byggnader har platta tak. Tidstypiska entrédörrar finns vid samtliga entréer. Balkongerna 
har förändrats nyligen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer 
- Fasaden med olika material och kulör 
- Fönsterindelningen där flertalet fönster ligger i fönsterband 
- Byggnadernas plana tak med takkanter av kopparplåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett gott exempel på ett större bostadsområde utformat av ett nationellt 
arkitektkontor som en del av Miljonprogrammet.  
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962 Skogskyrkogården 
Isåsavägen 23, fastighet Skogskyrkogården 1 
Klass: 2 – Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
Klass: 1 – Kyrkliga kulturminnen (KML  4 kap) 
 

 
 
Tidigt under 1940-talet beslutades att en helt ny kyrkogård, med kapellkrematorium, skulle 
anläggas vid stadsdelen Handskeryd strax utanför Nässjö tätort. Uppdraget att rita den nya 
kyrkogården gick till den dåvarande stadsarkitekten Vilhelm Ahlsén, och Skogskyrkogården 
stod klar att tas i bruk sommaren 1947. Planerna omfattade även utrymme för ett 
krematorium, placerat centralt på kyrkogården, men detta ingick inte i den första etappen. 
Inför den planerade kapell- och krematoriebyggnaden anordnades en begränsad 
arkitekttävling 1956–57, och efter denna gick uppdraget till professor Sven Ivar Lind, 
Stockholm. Krematoriekapellet på Skogskyrkogården kunde invigas 1962. Samtidigt 
uppfördes klockstapeln nordost om kapellet.  
 
Skogskapellet är uppfört av Helsingborgstegel med vita fogar och granitsockel som 
harmonierar med den naturpräglade kyrkogården. Invändigt är murarna tunt slammade och 
fönsteröppningarna vidgar sig in mot kyrkorummet där en vävnad av Alf Munthe, Leksand, 
dominerar. Vävnaden var utställd på Nationalmuseum 1961 och i samband med detta 
belönades konstnären med Eugen-medaljen för sin textilkonst. Som motpol finns i 
vapenhuset ett glasfönster, Det himmelska Jerusalem. Det är skapat i arkitekturglas av 
konstnären Pär Andersson, Bromma. Det ursprungliga krematoriet har efterhand alltmer 
börjat tjänstgöra som småkyrka och de båda kyrkklockorna ringer numera nästan lika ofta 
till högmässa som till griftefrid. Kyrkogården är omgärdad av en gräsbevuxen mur av 
natursten. 
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Karaktärsdrag – Skogskyrkogården 
- Samspelet mellan mellan byggnaderna och närmiljöns planteringsstruktur och 

markbeläggning 
 

Karaktärsdrag - Skogskapellet 
- Byggnadens strama och minimalistiska uttryck 
- Restriktiva dekorerade tegelfasaden  
- Släta övergångar mellan fasad och fönster samt dörrar 
- Högkvalitativt val av material exteriört och interiört 
- De strategiskt placerade fönstren 
- Byggnadens utformning och volym 
- Det flacka taket med takpannor 
 
Förändringar av byggnaderna och begravningsplatsen kan kräva tillstånd från 
länsstyrelsen.  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Skogskyrkogården är ett exempel på den typ av begravningsplatser som skapades under 
1940-talet. Skogskapellet anses vara en av Sven Ivar Linds främsta verk med högkvalitativt 
val av material exteriört och interiört. Byggnaden är ett representativt exempel på stram 
kyrklig arkitektur byggd under 1960-talet som genomgått få förändringar.  
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963 Område Åkershäll 
Hornsgatan 1, Åkerhällsvägen 1, 3, 4, 6, Vattenverksgatan 2, 4, 6, 8, 10, fastighet 
Sluttningen 1, Vallen 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta välplanerade och trafikseparerade bostadsområde ritades av byggmästaren i Malmö, 
Eric Sigfrid Persson och hans medhjälpare Svenivar Ekstrand, och uppfördes 1946–1949. 
Området bestod ursprungligen av fem hästskoformade hyreshus i tre våningar och två 
större och tre mindre radhus i ett plan. Flerbostadshusen har fasader klädda med plåt, 
medan radhusen har fasader av locklistpanel. Samtliga byggnader har sadeltak med 
takpannor. Utöver bostadsbebyggelsen finns komplementbyggnader för bland annat soprum 
och cykelförvaring. 
 
Husen grupperar sig i sluttningen ner mot Handskerydssjön. Den socialt medvetne 
borgmästaren August Johnson var drivande i byggnadsprojektet och målet var att motverka 
den bostadsbrist som fanns i staden. Totalt skapades ca 250 lägenheter, främst tvåor och 
treor. I och kring bostadsområdet fanns affärer. En renovering med tilläggsisolering på 
1980-talet innebar att fasaderna kläddes in med ljus profilplåt. Ett av hyreshusen i 
nordvästra hörnet revs i början av 2000-talet. 
 
Karaktärsdrag 
- Flerbostadshusens volymer med hästskoform vända mot sjön 
- Radhusens volymer med fasadförskjutningar 
- Byggnadernas övergripande fönsterindelning 
- Byggnadernas flacka sadeltak med takpannor 
- Den öppna närmiljön med gräsytor i allt väsentligt utan avgränsningar i form av staket 

eller häckar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna bebyggelsemiljö är ett mindre välbevarat exempel på ett större bostadsområde från 
den tidiga efterkrigstiden gestaltat med stor anpassning till läget.  
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964 Åkersborg 
Ambjörngatan 7, fastighet Vallen 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Ålderdomshemmet Åkersborg uppfördes 1926 efter ritningar av arkitekten Johan 
Lagerström. Huset är uppfört av rödbrunt tegel i två våningar. Källarvåningen har en 
kraftig sockel av murad fältsten. Flertalet fönster är av tvåluftstyp med två spröjsar i varje 
båge. Ingångarna är markerade med kraftfulla omfattningar. En av de ursprungliga 
ingångarna mot sydväst är borttagen så att fasaden inte längre är symmetrisk. Byggnaden 
har ett sadeltak belagt med tvåkupiga takpannor. Taket är försett med rundade takkupor av 
plåt. Invid den äldre byggnadskroppen finns en tillbyggnad från 1958 efter 
stockholmsarkitekten Eric Schuverts ritningar. Läget gör att huset har ett mycket stort 
miljövärde, och det är ett landmärke i denna del av staden.   
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volymer utan utskjutande delar (mer än tre balkonger) och sekundära 

takkupor 
- Fönsterindelningen med fönster av tvåluftstyp med två spröjsar i varje båge 
- Sadeltaket belagt med takpannor och försett med enstaka, ursprungliga takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnad är ett välbevarat exempel på en påkostad vårdbyggnad från tiden för 
etableringen av den moderna omsorgen.  
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965 Ambjörngården 
Hornsgatan 2, fastighet Ambjörngården 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) Skydd: q i Stadsplan 
 

 
Mangårdsbyggnaden, foto Peter Karlsson.  
 
Den gamla gårdsanläggningens huvudbyggnad är ett bostadshus, en så kallad tvillingstuga 
från omkring 1800 i två våningar, med fasader i faluröd locklistpanel. Flertalet fönster är av 
tvåluftstyp med två spröjsar i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak med tvåkupigt tegel. 
Byggnaden vilar på en sockel av fältsten. Invid står en så kallad enkelstuga i två våningar 
från 1800-talets senare hälft. Byggnaden har en fasad av locklistpanel, som strukits med röd 
slamfärg. Flertalet fönster är igenbommade. Framsidans öppna veranda är delvis hopfallen, 
liksom ostfasadens köksfarstu. Byggnaden har ett sadeltak belagt med takpannor. På tomten 
står även ett garageuthus. Fastighetsgränser och huvudbyggnadens läge stämmer med laga 
skifteskartan från 1849, vilket kan tyda på att den uppförts före 1849. Gårdens byggnader 
brandförsäkrades år 1900 av lantbrukaren F. Pettersson och i handlingarna anges att 
byggnadsåret för tvillingstugan är okänt, men att skafferitillbyggnaden på baksidan var från 
1880 och verandan på framsidan från 1892. Enkelstugan kallades i försäkringsbrevet 
”flygelboningshus” och anges vara uppfört 1874. När samme ägare försäkrade anläggningen 
1909 titulerades han bankdirektör. Då försäkrades även villan strax söder om den nuvarande 
tomten. Villan kallades ”Corps de logis” och angavs vara uppförd 1909. Ambjörngården har 
namn efter en lagläsare, mäster Ambjörn, som levde 1555–1630 och bodde på Åkers gård. 
Ambjörngårdens tvillingstuga är troligen den äldsta bevarade byggnaden inom Nässjö stad. 
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Karaktärsdrag 
- Bostadshusens volymer med i två våningar  
- Bostadshusens röda fasader med locklistpanel  
- Bostadshusens fönsterindelning med huvudsakligen tvåluftsfönster med två spröjsar i 

varje båge 
- Byggnadernas sadeltak med takpannor 
- Den inhägnade närmiljön med gräsytor och enstaka träd 
 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna bebyggelsemiljö är ett bevarat, men delvis förfallet, exempel på en typ av bebyggelse 
som tidigare kunde finnas inom det som senare skulle bli Nässjös stadsområde efter 
järnvägens ankomst. 
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966 Vattenreningsverket 
Vattenverksgatan 5, fastighet Vattenverket 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Vattenverkets första utbyggnad ägde rum åren 1910–1911 efter förslag av Allmänna 
Ingenjörsbyrån i Stockholm. Pumpstationen, som är den första byggnaden inom 
vattenverksområdet, har en röd tegelfasad och vilar på en granitsockel. Söderfasaden har 
fyra smala fönsterpartier med smårutor, som går genom hela bottenplan. Gavelspetsen 
däröver är rikt dekorerad. Strax intill pumphuset finns en röd plåthuv på ett 
betongfundament. Detta är ett minne från en av de ursprungliga grundvattenbrunnarna, 
från vilka vatten togs vid vattenverkets start. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer från olika tider 
- Byggnadernas övergripande fönsterindelning 
- Byggnadernas takformer med olika takmaterial 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Vattenreningsverket är ett exempel på en kommunalteknisk anläggning med lång 
kontinuitet. 
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967 Tobaksmonopolet 
Mellangatan 2, Fiskaregatan 1, 3, 5, fastighet Rosenborg 8 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Svenska Tobaksmonopolets cigarettfabrik uppfördes år 1945 efter ritningar av 
Tobaksmonopolets egen arkitekt Emil Lindqvist. Fabriken består av en sammansatt 
fabriksbyggnad, panncentral, förrådsskjul och garage. Fasaderna består av gult tegel och 
socklarna utgörs av formgjuten betong. Fabriken har en accentuerad entré omgiven av 
huggen granit samt en mur av gult tegel, formgjuten betong och trådstängsel runt omkring. 
Sverige införde tobaksmonopol 1915. Under andra världskriget var tobaksvaror 
ransonerade. Kanske kan upphävandet av ransoneringen 1945 och etableringen av 
fabriksanläggningen i Nässjö kopplas till varandra. Monopolet att importera och sälja tobak 
hävdes 1961. År 1967 upphävdes även tillverkningsmonopolet, vilket ledde till hårdnande 
konkurrens och framtvingade rationaliseringar. Detta borde vara huvudanledningen till att 
företagets verksamhet i Nässjö avvecklades vid denna tid och produktionen och maskinerna 
flyttades till annan ort. 
 
Karaktärsdrag 
- Fabriksbyggnadens sammansatta volymer 
- Fasaderna med gult schatterat tegel 
- Byggnadernas fönsterindelning 
- De flacka taken 
- Den öppna närmiljön med muren mot bland annat Mellangatan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Denna byggnadsmiljö är ett exempel på en större fabriksanläggning från den tidiga 
efterkrigstiden med omsorgsfullt utarbetad gestaltning.  
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969 Stolfabriken 
Mellangatan 21, Fabriksgatan 1, 3, 5, fastighet Pinnstolen 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Nässjö Stolfabrik, som grundades av Per Johan Andersson 1870, är Nässjös första större 
industri. Byggnaden från 1882 är uppförd av rött tegel i tre våningar. Fasaderna är 
pilasterindelade med stora, höga bågformade fönster. Byggnaden kompletterades vid 
sekelskiftet med ett maskinrum för en ångmaskin. År 1932 ombyggdes den till nuvarande 
form. Skorstenen har oktagonal form med utsmyckad krona och är ovanlig med hänsyn till 
höjd och utformning. Skorstenen restaurerades 2001 med stöd från länsstyrelsen. Fabriken 
kom att få stor betydelse för Nässjö och stadens framväxt, med den dominerade 
fabriksbyggnaden och den höga skorstenen. Tillverkningen av pinnstolar var mycket 
framgångsrik och företaget blev Nordens största. Företaget hade som mest 155 anställda 
och producerade pinnstolar ända fram till 1992. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas sammansatta volymer 
- Den mångsidiga skorstenen av rött tegel 
- Fasaden av bland annat rött tegel 
- Den övergripande fönsterindelningen 
- Den bevarade ångmaskinen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fabriksanläggningen är Nässjös första större industri och en direkt följd av tillkomsten av 
järnvägen. Ångmaskinen är av särskilt stort värde.  
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970 Villa Åkerslund 
Elmgatan 1A, fastighet Åkerslund 3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna villa i två våningar, troligen tidigare backstugan Åkerslund, uppfördes omkring 
1900. Byggnaden har gul locklistpanel och vita omfattningar och knutar. Byggnadens 
sadeltak är belagt med tvåkupiga tegelpannor. Huvudingången omges av en öppen veranda. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadsvolymen i två våningar med öppen veranda 
- Fasaden av locklistpanel med hörnbrädor och omfattningar 
- Fönsterindelningen med tvåluftsfönster med två spröjsar i varje båge 
- Byggnadens sadeltak belagt med tvåkupiga tegelpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaderna är exempel på bostadsbebyggelse strax utanför stadsområdet och med 
anknytning till industriell verksamhet.  
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972 Anneforskyrkogården 
Anneforsvägen 31, fastighet Anneforskyrkogården 1 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 

 
 
Kyrkogårdens äldsta del togs i bruk 1902 då Nässjö vuxit så att man inte längre kunde 
belasta kyrkogården vid Nässjös gamla kyrka. När den nya kyrkan inne i tätorten uppfördes 
1908–09 anlades ingen kyrkogård där eftersom markförhållandena inte tillät detta och 
kyrkan hade en tämligen central placering. Gravkapellet tillkom 1924 och är ritat av 
stockholmsarkitekten Anders Roland. Några år senare utvidgades kyrkogården mot öster 
och norr. På 1970-talet skedde en utvidgning mot väster då också klockstapeln och 
minneslunden tillkom. En rad av Nässjös bemärkta män och kvinnor ligger här begravda. 
Påkostade minnesvårdar över källarmästaren Carl Peterson och donatorn Maria Malmberg 
är resta väster om kapellet. 
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Karaktärsdrag 
- Den varierande planteringsstrukturen och markanläggningen 
- Kapellets centrala placering i mitten av kyrkogården och volym 
- Kapellets utmärkande höga spira, vitputsade fasad med dörrar och portar i trä och små 

fönster med spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anneforskyrkogården är ett gott exempel på en stadsnära begravningsplats med ovanligt 
stort inslag av högresta gravstenar. Kapellet är i allt väsentligt oförändrat och av hög 
arkitektonisk kvalitet. 
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973a Område Runneryd 
Norråsagatan 27, 29, 31, 42, 44, 46, Sturegatan 30, 32, 36, 38, fastighet Lokföraren 6, 
Semaforen 1, 2, 3 
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
 
Bostadsområdet Runneryd uppfördes 1949–53 och utformades av malmöarkitekten Eric 
Sigfrid Persson tillsammans med medhjälparen Svenivar Ekstrand. Sammanlagt byggdes 
här 562 lägenheter, de flesta om 2 eller 3 rum och kök. Projektet var en betydelsefull 
kommunal insats för att bygga bort efterkrigstidens bostadsbrist. Utmed Norråsagatan 
placerades åtta vinkelbyggda trevåningshyreshus, fyra på var sida. Ytterligare fyra likadana 
hus placerades utmed Sturegatan och vinklarna på samtliga 12 hus öppnar sig åt söder, där 
de sammanhängande balkongerna löper horisontellt längs fasaderna. Två av husen mot 
Sturegatan har rivits under senare år. Husen har fasader av gult respektive rött schatterat 
tegel, men sydfasaderna med balkonger har ljus slätputs. Källarvåningarna är höga och 
inrymmer exempelvis tvättstugor och i några fall affärslokaler. Butiksfasaderna är av puts 
eller plattor av travertin. Byggnaderna har sadeltak belagda med betongpannor. Liksom i 
det intilliggande radhusområdet var tanken att markområdet kring bostadshuset skulle vara 
öppet och utan avskiljande staket, vilket ändrats i något fall. Inom området finns även en 
samtida elstation av gult tegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volymer i tre våningar 
- Fasaden av rött tegel respektive ljus slätputs 
- Fönsterindelningen med enluftsfönster 
- Balkongernas räcken av stål och brädor 
- Franska balkonger med stålräcken 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Höghusbyggnaderna är exempel på det omfattande bostadsbyggande som pågick strax efter 
andra världskriget.  
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973b Område Runneryd 
Norråsagatan 38-40, Hembygdsgatan 15-17, fastighet Slöjan I 
Klass 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
 

 
 
Ett radhusområde beläget i kvarteret Slöjan med fyra längor grupperade i sluttningen ner 
mot Hembygdsgatan. Radhusen är ett exempel på en utformning som byggmästaren Eric 
Sigfrid Persson utarbetade och som uppfördes först i Malmö, men senare även i bland annat 
Huskvarna och Nässjö. Två av radhuslängorna i 1½ våning och de två andra i en våning. 
Fasaderna är av rött fasadtegel respektive ljus puts. Fönstren är av metall och av okänd 
ålder. Byggnaderna har flacka sadeltak belagda med enkupiga betongpannor. En bärande 
tanke beträffande markområdet var att det inte skulle delas in med staket eller häckar, utan 
ha en mer öppen karaktär.   
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadslängornas volymer med förskjutningar sinsemellan 
- Fasaden av rött tegel och puts 
- Fönsterindelningen med ospröjsade fönster 
- Balkongerna med karakteristiska, lutande räcken av trä 
- Byggnadslängornas sadeltak belagda med tegelpannor 
- Byggnadslängornas socklar av puts 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Radhuslängorna är välbevarade exempel på ett säreget och högkvalitativt bostadsbyggande 
med ett par paralleller i landet.  
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974 Slottet 
Brinellgatan 13, fastighet Slottet 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Det så kallade epidemisjukhuset är en institutionsbyggnad i klassicerande herrgårdsstil. 
Byggnaden har hög sockel, ett markerat entréparti med tvådelad trappa upp till en stram 
portal med glasade dörrar i en bred tvåvåningsfrontespis. Vindsvåningen har takkupor 
symmetriskt placerade i det brutna mansardtaket med tegelpannor. Flertalet fönster och 
ytterdörrar är ursprungliga. Byggnaden vilar på en sockel av gjuten betong som behandlats 
med krysshammare. Huset uppfördes 1923 efter ritningar av arkitekt Sven Torgersruud, 
Linköping. Stommen utgörs av tegel, som slätputsats med hörnkedjor och gesimser. Efter 
att epidemisjukhuset lagts ned 1953 har det använts för olika vårdfunktioner. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespiser och takkupor 
- Slätputsfasaden med hörnmarkeringar och gesimser 
- Fönsterindelningen med originalfönster av trä 
- Entréerna med yttertrappor och ursprungliga ytterdörrar  
- Det brutna sadeltaket belagt med takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en vårdinrättningsbyggnad från 1900-talets första 
hälft. 
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975 Område Täppan 
Gränsgatan 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, fastighet Täppan 33-43 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna radhuslänga uppfördes 1968 efter ritningar av HSB:s Riksförbund. De tio enheterna 
är placerade i kraftig lutning och således förskjutna i höjdled och även placerade i 45 graders 
vinkel mot gatan. Respektive hus har två våningar, mörkrött fasadtegel och platt tak. 
Bostäderna har halvplansförskjutna våningsplan. Miljonprogrammet genomfördes mellan 
1965 och 1975 och avsåg även småhusbebyggelse. Detta är ett exempel på gruppbebyggelse, 
som anpassats till terrängen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volym med platta tak och öppna balkonger 
- Tegelfasaderna samt balkongernas puts 
- Fönsterindelningen med fönster av trä 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaderna är välbevarade exempel på småhusbebyggelse från Miljonprogrammet med 
god terränganpassning.  
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976 Hembygdsparken 
Gränsgatan 36-Norråsagatan, fastighet Runneryd 1:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
Vy över parken med krogen, gästgivaregården, scenen och saluboden. 
 
Nässjö hembygdsförening bildades 1916 och i början av 1920-talet upplät staden ett område 
kring det dåvarande vattentornet till hembygdspark. Till platsen flyttades 1922 en 
sydgötisk ryggåsstuga, ursprungligen från Landeryds socken, Hallands län, vilken hade 
använts som serveringslokal vid Hantverks- och industriutställningen samma år. År 1927 
kom ”Bysse-Brittas” enkelstuga med ryggås från Kohult, Svenarums socken. Tvillingstugan 
från Stora Tofta i Flisby socken flyttades 1931, Ödestugu prästgård 1933, Grimsbergs 
herrgårdskrog från N. Solberga socken 1937, ladugården från Lövhult 1938 och 
banvaktsstugan från Gamlarp 1939. Till Turist- och hembygdsmässan 1939 uppfördes en 
kaffestuga som 1953 ersattes av Gästgivaregården. Stugan flyttades då till sin nuvarande 
plats intill Stinsbostaden och utbyggdes till brand- och metallfabriksmuseum. År 1951 
hitflyttades saluboden från Hånger socken och 1953 återuppförde man Esperyds 
gästgivargård, en framkammarstuga från 1700-talets slut. Stinsbostaden (1864) flyttades 
från sitt ursprungsläge mitt i kvarteret Linden genom Nässjös gator upp till 
hembygdsparken 1957. Den senast uppförda byggnaden i hembygdsparken är en 
scenbyggnad som var klar 1998. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas placering i relation till varandra på en upphöjning centralt i Nässjö stad 
- Variation av byggnadstyper med olika funktioner 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Platsen uppvisar en bred variation av äldre bebyggelse som presenterar bebyggelse som kan 
historiskt återfinnas i Nässjö kommun.  
 

Gästgivaregården.  
 

Toftastugan.   
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977 Vattentornet 
Gränsgatan 36, fastighet Runneryd 1:1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Nässjös ingenjörsritade vattentorn uppfördes 1963 strax bredvid det gamla vattentornet, 
uppe på höjden i  hembygdsparken. Det gamla vattentornet, som uppfördes 1910, revs inte 
långt efter invigningen av det nya tornet. Vattentornet är en av Nässjös höjdbyggnader och 
därmed en viktig del för stadens karaktär. I tornet har hembygdsföreningen inrett ett 
kulturhistoriskt museum och överst i tornet har man en hänförande utsikt över Nässjö. Det 
har sedan uppförandet fått stå relativt orört och är därmed ett bra exempel på en 
ingenjörsritad kommunalteknisk byggnad. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och runda form 
- De nakna tegelfasaderna 
- Stöttepelarna som ser ut att bära upp hela tornet 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Vattentornet är ett relativt orört och bra exempel på en ingenjörsritad kommunalteknisk 
byggnad, som dessutom är viktig för stadens karaktär. 
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978 Lägenhetshus Torsgatan 
Torsgatan 20, fastighet Vägbron 12 
Klass: 4 Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Lägenhetshuset på Torsgatan 20 uppfördes 1958 och innehåller sex lägenheter. Fasaden är 
slätputsad och målad i för tiden typisk färgskala, med enluftsfönster i symmetrisk placering. 
Entrén i mitten av gatufasaden skjuter ut från övriga huset, och trappuppgången på insidan 
av byggnaden lyses upp av stora fönster. På husets baksida finns två stora takkupor. På 
kortsidan har byggnaden en trekantig, utskjutande del med balkonger. Under byggnaden 
finns garage, dit man kommer via en nedfart från Queckfeldtsgatan. Runt om byggnaden 
finns flertalet träd, samt ett omgärdande staket med betongstolpar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med de utskjutande partierna och den slätputsade fasaden 
- Den symmetriska fönsterindelningen med enluftsfönster 
- Garaget under byggnaden med tillhörande nedfart 
- Sadeltaket med tegelpannor, takkupor och skorsten 
- Trädgården med träd och staket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Lägenhetsbyggnaden är ett exempel på ett välbevarat funktionalistiskt flerbostadshus som 
kan sägas vara typisk för byggnader från samma tidsperiod.  
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979 Allianskyrkan 
Skolgatan 8, fastighet Trasten 4 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Allianskyrkan uppfördes 1972 av Svenska Alliansmissionen. Ritningarna utfördes av 
arkitekt Ludvig Seda, Värnamo. Byggnadskomplexet ligger centralt i staden och består av 
en del som inrymmer den kyrkliga verksamheten och en del med bostadslägenheter. 
Fasaderna utgörs av mörkrött tegel och byggnaden har ett flackt motfallstak. Centralt i 
anläggningen är Stora och Lilla salen där båda har synliga stombalkar av betong. Utöver 
dessa finns stora utrymmen för aktiviteter och samlingar.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens blockformade volym 
- Den röda tegelfasaden 
- Fönsterindelningen, exempelvis de stora, regelbundna fönstren mot Skolgatan 
- Ädelträdörrarna till församlingslokaler och trapphus 
- De indragna balkongerna med fronter av plåt 
- Stora salen med dess fasta inredning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på en modern, multifunktionell byggnad i kvartersmiljö åt en 
frikyrkoförsamling.
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980 Frälsningsarmén 
 
Kapellgatan 12, 14, 16, Brogatan 5, fastighet Dalen 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
Frälsningsarméns byggnad uppfördes 1993 efter ritningar av Lennartssons Arkitektkontor, 
Nässjö, genom Mats Tellgren. Byggnaden kombinerar församlingens verksamhetslokaler 
med dess äldreboende. Att byggnadskroppen vid gatukorsningen inrymmer något speciellt 
markeras i fasadstenens mönstermurning. För övrigt är fasaderna klädda med fasadsten i två 
olika brungula kulörer och ger intryck av att vara ett sedvanligt flerbostadshus.  

Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i allmänhet, men särskilt hörnpartiet mot väster 
- Fasaden av fasadsten och särskilt markeringen vid gatukorsningen 
- Den övergripande fönsterindelningen 
- Stora salen med dess fasta inredning 
 
Kulturhistorisk bedömning och karakterisering  
Anläggningen är ett exempel på en modern, kvartersintegrerad byggnad åt en 
frikyrkoförsamling.  
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981 Affärs- och bostadshus 
Gustavsbergsgatan 9, fastighet Nymfen 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bostadshus med butikslokaler i bottenvåningen, kallat för Axialund, ritades 1924 av 
Gustaf Ruthér. Byggnaden inrymde mindre lägenheter och en butik. Byggnaden är uppförd i 
två våningar med fasader av spritputs med vissa slätputsade markeringar. Fönstren, som är 
ursprungliga, är av två- respektive treluftstyp med högt placerad tvärpost. Ingångsporten 
mot Gustavsbergsgatan är särskilt omsorgsfullt utformad med portal och intilliggande 
småfönster. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Spritputsfasaderna med slätputsade partier 
- Den huvudsakliga fönsterindelningen med de ursprungliga träfönstren 
- Sadeltaket med tvåkupiga takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en klassicistisk byggnad som gestaltningsmässigt 
hör ihop med bebyggelsen i kvarteret Pan.  
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982 Kvarter Trädgården 
Hembygdsgatan 11, 13, Norråsagatan 32, 34, 36, fastighet Trädgården 11 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Dessa flerbostadshus ritades 1954 av arkitekt Svenivar Ekstrand, Malmö, i en tidstypisk 
modernistisk stil. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt och grönt. Fasadernas balkonger 
betyder mycket för exteriörernas uttryck. Dessa är rundade och har räcken av 
sinuskorrugerad plåt. Mitt för balkongdörrarna finns en öppning i plåträcket där det i stället 
finns ett räcke av stående järn. Byggnaderna har sadeltak belagda med röda takpannor. 
Ursprungligen stod en länga även utefter Trädgårdsgatan. Vid den senast genomförda 
renoveringen var åtgärderna visserligen genomgripande, men arbetena utfördes med 
anpassning till den ursprungliga stilen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer i 2½ våning 
- Fasaderna av puts  
- Balkonger med sinuskorrugerad plåt och öppningar framför balkongdörrarna 
- Den övergripande fönsterindelningen med stora ospröjsade fönster 
- Byggnadernas sadeltak belagda med takpannor 
- Byggnadernas socklar av puts 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaderna är exempel på efterkrigstidens och folkhemmets ökande bostadsbyggande. 
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983 Hotell Högland 
Storgatan 31, Esplanaden 2, 4, Järnvägsgatan 26, fastighet Blomberg 1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
På denna tomt låg under lång tid hotell Continental, vilket efter hand blev omodernt. Därför 
startades ett kommunalt bolag som skulle skapa ett nytt hotell vid Esplanaden. Planerna 
samordnades med exploateringen av kvarteret Linden mittemot. Byggnationen föregicks av 
en arkitekttävling med ett 25-tal deltagare. Tävlingen vanns av arkitekterna Ulf Snellman 
och Tore Forsman i Stockholm. Hotell Högland invigdes 1964. Under åren har 
hotellbyggnaden förändrats en hel del. Högdelens exteriör är exempelvis förändrad genom 
att de horisontellt markerade fönsterbanden ersatts av rektangulära fönster. Delar av den 
ursprungliga kakel-/klinkerbeklädnaden har också ersatts av plåtmoduler. 
 
Karaktärsdrag 
- De sammansatta byggnadskropparnas olika volymer 
- Fasadernas olika material, såsom sprit- och slätputs, grovhuggen granit, ursprungliga 

brungröna kakelplattor, blåa kakelplattor (till större delen ersatta av formpressad plåt) 
med mera 

- Den huvudsakliga fönsterindelningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hotellbyggnaden är ett uttryck för Nässjö som ett kommunikationsnav där järnväg, 
stationshus, järnvägens ekonomibyggnader och det uttrycksfulla Hotell Högland samverkar. 
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984 Nya Sparbankshuset 
Stortorget 4, Rådhusgatan 23, fastighet Banken 3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Detta bankhus ritades av arkitekt Sven Vejde vid Sparbanksfrämjandets arkitektkontor 1968 
för Jönköpings läns sparbank. På tomten låg tidigare ett hus från 1903 som var ritat av 
August Atterström och inrymde fotoateljé på vinden. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens varierande volym 
- Fasaderna med finhuggna granitskivor, grovt krysshamrad granit och svart 

urbergsbergart 
- Den regelbundna och rytmiska fönsterindelningen 
- Det glasade trapphuset 
- Överbyggnadstaket över trottoaren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat och frapperande exempel från centrumomvandlingens tid där 
fasaderna utformats med påkostade material. 
  



242 
 

985 Gamla apoteket 
Stortorget 3, Postgatan 8, fastighet Renen 2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Denna byggnad är ritad 1930 av arkitekten Elon Bernhard, Göteborg. Den omfattar både 
kvardröjande klassicerande stildrag från 1920-talet, men bär den tidiga modernismens 
signum i de ospröjsade fönstren. Byggnaden uppfördes bland annat för stadens apotek. 
Lägenheten en trappa upp om 8 rum och kök var den största, och omfattade rum även i 
gårdsflygeln. Övriga lägenheter var om ca 6 rum och kök. Byggnaden är uppförd av tegel i 
tre våningar med putsfasad. Exteriörens fönster är utbytta, men balkongernas dörrar är 
ursprungliga. Butiksdörren är sentida, men ingången till trapphuset har ursprungliga, 
glasade portar av trä. Byggnadens yttertak är ett flackt sadeltak belagt med falsplåt och 
försett med en markerad takfot. Byggnaden vilar på en sockel av huggen granit. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med gårdsflygeln 
- Putsfasaderna med återhållsam dekor 
- Fönsterindelningen med ospröjsade fönster med mittpost 
- Trapphusets ursprungliga, glasade ytterdörrar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett affärs- och bostadshus uppfört i övergången mellan 1920-
talsklassicism och modernism.  
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986 AB Eldon-verken 
Egnahemsgatan 39, fastighet Arbetet 4 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Byggnadskomplexet består av flera byggnadskroppar. Den del som ligger längst söderut 
uppfördes 1958–59 i två våningar efter ritningar av Byggnads AB Holmer & söner. Då hade 
ingenjören Gunnar Randholm just tillträtt som VD och han ledde arbetet med att etablera 
verksamheten i Runneryd. Tidigare hade fabriken legat i kvarteret Almenäs vid 
Fiskaregatan 4. År 1962 tillkom en del norr om den befintliga, vilken också var i två plan 
och ritad av Holmer & söner. Den senaste stora förändringen skedde 1964 när delarna mot 
sydväst och den stora gräsplanen fick sitt nuvarande utseende. Då byggdes de befintliga 
tvåvåningsbyggnaderna på med en respektive två våningar så att den nuvarande 
sydvästfasaden skapades. Direktionsvåningen låg på fjärde våningen som markeras med ett 
kopparklätt burspråk. Även denna gång gestaltades förändringarna av Byggnads AB 
Holmer & söner. 
 
Karaktärsdrag 
- Anläggningens volym särskilt mot sydväst och sydost 
- Fasaderna av gult respektive rött tegel, särskilt mot sydväst och sydost 
- Burspråket med kopparbeklädnad 
- Fönsterindelningen med huvudsakligen enluftsfönster 
- Entréerna mot sydväst med överbyggnader 
- Sadeltaken mot sydväst och sydost med takpannor 
- Den öppna gräsmattan framför huvudfasaden 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är välbevarad sedan dess första skeden och visar hur ett av stadens mest 
framgångsrika företag utvecklades. 
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987 Sänket 6  
Mariagatan 43, fastighet Sänket 6 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 

 
 
Byggnaden är uppförd i 2½ våning med symmetrisk fasad. Bottenvåningen har spritputs och 
kvaderindelning, medan resten av fasaderna har slätputs. Flertalet fönster är sentida med 
högt placerad tvärpost. Mitt på gatufasaden finns en entré, två balkonger och en frontespis. 
Balkongerna har smidesräcken. Byggnaden har ett brutet tak belagt med falsplåt. 
Byggnaden ritades 1915 av husritaren i Vetlanda, J Nikl. Norman, och byggdes om 1982. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med ett betonat mittparti med balkonger och frontespis 
- Fasaden med spritputs nedtill och slätputs upptill i rosa kulör 
- Fönsterindelningen med fönster med högt placerad tvärpost 
- Byggnadens brutna tak belagt med falsplåt 
- Den låga slätputsade sockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett äldre bostadshus i kyrkomiljöns absoluta närhet. 
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Del 4 Kransorter och landsbygd  
Varje objekt eller område är listat under respektive socken. De olika objektens lokalisering 
får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. Där går det att hitta alla 
kommunens objekt i kartform och det går även att söka på fastighetsbeteckning och adress.   
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Del 4.1 Almesåkra socken 
100 Almesåkra sockencentrum  
Almesåkra 1:1-1:3, 1:8, 1:10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
Klass: 1 - Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 

  
Almesåkra kyrka byggdes under nödåren 1866-67, under ledning av redaktör J A Björck, 
patron på Fredriksdal, ritad av Överintendentsämbetets arkitekt J A Hawerman. 1870 
invigdes kyrkan av biskop H G Hultman. Platsen där nuvarande kyrka är uppförd har 
tidigare rymt flera kyrkor. Troligen fanns en kyrka redan på 1200-talet. Den nuvarande 
kyrkans äldsta inventarium, en dopfunt gjord av njudungsmästaren Peter Finvider, tyder på 
detta. Den första kyrkan ersattes av en ny på 1500-talet. 1694 invigdes åter en ny kyrka, en 
liten träbyggnad med måtten 11 x 33 alnar. 
 
Bevarade från den kyrkan finns takmålningar på brädor, utförda under 1750-talet av Carl 
Gustaf Nehrman. Dessa tjänade fram till 1945 som innertak i församlingshemmet med 
målningarna vända uppåt. De upptäcktes vid en reparation och finns nu bevarade i kyrkan, 
liksom en predikstol med baldakin samt altartavlan, båda skänka av Margareta Silferhielm. 
Tillsammans med bland annat en medeltidsmadonna och en straffstock förvaras dessa 
föremål i kyrkans olika utrymmen. Kyrkorgeln är 13-stämmig och byggd av E A Sätterqvist, 
Örebro 1869.  
 
Kyrkans väggar och tak är utförda med brokardmålning av målarmästare O Månsson, 
Jönköping. Altartavlan är från 1958 och har målats av Elis Lundqvist, Huskvarna. 
Altartavlan från den tidigare kyrkan har renoverats och finns nu till höger framme i kyrkan. 
Det har tidigare funnits en osignerad äldre målning föreställande Lammet i det tidigare 
församlingshemmet, vilken tjänade som altartavla fram till 1958. 
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Nuvarande kyrkan har utformats i den nyklassiska Karl-Johanstilen, med en vitputsad fasad 
med höga rundbågiga fönster, kvadratiskt klocktorn med hög, toppig tornhuv, plåttäckt 
sadeltak och halvrund absid. Kyrkan ligger på en höjd öster om sjön och blickar ner på det 
före detta kommunalhuset och församlingshemmet, nuvarande hembygdsgården.  
 
Hembygdsgården är byggd 1874 med fasader av rödfärgad locklistpanel och taktäckning av 
rött tegel, samt kyrkstall i en länga strax intill. Det finns två salar i hembygdsgården, den 
ena har tidigare fungerat som skolsal och den andra som kommunalsal. Skolverksamhet 
bedrevs mellan 1874 och 1940. Läraren bodde i sockenstugan fram tills lärarbostaden 
byggdes 1910. Sockenstugan revs 1924 (1:10) och idag finns det ett nytt hus uppfört på 
samma plats. När hembygdsföreningen övertog fastigheten 2016 genomfördes vissa 
förändringar såsom ramp, nytt golv och vattenburen värme. Idag fungerar den som 
konferenslokal och samlingssal. Kyrkstallet intill församlingshemmet är i princip orört 
sedan det togs ur bruk och spiltorna finns fortfarande kvar. Den tidigare ytterväggen är 
synlig i den tillbyggda delen.  
 
Karaktärsdrag - Kyrkan 
- Byggnadens volym 
- Tornets höga spetsiga tornhuv med svart plåttak 
- Den halvrunda absiden 
- De stora rundbågiga fönstren  
- Sockel i kanthuggen granit 
- Det falsade plåttaket 
- Kyrkans vita spritputsade fasad 
- De utkragade portarna på långsidorna med frontoner ovan de rundbågiga fönstren och 

ursprungliga portarna i trä 
- Interiörens dekormålningar på tak och väggar 
- Interiörens rymd och tredingstak 
 
Ändringar av kyrkan kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Karaktärsdrag - Hembygdsgården 
- Byggnadens volym 
- Kontrasten mellan den äldre delen mot vägen och den tillbyggda lärarbostaden 
- Röda locklistpanalen med vita detaljer 
- Sadeltaket belagt med rött tegel 
- Fyrluftsfönstrens symmetriska placering, de mindre spetsiga fönstren på gavlarna 
- Äldre dubbeldörren mot vägen med småspröjsat fönster ovanför och pelaromfattning 
- Lärarbostadens tidstypiska 1900-talsstil med en enkel veranda 
 
Karaktärsdrag - Kyrkstallet 
- Byggnadens volym 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Stensockeln 
- Det höga ofärgade plåttaket 
- De småspröjsade fönstren ovan och intill de svarta trädörrarna 
- Den bevarade interiörens spiltor  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är exempel på ett sockencentrum från 1800-talet, på en plats vars historia sträcker 
sig tillbaka ända till 1200-talet. 
 

Hembygdsgården med den tillbyggda lärarbostaden och kyrkstallet t v.  
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103 Område Barkansjö by 
 
Barkansjö 4, 6, 7, 8, 9, 10, Barkansjö missionshus 1, fastighet Barkansjö 1:3, 1:4, 1:10, 1:11, 
1:13, 1:23, 1:24 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

 
En skeppssättning med stäv och mittstenar är belägen på ett krön av en flack moränrygg i 
barrskog sydväst om byn. Barkansjö by har fyra gårdar i den gamla bykärnan. Bebyggelsen 
består av ytterligare ett tiotal hus, en före detta skola och ett missionshus. Byn är belägen i 
ett öppet kuperat odlingslandskap med många och vällagda odlingsrösen och stenmurar vid 
Almesåkrasjöns nordvästra ände. Dagens bykärna är nära nog identisk med den som 
redovisas på kartorna för storskiftet 1805 och laga skifte 1859. Boningshusen har rödfärgade 
träpaneler under tegeltak. Två är av enkelstugetyp från 1860-talet, ett hus av parstugetyp 
från omkring 1860 och ett hus med modern planlösning från 1920. Ladugårdarna är byggda 
omkring 1900, vanligen rödfärgade under plåttak. Skolbyggnaden som flyttades till platsen 
1935 och missionshuset i byns södra del har fasader av rödfärgad träpanel och röda tegeltak. 
Missionshuset uppfördes på dess nuvarande plats 1928 och renoverades under 1950 och -70-
talet. Byggnaden genomgick en restaurering i början på 2000-talet för att återgå till dess 
ursprungliga utseende. Fungerar idag som samlingslokal för bygdens folk.  
 
Karaktärsdrag 
- Byakärnans struktur och byggnadernas volym 
- Fastigheternas röda locklistpanel med vita detaljer 
- Bostadshusens mansard- och sadeltak med röda tegelpannor 
- Ladugårdarnas ofärgade plåttak 
- En-, två- och fyrluftsfönstren i trä 
- Bostadshuset 1:3s dekorerade öppna verandan med balkong 
- Bostadshuset 1:4s krysspröjsade fönster, pardörr i trä och småspröjsade fönster och 

stensockel 
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Karaktärsdrag - Missionshuset 
- Byggnadens volym 
- Röda locklistpaneler med vita detaljer 
- Sadeltaket med röda tvåkupiga tegelpannor 
- Fyr- och sexluftsfönstren i trä 
- De öppna entré- och lägenhetsverandorna 
- Frontespisen på baksidan  
- Interiören och dess inventarier  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på en by som genomgått storskifte och laga skifte och har bibehållit 
sin äldre byastruktur.     

 

Bostadshus på 1:24. 

Bostadshus på 1:3. 
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Ladugård på 1:11. 

Bostadshus på 1:4.  
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Missionshuset. 

Missionshusets interiör. 
 
 



253 
 

 
105 Område Älskebo 
 
Älskebo 1, 2, 5, 3, 4, 6, fastighet Älskebo 1:3, 1:6, 1:7, 1:8 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Enkelstugan och ena ladugården på 1:7. 
 
Älskebo by är belägen på en höjdrygg 325 meter över havet där man, framförallt mot öster, 
har en utsikt vida över det omgivande skogslandskapet. På de högsta partierna och 
sluttningarna mot öster och i väster utbreder sig åker, vall och betesmark med en del 
åkerholmar och odlingsrösen. I sluttningen mot Älskebobäcken i väster är en lövträds-
bevuxen beteshage, tidigare slåttermark. Byn omfattar idag tre gårdar, glest spridda. 
Älskebo 1:3 har byggnader från 1900-talet men också nyare byggnader, samtliga med 
faluröd panel. Fastigheten Älskebo 1:7 består av två tidigare gårdar. Den ena är bebyggd 
med en tvåvåningsenkelstuga från 1800-talets mitt med faluröd locklistpanel och tegeltak. 
Strax intill ligger en större ladugård som tillkommit vid ett senare tillfälle. Den andra 
manbyggnaden tillkom ungefär samtidigt som det andra bostadshuset och är sannolikt en 
utvidgad enkelstuga med ursprunglig locklistpanel och tegeltak. Till gården hör en timrad, 
omålad ladugård från 1800-talets mitt med tvåkupigt tegel. Intill ligger också en enklare 
ofärgad bod med dass. På fastigheterna 1:6 och 1:8 står två modernare byggnader.  
 
Karaktärsdrag - Tvåvåningsenkelstugan 
- Byggnadens volym 
- Den intakta rumsindelningen och ålderdomliga interiören 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Tvåkupiga takteglet 
- Två- och fyrluftsfönstren i trä med äldre glasrutor 
- Dörrparet i trä med småspröjsade fönster 
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Karaktärsdrag – Manbyggnaden 
- Byggnadens volym 
- Röda locklistpanel med vita detaljer 
- Sadeltaket med tvåkupigt tegel 
- Tvåluftsfönstrens placering som uppmärksammar byggnadens senare förändring 

 
- Karaktärsdrag – Timrade ladugården 
- Byggnadens volym 
- Sadeltaket belagt med betongpannor med nockpannor i plåt 
- Liggtimmerstommen och locklistpanelen 
- Portarna som tillkommit vid olika skeden 
- De små spröjsade fönstren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byn är ett exempel på en mindre plats bebyggelse från 1800-talets mitt som uppvisar olika 
tidslager och utveckling. Särskilt värdefull är den bevarade timrade ladugården och 
tvåvåningsenkelstugan på fastigheten Älskebo 1:7. 
 
 

Manbyggnaden på 1:7. 
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Bod och dass på 1:7. 

 

Bostadshus och ekonomibyggnader på 1:3. 
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106 Område Viebäcks folkhögskola  
 
Viebäck kursgård 1, Viebäck Björkhaga 1, Viebäck Mossebo 1, Viebäck Skogsbrynet 1, 
Viebäck Villa 1-2, Viebäck Grankulla 1, Viebäck Enebo 1, Viebäck folkhögskola 1, Viebäck 
Furubo 1, Viebäck Solhyddan 1, Viebäck Skogstorp 1, Viebäck Tallbacka 1, Viebäck 
Västanbo Villan, Viebäck Norrbo, Viebäck Mittbo, Viebäck Sörbo, Viebäck Gammelgården, 
Viebäck gård, Viebäck sjöstugan 1, fastighet Viebäck 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 
1:10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Grankulla. 
 
Från början var Viebäck en självständig mindre gård, men så småningom blev den en utgård 
till Fredriksdals herrgård. Hösten 1886 kom Wilhelmina Lundstedt från Stockholm på 
besök till Viebäck. Hon blev förtjust i det goda vattnet och den friska luften. 1887 lät hon 
uppföra en ny huvudbyggnad, Gammelgården. År 1906 inköptes gården av Svenska 
Diakonanstalten och avsikten var att den skulle användas till rekreationsplats för trötta och 
sjuka diakonissor. För detta ändamål uppfördes 1906 byggnaden Solhyddan. Man bytte dock 
snart inriktning, Viebäck blev istället skyddshem för missanpassade flickor. Några år senare 
var Grankulla och Mossebo färdiga och 1910 stod Björkhaga färdigt för att invigas av 
landshövdingen. 1948 hade skyddshemmet spelat ut sin roll och Viebäck inköptes av 
Föreningen Jära folkhögskola. Denna epok tog slut 1979 då Viebäck inköptes av 
Pingströrelsens skolstiftelse, en folkhögskoleverksamhet som pågick fram tills det såldes 
igen.  
 
 

Grankulla 
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Grankulla är en pampig 2½-plansbyggnad som stod färdig 1908. Fasaden är i ljus slätputs, 
och taket är ett valmat mansardtak med röda betongplattor. Utmärkande för byggnaden är 
den utskjutande frontespisen på långsidorna. Mossebo är byggt enligt samma ritning något 
år senare. Denna byggnad har gul slätputs. 
 
Gammelgården är en pampig byggnad i två våningar, försedd med grå locklistpanel och vita 
omfattningar. Byggnaden vilar på en granitsockel. Utmärkande detaljer är breda 
takutsprång och det breda, liggande vita bandet mellan våningsplanen. Strax bakom huset 
står ett uthus med röd locklistpanel, småspröjsade fönster med en äldre trädörr och plåttak. 
En annan intressant byggnad är det gamla sockenmagasinet från 1813, som är flyttat till 
Viebäck från sockencentrat och placerat strax norr om Gammelgården. 
 
Björkhaga är också en praktfull byggnad som stod färdig 1910. Huset är uppfört med 
plankstomme och puts i ljus färg. Strax intill ligger den senast uppförda kursbyggnaden från 
1975. Den centrala kursbyggnaden tillkom 1962 och är en ganska typisk byggnad från 
denna tid, en röd tegelbyggnad med papptak. 
 
Solhyddan är uppförd i nationalromantisk prägel, med en fasad av rödmålad fasspontpanel 
och vita detaljer. Sadeltaket har rött tvåkupigt tegel. En rikt utsmyckad veranda pryder 
södra gaveln och fönster i hörnlösningar ger en särprägel åt byggnaden. Sockeln har 
huggen sten. Skogstorp, som ligger på samma fastighet som Solhyddan, är byggt något år 
senare. Fasaden har liggande rödmålad fasspontpanel och vita detaljer, samt röda 
betongpannor på taket. Byggnaden har ett utsmyckat entréparti och bearbetade 
gavelspetsar. 
 
Karaktärsdrag – Grankulla  
- Byggnadens volym 
- De dominerande utskjutande frontespisarna på båda långsidorna 
- Det valmade mansardtaket med betongpannor 
- Putsade fasaden och höga sockeln 
- Balkongerna 
- Två- och treluftsfönstren i trä med spröjs 
- Entrédörrens träomfattning med litet utskjutande tak 
 
Karaktärsdrag - Mossebo 
- Byggnadens volym 
- De dominerande utskjutande frontespisarna på båda långsidorna 
- Det valmade mansardtaket med betongpannor 
- Putsade fasaden och höga sockeln 
- Två och treluftsfönstren i trä med spröjs 
 
Karaktärsdrag – Gammelgården 
- Byggnadens volym 
- Frontespisen med långt utskjutande takfall 
- Locklistpanelen med vita detaljer 
- Sadeltak med takpannor  
- Övervåningens enkelt dekorerade fönsteromfattningar 
- Entrétrappan i sten 
- Uthusets tätt placerade småspröjsade fönster och röda locklistpanel med trädörr 
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Karaktärsdrag – Sädesmagasinet 
- Byggnadens volym 
- Röd locklistpanel 
- Små spröjsade fönster  
- Trädörrar  
- Tegeltakpannor 
 
Karaktärsdrag - Björkhaga 
- Byggnadens volym 
- Det valmade taket 
- Putsade fasaden och höga sockeln 
- Fyr- och sexluftsfönster i trä med små spröjs 
- Burspråket 
 
Karaktärsdrag – Solhyddan och Skogstorp 
- Byggnadernas volym 
- Den röda fasspontpanelen med vita detaljer 
- Sadeltaket med röda tegelpannor 
- Dekorativa vindskivor och verandor i trä 
- Lunettfönstren på gavlarna 
- Stensockeln  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Den före detta folkhögskolan består av en samling av byggnader från olika tider och i olika 
stilar, som tillsammans bildar ett enhetligt område. 
 

Gammelgården. 
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Sädesmagasinet.   

Mossebo. 

Björkhaga. 
 



260 
 

Solhyddan. 

Skogstorp. 
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107 Fredriksdals säteri 
 
Fredriksdals säteri 1, 2, 3, 4, fastighet Fredriksdal 2:1 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

Huvudbyggnaden. 
  
Herrgårdsanläggning i modernt odlingslandskap vid Fredriksdalssjöns södra ände. Godset 
har anor från 1580. Det hette på 1600-talet Hättebo och var ladugårdsgods under 
Nordanskog med ätten Silfverheim som ägare. Hättebo blev säteri 1660 och har ägts bland 
annat av ätterna von Witinghoff, von Dittmer och Stedt. Nuvarande corps-de-logiet 
uppfördes 1802 av G A Spaldencreutz och den klassicerande karaktären förstärktes genom 
en ombyggnad 1930. Gårdens äldsta byggnad är flygelbyggnaden, som enligt traditionen 
byggdes 1640, men bör ha fått sin nuvarande karaktär omkring 1750. 
 
Salen på övervåningen i huvudbyggnaden har dekorerats av konstnären Per Hörberg, född 
1746. Båda dessa byggnader är i 1½ våning med gulmålad locklistpanel och valmade, brutna 
tak täckta med rött, enkupigt taktegel. Huvudbyggnaden är dock försedd med stora 
triangulära frontespiser. Två flygelbyggnader från omkring 1850 i 1½ våning har rödfärgad 
locklistpanel, sadeltak med frontespiser och rött, enkupigt taktegel. Den norra flygeln har 
bland annat varit gårdsmejeri och den södra var småskola för traktens barn. Mellan 
flyglarna och sjöstranden gick den gamla landsvägen. En större magasinbyggnad från 
omkring 1870 i 2½ våning med rödfärgat liggtimmer och tegeltak ligger i söder, strax intill 
den stora, rödfärgade ladugården. 
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Karaktärsdrag – Huvudbyggnaden 
- Mangårdsbyggnadens volym 
- Frontespisen med dekorativ fronton på båda långsidorna 
- Fasadens gula locklistpanelen med pilaster  
- De symmetriskt placerade tvåluftsfönstren i trä med spröjs och runda takfönster 
- Valmade taket med enkupigt tegel 
- Putsade sockel 
- Entrépartiets pardörr i trä, omfattning med släta pelare och dekorativa fronton 
- Baksidans veranda med släta kolonner och stentrappa 
 
Karaktärsdrag – F d skolbyggnaden 
- Byggnadens volym 
- Röd locklistpanel med vita detaljer 
- Sadeltak belagt med tegelpannor 
- Lunettfönstren i trä 
- Fönster och fönsterplacering  
 
Karaktärsdrag – Äldre manbyggnaden 
- Byggnadens volym 
- Det valmade taket belagt med röda enkupiga tegelpannor 
- Gul locklistpanel med vita detaljer 
- Tvåluftsfönstren i trä med spröjs 
 
Karaktärsdrag – F d mejeriet 
- Byggnadens volym 
- Röd locklistpanel med vita detaljer 
- Sadeltak belagt med enkupigt tegel 
- Lunettfönstren i trä och tvåluftsfönstren i trä med spröjs 
- Putsad stensockel 
 
Karaktärsdrag – Sädesmagasinet 
- Sädesmagasinets volym 
- Liggtimmerfasad och stomme 
- Dekorativa fönster med krysspröjs och små symmetriskt placerade fönsterluckor  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett välbevarat exempel på ett säteri med anor ända från 1500-talet. 
 

Äldre manbyggnaden t v och f d mejeriet t h. 
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F d skolbyggnaden. 
 

Sätesmagasinet. 
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108 Loftboden i Fågelleken 
 
Fågelleken 3, 4, fastighet Fågelleken 1:12 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

 
Ålderdomlig knuttimrad loftbod, faluröd med plåttak. Övervåningen är utkragad och har 
dekorativa utskärningar i nedre bjälken. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med utkragad övervåning 
- Knuttimringen målad i faluröd färg 
- Sadeltaket med plåtbeklädnad 
- De små fönstren och dörrarna 
- De dekorativa utskärningarna i nedre bjälken 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Loftboden är unik i sitt slag i Nässjö kommun, för sin utkragade övervåning och dekorativa 
utskärningar i undre bjälken. 
  

Sädesmagasin
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109 Bäckadal  
 
Gödeberg Bäckadal 1, fastighet Gödeberg 5:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadshus från 1911 i 1½ våning med ljusgul locklistpanel och rött falsat taktegel. 
Byggnaden har två spetsiga frontespiser och en glasveranda. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i 1½ våning med två frontespiser 
- Glasverandan med välvt tak och snickarglädje 
- Fönstren, vanligen av fyrluftstyp 
- Sadeltaket med taktegel samt locklistpanelen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Bäckadal är ett exempel på ett ovanligt utformat bostadshus från början av 1900-talet. 
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110 Toranäs gård 
 
Toranäs gård 1, 2, 3, fastighet Toranäs 1:29, 1:31 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Herrgårdsanläggning i svagt kuperat och delvis igenväxande odlingslandskap vid 
Spexhultasjöns södra ände. Redan 1674 finns det säkra belägg för att platsen varit bebyggd, 
men troligtvis har den varit det även långt tidigare än så. När nuvarande byggnad uppfördes 
är dock inte känt. Huvudbyggnaden har troligtvis uppförts i etapper. Efter en eldsvåda 1967, 
då vindsvåningen eldhärjades, fick byggnaden sitt nuvarande utseende med lågt valmat tak. 
Fasaden på bottenvåningen har horisontellt lagd panel med fasad kant, och en övervåning 
med locklistpanel. Bland övriga byggnader kan nämnas en arrendatorsbostad från 1800-
talet, bodar, sädesmagasin och vagnskjul. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Fasadens variation mellan liggande fasspontpanel och locklistpanel med dekorativ 

bröstgesims 
- Stensockeln 
- Verandan och balkongen 
- Fönstrens varierande storlek med två- och treluftsfönster 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Toranäs gård är ett exempel på en gård som har anor långt tillbaka och visar på en plats 
utveckling.   
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Bod närmast i bild och elverk intill. 
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111 Hembygdsgården Lilla Gödeberg 
 
Gödeberg hembygdsgård 1, fastighet Gödeberg 4:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
På en av länets högst belägna platser ligger gården Lilla Gödeberg i ett öppet 
odlingslandskap med många odlingsrösen och stenmurar. Mangårdsbyggnaden från början 
av 1800-talet är en dubbelkammarstuga i 2 våningar med rödfärgad locklistpanel och rött 
taktegel. Byggnaden är försedd med kök, kammare och före detta telefonstation på 
bottenvåningen. På övervåningen är det en inredd kammare och två oinredda kammare. 
Gården, som inköptes 1956, hyser numera Almesåkra hembygdsförenings samling. En 
ängslada i ofärgat liggande timmer med torvtak har upprustats och tjänstgör numera som 
övernattningsstuga åt vandrare på Höglandsleden som passerar gården. 
 
Karaktärsdrag  
- Hembygdsgårdens byggnadsbestånd 
- Mangårdsbyggnadens volym och sockel i sten 
- Röd locklistpanel med vita detaljer 
- Verandans snickarglädje 
- Tvåluftsfönstren i trä 
- Ängsladans volym, uppförande i liggtimmer och torvtak  
- Äldre inredning 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hembygdsgården är en plats där lokalbefolkningen kan komma och umgås kring byggnader 
representativa för samhället i stort. Exempel på hembygdsgård med mangårdsbyggnad på 
sin ursprungliga plats.  
 

Ängsladan. 
 
 

  



270 
 

Del 4.2 Barkeryd socken 
200 Område Barkeryd sockencentrum  
 
Barkeryd 1, Barkeryd södra skattegården 1, Barkeryd 3, Barkeryd församlingshem 1, 
Barkeryd 4, Barkeryd kyrka 1, Barkeryd 2, Barkeryd prästgård 2, 1, Barkeryd norra 
skattegård 1, Sjöeryd 1, 2, 3, Bästhult 5, 6, fastighet Barkeryd 1:4, 1:5, 2:1, 2:3, 2:5, 2:6, 2:7, 
2:8, 2:11, Församlingslokalen, f d skolan på 2:5.  L. Prästgården 2:12, F d ålderdomshemmet 
på 2:8. F d lärarbostaden på 2:6.2:12, 2:13,.2:14, GA:1, 2, Sjöeryd 1:5. Bästhult 1:3. 
 
Klass: 1 - Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17),  
 
 

 
Sockencentrum i öppet odlingslandskap nordost om Barkerydssjön med kyrka (1846), 
prästgård (1862), före detta skola (1927), före detta ålderdomshem (1928) samt två 
bostadshus byggda omkring 1900, det ena bostadshuset är den före detta lärarbostaden. 
Fornlämningarna utgörs dels av en hög och dels av en rest av ett gravfält, med två högar 
och tre runda stensättningar. Vid västra kyrkogårdsmuren står en sten med ett S:t 
Georgskors, där namnet Estrid finns inristat med runskrift. Vid vägen mot hembygdsgården 
ligger en rund stensättning. 
 
Kyrkan uppfördes 1844-46 på uppmaning av den dåvarande biskopen Esaias Tegnér vid en 
sockenstämma 1837. Den första gudstjänsten hölls den 20 december 1846 och kyrkan 
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invigdes 1847. Kyrkan är i nyklassicistisk stil, en så kallad Tegnérlada, med rosaputsad fasad 
och absid samt plåttäckt sadeltak. Västtornet har kvadratisk grundplan med en kvadratisk 
lanternin i plåt. Interiören är en av få i Småland som bevarats ursprunglig, vad gäller denna 
kyrkotyp. Kyrkorgeln installerades 1873. Omfattande restaurering av kyrkan genomfördes 
1996. Enligt barkerydsprästen Johan Fovelin, som verkade i slutet av 1700-talet, byggdes en 
kyrka omkring 1174. Denna ska ha stått till 1350-talet, då en ny stenkyrka uppfördes. Den 
nya kyrkan tillbyggdes 1738 åt norr med en trädel. Från de äldre kyrkorna härstammar den 
medeltida dopfunten, sakristians järndörr, ett par ljuskronor, två kistor samt golvuret från 
1787. Under 1907 förändrades interiören en hel del, bland annat så fick det tidigare helt 
vitmålade kyrkorummet en ny färgsättning som innefattade rik dekorering på absidtaket och 
triumfbågen. 1925 skedde en renovering där fasaderna reparerades och ommålades. Mest 
troligt i samband med denna förändring byttes spåntaket mot plåttak. 1964 ommålades 
fasaderna åter igen. Kyrkan var vid den tiden gulvit och fick då den rosa färg den har idag. 
Prästgården från 1862 har timmerstomme klädd med gulmålad fasspontpanel och rött 
tegeltak.  
 
Öster om och i anslutning till kyrkbyn ligger Norra Skattegården med boningshus och 
flyglar från omkring 1850. Byggnaderna är rödfärgade med tegeltak, liksom 
ekonomibyggnaderna från omkring 1900. I områdets södra del ligger Södra skattegården 
med boningshus (ca 1860), en dubbelbod och en ladugård, samtliga rödfärgade. 
 
Området omfattar hela Barkerydssjön, vilken är en viktig häckningsplats för många 
fågelarter. Sjön har höjts något och våtmarken restaurerats. Här finns fågeltorn, strövstigar 
och rastplats tillkomna på initiativ från Nässjös ornitologiska förening och Frilufts-
främjandet. 
 
Karaktärsdrag – Kyrkan 
- Byggnadens volym och nyklassicistiska stil  
- Runda absiden och det kraftiga tornet med lanternin  
- Rundbågiga muröppningarna och kopplade pilastrarna  
- Den bevarade nyklassicistiska interiören  
 
Ändringar av kyrkobyggnaden kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Karaktärsdrag – Församlingshemmet  
- Byggnadens volym 
- Den markerade frontespisen  
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Mansardtaket med tvåkupiga takpannor 
- Stentrappan  
- Två- och fyrluftsfönstren i trä och deras symmetriska placering 
- Den insjunkna entrén med halvrunt fönster ovanför  
 
Karaktärsdrag – Prästgården 
- Prästgårdens volym 
- Frontespisen 
- Liggande och stående fasspontpanel 
- Sadeltaket belagt med enkupiga tegelpannor 
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Karaktärsdrag – F d ålderdomshemmet 
- Byggnadens volym  
- Den höga frontespisen 
- De befintliga fönsteröppningarna 
- Mansardtaket belagt med röda tegelpannor 
- Verandans höga sockel  
 
Karaktärsdrag – Norra Skattegården 
- Byggnadernas volym och placering i relation till varandra 
- Röda locklistpanelerna och vita detaljerna 
- Huvudbyggnadens frontespiser 
- Röda tegeltaken 
 
Karaktärsdrag – Södra Skattegården 
- Byggnadernas volym 
- Röda locklistpanel med vita detaljer 
- Sadeltaket med röda tegelpannor 
- Träverandan  
- Lunettfönstren och runda fönstret med tät spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kyrkan är ett exempel av en nyklassicistisk sockenkyrka. Området är ett exempel på ett 
någorlunda välbevarat sockencentrum vars historia sträcker sig från 1100-talet och fram till 
1900-talet. 
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205 Område Ekefall 
 
Ekefall 1, 3, 4, 5 fastighet Ekefall 1:4, 1:7, 1:8, 1:10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Bostadshus på 1:10. 
  
En samling hus, placerade på rad i ett kuperat odlingslandskap. Storskifteskartan från 1807 
visar två gårdar i byn. Trots att ytterligare gårdar tillkommit sedan dess, har radbyn 
bevarat sitt utseende. Bostadshusen nordväst om bygatan är uppförda omkring 1819,1890 
och 1920 i 1½ våning med fasader vanligtvis av locklistpanel och taktegel. Äldsta 
bostadshuset på 1:10 är av parstugetyp, uppfört under tidigt 1800-tal. Det har restaurerats 
varsamt de senaste åren, både interiört och exteriört, och är i mycket gott skick. 
Ladugårdarna sydost om bygatan är från omkring 1900 och har fasader av rödfärgade 
brädor och plåttak. Det nordligaste bostadshuset har verandapåbyggnad med rik 
snickeridekor i grönt och vitt. De två byggnaderna längst i väster utgörs av en timrad bod 
och en enkelstuga. 
 
Karaktärsdrag – Bostadshus på 1:10  
- Radbyns utseende med mangårdsbyggnaderna separerade från ladugårdsbyggnaderna 
- Byggnadens volym i två våningar 
- Sadeltaket belagt med tegel 
- Rödmålade locklistpanelen med vita detaljer 
- Originalfönstren med spröjs i trä 
- Interiörens kakelugnar, spisar, innertak i träplank och tapeter med mera 
- Ladugårdarnas faluröda locklistpaneler 
 
Karaktärsdrag – Bostadshus på 1:8  
- Byggnadens volym med frontespis 
- Tegeltaket 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Fönstrens placering 
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Karaktärsdrag – Bostadshus på 1:4 
- Byggnadens volym  
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Brutna mansardtaket belagt med tegelpannor 
- Fönstren med spröjs och placering 
 
Karaktärsdrag – Bostadshus på 1:7 
- Byggnadens volym med frontespis 
- Locklistpanelen 
- Öppna verandan och balkongen med viss dekoration 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Ekefall är ett exempel på en radby som trots flertalet moderniseringar och förändringar 
behållit en relativt intakt struktur. Ekefall 1:10 äger särskilda värden, i och med dess ålder 
och välbevarade tillstånd. 
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Fredriksdals samhälle  
1882 drogs järnvägslinjen mellan Hok och Nässjö över byarna Spånarps och Sjöafalls ägor 
för att fullborda linjen Halmstad-Nässjö, invigd i december samma år. Stationshuset 
Fredriksdal med tillhörande godsmagasin uppfördes dock inte förrän 1897, troligen, av 
namnet att döma, med ägaren till Fredriksdal som tillskyndare och finansiär. Under första 
halvan av 1900-talet fanns 5-6 möbelindustrier i samhället. En av dess var Nässjö 
butiksinredningar som fortfarande finns kvar. Mellan 1939 och 1960 fanns också två 
hönserier.  

 
206 Fredriksdals kyrka 
 
Samhällsvägen 25, fastighet Sjöafall 1:117 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Kyrkan ritades av arkitekt Anders Berglund, Värnamo, och invigdes 1 september 1957 av 
biskop Elis Malmeström. Fredriksdals kyrka, som ligger i Nässjö pastorat inom Barkeryds-
Forserums församling, brukar benämnas Smålands första småkyrka. Kyrkan är 
sammanbyggd med församlingshemmet och området inramas av en låg mur med ett 
fyrkantigt klocktorn i sydöstra hörnet. 
 
Kyrkan är uppförd i lättbetong och murtegel, och är utvändigt spritputsad. Taken är täckta 
med glaserade takpannor. Invändigt är korväggen klädd i rött, sandat fasadtegel, medan 
långväggarna är vita. Korets trappsteg, socklar och altare är tillverkade i vit marmor. 
Kormålningen, inspirerad av Johannes uppenbarelse, är gjord av Kaj Järpemark 1982. 
Silversmeden Anders Södergren från Nässjö har tillverkat nattvardssilvret och Orrefors har 
tillverkat dopskålen i kristall. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadskropparnas volym och sammansättning 
- De vita spritputsade fasaderna och kringlöpande muren 
- De svarta sadeltaken  
- Den djupa dörrsmygen på sydsidan 
- Korets höga fönster i norr 
- Klocktornet i murens sydvästra hörn  
- Interiörens fasadtegel och korets vita marmor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kyrkan ligger mitt i samhället och blir därför en viktig del av den lokala omgivningen. 
Arkitektoniskt visar kyrkan upp en mycket förenklad stil. 
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207 Kvarnbostaden i Sjöafall 
 
Sjöafallsvägen 7, fastighet Sjöafall 2:3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
Före detta kvarnbostad i 1½ våning på hög stenfot med faluröd locklistpanel och tegeltak. 
Byggnaden är belägen vid ett fall i Fredriksdalsån, där det förekommer grundrester av en 
kvarn och en fabriksbyggnad. Det har på byggnaden tillkommit ett takfönster. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och symmetriska fasad med utskjutande farstu 
- Tvåluftsfönstren samt övervåningens mindre fönster 
- Det tegelbelagda taket 
- Husets stengrund 
- Byggnadens läge vid fallet i ån 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett mindre välbevarat exempel på en tidigare kvarnbostad. Den har förändrats 
i vissa avseenden men är ändå representativ för samhällets lokalhistoria. 
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Ängs samhälle 
Då Södra stambanan mot Jönköping-Falköping drogs genom Äng 1864, bestod byn av fem 
gårdar. I och med att Träslöjdsfabriken startade på 1910-talet och Sunds glasbruk flyttade 
till Äng 1914 började samhällsbygget att ta fart. Äng fick en hållplats 1900 och sitt 
nuvarande stationshus 1918. Hållplatsen anlades för att ge service åt gästerna som skulle 
besöka Sunds pensionat och via stationen distribuerades posten till Järsnäs.  
 
Vid nuvarande Falkvägen ligger de för bruket uppförda arbetarkasernerna och 
tjänstemannabostäderna. I det som idag är en- och tvåfamiljshus bodde upp till sex familjer. 
Glasbruket, som låg ungefär där Söderbergs möbler ligger idag, såldes 1928 till Surte 
glasbruk som lade ner verksamheten. I början av 1940-talet köptes tomten av trähandlare 
Oscar Johansson som flyttade sitt sågverk dit och drev det fram till det brann ner i början av 
1960-talet. Maskincentralen gjorde sin ägare Oskar Danielsson förmögen och denne 
bekostade byggandet av missionshuset. Firman upphörde emellertid på 1930-talet i 
träslöjdsfabrikens lokaler. Andra företag inom träindustrin som startade under 1940-talet 
var Möbler & Träslöjd och Oscarssons.  
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208 Stationshuset i Äng 
 
Fågelvägen 44, fastighet Äng 1:198 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) Skyddsbestämmelse Q1, q1, f1 och a1  

 

 
Stationshuset uppfördes 1918 efter ritning av SJ:s arkitekt Folke Zettervall. Huset är byggt 
efter typritning för ”det utvecklingsbara stationshuset” och sammanbyggt med ställverk och 
godsmagasin. På Inlandsbanan förekommer typen också, men där är stationshusen 
sammanbyggda endast med godsmagasinen. Omedelbart öster om stationen ligger avträdet, 
med en liten ventilationshuv på taket. Byggnaderna har, efter en renovering som 
genomfördes 1993, rödfärgad locklistpanel, vita knutar och fönsteromfattningar samt rött 
taktegel. Byggnaden har i många år stått och förfallit vilket syns på dess nuvarande skick.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med de sammanbyggda huskropparna 
- Byggnadens spröjsade träfönster, röda panel och vita knutar 
- Taket med olika utformningar samt det röda takteglet 
- Den fasta interiören 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Stationshuset i Äng är byggt av SJ:s arkitekt Folke Zettervall efter en typritning, men 
skiljer sig från liknande byggnader genom dess sammanbyggnad med ställverk och 
godsmagasin. Trots husets förfall och de senare renoveringarna, är det en symbol för Ängs 
samhälle. 
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209 Affärshus i Äng 
 
Tärnvägen 4  fastighet Äng 1:64 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
 
Före detta bostads- och affärshus uppfört 1928 för spannmålshandlare Gustaf Carlsson. De 
två våningarna är försedda med grå spritputs, och huset har rött tegeltak med små 
lunettformade takkupor. Vid spårområdet finns ett gammalt spannmålsmagasin som 
tillhörde firman. 
 
Karaktärsdrag 
- Husets volym i två våningar med avkapat hörn 
- De många dörrarna med sina respektive trappor 
- Fönstren av trä ofta av tvåluftstyp med övre spröjsning 
- Sadeltaket med tegelpannor, de lunettformade takkuporna och tegelskorstenarna 
- Fasadens spritputs med vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar, samt fasadens 

text  
- Källarnedgången samt källarfönstren 
- Balkongen ovanför den norra ingången 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett kombinerat bostads- och affärshus från det tidiga 
1900-talets Äng.
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210 Disponentvillan i Äng 
 
Äng Fridhäll 1, fastighet Äng 1:12 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
  
Bostadshus uppfört 1915 av disponent Danielsson vid Träslöjdsfabriken. Huset är i två 
våningar, reveterat i gult med vit stuckatur kring fönstren. Burspråken i bottenvåningen är 
krönta av altaner med järnbalustrader vid frontespiser och gavlar. Huset har mansardtak 
med takkupor och är täckt med takpannor. Byggnaden har sedan slutet av 1980-talet 
restaurerats pietetsfullt. I husets kök finns originalspisen bevarad, likaså bakugnen i källaren 
samt flertalet kakelugnar i original. På verandan finns flera målningar av A Håkansson – 
samma konstnär som målat i Kramsäng 1:10 – daterade år 1917. Dessa har senare 
restaurerats av hans sondotter Anne Håkansson. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i två våningar med revetering och putsdetaljer 
- Fönstren av trä i vanligen två- eller treluftstyp med spröjsning och dekorativ puts 

runtom 
- Mansardtaket med takkupor och röda takpannor 
- Järnbalustraderna ovanpå burspråken 
- Stensockeln 
- De interiöra originaldetaljerna, som väggmålningarna, spisen, bakugnen samt 

kakelugnarna 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Disponentvillan i Äng är en relativt välbevarad byggnad från den tid då Äng var en 
blomstrande bruksort. 
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211 Bästhults gård 
 
Bästhult 5A-B, fastighet Bästhult 1:3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Vid den gamla vägen mellan Nässjö och Jönköping ligger en gårdsanläggning med 
bostadshus uppfört 1910 i 1½ våning. Huset är vinkelbyggt med ett fyrkantigt torn i två 
våningar, och krönt av en lanternin. Entrépartiet är markerat och har en öppen veranda med 
snickerier. Huset är tidstypiskt med sina oregelbundna former med språng, takkupor och 
snickeridetaljer. Strax intill ligger en flygelbyggnad från 1915, vilken precis som 
huvudbyggnaden har gulmålad träpanel och rött tegeltak. Ladugården är uppförd 1954 och 
är rödfärgad med eternittak.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens vinkelbyggda volym och det fyrkantiga tornet med lanternin 
- Det markerade entrépartiet med verandans snickarglädje samt trappan 
- Den gulmålade liggande och stående panelen med vita detaljer 
- Fönstrens lägen 
- Takets språng och takkupor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på en finare gård från början av 1900-talet. 
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212 Kulebo 
 
Kulebo 3, 4, fastighet Kulebo 1:4 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Manbyggnaden. 
 
Kulebo är en liten radby belägen i ett öppet odlingslandskap. Mangårdsbyggnaden, som är 
byns äldsta byggnad, är en äldre tvillingstuga från slutet av 1700-talet. Den är uppförd i två 
våningar med rödfärgad locklistpanel och tegeltak med två skorstenar. Gården ägdes på 
1800-talet av Carl Jonsson, nämndeman och lantbrukare. Hans son gifte sig med dottern till 
ägarna av dåvarande Åkersgården i Nässjö, vilket gjorde att familjen blev rikare och gården 
större. På 1840-talet genomgick mangårdsbyggnaden – som då var generationsboende med 
varsin generation i de båda delarna – en större renovering, då även fönstren troligtvis byttes 
ut. Jonsson lät även under sin levnadstid 1849-1930 tillverka flertalet möbler och föremål, 
märkta med hans emblem. Dessa finns än idag kvar i huset.  
 
Efter laga skifte 1892 skedde stora förändringar på gården, fortfarande i Carl Jonssons 
regi.1897 byggdes ladugården, vilken har röd locklistpanel och plåttak. Året därpå byggdes 
en matkällare i sten, liggtimmerpanel och stående panel med spetsavslut samt tegeltak. 1899 
uppfördes en uthuslänga med dass och vedbod. Dessa har både tegelpannor och cementtegel 
på taken, vilket var vanligt i trakten. Flygelbyggnaden, som inrymt drängstuga, uppfördes i 
1½ våning 1905 och fick 1945 ett något säreget utseende. Den förlängdes bakåt på 
nedervåningen och taket drogs ner. Den ursprungliga symmetrin försvann därmed. 
Flygelbyggnaden har röd locklistpanel och betongtegeltak. 1930 dog Carl Jonsson, och ännu 
en större renovering av mangårdsbyggnaden inleddes. Tvillingstugan, som visserligen haft 
vissa passagemöjligheter sinsemellan, slogs ihop till en enhet. Farstukvisten tillkom, och 
stora interiöra renoveringar genomfördes. I huset finns bland annat kök, golvmattor och 
tapeter från denna tid. 1945 revs den gamla smedjan som stått på gärdet bakom huset. En ny 
byggnad uppfördes i samma veva alldeles intill husets baksida, med hönshus och snickarbod. 
Smedjeverksamheten fick istället flytta in i denna. De nuvarande ägarna köpte huset 2007 
och har försiktigt restaurerat delar av det.   
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Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer samt placering i gårdsmiljön 
- Byggnadernas rödfärgade paneler av olika typer 
- Fönstren av trä från 1800- och tidigt 1900-tal med spröjs och munblåst glas 
- Mangårdsbyggnadens naturstenssockel, flygelbyggnadens kilstenssockel, matkällarens 

stenfasad 
- Byggnadernas äldre tegeltak 
- Mangårdsbyggnadens bevarade interiörer med kakelugnar, tapeter m.m. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kulebo är ett mycket välbevarat exempel på en större tvillingstuga från sent 1700-tal med 
tillhörande byggnader. De olika tidsskikten är bevarade på olika platser runt om i huset. 
Familjen Jonssons historia finns bevarad i huset än idag vilket gör byggnaden intressant 
även från ett person- och samhällshistoriskt perspektiv. 
 

Smedjan. 
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214 Kyrkans ungdomsgård i Långåsa 
 
Långåsa ungdomsgård 1, fastighet Långåsa 2:14 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

  
En ensamliggande ungdomsgård på en höjd. Stugan, ursprungligen från omkring 1760, 
flyttades 1939 från Stora Björnholmen. Det är en timrad dubbelkammarstuga i en våning, 
med faluröd locklistpanel och enkupigt rött taktegel. På platsen finns även två äldre 
bodbyggnader och en spånklädd klockstapel. Utsikten åt öster är storslagen och under goda 
förhållanden ser man ända till Nässjö. 
 
Karaktärsdrag dubbelkammarstuga  
- Byggnadens volym och dubbelkammarstugetyp 
- Den faluröda locklistpanelen och det enkupiga takteglet 
- De småspröjsade fönstren 
 
Karaktärsdrag klockstapel  
- Klockstapelns volym  
- Spåntak 
- Spånklädda stapelben  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en dubbelkammarstuga från 1700-talet, relativt bevarad trots 
flytten till nuvarande plats. 
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Klockstapeln. 
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215 Mosshemmet  
 
Rödja Mosshemmet 1, fastighet Barkeryds-Rödja 1:36 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Mossen. 
 
Ensligt beläget torp av obestämbar ålder i skogsmark. I husförhörslängder från 1700-talet 
kallas torpet för Mossen. Bostadshuset är en ålderdomlig envåningsenkelstuga. Det pågår 
en restaurering av byggnaden, därav dess nuvarande utseende. Huset är knuttimrat och har 
tidigare varit täckt med stående faluröd locklistpanel, sågad direkt ur stocken så att 
brädornas bredd har varierat och knutarna var försedda med knutlådor. Det har tidigare 
varit en äldre utbyggnad utmed långsidan på byggnadens baksida. Till torpet hör en timrad 
vedbod, dass samt en byggnad som flyttades till platsen från Långåsa på 1870-talet av 
skomakare Johan Dorff. Denna inrymde tidigare Dorffs verkstad.  
 
Karaktärsdrag 
-Byggnadernas volym 
-Byggnadens knuttimmerstomme 
-Fönstren i trä med spröjs och dörrarnas placering och storlek 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården visar en äldre miljö med bebyggelse vars byggnadsbestånd har små volymer. Torpet 
är ett exempel på en enkelstuga som har fått bevara sin byggnadsvolym.  
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216 Tvillingstugan i Hallhult 
 
Hallhult 4, 1, fastighet Hallhult 1:13, 1:14 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
Före detta bostadshus, så kallad tvillingstuga från omkring 1840 i två våningar. Den norra 
delen av stugan, som ligger på Hallhult 1:13, har renoverats och har en relativt ny grund, ny 
panel och nytt plåttak. Södra delen av stugan, 1:14, ligger dold av växtlighet. Panelen och 
det gamla tegeltaket på denna del är mycket förfallna. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med symmetriska fönsterband 
- Norra delens röda locklistpanel med vita knutar och omfattningar samt dess plåttak 
- Vindsvåningens halvmånefönster på kortsidan 
- Fönstren av trä med spröjsar och munblåst glas 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Tvillingstugan är ett exempel på en äldre tvillingstuga där varje stuga har varsin enskild 
ägare och därför är i ett ojämnt skick. Den södra delen bör restaureras om tvillingstugan ska 
komma till sin rätt. 
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218 Grönkulla 
 
Lunnestorp Grönkulla 1, fastighet Lunnestorp 1:16 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
Ensamliggande bostadshus i 1½ våning från 1905, liggande på en liten höjd intill vägen. 
Fasaden har locklistpanel målad i vitaktig kulör. Fodret och vindskivorna är gröna. Entrén 
markeras av en frontespis och en utskjutande glasad veranda. Huset har ett långt 
utkragande tak där taksparrarnas tass har en utsirad form. Ett takfönster har tillkommit. 
 
Karaktärsdrag 
- Husets volym 
- Frontespisen ovanför den glasade verandan med dubbeldörr och småspröjsade fönster 
- De spröjsade fönstren av trä 
- Byggnadens utskjutande tak med synliga takbjälkar och tegelbeläggning 
- Den ljusmålade locklistpanelen och de grönmålade omfattningarna och hörnen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett någorlunda påkostat hus på landsbygden från tidigt 1900-
tal. 
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219 Södra Boarps gård 
 
Boarps gård 1, 2, 3, fastighet Boarp 1:59 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Huvudbyggnaden och de båda sidobyggnaderna ligger inbäddade i en omgivande grönska. 
Huvudbyggnaden från 1848, är uppförd i två våningar med gulmålad locklistpanel och vita 
omfattningar. På fasadens framsida har övervåningens fasspontpanel placerats i ett 
kvadratiskt mönster, samt ett sadeltak med takpannor. Sidobyggnaderna är från samma 
tidpunkt. Den norra sidobyggnaden är den forna drängstugan och den södra har varit 
spannmålsmagasin. Båda sidobyggnaderna är under 1900-talet ombyggda till moderna 
bostäder. Huvudbyggnaden renoverades under 1990-talet och under en senare förändring 
byggdes övervåningen ut där balkongen tidigare varit.  
 
Karaktärsdrag – Huvudbyggnaden 
- Byggnadens volym med två våningar  
- Runda locklistpanelen och den dekorativa fasspontpanelen på långsidornas övervåning 
- Sadeltaket 
- Den dekorativa gesimsen, fönster av trä och fönsteromfattningar 
- Den dekorativa öppna verandan 
- Gavlarnas lunettfönster och fönstrens spröjs 
- Stensockeln 
 
Karaktärsdrag – Flygelbyggnaderna 
- Byggnadernas volym 
- Timmerstomme 
- Sadeltak 
- Locklistpanel 
- Fönstrens lägen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdsanläggningen är ett exempel på en gårdsanläggning från mitten av 1800-talet. 
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220 Ribbingsnäs säteri 
Ribbingsnäs säteri 1, 2, fastighet Ribbingnäs 2:7 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

  
Gårdsanläggning med allékantad uppfart och anlagd trädgård i öppet odlingslandskap. 
Huvudbyggnad från omkring 1760 i två våningar med gulbeigemålad locklistpanel och 
stående panel samt rött, enkupigt taktegel. En mycket gammal källare under huset nås 
endast genom en lång, smal gång från entréaltanen. I övrigt finns ett före detta brygghus 
från omkring 1890 med rödfärgat, bart liggtimmer och rött taktegel. Ladugården från 
omkring 1900 är rödfärgad med eternittak. På en kulle invid sjön finns en kallmurad 
varggrop, troligen från början av 1800-talet då det fanns gott om varg i trakterna. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med symmetrisk fasad 
- Locklistpanelen samt sockeln 
- Tvåluftsfönstren av trä med spröjsar 
- Verandapartiet med snickarglädje 
- Ekonomibyggnadernas timmerfasader 
- Den alléplanterade uppfarten 
- Den underjordiska gången från altanen till källaren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett välbevarat exempel på ett säteri med anor från 1700-talet. 
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221 Ribbingsnäs kvarn 
 
Ribbingnäs 2:5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Enligt kvarnkommissionens syneprotokoll från 1697, fanns här en stor hjul- och tullkvarn 
för Barkeryds och Järsnäs socknar, som Lennart Ribbing låtit upprätta. Kvarnen gav 6-8 
tunnor tull årligen. Nuvarande kvarn är troligtvis byggd i början av 1800-talet, i liggtimmer 
och med en kvarndamm strax intill. Kvarnens utrustning finns fortfarande kvar, dock saknas 
vattenhjul och turbin. Fasaden har rödfärgad locklistpanel, småspröjsade fönster med 
bågformade överdelar och ett sadeltak i plåt. Den lilla påbyggnaden på taket sätter extra 
prägel på kvarnbyggnaden.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och placering vid vattnet 
- Byggnadens liggtimmerpanel och sadeltak med eternit, samt takets påbyggnad 
- De småspröjsade fönstren som är valvformade upptill 
- Den gamla kvarnutrustningen och kvarndammen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kvarnen är ett exempel på en 1800-talskvarn som ligger på samma plats där en ännu äldre 
kvarn en gång legat. 
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222 Hulu missionshus 
 
Hulu 6, fastighet Barkeryds-Hulu 1:6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  

 
Byggnaden är uppförd av timmer i en våning. Den tidigare fasaden utgjordes av faluröd 
locklistpanel med vita omfattningar men är idag borttagen. Flertalet fönster är av 
tvåluftstyp. Byggnaden har ett sadeltak belagt med röda, trekupiga cementtakpannor. 
Missionshuset vilar på en sockel av betong. Den är ursprungligen från 1800-talet då den låg 
mitt i Hulu by. Under 1930-talet avvecklades frikyrkoverksamheten. Byggnaden flyttades då 
ut som undantagsstuga till sitt nuvarande läge. Missionshuset är ett av länets minsta. Det 
rymde 40-talet åhörare som satt trångt på pinnstolar i stora salen.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens småskaliga volym i en våning 
- Timmerstrukturen  
- Sadeltaket med röda trekupiga cementpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Missionshusets småskalighet gör det mycket intressant som en del av frikyrkoverksamheten 
på landsbygden. 
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223 Gårdsmiljö Kramsäng  
 
Kramsäng 4, fastighet Kramsäng 1:10 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

  
En gårdsanläggning i öppet odlingslandskap vid Hästsjöns västra strand. Bostadshuset 
uppfördes 1913 i den träbyggnadsstil som följde 1800-talets agrara revolution och 
industrialisering. En Nässjöbyggmästare, K J Gustafsson, ritade byggnaden. Den är typisk 
för sin tid med en glasveranda med geometriska spröjsverk, frontespisdekor i form av en 
amerikainspirerad rundbåge samt ett brant takfall. Inne i hallen finns målningar gjorda av E 
Håkansson 1914, som visar olika naturinspirerade motiv. Flera av rummen har välbevarade 
originaltapeter och kakelugnar. Vissa förändringar har gjorts, bland annat byttes taket till 
ett betongtegeltak under tidigt 2000-tal, och en vägg i köket har tagits ner. En ommålning 
skedde under tidigt 2010-tal. För närvarande används bottenplanet som bostad, medan 
övervåningen och vinden står tomma. Till gården hör också en drängstuga i mycket gott 
skick, en snickarbod, ett förfallet båthus, ett bykhus samt en ladugård. Dessa är rödmålade 
med plåt- eller tegeltak.   
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Karaktärsdrag 
- Huvudbyggnadens volym med liggande och stående fasspontpanel målad i ljusgul kulör 
- Sockeln av huggen natursten 
- Snickerier med en rundad del över frontespisen 
- Ursprungliga träfönster med spröjsning 
- Interiörens tapeter och kakelugnar i original 
- Väggmålningarna i hallen på nedervåningen 
- Gårdens övriga byggnader i originalutformning 
 
Kulturhistorisk bedömning samt värdebeskrivning 
Kramsäng 1:10 visar upp en sammanhållen gårdsmiljö från det tidiga 1900-talet, och är 
typisk för både sin tid och sin plats. Mangårdsbyggnaden är ett välbevarat exempel på en 
påkostad bostad komplett med väggmålningar och kakelugnar. 
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225 Barkeryds hembygdsgård och lantbruksmuseum 
 
Barkeryds hembygdsgård Erikstorp 1, 2, fastighet Erikstorp 1:2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Mangården. 
 
Hembygdsgården har byggts upp kring gården Erikstorp vid Nytorp, cirka en kilometer 
nordväst om Barkeryds kyrka. Mangården var ursprungligen en enkelstuga som uppfördes 
på platsen 1840 och tillbyggdes till en parstuga 1880, verandan är ett senare tillägg. Den 
blev restaurerad och återställd i ursprungligt skick under 1970-talet. Huset är tidsenligt 
inrett och möblerat. Torparladugården från 1790 är också uppförd på platsen. Den ligger 
delvis nedgrävd i jorden med plats för ko, gris och kalv samt foderloft ovanpå. Vidare finns 
en enkelstuga, Sethastugan, ursprungligen (1870) från Husudden i Lilla Nätaren, därefter 
har den stått i Äng innan den flyttades till sin nuvarande plats. Den har tidigare bebotts av 
kuskarna vid Sund-Ängs glasbruk. En glassamling därifrån visas i en utställning.  
 
Källerydsstugan (ca 1800), som flyttades till platsen 1980, har ett rum inrett som 
speceriaffär och ett annat med en utställning om emigrationen från Jönköpings län. Innan 
den flyttades till hembygdsgården var den ursprungligen en bostad för en lantbrukare i 
Källeryd. Lantbruksmuseet, uppfört 1974, innehåller jordbruksredskap, fordon, redskap för 
kreatursskötsel och skogsbruk, samt ett skolmuseum. Här finns depositioner från de flesta av 
Nässjös hembygdsföreningar. På området finns även ett avträde från 1800-talets mitt och en 
scen uppförd 1970/71.  
 
Karaktärsdrag 
- Hembygdsgårdens byggnadsbestånd och byggnadernas placering i förhållande till 

varandra 
- Byggnadernas respektive volymer, fasadmaterial, tak, fönsterplaceringar och eventuellt 

interiörer 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hembygdsgården är en plats där lokalbefolkningen kan komma och umgås kring byggnader 
representativa för samhället i stort. 
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226 Verksbyggnad  
Fastighet Gransäng 1:12, adress saknas 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17)  

 

 

Verksbyggnad invid Gransängs kvarnställe, bredvid en bevarad och fortfarande öppen 
damm. Byggnaden är i två plan, rödmålad locklistpanel och vitmålade träfönster med spröjs.  
 
Karaktärsdrag  
- Byggnadens volym 
- Rödmålad locklistpanel 
- Vitmålade träfönster med spröjs  
- Vita knutar  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på bevarad verksbyggnad i större volym.  
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227 Parstuga i Svenstorp   
Svenstorp 4, fastighet Svenstorp 1:10 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  
 

  
 
Parstuga från 1800-talets andra hälft, stengrund och faluröd locklistpanel. Tvåluftsfönster i 
bottenvåningen och på övervåningen kombineras de med främre spröjsade lunettfönster i 
trä. Även vindsvåningen har mindre lunettfönster i byggnadens gavelpartier. Välbevarad 
veranda och småspröjsade pardörrar i grönt.  

Karaktärsdrag  
- Byggnadens ursprungliga volym, ej tillbyggnaden på baksidan 
- Takpannor 
- Rödmålad locklistpanel 
- Tvåluftsfönster i trä 
- Vitmålade lunettfönster med spröjs i trä   
- Verandan med snickarglädje  
- Främre pardörrarna med spröjsade fönster  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Den ursprungliga byggnadsvolymen visar en välbevarad parstuga från 1800-talet.  
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Del 4.3 Bringetofta socken  
301 Område Drageryd  
Drageryd Södergård 1, 2, Drageryd 1, 4, 5, Drageryd Norrdegård 1,  Drageryd Mellangård 
1, 2, fastighet Drageryd 1:2, 1:3, 1:4, 2:2, 2:3, 2:4, 3:2, 3:3, 3:6  
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Fastigheterna på 2:4. 
 
Öppet odlingslandskap på nord-sydlig åssträckning, med vid utsikt åt väster, omgivet av 
barrskog. Ängsmarksrester, odlingsrösen och stenmurar. I området ligger fornlämningarna 
Raä 29 och 34, vilket utgörs av ett gravfält med fem högar och trettio runda stensättningar 
samt en offerkälla, S:t Sigfrids källa. 
 
Drageryd är en radby som utgörs av sju gårdar. Storskifteskartan 1825 redovisar en 
ursprunglig by i läge för gårdarna 1:3 och 1:4, vilket är i den sydligare delen av den byns 
utformning idag. Dagens glesa radby åstadkoms genom laga skifte 1894. Några boningshus 
utgörs av byggnader med sexdelad plan, från 1890-talet. De har fasader av rödfärgad 
locklistpanel och taktäckning av rött tegel. Bostadshusen på 1:3 och 1:4 är parstugor från 
omkring 1860, rödfärgade under tegeltak. Ladugårdarna, belägna i huvudsak väster om 
bygatan, är från omkring 1895 och 1935 och har fasader av rödfärgad locklistpanel och 
taktäckning av omålad plåt. På några av fastigheterna finns brygghus/lillstugor från 1800-
talets senare del och stenkällare. Drageryd hade en verksam elektrisk förening mellan 1920 
och 1945 som försörjde byn. Det finns spår på Norregårds (2:4) fasad där verksamheten 
inhystes. En bit längre bort från byn finns fundament kvar efter det tidigare elverket.  
 
Karaktärsdrag 
- Gårdarnas radbystruktur och byggnadernas volym 
- Röd locklistpanel med vita omfattningar 
- Originalfönstren i trä med tvåluftsfönster och dörrpar på enkelstugan på 2:4  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byn är ett exempel på en radby i ett odlingslandskap med spår av äldre bystruktur.  
 



300 
 

Ladugård på 2:2. 

Vy mot norr med fastighet 1:3 till vänster.  

Bostadshus på 1:4. 
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302 Område Kalvsås  
Kalvsås 6, 1, 5, 2, 4, Kalvsås Berget 1, fastighet Kalvsås 1:3, 1:6-1:9, 1:11 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  

Bostadshus på 1:8. 
 
En välbevarad by som ligger något isolerad i västra delen av socknen. 
Mangårdsbyggnaderna är i gott skick. De är av enkel- eller parstugetyp i en eller två 
våningar, rödfärgade med vita omfattningar och med rödfärgade tak av olika material. Två 
äldre ladugårdsbyggnader finns på 1:7, uppförda i knuttimmer med vissa delar täckt med 
locklistpanel.   
 
Karaktärsdrag 
- Husens volym, placering i förhållande till varandra och deras omgivning 
- Röd locklistpanel med vita detaljer och sadeltak 
- Verandornas utsmyckning 
- De spröjsade träfönstren  
- Ladugårdarnas timmerstomme och stensockel 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byns bevarade struktur, bostadshus och ekonomibyggnader är ett exempel på en mindre by.   
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Bostadshus på 1:9. 
 

Bostadshus på 1:3. 
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Bostadshus på 1:11. 

Ladugård på 1:7. 
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303 Götestorp  
Götestorp 3, fastighet Bringetofta-Götestorp 1:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
”Gammelgården” är en parstuga från 1700-talet i en våning med rödfärgad locklistpanel 
med vita knutar och omfattningar. Långsidan där entrén är belägen är försedd med tre 
lunettfönster under takfoten. Varje år hålls här några friluftsgudstjänster. Huset står kvar på 
ursprunglig plats och utan invändig modernisering. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym av parstugetyp 
- Liggtimmerstommen 
- Den rödfärgade locklistpanelen med vita detaljer 
- Stensockeln 
- De småspröjsade lunettfönstren och tvåluftsfönstren 
- Pardörren i trä  
 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Parstugan är ett exempel på välbevarad parstuga från 1700-talet. 
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304 Gådebergs missionshus 
Gådeberg 1, fastighet Gådeberg 1:15 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Byggnaden uppfördes 1923 med stående plank i 1½ våning, med en tillbyggd vinkeldel mot 
nordväst. Fasaden utgörs av faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. 
Flertalet fönster är av fyrluftstyp, med spröjsar och spetsiga toppar. Byggnaden har ett 
brutet tak med valmade gavelspetsar belagt med svart, trapetskorrugerad plåt. Byggnaden 
vilar på en sockel av tuktad sten. Om- och tillbyggnader har skett under 1950-, 1960- och 
1990-talen. Gådebergs missionshus har idag en aktiv verksamhet.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Locklistpanelen med vita detaljer 
- Det höga mansardtaket med valmade gavelspetsar  
- Korutbyggnaden 
- Sockeln av exponerad sten 
- De spetsiga fönstren av trä med täta spröjsar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett missionshus från 1920-talet. 
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305 Slättebergs smedja 
Slätteberg 1, fastighet Slätteberg 1:9 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Smedja från omkring 1890 i rödfärgad locklistpanel med rött enkupigt taktegel och 
spröjsade träfönster. Varsamt renoverad på 1990-talet och drivs än i dag som smedja i en 
intresseförenings regi. Strax intill står en milsten, längs vägen mellan Bodafors och 
Almesåkra. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Sadeltaket belagt med tegelpannor 
- Träfönstren av tvåluftstyp med spröjsning 
- Locklistpanelen  
- Ventilationshuven vid taknocken 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på smedja från slutet av 1800-talet med delvis 
bevarade interiörer och verkstadsdelar.  
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Del 4.4 Flisby socken 
404 Område Johannesberg-Udden 

 
Johannesbergs gård 1, Luttersjö 1, fastighet Johannesberg 1:1, Luttersjö 1:2 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Johannesbergs herrgård 2007  
  
Gårdens nuvarande läge härstammar från 1345, och delar av gården ägdes av Vadstena 
kloster från 1381. På 1500-talet ägde Knut Posse gården. De två Sjörydsgårdarna (som de 
kallades då) slogs 1662 samman med Gustav Ulf av Horsnäs säteri. Släkterna von Gertten, 
Nathorst och Gedda ägde alla gården under de följande 100 åren. 1774 förvärvades den av 
Johannes Rudbeck och fick namnet Johannisberg. 1780 uppfördes den nuvarande 
huvudbyggnaden. Från 1820 och ett 60-tal år framåt ägdes gården av släkten Key. Under 
åren 1862-1897 drevs på Johannisberg en lantbruksskola. På 1880-talet köptes den av A H 
Nordenskiöld, och då hade gården en djurbesättning på omkring 15 hästar, 5 tjurar, 40 kor 
samt en åkerareal på omkring 100 ha. 1921-23 renoverades gården och det var troligtvis då 
revideringen utfördes och de stora fönstren tillkom. 1952 brann de äldre uthusen och 
magasinen ned. Under det tidiga 2000-talet var gården mycket välskött med en stor 
besättning kronhjortar för avel. 
 
Huvudbyggnaden har gulrappad timmerstomme med vita knutlådor, och den är i 2½ våning 
med brant tegeltäckt sadeltak, som förmodligen tillkom vid renoveringen på 20-talet då 
huset fick sitt lätt klassicerande utseende. En lång allé leder fram till gården. På gården 
ligger ett stort magasins- och maskinhus med en bottenvåning av stockar i ett slags 
fackverksteknik, samt ett loft i resvirke med vällingklocka och plåttak. Den stora ladugården 
ligger strax söder om huvudbyggnaden och är modern. 
 
Udden ligger på det gamla säteriet Luttersjös ägor, och huset liknar de villor som under 
slutet av 1800-talet uppfördes i badorterna längs Sveriges kust. Det är i 1½ våning med 
timmerstomme och gulmålad stående och liggande fasspontpanel med vitmålade 
fönsteröverstycken, ornamenteringar och snickerier. Källaren är helt i granit, och där fanns 
köket förr med en järnspis och ett lagerrum, vilket har stenvalv i taket. Huset har en 
egenartad plan med en långsträck byggnadskropp med två kraftigt utskjutande partier, 
krönta av frontespiser. Dessa är sammanbundna med ett kraftigt entréparti med en öppen 
balkong ovanpå. Köket har numera flyttats upp i huset och de stora fönstren har bytts ut 
mot mindre vid en renovering i slutet av 1950-talet. Huset drabbades av en brand 1996 och 
genomgick en renovering under tidigt 2000-tal. 
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Karaktärsdrag - Udden 
- Byggnadens sammansatta volym och och frontespiser 
- Timmerstommen med liggande och stående fasspontpanel med vita detaljer 
- Dekorativa ornament, snickeridetaljer och fönsteröverstycken 
- Granitsockeln och källaren 
- Vissa av fönstrens utformning och dekorativa spröjs 
  
 

Udden.  
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405 Område Gäddeviksholms herrgård  
 
Gäddeviksholm 1, 2, Gäddevik 1, fastighet Gäddevik 1:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Huvudbyggnaden. 
 
Herrgårdsanläggning på liten halvö i Hästsjön i en anlagd trädgårdspark. Huvudbyggnaden 
är av salstyp och uppfördes omkring 1790. Ombyggnad skedde troligtvis runt 1859. Huset 
är i 1½ våning med ett öppet entréparti och en kraftig frontespis i det tegeltäckta 
mansardtaket. Timringen är klädd med rödfärgad locklistpanel, utsmyckad med vitmålade 
snickerier. Gården Geddevik omnämns redan i dokument från 1400-talet och flyttades till 
sin nuvarande plats från fastlandet någon gång mellan 1650 och 1780, bytte då namn till 
Gäddeviksholm. Vidare finns på halvön en rättarebostad/drängstuga och ett sädesmagasin 
från cirka 1790 samt en stallbyggnad, ett svinstall, ett mejeri och ett brygghus från 1890. 
Dessa har alla rödfärgad locklistpanel med vita snickerier och sadeltak med rött enkupigt 
tegel. Utanför grindarna till halvön ligger en ladugård, en maskinhall, några mindre förråd 
samt en arrendatorsbostad. Dessa byggnader är uppförda 1930–60. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med markerat entréparti och frontespis 
- Tvåluftsfönster av trä med symmetrisk placering och spröjsning 
- Mansardtaket med taktegel 
- Den rödfärgade locklistpanelen med vit snickeriglädje 
- De tillhörande byggnaderna samt deras placering på gården 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett välbevarat exempel på en herrgård vars huvudsakliga uppförande skett 
under 1700- och 1800-talen. 
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Närmast i bild är sädesmagasinet, stallbyggnaden intill och bastun längst bort.  
 

Närmast i bild är rättarebostaden och intill är mejeriet. 
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Flisby stationssamhälle 
Då Östra stambanan drogs från Katrineholm mot Nässjö, anlades 1874, där Givarps, 
Naskarps och Syredas ägor möts, en järnvägsstation som fick namnet Flisby. I och med 
järnvägsutbyggnaden kom mängder av arbetsfolk till trakten och ett samhälle började ta 
form. En speceriaffär öppnades 1874 av handlare Sidwall och har sedan dess med olika ägare, 
legat på samma ställe. 1879 grundade I A Johansson en såg och toffelfabrik och 1884 
grundades Flisby tegelbruk på Syredas sydvästra ägor. Kring sekelskiftet 1900 startade AB 
Ryttaren en torvströfabrik som var igång ända in på 1970-talet. I och med järnvägen blev 
det ett uppsving för skogsbruket och många sågverk och trävaruhandlare etablerade sig i 
trakten. Träpatroner tjänade stora förmögenheter och byggde riktiga träslott. Ett sådant 
var Augustenborg, mitt i samhället. Detta såldes efter första världskriget till en stiftelse och 
blev Betesda, ett hem för förståndshandikappade, men det har senare avvecklats.  
 
Under perioden 1920-50, då samhällets utveckling nådde sin höjdpunkt, fanns fyra 
speceriaffärer, ett mejeri, ett slakteri och tre kaféer. Vidare fanns snickeri- och möbelfabrik, 
slöjdfabrik, borstträfabrik, smidesverkstad och hovslageri samt en kombinerad fisk- och 
skrotaffär som drevs av Oscar Ström. Sonen Gösta drev skrotrörelsen ända in på 1960-talet. 
Flisby järnvägsstation var bemannad mellan 1874 och 1972 och huset revs 1992. Flisby 
skola byggdes 1951. 
 

406 Område Naskarp  
Odengatan 25, 23, 17, 24, 26, 28, 34, Bastuvägen 4, Naskarpsgatan 4, 6, 8, fastighet Naskarp 
1:21, 1:40, 1:22, 1:55, 1:54, 1:62, 1:9, 1:17, 1:16, 1:64, Givarp 1:11  
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

F d Konsumbutiken.  
 
Naskarpområdet är en del av Flisby järnvägssamhälle och visar på en variation av 
bebyggelse från tiden 1880-1925. I området finns en Konsumbutik, idag är verksamheten 
nedlagd och fungerar som privatbostad. Intill ligger Elimkapellet i rött flisbytegel från 
1925. Byggnaden, ett före detta baptistkapell, har restaurerats och ägs nu av en 
hembygdsförening. Såg- och snickerifabriken ligger i utkanten av området med flera 
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byggnader, varav två av de kvarvarande byggnaderna är uppförda i rött tegel. 
Trätoffelfabriken i rött tegel är, ursprungligen uppförd 1879, om- och tillbyggd 1921. På 
området finns en brandstation med slangtorn, vilken tillkom för att samhället innehöll så 
många träindustrier och man behövde en god beredskap om det skulle fatta eld i dessa. 
Trätoffelfabrikens disponentvilla är uppförd i jugendstil från 1919, med källarvåning i tegel, 
verandaliknande portik, ljusputsad fasad och utsvängt mansardtak.  
 
I centrum av området ligger Flisby missionshus, ursprungligen från 1875 med fasader av 
gulmålad locklistpanel och rött tegeltak, restaurerat 1993. Villorna utmed Naskarpsgatan i  
1 ½ våning har genomgått en del förändringar sedan de uppfördes. Längs Odengatan finns 
en vacker trävilla från sent 1800-tal, fasader av ljust bemålad rund locklistpanel, prydligt 
entréparti med överliggande frontespis med rikt utsmyckat rundfönster.  
 
Karaktärsdrag – F d Konsumbutiken 
- Locklistpanelen  
- Sadeltaket med tegelpannor 
- Tvåluftsfönstren med spröjs samt de spetsbågiga fönstren på gavlarna 
- Tillbyggnaden, affärslokalen, med de stora fönstren och dörrens placering 
 
Karaktärsdrag – Elimkapellet  
- Byggnadens volym med det höga sadeltaket belagt med tvåkupiga tegelpannor 
- Tegelfasaden och tegelgesimsen 
- Spetsbågiga bågfönster, rundbågiga fönster med spröjs och vitputsade omfattningar 
- Vapenhuset med betongpelare 
 
Karaktärsdrag – Såg- och snickerifabriken  
- Byggnadernas volym 
- Röda tegelfasaden 
- Skorstenens volym 
- De dekorativa tegeldetaljerna 
- Originalfönstrens form med järnspröjs 
 
Karaktärsdrag – Trätoffelfabriken  
- Byggnadens volym 
- Fasad i tegel med sadeltak beklätt med enkupiga tegelpannor 
- Fönstrens placering  
- Fabriksskylten 
 
Karaktärsdrag – Missionshuset  
- Byggnadens volym 
- Ljus locklistpanel 
- Sadeltak klätt i rött enkupigt tegel med takkupa 
- De höga fönstren och deras placering 
 
Karaktärsdrag – Villorna längst Naskarpgatan 
- Byggnadernas volym 
- Reveterade fasaden på 1:17 med frontespis och sadeltak belagt med röda takpannor 
- Fasspontpanelen på 1:16 med frontespis och sadeltak belagt med röda takpannor 
- Verandans stensockel och pelare med dekorativ balkong 
-  Två- och enluftsfönstren med dekorerade fönsteromfattningar  
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- Karaktärsdrag – Trävilla  
- Ljus rundad locklistpanel  
- Frontespis med dekorativt runt fönster med spröjs 
- Sadeltaket med röda tvåkupiga takpannor 
- Dekorativa verandan 
- Äldre spröjsade tvåluftsfönster i trä  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området uppvisar en variation av ett stationssamhälles bebyggelse från dess tillkomst till 
höjdpunkt som är typiskt för Nässjö kommun.  
  

Elimkapellet.  
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Såg- och snickerifabriken.  
 

Trätoffelfabriken.  
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Flisby missionshus. 

Villa längs Naskarpvägen. 
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Villa längs Naskarpgatan. 
 

Trävillan.  
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Disponentvillan.  
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407 Område Mosshult  
 
Mosshult 1, 2, 3, fastighet Mosshult 1:3, 1:4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Torpet på 1:3. 
 
Före detta torp (1:3), numera fritidshus. En enkelstuga från 1800-talets första hälft, 
entréparti med dubbeldörr och fönsteröverstycke samt tegeltak. En renovering skedde 
under det tidiga 2000-talet. Till huset hör en timrad bodbyggnad med plåttak.  
 
Strax västerut ligger en liten gårdsanläggning (1:4) med en liten parstuga i 1½ våning med 
faluröd stående locklistpanel, vita fönsteromfattningar och en liten veranda med snickerier 
och småspröjsade fönster. Huset är troligtvis från sent 1800-tal, påbyggt omkring 1910 och 
renoverat 2001. Byggnaden har renoverats igen därefter där den tidigare liggande 
locklistpanelen ersatts med stående. En bit ifrån mangårdsbyggnaden, på andra sidan vägen, 
finns en ladugård i liggtimmer och röd locklistpanel och en bodlänga med locklistpanel och 
rött tegeltak från sent 1800-tal. 
 
Karaktärsdrag - Torpet 
- Byggnadens volym 
- Stående locklistpanelen med trekupiga takteglet  
- Originalpardörren i trä med småspröjsade fönster ovan och omfattning 
- Fönstrens placering och storlek 
 
Karaktärsdrag – Parstugan 
- Parstugans volym 
- Enkupiga takteglet 
- Stensockeln 
- Dekorativa verandan och pardörren med småspröjsade fönster 
- Tvåluftsfönstren i trä med spröjs 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området visar på äldre lantlig bebybyggelse från tidigt och sent 1800-tal.  
 

Parstugan på 1:4. 
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408 Mjölarps kvarn och mjölnarvillan 
 
Mjölarp 2, fastighet Mölarp 1:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kvarnen. 
 
Kvarnen har anor från 1250-talet och i kvarnrannsakningen 1697 står det som ”gammalt och 
urminnes kvarnstånd” med fänrik Olof Oxhuvud som ägare. Den nuvarande 
kvarnbyggnaden uppfördes på tidigt 1800-tal och man malde brödsäd så sent som på 1940-
talet. Numera mal man på sin höjd till djurfoder, men man producerar elkraft och sågverket 
är igång. Kvarnen har gått i arv i flera generationer. 
 
Kvarnbyggnaden är uppförd av liggtimmer och resvirke på kallmurad stenfot strax söder 
om en bastant damm. Fasaden är klädd med rödfärgad locklistpanel och en lastbrygga under 
skärmtak vetter åt landsvägen. På östra sidan av ån ligger såganläggningen i rött resvirke 
från 1900-talet. Mjölnarvillan är pittoresk och har ljus fasspontpanel och snickerier. Huset 
uppfördes 1899 och mitt på det finns en inglasad veranda med en stor balkong ovanpå. 
Huset har gått igenom vissa förändringar de senare åren och lite av den tidigare 
snickarglädjen har tonats ned.  
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Karaktärsdrag – Kvarnen  
- Byggnadens volym 
- Kvarnens liggtimmer och resvirke klätt med rödmålad locklistpanel 
- Sadeltaket i ofärgad plåt 
- Stensockel 
- Originalfönster i trä och spröjs 
- Kvarnens kvarvarande delar 
- Lastbryggan i trä 
- Långsidans pardörr i trä 
 
Karaktärsdrag – Mjölnarvillan  
- Byggnadens volym i vinkel 
- Sadeltaket belagt med enkupiga takpannor 
- Mjölnarvillans stående och liggande fasspontpanel och snickeriglädje 
- Gavelns burspråk 
- Fönstrens storlek, placering och omfattningar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett välbevarat exempel på en vattenkvarn med tillhörande mjölnarvilla på 
en plats vars historia sträcker sig ända till 1600-talet. 
 

Mjölnarvillan. 
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409 Stenkars kvarn 
 
Stenkars kvarn 1, fastighet Stenkar 1:6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Utmed ån som rinner mellan Hästsjön och Skärsjön låg två kvarnanläggningar, där 
Kramsäng är den övre och Stenkar den nedre. Kramsängs kvarn brann ned för ett antal år 
sedan och finns inte kvar längre. En äldre vägsträckning leder igenom fastigheten. 
Fångdammen med dämmet är bevarad. Enligt kvarnkommissionens rapport från 1697 
tillhörde Stenkar Visingsborgs skolegods, gårdar vars avkastning gick till den skola som Per 
Brahe inrättat på Visingsö.  
 
Stenkar var en enfotad kvarn, byggd på ett gammalt kvarnställe och kunde mala en halv 
tunna säd om dygnet, då inte torkan eller frosten hindrade detta. Kvarnen är av överfallstyp, 
där vattnet leds från dammen till kvarnhjulet som får stenarna att mala. Kvarnen är av 
1700-talstyp men troligen uppförd omkring 1830 i knuttimring på hög kallmurad stenfot. 
Taket är spånklätt. Kvarnen blev restaurerad för 25-30 år sedan och är iordningställd för 
besökare. Mjölnarstugan är en enkelstuga från omkring 1830, timrad i en våning och klädd 
med rödfärgad locklistpanel och rött enkupigt taktegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med de två byggnadskropparna 
- Den höga stensockeln under utbyggnaden 
- Det spånklädda sadeltaket 
- De kvarvarande delarna från kvarnen  
- Mjölnarstugan av enkelstugetyp, med en våning i timmer och röd locklistpanel och 

enkupigt taktegel samt dörrpar i trä 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett välbevarat exempel på en vattenkvarn med tillhörande mjölnarstuga på 
en plats vars historia sträcker sig ända till 1600-talet. 
 

Vy av kvarnen i östlig riktning.   

Mjölnarbostaden. 
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410 Boaskog 
 
Boaskog 2, fastighet Boaskog 1:1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Ensamliggande gårdsanläggning i odlingslandskapet på växtsluttningen ner mot Flisbysjön. 
Ladugården är riven. Bostadshuset är av salstyp från 1859 i 1½ våning med gulmålad 
locklistpanel och rött enkupigt taktegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis med fronton 
- Locklist- och fasspontpanelen med vita detaljer 
- Sadeltaket belagt med rött enkupigt taktegel 
- De spröjsade fönstren i symmetriska band 
- Stensockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en mangårdsbyggnad som tidigare tillhört en gård från 1800-
talet. 
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411 Ro gård 
 
Ro gård 1, fastighet Ro 2:16  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Bostadshuset är uppfört 1911 och är en träbyggnad i två våningar. Fasaden mot landsvägen 
är annorlunda, och ser ut som två fristående gavlar med en mellanliggande glasveranda. 
Denna är i två våningsplan med flera hundra smårutor och krönt med tornhuv. Fasaden 
utgörs av varvad stående och liggande gulmålad fasspontpanel med vita omfattningar och 
hörn. Huset har sadeltak beklätt med brun falsad plåt. Sockeln är av huggen sten. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggadens volym med utskjutande glasveranda med tornhuv 
- Den stående och liggande fasspontpanelen med vita detaljer 
- Sadeltaket beklätt med falsad plåt 
- Sockeln av huggen sten 
- Originalfönstren i fyrluftstyp och verandafönster med spröjs i trä  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett relativt välbevarat exempel på ett bostadshus från början av 1900-talet.  
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414 Skeppsås 
 
Skeppsås 5, fastighet Skeppsås 1:6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  
 

 
Bostadshusets äldsta delar sägs vara från omkring 1650, troligtvis en parstuga som delats 
(Björk, 2001). Idag kraftigt tillbyggt. De övriga byggnaderna har en mer ursprunglig 
volym, det mindre bostadshuset har delvis förändrats genom bland annat nyare fönster. 
Detta troligen uppfört på en äldre grund sent 1700-tal. Boden är flyttad till platsen 1975 och 
har årtalet 1750 inristat ovanför dörren, tillsammans med några initialer. Golvet pryds av 
vad man tror är bomärken. Den tillhörande ladugården uppfördes 1923. 

Karaktärsdrag – Enkelbod 
- Byggnadens volym 
- Den främre fasadens utkragning  
- Omålade timret    
- Fönsterlösa luckor i trä   
- Enkupigt lertegel  
- Dörr med liggande panel  
 
Karaktärsdrag – Bostadshus, centralt 
- Byggnadens volym mot entrésidan 
- Faluröd locklistpanel   
- Takpannor  
- Fönsteröppningar/fönster av trä  
 
Karaktärsdrag – Bostadshus 
- Byggnadens volym 
- Omålade timret 
- Fönsternas volym  
- Träfönster med spröjs  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnadernas ålder blir här ett värde i sig tillsammans med sina små byggnadsvolymer och 
täta placering. Så stor del som möjligt av det ursprungliga materialet bör bevaras.  
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Enkelbod på Skeppsås 1:6.  
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415 Torrsjö gamla skola 
 
Torrsjö skola 1, fastighet Torrsjö 1:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
 
Skolbyggnad i två våningar med tillhörande uthus och utedass för skolans elever. 
Byggnaden uppfördes 1899 som skola, fungerade från 1953 som bygdegård.  
 
Karaktärsdrag – Skolan  
- Byggnadens volym  
- Huggen stengrund  
- Stentrappa 
- Faluröd, profilerad locklistpanel 
- Vita omfattningar kring dörrar och fönster 
- Vita gavelpartier och våningsavgränsningar  
- Ursprungliga tvåluftsfönster i trä  
- Ursprungliga fyrluftsfönster i trä 
- Profilerade fönster och dörrfoder  
- Ursprungliga pardörrar med överljus  
- Den öppna verandan i två plan 
- Verandans dubbla pardörrar 
- Övervåningens pardörrar med spröjsade fönster 
- Skorstenarnas utkragning och blindering 
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Karaktärsdrag – Bostadshus/uthus 
- Byggnadens volym  
- Huggen stengrund  
- Faluröd locklistpanel  
- Ljust målade portar  
- Entrédörr med liggande panel och överljus  
- Vitmålade tvåluftsfönster med spröjs  
 
Karaktärsdrag – Avträden 
- Byggnadens volym  
- Faluröd locklistpanel  
- Smala, tättsittande dörrar i ljust grönt 
- Kvadratiska överljusfönster med spröjs  
- Trekupigt tegeltak  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Mycket välbevarad skola med många ursprungliga detaljer. Uthus och avträde förstärker 
den kulturhistoriska miljön och bör ses som en enhet och bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt.  

 
Torrsjö gamla skola.  
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Torrsjö skolas avträden.  

 
Tillhörande uthus.  



331 
 

416 Eksjö typhus på Knutstorp  
Knutstorp 2, fastighet Knutstorp 2:3  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  
 

 

Eksjö typhus från 1957 i 1 ½ plan. En faluröd liggande fjällpanel, något indragna fönster i 
grönt med vita omfattningar. Sadeltak med röda takpannor. Interiört välbevarat med intakt 
planindelning och originalkök.  
 
Att ta fram typritningar för hus, är en gammal tradition i Sverige. Typritningar för det 
offentliga byggandet har handlat om att ge allmänheten en föreställning om vad god 
arkitektur innebär och att undvika onödiga kostnader och misstag.  

Karaktärsdrag  
- Byggnadens volym  
- Faluröd fjällpanel  
- Ospröjsade en- och tvåluftsfönster  
- Usprunglig ytterdörr med fönster  
- Röda takpannor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Exempel på typhus från 1950-talet, exteriört välbevarat samt delvis bevarade interiöra 
detaljer, som till exempel det ursprungliga köket.  
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417 Högalund 

Knutstorp Högalund 1, fastighet Knutstorp 2:1 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 

Torp byggt 1910 med tillhörande uthus, uppfört i anknytning till Knutstorps gård. Putsad 
stengrund och fjällpanel. Spröjsade fönster och lertegeltak. Fasadens fönster och gavellister 
har byggts på och rundats för att skapa valvformationer och rundade hörn. Gavelsidorna har 
lunettfönster och en diskret snickarglädje i form av solformade nockpartier över väggytan.  

Karaktärsdrag  
- Byggnadens volym  
- Putsad stengrund  
- Faluröd fjällpanel  
- Uppbyggd listdekor i vitt med runda former  
- Verandan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Välbevarat torpställe från 1910 med snickeridekor. Byggnadens grad av både bevarad 
helhetskaraktär och detaljer ökar tillsammans det kulturhistoriska värdet. Då det tillhör den 
större helheten med bebyggelse i anknytning till Knutstorps gård, vilket idag är ett 
byggnadsminne, stärks bevarandevärdet ytterligare.  
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418 Norlunda  
Knutstorp Norlunda 1, fastighet Knutstorp 2:1  
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17)  
 

 

Mindre bostadshus från tidigt 1900-tal, mer arkitektoniskt detaljerat än flertalet mindre 
bostadshus på landsbygden från samma tid inom kommunen. Byggnaden har en näst intill 
kvadratisk plan med osymmetrisk fönsterindelning och ett varierat taklandskap av 
sammankopplade sadeltak i olika vinklar. Entréns öppna veranda har en övre balkong som 
ramar in byggnadens dubbla entrédörrar.    

Karaktärsdrag  
- Byggnadens volym  
- Huggen stengrund  
- Huggen stentrappa 
- Liggande och stående panel i falurött  
- Vita gavlar sammansatta med horisontella, profilerade lister  
- Vitmålade tvåluftsfönster i trä med osymmetrisk placering  
- Profilerade fönsteröverstycken  
- Öppen veranda i två plan  
- Tvåkupigt lertegel  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Exempel på bostadshus i anknytning till Knutstorps gård. Osymmetrisk fasad med 
profilerade detaljer.  
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Del 4.5 Forserum socken 
 
Från 400-talet e. Kr. har människor troligen mer stadigvarande bebott nuvarande 
Forserums sockencentrum. Den talrika förekomsten av kvadratiska stensättningar tyder på 
detta. Sockenkyrkan dateras tillbaka till 1100-talet och den bofasta befolkningen var i stor 
utsträckning jordbrukare. Under 1700-talet bedrevs industriell tillverkning av järn i 
Stenseryds masugn och ett större brännvinsbränneri har funnits vid Klockaregården. Det 
var dock först med Södra stanbanans framdragande genom bygden (1864) som Forserums 
utveckling till samhälle började. 1872 anlades Forserums bobinfabrik och år 1885 fanns 79 
bostadshus. Tomterna var sällan avgränsade, med en oreglerad bebyggelse som följd.  

 

500 Forserums sockencentrum 
Forserum kyrka 1, Forserum församlingshem 1, fastighet Forserum 8:3, 8:4 
Klass: 1 – Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Forserums kyrka sägs vara uppförd under slutet av 1100-talet eller början på 1200-talet.  
Från början var takstolarna synliga från kyrkorummet och detta har återställts i sen tid, 
vilket är ovanligt. Kyrkan är om- och tillbyggd vid ett flertal tillfällen. På södra långväggen 
syns en rest av en fönsteröppning ovanför de nuvarande fönstren, något som tyder på att 
kyrkan tjänstgjort som en så kallad försvarskyrka under 1400- och 1500-talen. Kyrkan är 
byggd i skalmursteknik. 1781 förlängdes kyrkan med 9.6 meter, vilket en minnestavla 
ovanför korporten berättar. Möjligtvis är det under denna tid som fönsteröppningarna fick 
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den utformning som de har än idag. Efter att ha haft fristående klockstaplar under flera 
århundraden, lät man 1902 omgestalta västfasaden och förse kyrkan med ett vapenhus och 
ett torn med svängda barockformer. 1935 byggdes tornet om på nytt. 1996 blästrades 
fasaden ren, putsades, vitkalkades och kyrkan fick ett nytt spåntak. 1976-77 restaurerades 
kyrkan då bland annat ytterportarna till kyrkan ersattes med nytillverkade. Under 2017 
avslutades en takrenovering där ett koppartak ersatte det tidigare spåntaket. 
 
Bland inventarierna kan nämnas den odekorerade dopfunten (1200-tal), ett triumfkrucifix 
(1300-tal), predikstolen med skurna figurer föreställande Jesus och evangelisterna från 
1700-talet, altartavlan från 1793, en av få kvarvarande Nordströmorglar byggd i Flisby 
1856 samt ett av Elis Lundqvist 1954 målat korfönster. 
 
På 1930-talet fann man nedgrävt på kyrkogården ett stenkors med en inristad torshammare. 
Detta är unikt för trakten och har troligen tillkommit i den religiösa brytningstiden mellan 
asatro och kristendom under 1000-talet. Stenen ligger till beskådande under predikstolen. 
På andra sidan vägen ligger sockenstugan, en tvåvåningsbyggnad med rödfärgad 
locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Här bedrevs skolundervisning från 1878. 1990 gjordes 
en tillbyggnad av Hammarströms arkitektkontor i Nässjö, som med en glasad gång skapat 
en anslutning mellan den nya och den gamla byggnaden.  
 
Karaktärsdrag - Kyrkan 
- Kyrkans romanska långhusform med rundat kor och västtorn 
- Sadeltaket i koppar  
- Vitkalkade fasaden 
- Långsidornas fönster i trä med spröjs, tornets runda fönster samt korets två sentida 

råglasrutor 
- Entrén med exponerat kalkstensornament i nyrenässans 
- De synliga takstolarna i kyrkorummet 
 
Ändringar av kyrkobyggnaden kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Karaktärsdrag – Sockenstugan 
- Byggnadens volym i två våningar 
- Sadeltaket 
- Röda locklistpanelen med vita fönster- och dörromfattningar samt knutar 
- Tvåluftsfönstren och lunettfönstren med spröjs 
- Den inglasade gången som knyter an den nya och gamla byggnaden 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på ett sockencentrum vars historia går tillbaka ända till 1100-talet. 
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Sockenstugan t h och den nya tillbyggnaden t v. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kyrkans entré och tornet. 
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505 Område Sniparps by  
 
Sniparp sörgård 1, Sniparp norrgård 2, 1, 3, 4, fastighet Sniparp 1:2, 2:2-2:6  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Bostadshus på 2:2. 
 
Byn ligger i ett svagt svagt kuperat odlingslandskap som sluttar mot söder och öst med 
åker- och betesmark. Många kraftiga stenmurar och odlingsrösen. I området ligger en 
kvadratisk stensättning, 14 meter lång och 1.2 meter hög. Ytterligare en fornlämning består 
av två rösen, 15 respektive 12 meter i diameter. Den tredje fornlämningen utgör 
lämningarna av en gård som flyttades vid laga skifte. 
 
De tre gårdarna med bostadshus utgörs av en parstuga (2:4) från omkring 1865 med 
rödfärgad locklistpanel och rött taktegel, ett hus med sexdelad plan, (2:2) från omkring 1860 
med gul locklistpanel och rött taktegel, samt ett hus som ursprungligen byggdes 1909, med 
gul locklistpanel och rött taktegel (2:6). Ekonomibyggnaderna är mestadels rödfärgade och 
har taktäckning av plåt. De är uppförda mellan 1900 och 1950. På 2:5 ligger bostadshus från 
1940-talet med rödfärgad locklistpanel och rött taktegel.  
 
Karaktärsdrag – Bostadshus på 2:2  
- Byggnadens volym 
- Gula locklistpanelen med dekorerad kant mot taket 
- Frontespisen med dekorerad fronton med spröjsat fönster 
- Den höga sockeln och stentrappan 
- Entréns dekorerade överstycke i trä på dörromfattningen med räfflade pelare 
- Fyrluftsfönster av trä med spröjsar 
 
 
 
 
 



338 
 

Karaktärsdrag – Bostadshus på 2:6 och 2:5 
- Byggnadernas volym 
- Tvåkupiga tegelpannor 
- Sadeltaket på 2:6 och mansardtaket på 2:5 
- Snickargäldjen på 2:5:s veranda 
- Fönster av trä med poster och spröjsar 
 
Karaktärsdrag – Ekonomibyggnaderna 
- Byggnadernas volym 
- Röda panel med vita detaljer 
- Ofärgade plåttak 
 
Karaktärsdrag – Parstuga på 2:4 
- Byggnadens volym  
- Röda locklistpanel med vita detaljer 
- Tvåkupiga tegelpannorna och skorstenarna uppförda i tegel 
- Träfönstrens placering 
- Det dekorativa dörrparet med spröjsade fönster  
- Den dekorativa dörromfattningen med runda och räfflade pilastrar i trä och överstycke 
- Den sexdelade planlösningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdarna i Sniparps by visar på jordbruksbebyggelse från 1800- och 1900-tal. Bostadshuset 
på 2:2 är av särskilt värde då den visar på en mer påkostad bostad från kring 1800-talets 
mitt.  
 

Bostadshus på 2:6. 
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Bostadshus på  2:3. 
 

Bostadshus på 2:5. 
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Parstuga på 2:4. 
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506 Område Kullebo  
 
Kullebo 1, fastighet Kullebo 1:2, 1:4, 1:5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Manbyggnaden.   
 
Före detta gårdsanläggning med bostadshus från 1890 i två våningar, före detta bostadshus 
av enkelstugetyp, arrendebostaden, från omkring 1840, en mindre byggnad, samt ladugård 
och före detta stallbyggnad från omkring 1890. Byggnaderna har rödfärgad locklistpanel 
och rött taktegel. Ladugården är delvis i liggande timmer med plåttak. Det större huset var 
från början socknens fattigstuga, och fungerade därefter som ålderdomshem fram till 1935. 
Har därefter använts som bostadshus. Nordost om byggnaderna ligger en välbevarad 
kvadratisk stensättning, 10 meter lång och 0.8 meter hög.  
 
Karaktärsdrag – Manbyggnaden 
- Byggnadens volym uppförd i två våningar med oinredd vind 
- Sadeltaket belagt med röda tegelpannor 
- Originalfönstren i trä med spröjs 
- Höga sockeln med exponerad sten 
- Den bevarade rumsindelningen och fast inredning 
 
Karaktärsdrag – Ekonomibyggnaderna  
- Byggnadernas volym 
- Ladugården av rödmålat liggtimmer med vita detaljer samt rännebro 
- Stående panel på övriga byggnader 
- Omålade plåttak 
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Karaktärsdrag – Enkelstugan och arrendebostaden 
- Byggnadernas volym 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Sadeltaken belagda med rött två- och enkupigt tegel 
- Originalfönstren med vit spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdens struktur, läge och oförändrade byggnader. Det större bostadshuset är ett exempel 
på en fattigstuga och ålderdomshem från sekelskiftet 1900 fram till 1930-talet.  
 
 

Ladugården. 
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507 Område sydvästra Forserum 
Nylundsvägen 1, Fabriksgatan 22, 24 A-B, Nylundsvägen 5A-B, Torggatan 6, Fabriksgatan 
20, fastighet Torget 2, 4, 18, Forserum 7:13, 7:19, 7:23, 7:24, Bobinen 7 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Bostadshus längs Fabriksgatan. 
 
Äldre arbetarbebyggelse vid Fabriksgatan. Bostadshusen är av enkel- och parstugetyp i 1½ 
våning med fasader av rödfärgad locklistpanel och taktäckning av rött tegel. Till 
fastigheterna hör trädgårdar från tiden 1870-1900. Några av husen är så kallade ”pluttahus”, 
där väggelement och fyllning utgörs av spill från Bobinfabriken. Dessa element tillverkades 
monteringsfärdiga. Det var vanligt att två familjer delade en parstuga och då hade 
gemensamt kök. Arbetarna har själva byggt sina bostäder eftersom inte fabriksägarna lät 
uppföra några. 
 
Karaktärsdrag 
- Bostadshusen och uthusens volym  
- Komplementbyggnaderna och trädgårdarna 
- Bostadshusens röda locklistpanel med vita detaljer 
- Sadeltaken med rött taktegel 
- Enkelstugan på Torget 18:s originalfönster med spröjs och dörrpar  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning  
Området ger en förnimmelse av dess tillkomstsyfte som bostäder åt fabriksarbetarna och hur 
samhället har vidare utvecklats.  
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508a Område centrala Forserum 
 
Storgatan 1-1A, fastighet Strömkarlen 3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Affärs- och bostadshus byggt omkring 1890 med affärsentré mot Storgatan. På gaveln mot 
ån och Kyrkogatan finns en tvåvåningsveranda med snickerier och färgade glaspartier. 
Huset har fasad i ljusmålad locklistpanel och taktäckning av rött tegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med de olika byggnadskropparna 
- Den glasade verandan i två våningar med snickarglädje och färgat glas 
- Tvåluftsfönstren av trä med spröjsar 
- Den ljusmålade locklistpanelen och tegeltaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett kombinerat affärs- och bostadshus från det sena 1800-talet. 
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508b Område centrala Forserum 
Storgatan 1B, fastighet Strömkarlen 2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadshus i två våningar med blågrön locklistpanel och rött taktegel. Huset är troligen 
byggt kring sekelskiftet 1900. Det märkliga på fastigheten är den rektangulära verandan 
med plåttak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i två våningar 
- Sadeltaket belagt med tvåkupiga tegelpannor och verandans falsade plåttak 
- Fasadens locklistpanel 
- De höga fönstrens karaktär med spröjs 
- Verandans detaljer, fönster med spröjs och dekorerade dörrpar i trä 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en sekelskiftesbostad uppförd kring 1900.   
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508d Område centrala Forserum 
Dammgatan 3, fastighet Dammen 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
På denna fastighet låg klädhängarefabriken, och kvar från den tiden är en större bod. 1925 
byggdes charkuteriaffären, en tvåvåningstegelbyggnad med brant takfall och en 20-
talsklassicistisk frontespis. I samma anda putsades teglet med ljus puts. Huset är mycket lite 
förändrat, men sedan cirka 25 år rymmer affärslokalen en rörfirma. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis 
- Den symmetriska fönsterplaceringen och de få tvåluftsfönstren, ibland med spröjs 
- Byggnadens putsade tegelfasad med breda hörn 
- Det branta sadeltaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en 1920-talsbyggnad med lokaler för affärer och bostäder. 
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508e Område centrala Forserum  
Dammgatan 2, fastighet Strömkarlen 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Före detta filfabriken. 
 
På tomten ligger den före detta filfabriken i tegel, nu klädd i plåt, som inhyser annan 
verksamhet idag. Av dammarna finns idag få spår men man ser tydligt den kallmurade 
skoningen längs åfåran. På gården finns också ett före detta garveri, timrat i två våningar. 
Byggnaden ger ett ålderdomligt intryck och tillhör troligen Forserums äldsta byggnader. 
 
Karaktärsdrag – Filfabriken  
- Byggnadens volym, utformning och höga gavlar 
- De välvda små fönstrens placering längs byggnadens långsidor 
- Den underliggande tegelfasaden 
 
Karaktärsdrag – Garveriet  
- Byggnadens volym  
- Liggtimmerstommen 
- Tvåluftsfönstren med spröjs 
- Sadeltaket klätt i ofärgad plåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
De två byggnaderna visar på produktion och industri från olika tider i Forserums centrum.  
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Garveriet. 
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509 Disponentvillan 
Fabriksgatan 34, fastighet Solen 22 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Grosshandlare Öström, som ägde Bobinfabriken, lät 1882 bygga ett sommarställe i 
nuvarande kvarter Solen intill fabriksområdet. Huset är i 1½ våning med ett verandaparti i 
två våningar på långsidan, och glasade partier i schweizerstil på gavlarna. På den östra 
gaveln var den ursprungliga glasverandan mer dekorativ innan den fick det utseende den 
har idag. Det södra glaspartiet har tidigare varit inbyggt men har delvis tagits fram igen. 
Övervåningen är aningens utskjutande på en konsolfris. Fasaderna täcks av gulmålad 
liggande och stående fasspontpanel och huset har ett tegeltak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med kraftigt markerad frontespis och veranda 
- Det flacka sadeltaket med röda tegelpannor 
- Den stående och liggande fasspontpanelen med dekorativa element 
- Den höga exponerade stensockeln 
- Originalfyrluftsfönstren i trä 
- De båda verandorna med småspröjsade glasrutor och dekoration 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett påkostat sommarhus mitt i samhället. 
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510 Villa Östanö 
Vallgatan 2, fastighet Östanö 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadshus från 1906, som ligger något avskilt strax intill stambanan Nässjö-Falköping vid 
en tidigare passage av järnvägen. Från början har detta varit en disponentvilla till en av de 
då närliggande fabrikerna. Byggnaden är i en och en halv våning med gulmålad stående 
fasspontpanel och med vita omfattningar och hörn, samt med en frontespis på östra 
långsidan. I nordöstra hörnet finns en elegant glasad veranda, som i våningen över har en 
mindre utformning och avslutas med en spetsig tornhuv. Byggnaden har ett sadeltak med 
svart, falsad plåt samt en sockel av huggen sten. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis, verandautbyggnad och torn 
- Verandans småspröjsade fönster samt övriga fyrluftsfönster med övre spröjs 
- Sadeltaket med falsad plåt och den spetsiga tornhuven 
- Den stående fasspontpanelen med vita omfattningar och hörn 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett påkostat bostadshus från det tidiga 1900-talet. 
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511 Runseryd norrgård 
Runseryd 1, fastighet Runseryd 4:1 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Före detta gårdsanläggning intill gamla Nässjövägen. Bostadshuset är av salstyp och 
uppfördes runt 1850 i 1½ våning med gråmålad locklistpanel och rött taktegel. Husets 
entréparti står i centrum med dess pilastrar och snidade dubbeldörrar. Dörröverstycket är 
även det snidat och strävat upp mot den klassicistiska frontespisen över entrén. 
Halvvåningen markeras av små lunettfönster som ligger ovanför de övriga fönstren i den 
symmetriska fasaden. Byggnaden står på en sentida källarvåning. De två gaslyktorna på 
gården kommer från Ystad och är ett senare tillägg. En bit ifrån byggnaden finns ett 
bostadshus av parstugetyp byggt omkring 1830, en våning med rödfärgad locklistpanel och 
rött taktegel. Huset har idag två entréer och delvis ändrad fönstersättning.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespisen 
- Dubbeldörren med det snidade dörröverstycket 
- De spröjsade tvåluftsfönstren och lunettfönstren 
- Locklistpanelen och de vita detaljerna 
- Frisen under taket 
- Det tegelbelagda sadeltaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en påkostad mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. 
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512 Runseryd södergård 
Runseryd södergård 1, fastighet Runseryd 4:7  
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Före detta gårdsanläggning vid utfarten mot Nässjö med järnvägen och det öppna 
odlingslandskapet i bakgrunden. Bostadshuset är av salstyp, uppfört 1859 i 1½ våning, med 
vitmålad locklistpanel och brutet tak täckt av rött tegel. Entrén markeras av en frontespis 
utformad som en inbyggd veranda med konstfullt utförda snickerier. Lillstugan är av 
enkelstugetyp från cirka 1840 och fasaden har senare täckts av grå eternitplattor. Bodlängan 
är från 1800-talet, och har rödfärgat liggande timmer och rött enkupigt taktegel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den dekorativa frontespisen 
- Snickarglädjen på fasad och inglasade verandan 
- Locklistpanelen och det brutna sadeltaket med tegelpannor 
- De symmetrisk placerade tvåluftsfönstren med spröjs 
- Dubbeldörren på verandan 
- Tillhörande byggnader och deras placering på gården 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen är ett exempel på en påkostad gård från mitten av 1800-talet, som senare 
dock har förfallit något. 
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513 Måletorp  
Måletorp 1, fastighet Måletorp 1:1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Invid gamla riksvägen mot Nässjö ligger ett bostadshus av enkelstugetyp byggt omkring 
1830. Detta hus, som från början var undantagsstuga, har 1½ våning med rödfärgad 
locklistpanel och rött taktegel. Bodbyggnaden från samma tid har rödfärgat liggtimmar och 
rött taktegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens storlek 
- Den röda locklistpanelen 
- De synliga taktimmerstolarna  
- Sadeltaket i rött tegel 
- Fönstrens och entrédörrens placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en undantagsstuga från 1800-talets tidigare hälft, även fast 
den har moderniserats så har den bibehållit sin placering och storlek.  
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514 Forserums hembygdsgård 
Forserum hembygdsgård 1, fastighet Runseryd 4:3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Kanarpsstugan. 
 
Parkområdet inköptes 1948 och är på 20 000 kvm. Dit flyttades Kanarpsstugan från Kanarp 
i Öggestorps socken 1950. En spannmålsbod, med ursprung troligen i 1600-talet, flyttades 
från Runseryd 1953, och en linbastu (1830-talet) från Målen 1956. Museet uppfördes 2012 
(invigdes 2014) och ställer ut Forserums bygde- och industrihistoria. Bland övriga 
byggnader kan nämnas Lilla boden, Stina Karins stuga och smedjan som nyuppfördes 1981. 
Den sistnämnda har byggts efter måtten från en gammal smedja i bygden och innehåller alla 
dess ursprungliga redskap.  
 
Karaktärsdrag 
- Hembygdsgårdens byggnadsbestånd och dess placering i förhållande till varandra 
- Byggnadernas respektive volymer, fasadmaterial, tak, fönsterplaceringar och interiörer 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hembygdsgården är en plats där lokalbefolkningen kan komma och umgås kring byggnader 
representativa för samhället i stort. 
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Del 4.6 Malmbäck socken 
600 Malmbäcks sockencentrum med järnvägsstationen  
 
Järnvägsgatan 1, 3, Kyrkogatan 7, Järnvägsgatan 5, 7, Kyrkogatan 9, fastighet Malmbäck 
1:3, 1:49, 1:82, 1:169, 1:170 
Klass 1: Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Malmbäck är en av Jönköpings läns till ytan största socknar med sina 180 kvadratkilometer, 
och den har troligen haft en kyrka sedan slutet av 1100-talet. Pastorslängden sträcker sig 
från slutet av 1240-talet. Den gamla kyrkan plundrades under danskarnas härjningar 1611, 
och efter ett blixtnedslag 1817 ödelades både kyrkan och det fristående klocktornet. 
Sakristian kunde dock tillvaratas och återfinns som en korsarm åt norr på den nuvarande 
kyrkan som uppfördes 1827 och invigdes året därpå. Kyrkan är en så kallad Tegnérlada i 
stram nyklassisk stil, med ett kraftigt klocktorn med öppen lanternin. Fasaden är vitputsad 
och sadeltak i rött tegel. Under ledningen av prosten Fornander räddades en del inventarier 
undan branden, till exempel den gamla predikstolen av trä med vackert målade fält, 
återuppsatt efter en renovering 1909, en ljuskrona i mässing från 1660 och ett av Fornander 
inköpt och skänkt krucifix. Kyrkan har renoverats och restaurerats flera gånger om som 
bland annat har inneburit omläggning av tak, putsning av fasad, interiöra förändringar samt 
installation av nya värmesystem.1  
 
1840 fanns fem gårdar i Malmbäcks by och först 1871 startades industriell verksamhet, 
Oscar Hagberg Färgeri och Manufakturaffär. Senare under 1870-talet startades även 
Bröderna Karlssons skofabrik & garveri samt Bröderna Wigells stolfabrik. Järnvägen mellan 
Nässjö och Halmstad öppnades 1882 och järnvägsstationen kom att byggas på pastoratets 
mark, norr om Malmbäcksån. Detta innebar att Malmbäck blev den enda socknen i Nässjö 
kommun där järnvägsstationens läge sammanföll med sockencentrum. Då järnvägen väl 

 
1 JLM. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning. 2007.  
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fanns på plats startades nya industrier, främst olika möbelfabriker, och bebyggelsen sköt fart 
på Klockaregårdens mark, söder om ån.  
 
I Malmbäcks sockencentrum ingår prästgården, som uppfördes 1823 och senare blivit 
renoverad ett flertal gånger, församlingshemmet som byggdes 1964 samt järnvägsstationen 
och uthuslängan från 1882. Stationshuset renoverades grundligt 1941 och var bemannad 
fram till 1979.  
 
Karaktärsdrag - Kyrkan 
- Nyklassisk sockenkyrkotyp 
- Tornets volym med öppen lanternin 
- Vitputsad fasad, rött tegeltak och stensockel 
- Höga välvda fönster och portar 
- Fasta inredningen  
 
Karaktärsdrag – Tågstationen 
- Byggnadernas placering i relation till varandra och till järnvägen 
- Röda takpannor utom uthuset som har plåt 
- Tågstationens fasspontpanel, större takkupa, stensockel och det markerade entrétaket 
- Det äldre uthuset med fasspontpanel, plåttak, fönster och dörrar 
 
Karaktärsdrag – Församlingshemmet och Prästgården 
- Prästgårdens locklistpanel, sparsamma snickargläjde, fönstrens placering, utformning 

och omfattningar 
- Församlingshemmets utformning, putsade fasad, sockel och takets upphöjda mittparti 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på ett sockencentrum vars historia går tillbaka ända till 1100-talet, 
men som också utvecklats mycket under 1800- och 1900-talen då järnvägen byggdes. 
 

Prästgården. 
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Församlingshemmet. 

Tågstationen. 

Uthuset. 
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601 Område Slätteryd  
 
Fastighet Slätteryd 1:7 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Småskaligt, kuperat och öppet odlingslandskap med lövträdspartier, omgivet av barrskog. 
Flertalet odlingsrösen är synliga i landskapet. Fornlämningarna i området utgörs av 
stensättningar, ett röse och en slagghög. Fastigheterna är eller har varit småjordbruk, 
utskiftade vid slutet av 1800-talet från bykärnan i öster. På fastighet 1:7 Kullen, står idag en 
mindre stuga, ladugård och jordkällare. Bebott senast omkring 1970 och är i dåligt skick.  
 
Karaktärsdrag – Ladugård Slätteryd 1:7 
- Byggnadens volym 
- Naturstensgrund   
- Omålade timret  
- Spröjsat fönster i trä   
- Trädörrar utan fönster    
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Småjordbruken i det öppna odlingslandskapet berättar, trots sin delvis förändrade 
bebyggelsestruktur, om landsbygdens utveckling i området. Byggnaderna på Slätteryd 1:7 
Kullen är kulturhistoriskt intressanta som ett exempel på ett mindre småbruk med en 
integrerad placering i landskapet. Ladugården är för området mycket speciell i sitt slag och 
den kan ha haft en annan volym tidigare. 
 

   
Ladugård på Slätteryd 1:7.  
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602 Område Brunseryd  
 
Brunseryd 4, Brunseryd missionshus 1, fastighet Brunseryd 1:4, 1:6-1:11 
Klass 3: Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 
 

 
Fornlämningskoncentration i anslutning till Brunseryds by, bestående av åtta rösen och fyra 
stensättningar belägna mestadels i odlad mark. Flera av rösena är skadade och belagda med 
odlingssten eller inbyggda i gärdesgårdar. Före detta bostadshus (1:8) av enkelstugetyp från 
omkring 1840, 2 våningar med fasad av rödfärgad locklistpanel och taket täckt av rött 
enkupigt tegel. Strax intill ligger ett uthus med röd träpanel med äldre dörrar och plåttak.  
Utmed vägen vid infart norrifrån till Brunseryd ligger ett missionshus (1:4) byggt 1877. 
Missionshuset har en genuin sekelskiftesanda vilken förstärks av den för sin tid till synes 
påkostade interiören.  
 
Karaktärsdrag 
- Byns jordbrukskaraktär med gårdar och bostadshus placerade längs vägen 
- Bostadshusets timmerstomme med locklistpanel och inklädda knutar, vilandes på en 

stensockel och svart plåttak 
- Fönsterplaceringen och träfönster av tvåluftstyp med spröjsar 
- Missionshusets volym, röda locklistpanel, höga sadeltak klätt med röda takpannor 

fyrluftsfönstrens placering och utformning, samt intakta interiör. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byn är belägen längs en äldre väg och området uppvisar en plats med spår efter människors 
närvaro och bebyggelse från olika tider.   
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Missionshuset. 
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605 Område Korpebo 
 
Korpebo 7, 6, 3, 1, 2, 5, 4,  fastighet Korpebo 1:5, 1:9, 1:15-1:18 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

Vy mot byn söderut.  
 
Radby som aldrig genomgått laga skifte, 
belägen i relativt öppet och flackt 
odlingslandskap, omgivet av barrskog. Tre 
bostadshus av parstugetyp från omkring 1810, 
samt två hus från omkring 1910. De sistnämnda 
är uppförda i 1½ våning, faluröda väggar och 
tegeltak. Ladugårdarna är från omkring 1900, 
med rödfärgad träpanel och taktäckning av plåt. 
Västligaste gårdens byggnader är från 1866. 
Söder om byn ligger en gård med bostadshus av 
parstugetyp. På fastighet 1:16 återfinns två 
ängslador i norr, respektive söder om radbyn.  
Den norra ladan som är belägen omkring 400 m 
från byn, har en slät brädfasad i röd slamfärg 
med tak av sinuskorrugerad stålplåt. 500 m söder ut från byn ligger den andra ängsladan, 
den har bitvis locklistpanel, även denna med sinuskorrugerad stålplåt som takbeläggning. 
Ingångarna är försedda med ramper av sten, vilket är ovanligt för denna typ av byggnad.  
 
Karaktärsdrag 
- Gårdarnas struktur och byggnadernas placering i förhållande till varandra 
- Röda locklistpanelen och vita detaljer, snickargläjden på verandorna 
- Fönsterplaceringen och träfönster av tvåluftstyp med spröjsar 
- Bostadshusens röda takpannor och komplementbyggnadernas plåttak 
- Ängsladornas volym och placering  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Korpebo är ett exempel på en småländsk radby i ett flackt odlingslandskap och ängslador, 
vars historia är koncentrerad till 1800-talet och tidigt 1900-tal.  

Ängslada i Korpebo med portar på mitten av 
båda långsidorna 
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Bostadshus 1:5 närmast i bild och 1:16 bredvid.   



363 
 

606 Område Fagerberg 
 
Fagerberg 3, 1, 2, fastighet Fagerberg 1:3, 1:4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Tvillingstuga på 1:3 
 
Nyodling i höjdläge och på sydsluttning. Åker- och betesmark omgiven av barrskog. 
Boningshusen i området har rödfärgade locklistpaneler och taktäckning av rött tegel från 
omkring 1875, huset på 1:4 är en enkelstuga. Ladugårdarna från omkring 1900 är 
rödfärgade med plåttak. Laga skifteskarta från 1832 visar i stort sett samma bystruktur som 
dagens, men en viss omflyttning av byggnaderna har skett sedan dess. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas röda locklistpanel med vita detaljer och det röda tegeltaket 
- Tvillingstugans volym, stensockel och snickarglädje på veranda 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på en mindre by i slutet landskap med byggnader främst från 1800-
talet och tidigt 1900-tal. 
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                Enkelstugan på 1:4.  
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607 Viresjö herrgård 
 
Viresjö säteri 1, Viresjö säteri flygeln 1, fastighet Viresjö 1:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Herrgårdsanläggning i ett odlingslandskap av 1900-talskaraktär. Malmbäcks enda säteri 
fick sina rättigheter 1659 då Johan Printzensköld fick godset som donation. Under 
medeltiden har godset varit biskopshemman. Huvudbyggnaden och den enda kvarvarande 
flygelbyggnaden är byggda omkring 1768, har byggts till på 1850-talet och har fått en 
utvändig renovering på 1970-talet. Det höga valmade taket, täckt av svart tegel, ger gården 
ett ålderdomligt utseende. Fasaden har gulmålad locklistpanel. Till gårdsanläggningen hör 
också en fatabur, en stor förrådsbyggnad, plats eller tidigare byggnad omnämnd i någon 
form 1712 men ska ha uppförts i nuvarande skick omkring 1848. Ägorna är inhägnade av, på 
sina ställen flera meter breda stengärdesgårdar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med det höga, valmade tegeltaket 
- De symmetriskt placerade fönstren med spröjs och takets fönsterkupor 
- Locklistpanelen och övriga fasaddetaljer 
- Verandan med trappa 
- Fataburen  
- Tillhörande byggnader 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Viresjö är ett exempel på en herrgård vars historia kan spåras tillbaka långt i tiden, men som 
också bär spår av senare tid.  
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608 Viresjö missionshus 
 
Viresjö missionshus 1, fastighet Viresjö 1:5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Missionshus uppfört 1911 på hög stensockel. Rödfärgad locklistpanel och svart 
tegelimiterande plåttak.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med påbyggd, mindre veranda 
- Den rödfärgade locklistpanelen och sadeltaket  
- De höga spröjsade fönstren med dubbel spetsform i trä  
- Ytterdörr med sina fönster och speglar  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett mindre missionshus på landsbygden från tidigt 1900-tal 
med många välbevarade detaljer från uppförandetiden.  
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609 Rommenås missionshus 
 
Rommenås missionshus 1, fastighet Rommenås 1:16 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Missionshus från omkring år 1900 i öppet odlingslandskap. Huset har rödfärgad 
locklistpanel och rött tvåkupigt taktegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den röda locklistpanelen  
- Sadeltak i rött, tvåkupigt lertegel 
- Dörrpar med liggande panel  
- Spröjsade fönster i trä 
- Dekorerade fönsterfoder  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett mindre missionshus på landsbygden från tidigt 
1900-tal. 
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610 Fallnafors missionshus 
 
Fallnafors 3, fastighet Fallnafors 1:3 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Missionshuset är uppfört 1928 och byggt av stående plank i 1½ våning. Fasaden utgörs av 
faluröd locklistpanel med vita knutbrädor och omfattningar. Gavelspetsarna har en 
sågtandad överlappning på gavelsidorna, samt triangelformade, spröjsade fönster i 
nockpartiet. Flertalet fönster är dock av tvåluftstyp med dubbla, spetsformade övre luft. 
Öppningarna har högt placerade tvärposter med spröjs i de nedre bågarna. Byggnaden har 
sadeltak belagt med tvåkupiga betongpannor i röd kulör. Huset vilar på en socken av tuktad 
sten.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den utbyggda verandan 
- Den rödfärgade locklistpanelen med sågtandad överlappning 
- Sadeltaket belagt med tvåkupiga röda takpannor  
- De höga fönstren med dubbla, spetsformade övre luft och spröjs, samt vindsfönstret  
- Ytterdörrar 
- Stensockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett missionshus på landsbygden från 1920-talet. 
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611 Fallnafors norrgård 
 
Fallnafors 8, fastighet Fallnafors 2:4 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Tvillingstuga ursprungligen från 1700-talet, senare ombyggd till enbostadshus. Byggnaden 
har varit försedd med dubbelkök och storstugorna är delade i vardera ett större rum och en 
kammare. Rumsindelningen är liknande på övervåningen och de större rummen har välvda 
tak, vilket var ovanligt i bondehus. Något som kan förklara husets stora volym är den 
närbelägna ruinen efter ett brännvinsbränneri. Verksamheten vid bränneriet var troligen så 
omfattande att det krävdes många människor för hanteringen. På mangårdens kökssida 
finns spåren efter en takförsedd farstu eller liknande. Ett märkvärdigt inslag är de 
väggmålningar som finns på övervåningen. Timmerväggen är kalkad och på denna grund är 
målningarna utförda, troligen i början av 1800-talet. De föreställer bland annat en ryttare 
till häst, en tvåtornad kyrka, en adelsman med värja och Susanna i badet. Bredvid huset 
ligger en visthusbod med en ställning för en vällingklocka, troligen äldre än mangården. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym av tvillingstuga med utbyggd veranda 
- Fasadens locklistpanel och det tegelbeklädda sadeltaket 
- Fyrluftsfönster i trä och deras placering 
- Interiörens väggmålningar och de välvda taken på övervåningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett annorlunda exempel på tvillingstuga på landsbygden, vars interiör visar 
upp väggmålningar från tidigt 1800-tal, vilket i Nässjö kommun är ovanligt för bostadshus.
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612 Tvillingstugan i Röd 
 

Röd 1, fastighet Röd 1:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadshus i två våningar, tidigare tvåfamiljshus som på senare tid gjorts om till en enhet. 
Byggnaden uppfördes, enligt uppgift, under 1700-talet. År 1890 fick tvillingstugan nya, 
större fönster, vilka fortfarande finns bevarade med handblåsta glas och lösa innanfönster. 
Under samma tid gjordes tvillingstugan om till enkelbostad, en ytterdörr togs bort och 
stugan fick en centralt placerad veranda med snickarglädje. Platsen för gårdsmiljön har 
brukats sedan 1500-talet, spår av äldre husgrunder är synliga och ett antal flera hundra år 
gamla askar ramar in området. Idag finns ett flertal byggnader bevarade på platsen. Det 
finns en mindre ladugård från tidigt 1800-tal med fasad av falurött liggtimmer och sticketak. 
Två bodbyggnader är bevarade från omkring 1810, belagda med enkupigt lertegel, samt ett 
vagnslider från 1930-talet och en äldre potatiskällare med plåttak. På platsen finns även en 
större ladugård från 1910. Samtliga byggnader målade med faluröd slamfärg.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Stensockel  
- Faluröd locklistpanel  
- Verandan med snickarglädje  
- Spröjsade tvåluftsfönster i trä med handblåsta glas  
- Takpannor  
- Gårdens tillhörande uthus och ladugårdar med sina respektive volymer, fasadmaterial 

och tak.  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Bostadshuset i Röd är ett välbevarat exempel på tvillingstuga med uthusbebyggelse.  
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Ladugård från tidigt 1800-tal på fastigheten Röd 1:2 
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613 Tvillingstugan i Linneryd 
 
Linneryd södergård 1, fastighet Linneryd 1:16 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

 
Tvillingstugan är troligen byggd 1817. Byggnaden har under en längre period restaurerats 
för att återgå till dess äldre/ursprungliga utseende.2 Entrén byggdes om vid sekelskiftet 
1800/1900. Byggnaden är timrad i två våningar, klädd med rödfärgad locklistpanel och vita 
omfattningar och knutar, samt sadeltak med enkupigt lertegel. Huset vilar på en putsad 
stensockel. På andra sidan landsvägen finns en välbevarad jordkällare.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den påbyggda verandan och dess snickarglädje 
- De spröjsade tvåluftsfönstren med symmetrisk placering 
- Den rödfärgade locklistpanelen med sadeltak av tegelpannor 
- Den putsade stensockeln 
- Jordkällaren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en tvillingstuga från 1800-talet. 
  

 
2 JLM. Antikvarisk kontroll/medverkan. Linneryd 1:16. 2011. 
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614 Parstugan i Linneryd 
 
Linneryd östergård 1, fastighet Linneryd 1:17 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Parstuga byggd i slutet av 1700-talet som tidigare har legat mitt i byn men flyttats till 
nuvarande läge år 1870. Byggnaden är i två våningar, med rödfärgad locklistpanel, vita 
omfattningar och knutar samt gulmålade fönsterbågar. Taket är ett sadeltak med enkupigt 
tegel och hängrännor i trä. Huset vilar på en stensockel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den påbyggda verandan med snickarglädje 
- Den rödfärgade locklistpanelen med sadeltak med enkupigt tegel och hängrännor i trä 
- Fönsteröppningar med äldre fönster med mittpost och spröjsar i trä 
- Stensockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en parstuga från 1700-talet.  



374 
 

615 Ängsladan i Packebo 
 
Packebo 1, fastighet Malmbäcks-Packebo 1:3 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Ängslada från 1880-talet uppförd i ofärgat skiftesverk med sticktak, ett trätak vars 
konstruktion består av hyvlade träspån. Eftersom konstruktionen behöver ett kontinuerligt 
underhåll har den med tiden blivit ovanlig och är unik i sitt slag i kommunen. Stickorna 
skulle kunna bevaras under till exempel ett plåttak för att byggnaden och dess 
kulturhistoriska värde skulle kunna bevaras.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Sticktaket 
- Det omålade skiftesverket 
- Dess placering i åkermarken 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en ängslada från 1800-talet och är möjligtvis den sista 
kvarvarande med sticktak i Jönköpings län.3 
  

 
3 JLM. Ängsladan i landskapet. 2013.  
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616 AB Älvdalens nya möbelfabrik 
 
Malmgatan 4, fastighet Malmbäck 2:105, 2:90 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13)  

 
Möbelfabrik från 1933 av trä i två våningar, rödfärgad locklistpanel med svarta 
omfattningar och knutbrädor, samt ett sadeltak av svart plåt. Företaget tillverkade bland 
annat sekretärer, bokhyllor, byråar och bord. I verkstaden finns maskinutrustning kvar från 
1940-talet och framåt. Anläggningen har kvar många äldre drag och är en typisk 
snickeriverkstad från 1930- och 40-talen.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i vinkel 
- Fönstren, ofta av tvåluftstyp, med deras spröjsning 
- Den röda locklistpanelen och sadeltaket belagt med plåt 
- Invändig maskinell utrustning från 1930- och 40-talen.  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en möbelfabrik från 1930-talet och en del av Nässjö kommuns 
möbelfabriksbestånd. 
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618 J:S möbler 
 
Strömsdalsvägen 46, fastighet Ön 1:7 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
J:S möbler grundades år 1947 och består av snickeriverkstad samt virkesförråd. I 
verkstadens nedervåning finns ett tiotal äldre maskiner tillsammans med övrig utrustning 
och handverktyg. På andra våningen finns en monteringshall samt en lackeringsverkstad. I 
fabriken tillverkades blombord och radiobord ända fram till 1980-talet. Byggnaden är i 1½ 
våning, med rödfärgad locklistpanel med vita omfattningar och knutar samt plåtsadeltak. På 
baksidan finns en tillbyggnad i två våningar med putsad fasad.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med olika byggnadskroppar 
- Den rödfärgade locklistpanelen och tillbyggnadens putsade fasad 
- Sadeltaket belagt med plåt 
- Invändig maskinell utrustning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en av Nässjö kommuns möbelfabriker som grundades under 
1900-talet. 
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619 Hembygdsgården i Malmbäck 
 
Mörebergsvägen 1, fastighet Malmbäck 1:111 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Parstugan. 
 
1939 flyttades Undre Klockaregården från Malmbäcks kyrkby till sin nuvarande plats för att 
bli Malmbäcks hembygdsgård. Huset är en parstuga från 1800-talets början med rödmålad 
locklistpanel, försedd med en port från ett hus i Gödeberg. En bodbyggnad som flyttats från 
Kullen i Rommenås härstammar från 1800-talets mitt, liksom en smedja från Norrgården i 
Rommenås. 1988 flyttades backstugan Driften från Lyckevägen till området. Huset, som är 
från omkring 1700, lär vara Malmbäcks äldsta. 
 
Karaktärsdrag 
- Hembygdsgårdens byggnadsbestånd och dess placering i förhållande till varandra 
- Byggnadernas respektive volymer, fasadmaterial, tak, fönsterplaceringar och eventuellt 

interiörer 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hembygdsgården är en plats där lokalbefolkningen kan komma och umgås kring byggnader 
representativa för samhället i stort. 
 
 
 
 
 



378 
 

Backstugan Driften. 
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620 Slätteryds kvarn   
Slätteryd kvarn 1, fastighet Slätteryd 2:7 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 

Äldre kvarnmiljö med sågverk intill damm och bostadshus. Platsen uppges ha nyttjats för 
kvarnverksamhet från 1500-talet, men dagens byggnader är yngre. Platsen bebodd från 
1836.  

Karaktärsdrag  
- Byggnadernas volym  
- Huggen stengrund  
- Träpanel  
- Spröjsade fönster i trä 
- Takpannor  
- Byggnadernas placering i anslutning till dammen   
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Visar en mindre kvarnmiljö, vars byggnader skapar en enhet kring dammen som tidigare 
drivit kvarn och sågverk med sitt vattenflöde. 

 
Kvarnbyggnad och magasin på Slätteryd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 
 

 
621 Missionshus   
Fastighet Norra Hiarum 2:8, adress saknas  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  

 
 
Hiarums missionshus omfattade när det uppfördes av Hiarums missionsförsamling 1923 två 
samlingslokaler och en bostadslägenhet om ett rum och kök. Byggnaden är uppförd av trä 
med fasader av rödfärgad locklistpanel. Den stora samlingssalens fönster har spetsad 
överdel. Bostaden är inredd i vindsvången.  

 
Karaktärsdrag  
- Byggnadens volym  
- Huggen stengrund  
- Faluröd locklistpanel 
- Ursprungliga spetsbågade träfönster med spröjs 
- Ursprungliga flaggfönster med småspröjsade överluftspartier  
- Verandan  
- Främre pardörrarna med spröjsade fönster  
- Tvåkupigt lertegel  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Mycket välbevarad byggnad som tydligt visar på hur utformningen av ett 1920-tals 
missionshus kunde se ut.  
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Del 4.7 Norra Sandsjö socken  
Bodafors samhälle 

På 1860-talet drogs Södra stambanan fram över Hornaryds ägor och där spåret korsade 
häradsvägen från Jönköping mot Norra Sandsjö byggdes en banvaktsstuga vid det som kom 
att kallas ”bommarna”. Bebyggelsen var vid den här tiden koncentrerad kring gårdarna 
Boda, Hornaryd, Karsås, Slättefall, Stolpen och Vare och bestod av sammanslagt ca 30 
bostadshus. 
 
Traktens första industriella centrum låg vid Nyholm, ett stycke mot Norra Sandsjö, där C G 
Nyman anlagt ett pappersbruk år 1825. S A Wetterhall övertog 1850 anläggningen där det 
då fanns färgeri och vadmalsstamp. Pappersbruket eldhärjades 1869 och en borstfabrik 
uppfördes istället som sysselsatte ett 40-tal personer. Även denna byggnad rönte samma öde 
och brann ner 1882.  
 
1872 startade Axel Hägg pinnstolstillverkningen i mindre skala vid Boda kvarnplats invid 
Emån. Där växte sedan Bodafors möbelindustri fram och blev en viktig del i samhällets 
utbyggnad. Kring bommarna bildades det första centrala bebyggelsepartiet som skulle ha 
varit det naturliga. Överhuvudtaget skulle den gamla häradsvägen visa sig vara en slitstark 
kommunikationsled och utmed denna utvecklades bebyggelsen mot området kring ”A-
fabriken” som också var ett centrum. Väster om järnvägen fanns en del småindustri men när 
”B-fabriken” uppfördes 1897 expanderade bebyggelsen kring Handelsvägen och de 
nyskapade stråken Magasingatan och Luftvägen.  
 
År 1900 fanns i samhället 150 hus, förutom industribyggnader, varav drygt 50 låg kring A-
fabriken, ca 40 väster om ”bommarna” och ett tjugotal strax öster därom. Efter sekelskiftet 
anlades Torget. 1905 flyttades marknaden, som tidigare hållits i närheten av Norra Sandsjö 
kyrka, till Torget och en marknadshall, ”paddan” kallad, byggdes. Gatunätet utvidgades och 
Stations-, Allé- och Hantverksgatorna börjades bebyggas. 1914 redovisades bebyggelsen 
under beteckningarna Boda, Sandsjö station, Slättefall, Klinthult och Bodafors AB, 
tillsammans 144 bostadshus, ett 20-tal industribyggnader, två skolor (1897, 1905) och två 
missionshus. I samhället fanns då sjukstuga, fattigstuga, arrestlokal, mejeri, bageri, bryggeri, 
saluhall, smedja och en fotografiateljé. 
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704 Område Västra Bodafors 
Område med bostadshus och mindre verkstadslokaler vid Handelsvägen/Magasingatan. 
Flera av fastigheterna ligger längs Magasingatan även kallad Kulturgatan där det idag finns 
café, museum, utställning, butik, bokhandel och verkstad. 
 

704a Bostadshus Magasingatan 3 
Magasingatan 3, fastighet Älgkon 1 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
Bostadshuset är uppfört i 1½ våning av trä. Fasaden utgörs av locklistpanel målad i ljusgrön 
kulör. Flertalet fönster är från 1900-talets mitt, är av tvåluftstyp och saknar spröjsar. 
Fönsterbågarna är vita medan de släta fönsterfodren är i mörkare grönt. Mot gatan finns ett 
par större skyltfönster. Mot gatan finns ett par dörrar, varav en äldre dörr med en spröjsad 
glasning. Byggnaden har ett brutet sadeltak belagt med takpannor. Byggnaden vilar på en 
putsad sockel i grått.  
 
På fastigheten finns även en enkel uthusbyggnad med fasad av liggande spontpanel målad 
med röd slamfärg, enkla bräddörrar och ett sadeltak med takpannor. På tomten finns en 
jordkällare med utsida beväxt med gräs.  
 
Karaktärsdrag 

- Byggnadernas volymer 
- Byggnadernas fasader av locklistpanel respektive liggande spontpanel 
- Befintlig fönsterplacering samt de äldre träfönstren med spröjsar 
- Äldre dörrar såsom gatuhusets dörr med spröjsning och uthusets bräddörrar 
- Byggnadernas yttertak belagda med takpannor  

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Huvudbyggnaden är ett exempel på ett kombinerat affärs- och bostadshus från 1900-talets 
första hälft och som varit vanligt i länets småorter. Uthuset och källaren har varit väsentliga 
delar av verksamheten på fastigheten.  
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704b Uthusbyggnad Magasingatan 7 
Magasingatan 7, fastighet Älgkon 3 
Klass: 4 – Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap 17 §) 
 
På fastigheten ligger bland annat en uthuslänga av trä. Fasaderna utgörs av locklistpanel 
som strukits med röd slamfärg. Byggnadens fönster har olika former och är spröjsade. Mot 
öster finns en pardörr bestående av bräddörrar i guldockra. Byggnaden har ett sadeltak 
belagt med tvåkupiga tegelpannor. Byggnaden vilar på en grå, putsad sockel. Byggnaden 
har nyligen genomgått en omfattande renovering.  
  
Karaktärsdrag 

- Byggnadens rektangulära volym 
- Byggnadens fasad av locklistpanel med röd slamfärg 
- Fönsterindelning och fönstrens utformning med spröjsar 
- Byggnadens sadeltak med lertegel 
- Byggnadens gråa putssockel.  

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är troligen ett exempel på en uthusbyggnad som ingått i ett sammanhang med 
en verksamhet på fastigheten. 
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704c Villa Svea 
Magasingatan 8, fastighet Grävlingen 6 
Klass: 2 – Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap 13 §) 
 
Bostadshuset är uppfört av trä i 1½ våning. Fasaderna utgörs av lockpanel i gröngrå kulör. 
Flertalet fönster är av treluftstyp med tät spröjsning och vitmålade. Fönsterfodren är släta 
och liksom många andra detaljer målade i grönt. Huvudentrén består av en dekorativt 
utformad ytterdörr, en portik med pilastrar, en öppen veranda med sadeltak samt en 
framförliggande stentrappa. Byggnaden har ett brutet sadeltak belagt med bruna, tvåkupiga 
betongpannor. På det nedre takfallet finns olikstora takkupor. Byggnaden vilar på en grå 
putssockel.  
 
Invid bostadshuset finns en intarsiaverkstad uppförd av trä i en våning. Fasadens 
utformning ansluter till bostadshusets, men fönstren är av enluftstyp och tätspröjsade. 
Byggnaden har ett sadeltak belagt med tvåkupiga tegelpannor. Byggnaden vilar på en sockel 
av huggen granit. I byggnaden finns en verkstad inredd. Tomten består av en trädgård och 
framför de två byggnaderna löper en terrassering av stenblock.  
 
Byggnaderna på fastigheten är nära förknippade med familjen Lehmann som var 
framstående intarsiakonstnärer och hade uppdrag för Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. 
Huvudbyggnaden uppfördes 1928, medan verkstaden, enligt uppgift, uppfördes året innan. 
Byggherre var intarsiakonstnären Julius Lehmann, vilken även ritade byggnaderna. Han 
etablerade sig i Berlin, men kom till Sverige ca 1915. Han var anställd på Svenska 
Möbelfabriken fram till 1927 då han blev fristående konstnär. Sonen Rolf Lehmann övertog 
verksamheten senare.  
  
Karaktärsdrag 

- Byggnadernas volymer 
- Byggnadernas fasader av lockpanel 
- Byggnadernas fönsterplacering och ursprungliga fönster av trä med spröjsning 
- Huvudbyggnadens entré med ytterdörr, portal och veranda 
- Byggnadernas tak 
- Intarsiaverkstadens fasta inredning 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Anläggningen har ett särskilt kulturhistoriskt värde genom att de utgör ett väl bevarat 
exempel på en hantverksmiljö som är nära förknippad med ortens industriliv. 
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705a Område Bodafors järnvägsmiljö 
Kyrkogatan 2A, fastighet Järnsparven 1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
  

 
Bostadshus uppfört av byggmästare Hagelberg omkring 1900. Huset är i två våningar med 
ljus liggande fasspontpanel och rött tegeltak. En delvis sluten altan har tillkommit vid ena 
gaveln under 1990-talet. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i två våningar 
- Den liggande fasspontpanelen  
- Sadeltaket i rött tegel 
- De höga tvåluftsfönstren på byggnadens långsidor 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är belägen strax intill järnvägen och visar på en typ av sekelskiftesbyggnad som 
uppkom kring 1900 i samband med byggandet av järnvägen i Bodafors.  
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705b Bodafors järnvägsmiljö 
Stationsgatan 13, fastighet Järnsparven 6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

  
Bostadshus uppfört omkring 1900 i två våningar. Fasaden är gulmålad med liggande och 
stående fasspontpanel. Huset har ett större, inglasat verandaparti som sträcker sig över två 
våningar och kröns av en tornhuv. Verandan dekoreras av snickerier och tätspröjsade 
fönster. Byggnaden har sadeltak med tvåkupiga takpannor. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den stående och liggande fasspontpanelen 
- Sadeltaket med grönt taktegel 
- Det inglasade verandapartiet i tre våningar krönt med tornhuv och dekorativt spröjsade 

fönster och dörrpar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett påkostat bostadshus från sekelskiftet 1900. 
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705c Område Bodafors järnvägsmiljö  
Stationsgatan 22, fastighet Kungsfågeln 2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

  
Bostadshus uppfört i två våningar omkring 1900. Byggnaden är har ljus locklistpanel och 
tegeltak och ligger strax intill järnvägen.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis och veranda 
- Stående fasspontpanelen 
- Enkupiga tegeltaket 
- Fönstren av två- eller fyrluftstyp med dekorerade omfattningar 
- Pardörren i entrén 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus i järnvägsmiljö från tidigt 1900-tal. 
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706a Område östra Bodafors 
Eksjövägen 38, fastighet Valen 6 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 
Före detta industrimiljö vid Emån, där Bodafors möbelfabrik (A-fabriken) under 100 års tid 
utgjorde samhällets största arbetsplats. 1872 köpte spiksmeden Axel Hägg från Prinsfors 
Boda kvarn och började tillverka takspån. Några år senare inredde han kvarnbyggnaden till 
pinnstolsfabrik som vid mitten av 1880-talet hade 25 anställda. 1886 övertogs fabriken av 
Frans Zeinwoldt, som lärt möbeltillverkning i USA. Han började tillverka hela möblemang. 
Fabriken växte och hade snart över 100 anställda. Brodern John inträdde som kompanjon i 
företaget och blev dess vd då man 1897 bildade aktiebolag. Samma år hade man en paviljong 
på den stora Stockholmsutställningen, där man tilldelades en silvermedalj för sina 
”bambumöbler” tillverkade av björk. Vid sekelskiftet 1900 flyttades pinnstolstillverkningen 
till B-fabriken väster om järnvägen och vid A-fabriken tog man patent på 
säkerhetsgungstolen ”Columbus”, en storsäljare som garanterade arbete för de 350 anställda. 
1913 tog Aron Ljungberg över ledningen och 1918 slogs nio fabriker samman till Svenska 
Möbelfabrikerna. I början av 1940-talet gjordes moderniseringar och 1954 köptes man upp 
av Åtvidabergskoncernen. 1958 startades en verkstadsskola för möbelsnickare. 1961 
invigdes C-fabriken i södra änden av Järnvägsgatan och därefter flyttades tillverkningen 
successivt över dit. Under 1980-talet fanns planer på att renovera byggnaderna och att 
eventuellt inrätta ett möbelmuseum. Fabriken blev till slut ett offer för fastighetsspekulation 
och förfallet blev totalt. Alla byggnader utom den äldsta revs slutligen 1992.  
  

Disponentvillan. 
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I anslutning till fabriksområdet intill Eksjövägen, ligger direktörsvillan som fick sitt 
nuvarande utseende 1902 då innehavarna Bröderna Zeinwoldt, som även ägde 
pinnstolsfabriken i Bodafors ville modernisera. Ombyggnationerna ritades av arkitekten Ola 
Andersson från Helsingborg och Harald Bergelin. De lät uppföra det karakteristiska 
fyrkantiga tornet, som kom att påverka arkitekturen i hela samhället. Tornet har tre 
våningar, till skillnad från resten av huset som har två våningar, och fönster med utsikt mot 
den stora kvarndammen nedanför huset. Fasaden är täckt av ljus liggande och stående 
fasspontpanel. På tornets tälttak sitter en öppen lanternin med takhuv och spira. Taken är 
täckta med grön plåt. Framför huset finns en grusväg som leder runt i en cirkel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med sammansatta byggnadskroppar 
- Hörntornet krönt med lanternin ovanpå ett tälttak 
- Fönstren med olika utformning, vanligtvis två- eller fyrluftstyp, med spröjs 
- Den stående och liggande fasspontpanelen 
- Taksprången som bärs upp av taktassar 
- Takens gröna plåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en mycket påkostad villa som använts som disponentbostad åt 
direktören vid en av traktens möbelfabriker.  
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706b Område östra Bodafors 
Dammgatan 15, fastighet Slättefall 3:25 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Kvarnbyggnaden. 
 
Från början låg det 27 byggnader på platsen som tillhörde Bodafors möbelfabrik, men av 
dessa finns endast den ursprungliga kvarnbyggnaden kvar. Denna är från början av 1800-
talet och har restaurerats och inretts till Emåns Ekomuseum, som idag finns på platsen. 
Ombyggnaden till museum i början av 1990-talet leddes av arkitekten Lars Danielsson. Det 
finns också ett stall från 1870-talet och en smedja från samma tid som flyttades till platsen 
1919. Även dessa byggnader har upprustats för att ingå i ekomuseet.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volym 
- Liggande och stående fasspontpanel  
- Sadeltak belagt med falsad plåt respektive tegelpannor 
- Tätspröjsade fönster 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Ekomuseet visar upp byggnader som en gång tillhört Bodafors möbelfabrik.  
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Smedjan t h och stallbyggnaden t v. 
 

Smedjan mot Höjdgatan.  
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706c Område östra Bodafors 
Dammgatan 7, 5, Höjdgatan 1, fastighet Slättefall 3:18-3:20 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Bostadshuset på 3:20. 
 
Tre bostadshus från sekelskiftet 1900 i rad, belägna strax intill en damm.  Huset på 3:20 är 
klätt i liggande fasspontpanel, falsat svart plåttak och markant frontespis. Bostadshuset på 
3:18 håller på att renoveras, har ljus locklistpanel, originalfönster, enkupiga tegelpannor på 
taket. Strax intill på 3:19 ligger ett hus med ljus locklistpanel, frontespis och rött enkupigt 
tegeltak.  
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset på 3:20  
- Byggnadens volym 
- Frontespis med triangulärt vindsfönster  
- Fasspontpanelen 
- Sockeln 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset på 3:19 
- Byggnadens volym 
- Frontespis med triangulärt vindsfönster 
- Locklistpanelen 
- Sockeln 
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Karaktärsdrag – Bostadshuset på 3:18  
- Byggnadens volym 
- Frontespis med rektangulärt överfönster  
- Locklistpanelen 
- Sockeln 
- Urspringliga tvåluftsfönster med spröjs i trä 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaderna är exempel på bostadsbebyggelse från sekelskiftet 1900 i ett mindre samhälle. 
 

Bostadshuset på 3:19. 
 

Bostadshuset på 3:18. 
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707a Bostadshus på Parkgatan 7 
Parkgatan 7, fastighet Advokaten 6 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
  

 
Villa i funktionalistisk stil, uppförd 1935 av byggmästare Anton Claesson, och ritad av John 
Björk. Huset är i två våningar, byggt med trästomme. Fasaden är i ljus spritputs med 
fönstersnickerier, hängrännor och stuprör. Taket är ett flackt valmat sadeltak med 
tegelpannor. På den västra gaveln finns ett smalt fönster placerat för att ge ljus åt båda 
våningsplanen. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens fyrkantiga volym med utbyggnad 
- Den vitputsade och odekorerade fasaden med strama fönster 
- Det flacka valmade sadeltaket 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett relativt välbevarat exempel på en funkisvilla från 1930-talet. 
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707b Bostadshus på Parkgatan 9 
Parkgatan 9, fastighet Advokaten 5 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Tvåvåningshus med putsade fasader och valmat tak. Den inglasade altanen är ett senare 
tillägg. Huset uppfördes av byggmästare Svensson efter beställning av H. Lövdén på 
Svenska Möbelfabriken i Bodafors.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens fyrkantiga volym  
- De strama fönstren, ibland med fönsterluckor 
- Det flacka, valmade taket 
- Fasadens vita puts 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett relativt välbevarat exempel på en funkisvilla från 1930-talet. 
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708 Bodafors kyrka 
Allégatan 13, Kyrkogatan 5, fastighet Kungsörnen 5 
Klass: 1 - Kyrkliga kulturminnen (KML, 3, 4 kap) 
  
 

 
Kyrkobyggnaden är ursprungligen uppförd 1940 efter ritning av arkitekterna E o T 
Kjellberg och J Windell. Det var en traditionell byggnad med ett funktionalistiskt uttryck 
som arkitekten Ralph Erskine 1969 fick i uppdrag att omgestalta. Han byggde in det gamla 
kyrkorummet och omgav det med en församlingssal åt norr, och tjänsterum och 
studieutrymmen åt söder. Dessa var grupperade kring en ljusgård som visar den 
ursprungliga kyrkans långvägg. Tornet fick ett brant motfallstak och kyrkan kläddes in i 
ofärgad brädpanel med vertikal läkt. Fönsteröppningarna är små och kyrkan ger därmed ett 
slutet intryck. Kyrkan var färdigställd 1972. Senare har mindre förändringar utförts som 
krävde viss förändring i fönstersättning samt utbyte av flera dörrar. Altartavlan är målad av 
professor Olle Hjortzberg. Den föreställer livet i socknen och en del kända ortsbor går att 
identifiera. 
 
Karaktärsdrag 
- Kyrkans volym med en samling sammansatta byggnadskroppar 
- Tornet med det mycket branta motfallstaket 
- Fasadens ofärgade brädpanel med läkt 
- Interiören, bland annat med altartavla av O Hjortzberg 
 
Ändringar av kyrkobyggnaden kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kyrkan är ett exempel på en relativt modern kyrka i funktionalistisk stil. 
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709 Bostadshus Sandsjövägen 12A 
Sandsjövägen 12A, fastighet Taltrasten 4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadshus från sekelskiftet 1900 i 1½ våning. Fasaderna är i ljus liggande och stående 
fasspontpanel. Huset har ett markerat entréparti med en veranda med snickeriglädje, 
frontespis med dubbla fönster samt rött taktegel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis 
- Den liggande och stående fasspontpanelen 
- Sadeltaket med taktegel 
- Den utbyggda verandan med snickarglädje 
- De symmetriskt placerade fönstren, vanligen av fyrluftstyp, med spetsiga överstycken 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus från sekelskiftet 1900. 
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710 Bostadshus Sandsjövägen 20 
Sandsjövägen 20, fastighet Trädlärkan 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Bostadshus uppfört 1898 i två våningar med inredd vind. Huset var troligtvis flerfamiljshus 
från början. Fasaderna är ljusa med locklistpanel, en veranda med snickarglädje och rött 
tegeltak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med utskjutande veranda med snickarglädje 
- Den symmetriska fasaden 
- Fyrluftsfönstren 
- Locklistpanelen 
- Sadeltaket i rött taktegel 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett mindre välbevarat exempel på ett bostadshus från det sena 1800-talet. 
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711 Bostadshuset Haga 
Övre Boda 1, fastighet Godsägaren 2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Bostadshus i 1½ våning uppfört 1930 av byggmästare Anton Claesson. Fasaderna är av vit 
locklistpanel med röda omfattningar och fönster. Taket är ett valmat mansardtak med 
tvåkupigt tegel. Verandan är inramad av sex kolonner som bär upp en balkong. Verandan 
och balkongen var ursprungligen mindre men fick sitt nuvarande utseende vid en senare 
ombyggnation.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis 
- Locklistpanelen målad i en ljus kulör 
- Veranda med kolonner och balkong 
- Stensockeln 
- Fönstren, vanligen av tvåluftstyp, i symmetrisk placering 
- Fönsterkuporna på det valmade mansardtaket med tvåkupigt tegel 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett relativt påkostat bostadshus från 1930-talet. 
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712 Säteriet Bodanäs 
Bodanäs gård 1-3, fastighet Bodanäs 1:12 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

Äldre huvudbyggnaden. 
 
Gårdsanläggning i öppet odlingslandskap vid Bodanässjöns södra ände. 1635 köptes den 
dåvarande skattegården av kavallerimajoren Erik Bengtsson Hierta, och frälseätten 
bekräftades av drottning Kristina. Från 1642 var Bodanäs sätesgård åt Hiertas arvingar. 
Under 1700-talets början kom Bodasnäs i ätten Printzenskölds ägo, och då uppfördes 
troligen runt 1720 den senkarolinska herrgård som numera upplevs som flygelbyggnad. 
Denna salsbyggnad är knuttimrad i 1 ½ våning och försedd med locklistpanel och knutlådor. 
På baksidan finns en utskjutande del av den stora salen. På varje sida om salen ligger 
kamrar, och på övervåningen mindre sovkamrar. Salen är möjligen prydd med Pehr 
Hörbergmålningar av pastorala landskap och byggnader, och det finns också bemålade 
vävtapeter som är delvis bevarade. Taket täcks av svart skiffer. Fönstren på bottenvåningen 
har förmodligen bytts kring mitten på 1900-talet, fönstren på övervåningens kortsidor är 
äldre. 
 
Den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd omkring 1890 i två våningar, vinkelbyggd med 
ett trapptorn vid västra gaveln, trappan har flyttats till en annan del av byggnaden, och en 
öppen verandaentré. Fasaden är i grå liggande och stående fasspontpanel av senare datum. 
Taken täcks av rött tegel och svart plåt. Den omkringliggande bebyggelsen är av 
underordnad betydelse och dessutom delvis förändrad. Det finns en före detta arbetarbostad 
från 1880, ett brygghus från 1890, en ladugård från 1900 och en stallbyggnad från 1910. 
Ladugården är rödfärgad med tak av plåt och eternit, stallbyggnaden är i rödfärgad 
spritputs med eternittak.  
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Karaktärsdrag – Äldre huvudbyggnaden 
- Rumsstrukturen 
- Timmerstommen, locklistpanelen, knutlådorna 
- Byggnadens fönster av trä med spröjsar 
- Stensockeln 
- Det skifferklädda mansardtaket och takkupan 
- Fasta interiören såsom målningar och eldstäder 
 
Karaktärsdrag – Huvudbyggnaden 
- Byggnadens volym, vinkelbyggd med trapptorn 
- Stensockeln 
- Tegeltäckta sadeltaket och tornets spira i plåt 
- Fönstren i varierande utformning, spröjs och placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på ett relativt välbevarat säteri med anor från 1600-talet.  
 

Huvudbyggnaden. 
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713 Ånhults missionshus 
Ånhult missionshus 1, fastighet Ånhult 1:9 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Missionshus, ensamliggande vid vägen, uppfört 1892. Byggnaden har rödfärgad 
locklistpanel och rött taktegel. Byggnaden har gått igenom en del förändringar sedan den 
byggdes där den moderniserats och anpassats. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Den rödfärgade locklistpanelen  
- Sadeltaket med rött taktegel 
- Den äldre entréns dörrpar i trä på kortsidan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett mindre missionshus på landsbygden från sent 1800-tal. 
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714 Hattsjöhult säteri 
Hattsjöhult mellangården 1, fastighet Hattsjöhult 1:33 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Hattsjöhult gods kan spåras tillbaka till 1300-talet, dokumentation berättar också att godset 
blev säteri under 1500-talet. 1830 genomfördes laga skifte som styckade av säteriet till 
mindre egendomar. Gården är belägen vid en vägkorsning och själva bostadshuset och 
trädgården står på en sluttning. Byggnadens ursprung är ovisst men troligtvis från 1700-
talet. Det har funnits ännu en byggnad på gården, men det är inte möjligt att påvisa att det 
har varit den tidigare huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden byggdes om 1850 då man av 
utrymmesskäl bytte taket från sadel- till mansardtak. 1895 skedde den senaste större 
förändringen, då verandan, fasspontpanelen och tillbyggnaden på östra gaveln tillkom. 
Tillbyggnadens syfte var att inhysa ett gårdsmejeri. Byggnaden har sedan dess renoverats 
flera gånger. Byggnaden är av salstyp med klassicistisk frontespis över entrépartiet i 1 ½ 
våning med timmerstomme. Huset står i en backe som gör att stensockeln är markant högre 
på byggnadens östra gavel. Fasaden utgörs av gulmålad fasspontpanel, varvad med stående 
och liggande panel. Fönsteromfattningarna är grågröna, och fönsterbågarna röda. Fönstren 
är av tvåluftstyp. Genom en dörr vid tillbyggnaden är ingången till en stor jordkällare med 
välvt tak. Det finns också en ingång under verandan till en matkällare. Intill huset ligger det 
tidigare slakthuset och över vägen ligger en större ladugård. Ladugården är uppförd i 
timmer och delvis täckt med stående träpanel, målat rött, med tak i plåt. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den kraftiga frontespisen 
- Den liggande och stående fasspontpanelen  
- Mansardtaket med taktegel 
- Verandautbyggnaden med dubbeldörrar 
- Tvåluftsfönstren i symmetrisk placering samt lunettfönstren 
- Den höga stensockeln 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en påkostad mangårdsbyggnad från 1700-talet, ombyggd på 
1800-talet. 
 

Ladugården och den tvådelade rännebron.  
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715 Strömsholms kvarn 
Högaholmen Strömsholm 1, fastighet Högaholmen 1:8 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Vattenkvarn med damm, uthus och mjölnarebostad. Kvarnen är byggd i regelverk, har brun 
locklistpanel och plåtbelagt sadeltak. Undervåningen är byggd av huggen sten. 
Byggnadsåret för kvarnen är runt år 1900. Den har en stenkvarn som drivs av vattenhjulet. 
Miljön har en ålderdomlig, orörd karaktär. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den höga stensockeln 
- Locklistpanelen  
- Plåtbelagda sadeltaket 
- Tvåluftsfönstren i trä med spröjs 
- Kvarvarande maskinell utrustning 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kvarnen är ett bevarat exempel på en vattenkvarn från sekelskiftet 1900. 
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716 Önnarps gård 
Önnarp 1, Önnarps säteri 1, 2, fastighet Önnarp 1:1, 1:7 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Huvudbyggnaden. 
 
Ensamliggande gård i odlingslandskap, omgiven av kraftiga stenmurar och barrskog. 
Huvudbyggnaden från 1914 är i 1½ våning med fasad i gul liggande och stående 
fasspontpanel. Huset har ett hörntorn samt valmat tak med svarta takpannor. Husets 
placering i en slänt gör att sockeln på baksidan är mycket hög. Där finns även en balkong 
som stöttas upp av stenpelare. På fastigheten finns även ett bostadshus från 1850-talet i 1½ 
våning med rödfärgad locklistpanel och svart taktegel, en arrendatorsbostad från 1923 och 
en ladugård från 1949. De två sistnämnda har båda rödfärgad locklistpanel och plåt- eller 
tegeltak. 
 
Karaktärsdrag 
- Huvudbyggnadens volym 
- Den livliga fasaden med hörntorn krönt av tornhuv, frontespis och en balkongkrönt 

veranda 
- Den stående och liggande fasspontpanelen 
- Fönstren i olika former, ofta av treluftstyp 
- Arrendatorsbostadens volym, locklistpanel och stensockel 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett exempel på en jordbruksfastighet med tillhörande bostäder uppförd under en 
hundraårsperiod 1850-1950. 
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Flygelbyggnaden. 
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717 Äpplaholms gård 
Äpplaholms gård 1, fastighet Äpplaholm 1:25 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) (Magasinet) 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) (Mangårdsbyggnaden) 

 
Herrgårdsliknande anläggning i öppet odlingslandskap. Äpplaholms namn förekommer i 
många medeltida handlingar. I slutet av 1300-talet och början av 1400-talet var gården 
sätesgård för väpnaren Halsten Pettersson, vars gravsten finns i golvet i Sandsjö kyrkas kor. 
Mangårdsbyggnaden har troligen sitt ursprung från 1600-talet men har senare blivit 
ombyggd. Den ursprungliga dubbelentrén tillkom vid mitten av 1900-talet. På gården finns 
även en magasinbyggnad från omkring 1820 med rödfärgat skiftesverk och rött enkupigt 
taktegel. 
 
Karaktärsdrag – Mangårdsbyggnaden  
- Byggnadens volym med den markerade dubbelentrén 
- Den symmetriska fasaden med spröjsade fönster 
- Sadeltaket med taktegel 
 
Karaktärsdrag – Sädesmagasinet 
- Byggnadens kvadratiska volym 
- Rödfärgat skiftesverk 
- Pyramidtaket belagt med rött enkupigt taktegel 
- De symmetrisk placerade fönsterluckorna och entrédörren i trä 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett exempel på en påkostad anläggning med anor från 1300-talet. Sädesmagasinet 
är ovanligt i Nässjö kommun och bär därför extra värde. 
  



409 
 

Sädesmagasinet.  
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718 Fiskarhemmet 
Djurseryd Fiskarhemmet 1, 2, fastighet Djurseryd 1:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Före detta jordbruk, ensamliggande med strandäng ner mot sjön Nömmen. 
Mangårdsbyggnaden är en dubbelkammarstuga från 1830-talet i två våningar med 
rödfärgad locklistpanel. Farstukvisten har snickerier och en glasad dubbeldörr. Till gården 
hör också en undantagsstuga byggd omkring 1890, samt en enkelstuga med inredd vind, ett 
före detta svinhus från omkring 1880, samt en ladugård. Den senare har skiftesverk och rött 
tegeltak. Övriga byggnader har rödfärgad locklistpanel. På ett gärde intill ligger en lada 
från 1890 i ofärgat skiftesverk med svart plåttak.   
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den utbyggda verandan 
- Tvåluftsfönstren med spröjs och symmetrisk placering, samt vindsfönstren 
- Locklistpanelen och sadeltaket med taktegel 
- Övriga byggnader som tillhör gården och deras placering i förhållande till varandra 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett välbevarat exempel på ett jordbruk med flera byggnader för olika ändamål. 
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Hönshuset. Ladugården går att skymta t v i bild.  
 

Ladugården.  
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Sandsjöfors samhälle  
Grundstommen till det nuvarande samhället utgörs av Yboholms ägor. Gustav Patriksson 
köpte Yboholm 1912 och hans son Josua Patriksson flyttade sin borstträtillverkning från 
Besekull 1925 och lät uppföra en ny fabrik på faderns ägor. Denna fabrik var byggd i trä och 
eldhärjades efter ett åskväder 1932 men återuppbyggdes omgående i betong.  
 
Josua Patriksson skapade Sandsjöfors samhälle genom att upplåta tomter gratis till 
arbetarna på sin fabrik, mot att de omedelbart byggde sig ett hus där. Patriksson lät också 
dra gator och vägar och inrättade på egen bekostnad ett vatten- och avloppssystem i 
samhället. Borstträfabriken omvandlades till småhusfabrik och för att få avsättning för sina 
produkter under depressionen skapade Patriksson sommarstugeområdet Sandsjöbaden 1934. 
Företaget hade sin storhetstid under 1950- och 60-talen och mot slutet tillverkade man 
manskapsbodar och förråd. I samhället finns en skola från 1960-talet och ett missionshus. 
 

719 Holsteryds gård 
Holsteryd 3, fastighet Holsteryd 1:5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Före detta jordbruk med bland annat bostadshus av parstugetyp från omkring 1840. Huset 
har två våningar med rödfärgad locklistpanel och rött taktegel. I ett av rummen på 
övervåningen finns det bemålad väv på väggarna. Vedbod i omålat liggtimmer med sticktak 
och jordkällare med trätak. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med verandautbyggnad 
- Den rödfärgade locklistpanelen 
- Sadeltaket med rött taktegel 
- De symmetriskt placerade fönstren, vanligen av tvåluftstyp med smala spröjsar 
- Små runda fönster ovanför verandan 
- Pardörren med små spröjsade fönster 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en parstuga från 1800-talets första hälft, med tillhörande 
jordbruksbyggnader. 
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720 Nygårds missionshus 
Nygård 2, fastighet Äpplaholm 1:18 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Det före detta missionshuset är uppfört av reglar i 1½ våning. Byggnaden har två ovanliga 
entréer, med pardörrar klädda med diagonal pärlspont. I de valvbågsformade nischerna finns 
ett spetsbågformat, spröjsat fönster över respektive dörr. Fasaden utgörs av faluröd 
locklistpanel med vita entrédörrar, knutbrädor och omfattningar. Flertalet fönster är av 
tvåluftstyp med spetsbågsformad övre del. Fönstren har två längsgående och tre tvärgående 
spröjsar på nederdelen, och bågformad spröjs på överdelen. Byggnaden har ett sadeltak 
belagt med två kupiga tegelpannor. Sockeln utgörs av släthuggen sten. All inredning med 
frikyrklig anknytning är avlägsnad.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med de avskurna hörnen 
- Ursprungliga entrédörrar i hörnen, med rundade fönster upptill 
- Ursprungliga tvåluftsfönster med spetsbågeform och spröjsar 
- Locklistpanelen med sadeltak av tvåkupiga tegelpannor 
- Sockeln av natursten 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett missionshus på landsbygden, med en för Nässjö kommun 
ovanlig arkitektur. 
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721 Buggeryds missionshus 
Buggeryd 4, fastighet Buggeryd 2:8 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Missionshuset har en stomme av timmer i 1½ våning. Fasaden utgörs av faluröd 
locklistpanel med vita knutbräder och omfattningar. Flertalet fönster är av tvåluftstyp med 
två spröjsar i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak belagt med cementpannor i grå kulör. 
Missionshuset vilar på en sockel av släthuggen sten. Byggnaden genomgick en omfattande 
och tidstypisk renovering 1951. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Locklistpanelen  
- Sadeltaket med cementpannor 
- Tvåluftsfönstren i trä med spröjsar  
- Stensockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett mindre missionshus på landsbygden. 
  



416 
 

722 Parstugan i Buggeryd 
Buggeryd 13, fastighet Buggeryd 1:10 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Parstugan var från början en enkelstuga uppförd 1866, men blev renoverad och tillbyggd på 
1980-talet till en parstuga i 1½ våning. Fasaderna är i rödfärgad locklistpanel, verandan är 
rikt dekorerad med snickeriglädje och taket har rött taktegel. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den utbyggda verandan och dess snickarglädje 
- Locklistpanelen 
- Sadeltaket med rött taktegel 
- Tvåluftsfönstren med spröjsar i symmetrisk placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en enkelstuga som senare byggts om till parstuga. 
  



417 
 

723 Gamla nämndemannahuset 
Rödja 1, fastighet Sandsjö-Rödja 6:18 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Byggnaden är från 1894 och är i 1½ plan, med ljusgrön locklistpanel och vita omfattningar 
och knutar. Fönstren är engelskt röda, sockeln av sten och taket har röda betongpannor. 
Entrén markeras av en frontespis med tre fönster och en snickrad veranda. Byggnaden stod 
tom i 16 år men renoverades i början av 2000-talet. 2002 fick den Nässjö kommuns 
byggnadspris. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med det markerade entrépartiet med frontespis 
- Verandans snickeriglädje  
- Sadeltak matchande frontespisens tak 
- Den symmetriska fönsterplaceringen 
- Fönstren av bland annat tvåluftstyp med spröjs 
- Locklistpanelen och sadeltaket med betongpannor 
- Uppfarten med ”rondell” 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus från sent 1800-tal.  
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724 Västrabyn  
Rödja 5, fastighet Sandsjö-Rödja 6:19 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Jordbruk i by i kuperat odlingslandskap. Bostadshuset är av parstugetyp från omkring 1870, 
troligen påbyggt senare. Det har 2 våningar med rödfärgad locklistpanel och rött taktegel, 
öppen snickeriglädjeveranda och fodrade dubbeldörrar. Byggnaden har renoverats vid ett 
senare tillfälle där den bland annat byggts ut på baksidan och erhållit nya fönster.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens äldre volym med den utbyggda verandan och dess snickarglädje 
- Den röda locklistpanelen och sadeltaket med rött taktegel 
- Dubbeldörrarna och tvåluftsfönstren med spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett exempel på en mindre gård från 1800- och 1900-tal. 
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725 Sandstorp 
Rödja 18, fastighet Sandsjö-Rödja 1:17 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Jordbruk i kuperat odlingslandskap. Bostadshuset är av parstugetyp från 1862, troligen 
tillbyggt i ett senare skede. Det har 1½ våning i rödfärgad locklistpanel och rött tegeltak. 
Byggnaden har genomgått en senare större renovering där fasad, fönster, skorsten, tak och 
grund har förändrats. Entrépartiet har en öppen farstukvist med snickerier och välbevarad 
dubbeldörr med småspröjsade glasrutor. Farstukvisten har tidigare haft ett dekorativt 
staket. Bakom huset ligger ett vitputsat uthus, möjligtvis en äldre smedja. Öster om 
landsvägen ligger en magasinbyggnad och en ladugård, i rödfärgat skiftesverk och brädor 
under plåttak. 
 
Karaktärsdrag 
- Bostadshusets volym  
- Röda locklistpanelen 
- Sadeltak med tegelpannor  
- Dekorativa verandan 
- Pardörr i trä med småspröjsade fönster 
- Ladugårdens volym, skiftesverkstruktur och plåttak 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården är ett exempel på en jordbruksmiljö från 1800-talet.  
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726 Rödja södergård 
Rödja södergården, fastighet Sandsjö-Rödja 4:5, 4:31 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  
 

 
Äldre jordbruk med mangårdsbyggnad av enkelstugetyp i 2 våningar. Fasaden är timrad 
med faluröd locklistpanel och tegeltak. Huset är troligtvis uppfört på 1880-talet och 
möjligen senare påbyggt. Brygghuset och ladugården är från samma tid.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Locklistpanelen 
- Sadeltak belagt med enkupigt taktegel 
- Tvåluftsfönstren med spröjs 
- De tillhörande byggnaderna på gården 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fastigheten är ett exempel på en mindre bevarad gård från sent 1800-tal. 
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727 Hembygdsgården Nyholmsberg 
Kull hembygdsgård 1, fastighet Kull 1:14 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Soldattorpet. 
 
Sandsjö hembygdsförening bildades 1938. Året därpå inköptes ett markområde vid Nyholm, 
som under 1800-talets senare del var ett industriellt centrum för bygden med kvarn, såg, 
pappersbruk och borstfabrik. Denna mark blev hembygdsgården. Till platsen, som kallas 
Munkholmstorg, flyttades enkelstugor som torpet Wallins (1942) och soldattorp nummer 
128 från Kalmar regemente (1951), en utskottsbod från Ryd (1941), en linbasta från 
Buggeryd (1942) samt en krogstuga från Sandsjö marknadsplats. Dessa byggnader var 
ursprungligen uppförda under tiden 1740–1840. På området finns en marknadsbod som 
byggdes 1944 av gammalt virke. Den är en rekonstruktion av den typ av bodar som fanns på 
Sandsjö marknadsplats. 
 
Karaktärsdrag 
- Hembygdsgårdens byggnadsbestånd och dess placering i förhållande till varandra 
- Byggnadernas respektive volymer, fasadmaterial, tak, fönsterplaceringar och eventuellt 

interiörer 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hembygdsgården är en plats där lokalbefolkningen kan komma och umgås kring byggnader 
representativa för samhället i stort. 
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Loftbod.  
 

Enkelstugan. 
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Del 4.8 Norra Solberga socken 

800 Norra Solberga sockencentrum  
Grimsberg grindstuga 1, Solberga säteri 1, Norra Solberga Åsarp 1, Norra Solberga 
församlingshem, Norra Solberga Kyrka 1, fastighet Grimsberg 1:1, Solberga 1:1, 1:6, 1:7, 
1:10 
 
Klass 1 – Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) Kyrkan,  
Klass 2 – Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) Övriga byggnader 

Nya kyrkan. 
 
Sockencentrum med medeltidskyrka, 1900-talskyrka, en före detta skola och 
herrgårdsanläggning, inramat av ett öppet odlingslandskap och omgivet av barrskog. 
Medeltidskyrkan är en romansk stenkyrka från 1200-talet med rakavslutat kor och vitputsad 
fasad med ett spåntäckt tak. Under 1600- och 1700-talen hade kyrkan tillbyggnader i trä 
som senare revs i samband med invigningen av den nya kyrkan 1902. Fram till dess 
brukades den som sockenkyrka men gjordes om till gravkapell efter uppförandet av nya 
kyrkan. 1971 återgick kyrkan att brukas som gudstjänstlokal och dessförinnan 1969 
byggdes vapenhuset i trä vid västra gaveln. Kyrkan är ett utmärkt exempel på medeltida 
småländsk kyrkobyggnadskonst och bland dess inventarier finns ett altarskåp från 1741 och 
en predikstol från 1600-talet. Altartavlan och adelssläkternas epitafier flyttades till den nya 
kyrkan, som uppfördes 1898–1901 i nygotisk stil i traktens röda granit. Den nya kyrkans tak 
täcks av kopparplåt, fram till 1950 hade kyrkan svartmålat plåttak. Kyrkan är relativt 
oförändrad interiört och exteriört sedan den uppfördes. På andra sidan landsvägen ligger 
kyrkskolan från 1863, där undervisning bedrevs till 1960. Huset är i två våningar med en 
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rikt uppbyggd portal i klassicerande stil och snidad dubbeldörr. Fasaden är av rödfärgad 
locklistpanel och taket är täckt av tegel. Solberga säteris huvudbyggnad härstammar från 
omkring 1740. Den har fasader av vit spritputs och tak med enkupigt rött tegel. Byggnaden 
har två mindre utbyggnader som flankerar sidorna idag. De dekorerade entrédörrarna 
omfattas av två pelare samt ett kraftigt ovanstycke i trä som har en inbyggd lykta. Gården 
har också två flygelbyggnader, före detta drängstuga och magasin från omkring 1800 samt 
ladugård och vagnskjul från omkring 1880. Dessa har faluröda träpanelsfasader och tak med 
enkupigt rött tegel och svart plåt. 
 
Karaktärsdrag – Medeltidskyrkan 
- Byggnadens kompakta volym  
- Vitputsade fasaden 
- Det höga sticktaket och takstolarna 
- Stensockeln  
- Fönstrens gotiska och romanska karaktär 
- Vapenhuset i stående fasspontpanel 
 
Karaktärsdrag - Kyrkan 
- Den nygotiska kyrkostilen med högt strävande tak, torn, fönsterbågar och portaler 
- Fasaden i lokal röd granit med strävpelare 
- Det höga sadeltaket i koppar 
- Den fasta interiören 
 
Ändringar av kyrkobyggnaden kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Karaktärsdrag – Före detta kyrkskolan 
- Byggnadens volym 
- Röda fasspontpanel och locklistpanel 
- Byggnadens träfönster av tvåluftstyp med spröjsar 
- Röda sadeltaket i tegel 
- Dekorativa gesims 
- Dörrentrén med vackert dekorerat dörrpar, pilastrar och fronton 
- Stensockel och stentrappa  
 
Karaktärsdrag – Herrgårdsanläggningen 
- Putsade fasaden 
- Höga sadeltaket belagt med rött taktegel 
- Den utsmyckade originalentréportalen och pardörr i trä 
- Byggnadens träfönster av tvåluftstyp med spröjsar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på ett sockencentrum som bär anor ända från 1200-talet, men där 
mycket också utvecklats sedan 1700-talet. 
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Medeltidskyrkan. 
 

Före detta kyrkskolan.  
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Herrgårdsanläggningen. 
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801 Område Vässleda  
Vässleda Norrgård 3,Vässleda 6, 7, 5, 2, 1, Luttersjö 3, fastighet Vässleda 1:2-1:4, 1:6, 1:7, 
2:2, 3:1, Luttersjö 1:19 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  

Vy mot 1:2. 
 
By i låglänt, svagt kuperat odlingslandskap i anslutning till Vässledasjöns västra sida. 
Genom området flyter i norr och väster Boån och i sydväst Svartån. Byn har åkermark i 
anslutning till bebyggelsen och vidsträckt ängsmark vid Svartån. Bebyggelsen består av fem 
gårdar förhållandevis väl samlade. Tre bostadshus är av parstugetyp i två våningar från 
omkring 1860, med fasader av rödfärgad locklistpanel och röda tegeltak (1:2, 1:3, 2:2). 
Bostadshuset 3:1 från 1885 har sexdelad plan i 1½ våning, med fasad av ljusmålad 
locklistpanel och tegeltak. Ladugårdarna är från omkring 1900, rödfärgade under tak av 
plåt. På fastigheterna 1:2, 2:2 och 3:1 finns välbevarade bodbyggnader från tidigt 1800-tal. 
Gårdarna 1:3 och 3:1 utflyttades i samband med laga skifte 1875. 
 
Karaktärsdrag 
- Bostadshusens röda locklistpanel med vita snickeridetaljer 
- Komplementbyggnaderna uppförda i liggtimmer i röd kulör 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på en mindre by från 1800-talet, med gårdarna någorlunda 
tättliggande. 
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Bostadshus på 1:3. 
 

Vy mot 2:2. 
 

Ladugårdar på 1:2.  
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803 Område Snarebo 
Snarebo 1, fastighet Snarebo 1:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Huvudbyggnaden. 
 
Ensamliggande mindre gård i ett småskaligt, kuperat odlingslandskap med många mycket 
kraftiga och vällagda stenmurar. På fastigheten ligger fornlämningar som utgörs av ett runt 
och sex kvadratiska rösen, samt två kvadratiska stensättningar. Snarebo var ursprungligen 
ett klosterhemman under Vadstena som köptes till frälsegård under 1600-talet av den 
karolinske storgodsägaren David Dachsberg. 1842 friköptes Snarebo av Lars Johansson, 
vars odlarmöda än idag är synlig via de enorma stengärdesgårdarna som omsluter åkrarna. 
Bondens stolthet över att vara sin egen manifesterades i den entré i muren han av två 
stenpelare byggde åt sig själv. De är krönta av granitklot, och den ena bär årtalet 1842. 
 
Gårdens huvudbyggand utgörs dels av en parstuga från omkring 1850 och dels av ett hus 
från 1914, båda med rödfärgade locklistpaneler och rött tegeltak. Den äldre 
mangårdsbyggnaden är numera gårdsmuseum, där gårdens egna inventarier och 
bruksföremål finns bevarade sedan 1770-talet. Ladugården, uppförd 1895, är rödfärgad med 
plåttak. Kvar från frälstetiden är en bodbyggnad med inskriptionen 1816, uppförd i liggande 
timmer och tak av tvåkupigt tegel. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den lilla verandautbyggnaden 
- Tvåluftsfönstren med spröjs och symmetrisk placering 
- Locklistpanelen 
- Sadeltaket med tegelpannor 
- Tillhörande byggnader och deras placering på gården 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Snarebo är ett exempel på en gård med flertalet äldre byggnader och särskilt välbevarade 
interiörer. Gårdens stenmurar är ovanligt storslagna och omfattande.  
 

Bodbyggnad. 
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Delar av stenmurarna som sträcker sig över gårdens marker.  
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Annebergs samhälle 
Där Svartån rinner genom Knapparps och Pilabo ägor fanns vid 1800-talets mitt en mindre 
industrikoncentration med Knapparps tegelbruk och en hammarsmedja, Pilabo 
manufakturverk, Pilabo sågverk och kvarn samt oljeslageri. 1876 startades tändsticks-
fabriken, det egentliga upphovet till samhället Anneberg, på Knapparps ägor med Svartån 
som rågång mot Pilabo enligt en förrättning 1856. Anneberg kom i förstone att utvecklas 
västerut med arbetarkasernerna närmast fabriken och en mera ostrukturerad bebyggelse 
mot Glömminges ägor. Tändsticksfabrikens expansion krävde goda transportmöjligheter 
och 1903 prövades möjligheterna att anlägga en järnväg till den 1874 öppnade Solberga 
station vid stambanan. Då detta projekt visade sig omöjligt, anlades i stället en smalspårig 
järnväg till Ormaryds station. Järnvägen öppnade för trafik i mars 1909 och efter 
tändsticksfabrikens nedläggning 1934 förlorade järnvägen sin betydelse och spåren revs upp 
1936. Efter några år igångsattes tillverkning av vaxduk i lokalerna, vilket senare efterföljdes 
av tapetproduktion fram till 2003.  

 

805 Område norra Anneberg  
Danielsgatan 20, 18, 12A och B, 16, 17, 21, Bryggaregatan 3, 7, 2, 4, 6, Dalgatan 6, fastighet 
Pilabo 1:28, 1:29, Vulkanen 1, Sälgen 6-8 Danielsgatan 16, 17, 21, Apeln 8, 10, 11, 12, 13 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Kappen. 
 
Området ligger i den äldsta delen av Annebergs samhälle, vid Danielsgatan, Dalgatan och 
Bryggaregatan. Bebyggelsen är tillkommen under perioden 1880-1900 och består dels av 
friliggande bostadshus på trädgårdstomter, dels några byggnader med anknytning till den 
tidigare tändsticksfabriken på platsen. Bland de hus som kan nämnas är Kappen på 
Danielsgatan, ett litet reveterat hus som sägs vara ett av Annebergs äldsta. Byggnaden har 
en vit spritputs, bruna dörr- och fönsteromfattningar och svart plåttak.  
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Huset på Pilabo 1:29 är en stor villa på två våningar med ett hörntorn i stående och liggande 
fasspontpanel i gul kulör. Huset har mansardtak med enkupigt svart plåttak med valsad plåt 
på tornet. Huset har inhyst fler funktioner än bostadshus. Det har varit matsal för 
fabriksarbetarna och det har bedrivits affärsverksamhet i bottenvåningen. 
 
Före detta fabrikskontoret, uppfört omkring sekelskiftet 1900 i två våningar. Det har också 
bedrivits affärsverksamhet (såsom chark, matbutik) i samma byggnad under en period. 
Byggnaden fungerar idag som ett bostadshus.  
 
Heines bryggeri. Vid sekelskiftet 1900 startades här en bryggerirörelse som fortsatte ända 
fram till 2006. Det finns fortfarande viss utrustning kvar som visar den tekniska 
utvecklingen sedan bryggeriet grundades. Den äldsta delen av byggnaden är uppförd i rött 
tegel i blockförband, och har trekupigt taktegel. De senare utbyggnaderna är uppförda i gult 
tegel och betong i ljus kulör med ett tak täckt i plåt. Utmed tillbyggnaderna finns det två 
lastplatser i betong med utskjutande tak över. Tvåluftsfönstren är förmodligen original och 
representativa för de olika tidslagrens tillkomst. Byggnaden har två reklamskyltar från olika 
tidsepoker. Bostadshuset som tillhör bryggeriet är uppfört under 1800-talet, ovisst exakt 
när. Tornet tillkom under 1930-talet och byggnaden byggdes sedan till igen under början på 
50-talet. Fasaden utgörs av stående och liggande fasspontpanel målad i en grön kulör.  
 
Strax intill gården åt norr ligger ett bostadshus som är byggt 1918. Det har stående 
locklistpanel i ljus kulör med svart enkupigt tak. Byggnaden är ett av flera liknande 
bostadshus i området.  
 
38:an. I anslutning till fabriksområdet ligger den enda kvarvarande av fabrikens 
arbetarkaserner i två våningar, dock inte i bruk idag. Den har eternitklädd fasad med rött 
tegeltäckt sadeltak.  
 
Karaktärsdrag – Kappen  
- Byggnadens volym 
- Timmerstomme 
 
Karaktärsdrag – Huset på Pilabo 1:29  
- Byggnadens volym i vinkel och torn  
- Den stående och liggande gula fasspontpanelen och de dekorativa vita detaljerna  
- Byggnadens sadeltak och mansardtak samt tornets kupoltak i valsad plåt 
- Fönsterkupolerna, sekelskiftesfönstren och småspröjsade fönster 
 
Karaktärsdrag – F d fabrikskontoret  
- Byggnadens volym i vinkel 
- Stående locklistpanel och fasspontpanel 
- Det tegelklädda taket med flertalet skorstenar 
- Stentrappan och stensockeln 
 
Karaktärsdrag – Heines bryggeri  
- Byggnadens volym med utbyggnader från olika tidsepoker 
- Byggnadens röda tegelfasad och trekupiga taktegel med skorsten 
- Ursprungliga fyrluftsfönster med spröjs  
- Tegelgesimsen och det avskurna hörnet  
- Lastbryggorna 
- Bryggeriskyltarna  
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Karaktärsdrag – Bostadshuset tillhörande Heines bryggeri 
- Byggnadens volym inklusive tornet 
- Liggande och stående fasspontpanel 
- Det tvåkupiga takteglet samt plåttaket 
- Tvåluftsfönstrens karaktär 
 
Karaktärsdrag – 38:an 
- Byggnadens volym  
- Fasaden i eternit och sadeltak belagt med tegel 
- Tvåluftsfönstren och deras placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området visar en variation av byggnader i det äldre centrum i Anneberg som uppstod under 
decennierna kring sekelskiftet 1900.  

 

Bostadshus på Pilabo 1:29. 
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Före detta fabrikskontoret.  
 

Heines bryggeri.  
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Bostadshus på Sälgen 6 t v och Heines bryggeri t h.  

Bostadshus tillhörande Heines bryggeri.  
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38:an.  
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806 Område södra Anneberg 
Ormarydsvägen 4, 6, 8, 10, 12, 14, Pilabogatan 9, 11, 13,1, 3, 5, 7, fastighet Anemonen 1-4, 
Krokusen 1, 2, Pionen 1-3, Rosen 1-4 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Vy från Allén i sydlig riktning.  
 
Egnahemsområde från tiden 1900–1915 med små bostadshus, fritt liggande på 
trädgårdstomter. Mellan kvarteren löper en smal ekonomigata vid vilken vedbodar och 
uthus är förlagda. Husen är uppförda i 1-1½ våning på sockel av kilad sten, och med fasader 
av locklistpanel eller stående och liggande fasspontpanel i kombination. Många av husen har 
reveterats eller klätts med eternitplattor. Färgsättningen är idag varierande. Den 
ursprungliga taktäckningen var tegel.  
 
Karaktärsdrag 
- Tomternas storlek och byggnadernas volym 
- Gatu- och tomtstrukturen med de kvarlevande ekonomigatorna 
- Bostadshusen med kvarvarande träpanel och taktegel 
- De rödmålade panelklädda ekonomibyggnaderna med sadeltak och deras volym 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området har en säregen gatu- och tomtstruktur och omfattar bevarade exempel på egnahem 
från början på 1900-talet. 
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Fastigheter längs Pilabovägen. 

Vy längs Ormarydsvägen i nordlig riktning.  
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807 Annebergsgården 
Upphemsvägen 3, fastighet Rudan 5 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Byggnaden är uppförd som bostad åt disponenten vid Annebergs tändsticksfabrik. 
Ursprunget är en byggnad från 1860-talet, rejält ombyggd på 1920-talet. Huset är en 
tvåvånings timmerbyggnad med slätputsad gul fasad, tillbyggd takvåning med svart panel 
och taktäckning av skiffer. Stenmuren med smidesräcke och grindar inhägnar trädgården 
där det också finns ett lusthus med snickeriglädje. Fastigheten har även använts för 
pensionatsverksamhet men är numera behandlingshem. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med tillbyggd takvåning 
- Den putsade fasaden  
- Taktäckningen av skiffer 
- Tvåluftsfönstrens symmetriska placering med spröjs 
- Huvudentréns dekorativa dörrpar i trä 
- Stenmuren med smidesräcke  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en disponentbyggnad som härstammar från 1800-talet men 
som kraftigt omgestaltats på 1920-talet. 
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808 Pilaboparken 
Anneberg Folkets park 1, fastighet Knapparp 1:28 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

Entrén.  
  
Annebergs Folkets Park, anlagd 1923. Samtliga byggnader är faluröda med vita 
omfattningar och detaljer. Entrén är relativt bevarad sedan den byggdes. Dansbanan 
byggdes 1931, har öppna väggar och tak av ofärgad plåt. Dessförinnan var det en öppen 
dansbana utan tak. Kaffestugan byggdes 1922 och den har träpanel och ofärgat plåttak. 
Sedan den uppfördes har den byggts ut. Den dekorativa musikpaviljongen är placerad i 
centrum, täckt med tvåkupiga takpannor. Teaterladan med locklistpanel, uppförd 1926, 
renoverades under 90-talet och har enkupigt tegeltak. Det finns också lotterikiosker, 
aktivitetsbyggnad, dansbiljettkur, utedass och en jordkällare.   
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volymer och placering i förhållande till varandra 
- Byggnadernas uppförande i trä i röd kulör med vita detaljer 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Parken uppvisar en bred variation av byggnader som är typiskt för en folkets park i 
välbevarat skick.  
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Vy över parken, dansbanan närmast till höger, musikpaviljongen och kaffestugan.  

Teaterbyggnaden.  
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809 Glömminge säteri 
Glömminge 1, fastighet Glömminge 1:118 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

  
Glömminge tillhörde under 1400-talet det godskomplex i socknen som lydde under 
Vadstena kloster. Det köptes till frälsegods 1649 av ägarinnan till Stumperyd, Fru Estrid 
Uggla, och blev därmed säteri. Frånsett en period under Karl XI:s reduktion, har det sedan 
dess fungerat som säteri, och har ägts av bland annat ätterna Oxehufvud, von Gertten och 
Weduvar. Herrgårdsanläggningen ligger i ett öppet, svagt kuperat odlingslandskap. 1700-
talsbyggnaden av salstyp har mansardtak, täckt av rött enkupigt tegel, och en utbyggnad för 
salen på karolinskt vis. Timmerknutarna är försedda med vita knutlådor och fasaden täcks 
av gulmålad locklistpanel.  
 
Bland övriga byggnader kan nämnas en äldre timrad magasinsbyggnad och en drängstuga 
från omkring 1800, ladugård och uthus från omkring 1890, en magasinsbyggnad från 
omkring 1900 samt en statarbostad från 1913. Utmed vägen mot gården ligger backstugan 
Ljustorp, byggd 1841. Väster om gården finns Kungsgravarna som är ett gravfält om fem 
rösen, beläget på en moränrygg. Det största röset mäter 19 meter i diameter. Öster om 
moränryggen går en bäckravin, där det finns en stenvalvsbro av gråsten med stenstolpar 
som löper längs med vägen på båda sidor om bron. Stolparna sattes troligtvis dit under 
mellankrigstiden då bron trafikerades av både häst och vagn och bilar. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den rundade frontespisen 
- Locklistpanelen 
- Det brutna mansardtaket med tegelpannor 
- De spröjsade fönstren i symmetrisk placering samt kuporna på taket 
- Tillhörande byggnader och deras placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Glömminge är ett exempel på ett säteri med anor från 1400-talet, men där de flesta 
byggnaderna är från 1800- och 1900-talen.  
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810 Grimsberg säteri 
 
Grimsbergs gård 1, fastighet Grimsberg 1:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Huvudbyggnaden.  
 
Grimsberg är socknens till ytan största gård. Den är känd sedan medeltiden under namnet 
Grimmaryd. 1434 sålde riddar Gotskalk Bengtsson gården till Vadstena kloster, och till 
detta hörde även Pilabo, Knapparp och Glömminge. 1559 indrogs godsen av Gustav Vasa 
till ”arv och eget”. 1646 köpte David Dachsberg gården och ordnade sätesfrihet. Under hela 
1700-talet fram till 1810 ägdes och beboddes säteriet av släkten Sabelfelt. 
 
Herrgårdsanläggningen ligger i en södersluttning och tomten är bevuxen med äldre lövträd 
med en allékantad uppfart. Huvudbyggnaden är av timmer, ursprungligen från omkring 
1810, ombyggd 1916. Den är i två våningar med gul locklistpanel och brutet tak med 
enkupigt rött tegel. Flygelbyggnaden är i två våningar, okänd ålder, med faluröd 
locklistpanel och sadeltak med enkupigt tegel. Under byggnadens norra del finns två 
tunnvälvda källare. På gården finns även en äldre magasinsbyggnad i falurött timmer samt 
en före detta brygghus- och bodlänga, uppförd i kombinerad skiftesverks- och 
knuttimringsteknik.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens stora volym med den symmetriska fasaden 
- Locklistpanelen 
- Det brutna sadeltaket med enkupiga röda tegelpannor 
- Tvåluftsfönstren med spröjs och dekorativa omfattningar 
- Flygelbyggnadens volym med locklistpanel och tegelbelagt sadeltak 
- Övriga byggnader och deras placering på säteriet 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett större säteri med anor från 1400-talet och byggnader från 
1700- och 1800-talen och framåt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygelbyggnaden. 
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811 Sädesmagasinet i Stora Knapparp 
Stora Knapparp 1, fastighet Knapparp 1:2 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Från äldre tider finns en större gårdsbyggnad kvar, förmodligen 1800-tal. Byggnaden är i 
liggande timmer, rödmålad och vilande på en stensockel. Den brukades ursprungligen som 
sädesmagasin fram tills nyligen. På västra långsidan finns två speciella fönster, förmodligen 
från Solberga gamla kyrka. Taket är beklätt av röda betongpannor. Under byggnaden 
sträcker sig en större källare indelad i två kammare. Strax väster om förrådsbyggnaden 
finns en timrad drängstuga, förmodligen från samma tidsepok. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den faluröda liggande timmerfasaden 
- Sadeltaket med röda takpannor 
- Höga exponerade stensockeln 
- De små spröjsade fönstren på byggnaden 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett äldre sädesmagasin. 
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Solberga stationssamhälle 
Samhällsbildningen kom till i och med att en station anlades 1874 vid Östra stambanan. Det 
var främst egendomarna Påskarp och Hatten som fick bidra med mark. 1876 bildades 
fastigheten Dalhem och fastigheten Fridhem bildades 1879. Bäckaskog tillkom 1883, Nylund 
1886 och stugan Östertorp 1888. Dessa ligger alla på samma sida som järnvägsstationen. På 
1890-talet skedde en kraftig expansion på den västra sidan av järnvägen.  
 
Folkskola startade 1911 och småskola 1919. Undervisningen bedrivs i samma lokaler än 
idag. Många företag grundades vid den här tiden och samhället hade stora planer inför 
framtiden. Men de storslagna planerna, som bland annat innefattade ett torg, kom ej att 
infrias utan Solberga har istället kommit att utvecklas till ett villasamhälle av 
sovstadskaraktär. 
 
 

812a Område Solberga stationsmiljö 
Västergatan 17, fastighet Påskarp 1:32 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 
Bostadshus från omkring 1890, friliggande på trädgårdstomt. Huset har två våningar, med 
ljusgul liggande och stående fasspontpanel med vita detaljer Taket är i röd plåt och huset 
står på en stensockel. Det finns också två uthuslängor med faluröd panel på tomten. 
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och utformning med viss snickargädje 
- Den stående och liggande fasspontpanelen 
- Det flacka sadeltaket 
- De tidstypiska fyrluftsfönstren, förmodligen original, samt de mindre fönstren på 

gavlarna 
- Dörrparen med dekorativ spröjs 
- Stensockeln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Bostadshuset är ett välbevarat exempel på ett större boningshus från 1800-talets andra hälft.  
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812b Område Solberga stationsmiljö 
Västergatan 18, fastighet Påskarp 1:58 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 

  

Bostadshus i två våningar från omkring 1905, friliggande på trädgårdstomt. Fasaden är i 
liggande och stående fasspontpanel, målad ljusblå med vita detaljer. Huset har även en stor, 
inglasad veranda som täcker två våningar längs med ena långsidan på huset. I äldre 
fotografier kan man se en balkong som sträckte sig längs med framsidans fasad på 
övervåningen, men den finns inte kvar idag. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Stående, liggande och diagonalställd fasspontpanel och snickarglädje 
- Verandan i två våningar med småspröjsade fönster och dekoration  
- Öppna verandan, balkongen och dörrpar med småspröjsade fönster och snickargläjde  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på en sekelskiftesvilla från 1900-talets början.  
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812c Område Solberga stationsmiljö 
Nässjövägen 5, fastighet Norra Solberga 1:3 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

  
Solberga stationshus, uppfört 1874 vid Östra stambanan. Om- och tillbyggt sedan 
uppförandet. Byggnaden är i 1½ våning med fasad i rött tegel, en frontespis samt tak med 
valsad plåt i grön kulör. Arkitekten var A W Edelsvärd från SJ. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och röda tegelfasad  
- Det karaktäristiska gröna falsade plåttaket 
- Fönstren av trä med mittpost och spröjsar målade i grön kulör 
- Dörrarnas placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en stationsbyggnad uppförd i tegel kring 1870-talet. 
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812d Område Solberga stationsmiljö 
Västergatan 6, fastighet Hatten 5:1 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Solberga missionshus, ursprungligen från 1875, senare tillbyggt. Äldsta delen har åttakantig 
grundplan, lik den i Esperyds missionshus. En del av tillbyggnaden har även den åttakantig 
plan, dock mindre än originalet. Fasaden har rödmålad liggande och stående fasspontpanel. 
Taket har svart falsplåt, tidigare grönt, och ett iögonfallande/karaktärsskapande tornkrön. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens äldre delar omfattande en åttkantig form och volym  
- Det valsade taket med tornhuven 
- Den stående och liggande fasspontpanelen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden visar på den religiösa väckelse som växte fram från och med 1800-talets andra 
hälft i länet.  
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812e Område Solberga stationsmiljö 
Nässjövägen 24, fastighet Påskarp 1:18 
Klass 2: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Bostadshus från omkring 1885, friliggande på trädgårdstomt. 1½ våning med gråmålad 
liggande och stående fasspontpanel, samt plegeltak med brutna gavelspetsar. Rikt dekorerad 
glasverandra som täcker två våningar, i sekelskiftesanda precis som resten av miljön. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med kraftig inglasad veranda i två våningar 
- Den liggande och stående fasspontpanelen  
- Den dekorativa verandan med spröjs och originalfönster och dörrpar 
- Tegeltaket med brutna gavelspetsar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett bostadshus från slutet på 1800-talet med rikt utsmyckad 
veranda.   
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812f Område Solberga stationsmiljö 
Nässjövägen 18, 20A, fastighet Påskarp 1:15, 1:252 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Solberga mekaniska verkstads AB grundades 1879 av smeden August Johansson från 
Danstorp. Tillbyggnader och ombyggnader har skett 1907, 1910 och 1914. Byggnaden har 
en röd tegelfasad mot Nässjövägen med gröna fönster och plåtdetaljer. De senare 
tillbyggnaderna är representativa för sin tids tillkomst. Den gamla kontorsbyggnaden på 
1:15 används idag till förskoleverksamhet. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens sammansatta volym och uppförande i vinkel 
- Fasad i rött tegel med dekorativa fönsteröverstycken  
- De välvda fyrluftsfönstren i trä med spröjs  
- Taket med valmade gavelspetasar och takpannor 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på den verksamhet som växte fram i samband med anläggandet 
av järnvägen i Nässjö kommun. Anläggningen har typiska drag och tillhör urtypen för den 
lilla mekaniska verkstaden med tillhörande arbetarbostäder från 1910- och 20-talen. 
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813 Enkelstugan i Kärr 
Oron, fastighet Kärr 1:5 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Ursprungligen backstuga under hemmanet Kärr på Hamnaryds säteris ägor. Stugan är en 
knuttimrad, omålad ryggåsstuga av enkelstugetyp från omkring 1810. Det ursprungliga 
torvtaket har bytts ut mot stickor och enkupigt tegel. Huset var stadigvarande bebott in på 
1920-talet. Uthusbyggnaden är också knuttimrad och tjänstgjorde förr som fårhus, de enda 
djur man kunde föda på den lilla, magra jordlotten. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Den knuttimrade fasaden och stommen 
- Enkupiga takteglet 
- Den putsade skorstenen 
- Fönstren av trä med spröjs och ytterdörren i trä 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Backstugemiljön i Kärr är välbevarad och ovanlig i länet. 
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814 Gården i södra Äng 
Södra Äng 1, Södra Äng 2:1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Jordbruksfastighet i öppet odlingslandskap. Bostadshuset är från omkring 1865, med faluröd 
locklistpanel och enkupigt, rött tegeltak. Strukturen är välbevarad om än förändrad till det 
yttre. Den inglasade verandan och balkongen är ett senare tillägg. Drängstugan är från 
1950-talet, med faluröd panel och enkupigt taktegel. Det finns flera ekonomibyggnader på 
fastigheten, samtliga målade röda och uppförda i timmer, somliga har träpanel ovanpå 
timret. Takmaterialet varierar mellan byggnaderna, de flesta har enkupiga takpannor, men 
det finns också några med plåttak och ladugårdsbyggnaderna har eternittak. Det finns en 
smedja från 1800-talet med ett ålderdomligt uttryck.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den utskjutande verandan 
- Den faluröda locklistpanelen och sadeltakets enkupiga röda tegel 
- Fönstren med deras omfattningar 
- Tillhörande byggnader och dess placering på gården 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området är ett exempel på en gård huvudsakligen från 1800-talet i öppet odlingslandskap. 
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Smedja. 
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815 Holma gård 
Holma gård 1-4, fastighet Solberga-Holma 1:6 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Huvudbyggnaden med flyglarna på vardera sidan.  
 
Gårdsanläggningen ligger i ett öppet odlingslandskap med betesmark. Huvudbyggnaden är 
från 1880-talet, senare delvis renoverad och ombyggd. Den har verandaförsedd frontespis 
med lunettfönster. Husets fasader har faluröd locklistpanel, liksom de två 
flygelbyggnaderna. Den ursprungliga flygelbyggnaden är från 1750-talet, den andra är en 
parstuga från omkring 1850 som delvis fungerat som gårdsmejeri. Parstugan byggdes till på 
baksidan under tidigt 1900-tal, vilket gett den en säregen form. På gården finns även ett 
avträde i liggtimmer från 1700-talet och en drängstuga från slutet av 1800-talet, samt en 
äldre bodbyggnad. Ladugården är relativt modern.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den utskjutande verandan och frontespisen 
- Lunettfönstren och övriga fönster på byggnaden, vissa med spröjs 
- Locklistpanelen och sadeltaket 
- De båda flygelbyggnaderna med sina respektive fasadmaterial, fönsterplaceringar, dörrar 

m.m. 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdsanläggningen ger en bild över hur en större bondgård kunde se ut vid 1800-talets slut. 
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Avträdet och drängstugan. 
 

Bodbyggnad.   
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816 Kalkboden i Hamnaryd 
Hamnaryd 1:10 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
Kalkbod från 1700-talet, uppförd av gråsten, kalksten och falurött timmer. Den faluröda 
timrade övre takkonstruktionen har tillkommit i mitten av 1800-talet. På taket ligger 
enkupigt tegel. Intill boden finns ruinen efter en kalkugn. Nordost om kalkboden finns två 
dagbrott, där Almesåkraformationens kalksten har brutits och använts vid framställningen.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med de murade väggarna 
- Den timrade övre konstruktionen samt sadeltaket med enkupigt tegel 
- Byggnadens placering vid kalkugnen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en kalkbod från 1700- och 1800-talen i direkt närhet till en 
kalkugn. 
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817 Kvisttorp 
Karstorp Kvistorp 1, fastighet Karstorp 1:17 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Liten, timrad ryggåsstuga med tillbyggd verandadel. Stugan var tidigare beklädd med 
faluröd locklistpanel men den har senare tagits bort. Taket har trekupiga cementpannor och 
vitputsad skorsten. Stugans ålder är oviss men är nämnd första gången 1845. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens storlek och den putsade skorstenens proportion i förhållande till byggnaden 
- Timmerfasaden med äldre träfönster med olika utformning 
- Sadeltaket med tvåkupiga takpannor  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat mindre exempel på ett hem för enklare folk från en äldre tid.   
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Ormaryds stationssamhälle 
Då Ormaryds station, på linjen Nässjö-Oskarshamn, öppnades 1873 fanns inget egentligt 
samhälle. På var sin sida av Näsviken i Sjunnarydssjön låg gårdarna Näs och Ormaryd, 
omtalade redan 1409.  
 
På Näs ägor byggdes det första stationshuset av trä som 1898 ersattes av det nuvarande 
stationshuset i tegel. Ett samhälle uppstod genom att människor med anknytning till 
järnvägen byggde hus utmed det som idag är Solavägen. 1909 öppnades järnvägen mellan 
Anneberg och Ormaryd och detta innebar en skjuts framåt för Ormaryd, som blev en liten 
järnvägsknut, där man hade stora upplag av aspstock för tändstickstillverkningen i 
Anneberg.  
 
Bebyggelsen utmed Solavägen tog fart; telefonstation öppnades 1900, den gamla skolan togs 
i bruk 1927 och Saronkapellet byggdes 1932. Ormaryds mejeri startades 1923. Som mest 
fanns det, förutom mejereiet, två speceriaffärer, ett bageri, en köttvaruhandel och en tid även 
en pappershandel i samhället. En ny skolbyggnad i tegel uppfördes i början av 1960-talet.  
 
 

818a Område Ormaryd  
Stinsgatan 4, fastighet Norra Solberga bandel 1:2 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

Stationshuset och godsmagasinet intill.  
 
Stationsbyggnad som stod klar 1899, uppförd i rött tegel med grönt plåttak och vilar på en 
granitsockel. Byggnaden ersatte en tidigare stationsbyggnad i trä. Det mesta av husets 
sekelskifteskaraktär har bevarats och tegelarbetet är av högsta kvalitet. I äldre bilder går det 
att se att det tidigare funnits en utbyggnad mot järnvägen. Byggnaden är klassad som en 
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kulturhistoriskt värdefull byggnad av SJ. Inom stationsområdet finns också godsmagasin 
och magasin. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i vinkel 
- Tegelfasaden med förband och bågar i mörkgrå sten samt de dekorativa friserna 
- Det gröna valsade plåttaket 
- Granitsockeln 
- Fyrlufts- och tvåluftsfönstren med spröjs i grön kulör 
- Den fasta interiören 
- De övriga byggnaderna och deras placering  
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Stationshuset är uppfört i material av hög kvalité och är ett välbevarat exempel på en 
stationsbyggnad från sekelskiftet 1900 och visar på den utveckling Nässjö kommun 
genomgick under samma tidsperiod.  
 

Magasin. 
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818b Område Ormaryd  
Solavägen 40, 38, fastighet Solberga-Näs 1:3, 1:23 
Klass: 4 – Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Bostadshus på 1:3. 
 
Längs Solavägen ligger två bostadshus uppförda kring slutet av 1800-talet. Bostadshuset på 
1:3 är uppfört 1895 med fasad av rödfärgad liggande fasspontpanel och tegeltak. Mot gatan 
finns en öppen veranda med snickarglädje och ovanpå en inglasad balkong. Bostadshuset på 
1:23 är byggt 1896 i två våningar med glasad veranda, fasad av vit liggande fasspontpanel 
och omfattningar, och rött tegeltak. En dekorativ järngrind markerar tomtgränsen mot 
vägen.  
 
Karaktärsdrag – Bostadshus på 1:3  
- Byggnadens volym med liggande fasspontpanel 
- Sadeltaket belagt med tegelpannor 
- Snickarglädjen på verandan 
- Dekorativa järngrinden mot gatan 
 
Karaktärsdrag – Bostadshus på 1:23  
- Byggnadens volym med inglasad veranda i två våningar  
- Liggande fasspontpanalen 
- Sadeltaket belagt med röda tegelpannor 
- Fönstren med spröjs, speciellt på verandan 
- Dekorativa järngrinden och staketet mot gatan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Del av en bebyggelse som uppkom till följd av järnvägssamhällets utveckling kring 
sekelskiftet i Nässjö kommun.  
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Bostadshus på 1:23. 
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818c Område Ormaryd 
Solavägen 35, fastighet Solberga-Näs 1:39 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Affärs- och bostadshus uppfört 1925 i 2½ våning med fasad av gulmålad locklistpanel med 
källare. Tidigare var husets tak belagt med rött tegel, men idag är det svart plåt. Byggnaden 
fungerar för närvarande enbart som bostad. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Locklistpanelen med rundade locklister 
- De välvda takkuporna 
- Dörrarna och fönstrens placering  
- Två-, tre- och fyrluftsfönster samt runda fönster och butiksfönster med spröjs 
- Det skurna hörnet vid butiksentrén, med trappa 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på affärs- och bostadshus från 1900-talets första hälft där spåren 
efter affärsverksamheten fortfarande går att se. 
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818d Område Ormaryd 
Solavägen 34, fastighet Solberga-Näs 1:63 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Missionshus från 1893 i en våning med ljus locklistpanel och tak med rött tegel. Verandan 
på framsidan är dekorerad med snickarglädje och har rött plåttak. Byggnaden fungerar idag 
som bygdegård. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Locklistpanelen 
- Sadeltaket med röda tegelpannor 
- Den dekorativa verandan 
- Fönstrens placering och spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på missionshus från sekelskiftet. 
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818e Område Ormaryd  
Solavägen 31, fastighet Solberga-Näs 1:48 
Klass: 4 – Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Skolhus uppfört 1927 i 1½ våning med faluröd locklistpanel och falsat rött taktegel. I en 
senare förändring har en av de två ytterdörrarna på södra fasaden tagits bort och en öppen 
veranda har byggts till.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med takkupor 
- Locklistpanelen 
- Tegeltaket 
- Fönstren med spröjs och runda fönster vid gavlarna 
- De dekorativa grindarna mot gatan 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Ormaryds första skola är en typ av skolbyggnad som är typisk för sin tillkomsttid.   
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818f Område Ormaryd 
Solavägen 32, fastighet  Solberga-Näs 1:20 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadshus från 1910 i 1½ våning. Byggnaden har fasad av ljus locklistpanel med 
snickarglädjedetaljer och ett svart plåttak. Byggnaden är nyligen renoverad, var tidigare 
målad i en gul kulör med vita detaljer. En veranda har tillkommit senare på byggnadens 
västra sida. Planstrukturen är nästan densamma som när den uppfördes. Idag är byggnaden 
enfamiljshus men har under en period varit två lägenheter. Det finns ett mindre gårdshus i 
röd locklistpanel med plåttak på gården och det har eventuellt förr varit madrasstillverkning 
i den byggnaden.   
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med frontespis 
- Locklistpanelen samt den dekorativa snickarglädjen vid gavlarna  
- Variationen av tre- och fyrluftsfönster samt övriga fönster med spröjs  
- Den inglasade verandan med originalfönster med spröjs, samt den äldre entréns pardörr 
- Stensockeln 
- Staketet och grindarna i järn 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Huset är ett exempel på en byggnad uppförd i nationalromantisk stil.   
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819 Villa Ekholmen 
Solavägen 22, fastighet Solberga-Näs 1:17 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Bostadsfastighet vid genomfartsväg och järnväg i Ormaryds tätort. Bostadshuset är från 
omkring 1890 i 1½ våning. Huset har genomgått renovering och är moderniserat. Inom 
fastigheten ligger också gårdsbyggnader, en enkelstuga från 1860-talet som ursprungligen 
var verkstadslokal, ett bostadshus från slutet av 1700-talet och uthus/vedbod, alla i 
rödfärgad locklistpanel och med röda tegeltak. Det gamla bostadshuset kallas för 
Ekenstugan, då det är beläget intill den stora ek som står på gården. Ekenstugan är den 
äldsta bevarade byggnaden i Ormaryds samhälle. 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset  
- Byggnadens volym med frontespis  
- Locklistpanelen 
- Sadeltaket med tegelpannor och skorstenar i tegel 
- Den inglasade verandan med spröjs och snickarglädje samt höga sockel 
- Övriga gårdsbyggnader på gården med röd locklistpanel med vita detaljer 
 
Karaktärsdrag – Ekenstugan  
- Byggnadens volym och timmerstomme 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Sadeltaket belagt med röda tegelpannor 
- De äldre fönstren med spröjs 
- Den enkla dörren i trä 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården visar en variation av byggnader från olika tidsepoker, speciellt de äldre 
gårdsbyggnaderna är särskilt värdefulla. 
 

Ekenstugan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



471 
 

820 Villa Häggelund 
Solavägen 14, fastighet Ormaryd 1:49 
Klass: 4 – Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  
 

 
Bostadsfastighet vid genomfartsväg i Ormaryds tätort. Bostadshuset från omkring 1880 är i 
två våningar och har gul locklist- och liggande fasspontpanel. Taket har tvåkupiga pannor, 
hade tidigare trekupiga i rött tegel. Gavlarna pryds av lunettfönster. Huset har renoverats 
två gånger och byggts ut. Lillstugan och boden har faluröd panel och tegeltak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens ursprungliga volym 
- Locklist- och fasspontpanelen 
- Sadeltak med tegelpannor 
- Fönstrens placering och lunettfönstren med spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden visar på en del av den bebyggelse som uppstod efter järnvägens tillkomst i 
Ormaryd.   
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821 Smedjan i Ormaryd 
Äppellund, fastighet Ormaryd 1:66 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
Smedja från 1840-talet med rödfärgat liggande timmer vilande på en hög stensockel intill en 
väg.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym i liggtimmer  
- Höga stensockeln  
- Torvtaket och skorstenen i sten 
- Dörrarna och de små fönstren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en förindustriell smedja, placerad en bit från andra byggnader 
för att undvika spridning av brand om det skulle uppstå.  
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822 Område Näs 
Näsvägen 6, 3, 5, fastighet Solberga-Näs 1:59, 1:88, 1:92 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

Solberga-Näs 1:88. 
 
Bostadshuset på 1:88 är en parstuga i 2 våningar från tidigt 1800-tal, på- och tillbyggd 
enligt tradition. Dess timmerstomme och faluröda locklistpanel är båda välbevarade. En 
tillhörande bodbyggnad från 1860 är försedd med rödfärgat liggande timmer och plåttak. 
Huvudbyggnaden har rött taktegel med två vitputsade skorstenar.  
 
Intill, på Näs 1:92, ligger en sommarstuga från 1920-talet som om- och tillbyggts 
pietetsfullt. På andra sidan om nedfartsvägen mot sjön, ligger en större villa på 1:59, med 
högt valmat tak, skurna gavlar, takkupor samt en glasad veranda åt väster. Byggnaden är 
renoverad invändigt men har exteriört i det stora hela behållit sitt äldre utseende. 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset 1:88 
- Byggnadens volym och planstruktur 
- Rödmålad locklistpanel med rundade locklister och vita detaljer  
- Sadeltaket med enkupiga tegelpannor och putsade skorstenar 
- Fönstren och entrédörrarnas placering och storlek 
- Verandans snickarglädje 
- Interiörens golv och trappa i trä 
 
Karaktärsdrag – Sommarstugan 1:92 
- Rödmålade locklistpanelen med vita detaljer 
- Tvåkupiga takpannorna och frontespisen 
- Glasverandan med spröjs 
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Karaktärsdrag – Bostadshuset 1:59 
- Byggnadens volym 
- Rödmålade locklistpanelen med vita detaljer  
- Det höga tegeltaket med avvalmade gavelspetsar och takkupor 
- Dekorativa glasverandan och de höga fönstren med dekorativ spröjs 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området ger en förståelse för den bebyggelse som fanns i området innan järnvägssamhället 
tagit form.  
 

Hus på 1:92. 

Bostadshus på 1:59. 
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823 Gården Näs 
Näs gård 3, 1, fastighet Solberga-Näs 1:29, 1:96 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Mangårdsbyggnaden. 
 
Gården Näs är ovanlig i socknen genom att den tillhört samma släkt i närmare 300 år, elva 
generationer. Byggnaderna är belägna vid Sjunnarydssjön. Mangårdsbyggnaden på 1:96 är 
uppförd i traditionell stil i slutet av 1800-talet, klädd i liggande och stående fasspontpanel. 
Taket är täckt med enkupiga tegelpannor. Huset har en öppen veranda med stentrappa och 
släta pelare och ovan vilar en balkong. Tillbyggnaderna på kortsidorna har skett i början av 
2000-talet.  
 
Huset på 1:29 är idag sommarbostad. Husets ursprung är från mitten av 1700-talet och har 
byggts ut två gånger. Det kvarvarande köket är förmodligen en del av den ursprungliga 
byggnaden. Framsidan av sommarhuset har en glasveranda som förmodligen tillkom under 
början på 1900-talet. Dörrparet vid hörnet på fasadens södra fasad är troligen den 
ursprungliga, men har vid ett senare tillfälle flyttats till sin nuvarande plats. Den har 
fungerat som separat ingång då byggnaden har varit uppdelad i två lägenheter vid ett 
tidigare tillfälle. Båda byggnaderna har liggande och stående ljusgul fasspontpanel med 
sadeltak i rött tegel.  
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Karaktärsdrag – Manbyggnaden  
- Byggnadens volym och de tillbyggda sidobyggnaderna  
- Den liggande och stående fasspontpanelen  
- Sadeltaket belagt med röda tegelpannor 
- Tvåluftsfönstren med spröjs 
- Verandans enkla pelare och entréns dörrpar 
 
Karaktärsdrag – Sommarbostaden 
- Byggnadens volym med frontespsis 
- Den liggande och stående fasspontpanelen 
- Det röda tegelpannetaket med skurna gavlar 
- Dekorativa glasverandan i två våningar  
- Den variation av två- och fyrluftsfönster med spröjs 
- Dekorativa dörrparen med fönster 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gården visar på en bebyggelse och verksamhet som fanns innan järnvägssamhället tillkom. 
Gården och dess släkt är en väl förankrad del av Ormaryds samhälle och historia.   
 

Sommarbostaden. 
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824 Dubbelboden i Bollebo 
Bollebo 1-2, fastighet Bollebo 1:2 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

 
 
Dubbelbod i två våningar med källare, vilken har separat nedgång vid gaveln. På 
övervåningen förvarades säd. Byggnaden nämns första gången i en karta från 1700-talet, 
men den kan möjligtvis vara äldre. Byggnaden är knuttimrad med äldre locklistpanel på 
kortsidorna, och en något utkragad övervåning. Boden är falurödfärgad och det äldre 
spåntaket hat täckts med tvåkupigt rött tegel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med utkragad övervåning 
- Liggtimmerstommen och locklistpanelen 
- Sadeltaket 
- De små spröjsade fönstren och ventilationsöppningarna 
- Dörrarna i trä och deras placering med hög tröskel 
- Källaren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på en äldre dubbelbod.  
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825 Soldattorpet Nystorp 
Älmeshult Nystorp 2, fastighet Älmeshult 1:9 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Före detta soldattorp, numera fritidsbostad. Byggnadens ålder är oviss, men den flyttades 
till sin nuvarande plats kring 1760. Bostadshuset är i en våning med faluröd locklistpanel, 
enkupigt rött taktegel och en veranda, tidigare klädd med fjällpanel. Ladugården är i falurött 
timmer med enkupigt rött taktegel. Det finns också en äldre brunn på gården.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer  
- Sadeltaket av enkupig tegel 
- Tvåluftsfönstren med spröjs i trä 
- Den senare tillkomna verandan med dörrpar 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på soldattorp ursprungligen från 1700-talet. 
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826 Äldre gård i Blankefall 
 
Blankefall gård 1, 2, fastighet Blankefall 1:16 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Gårdsanläggning av götisk typ, en form som ofta karaktäriseras av två gårdsplaner, en mot 
mangårdsbyggnaden och en fägård. Byggnaderna är oftast symmetrisk placerade så att 
gården blir näst intill kringbyggd. Bostadshuset är en om- och tillbyggd tvillingstuga, 
ursprungligen från 1700-talet. Fasaden har faluröd locklistpanel, vilar på en stensockel och 
taket täcks av enkupigt rött tegel. Lillstugan är en knuttimrad enkelstuga med faluröd fasad 
och enkupigt rött taktegel. På gården finns även ett nytt bostadshus, bod, en murad 
stenkällare från 1894 samt en fägård med ladugård från 1920-talet. Den sistnämnda är 
byggd i tegel med faluröd brädfasad och eternittak. 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset  
- Bostadshusets volym och frontespisen  
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Sadeltaket belagt med tegelpannor 
- Dekorerade frontonen och dörrparet i trä 
- Stensockeln 
- Fägården och ladugårdens röda panel samt tegelfasad 
 
Karaktärsdrag – Lillstugan  
- Byggnadens volym, uppförd i liggtimmer i röd kulör med vita detaljer 
- Tegeltaket 
- De äldre fönstren med spröjs i trä 
- Trädörren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdsanläggningen är ett exempel på en gård i götisk stil. 



480 
 

Lillstugan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bod 
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827 Bod i Blankefall 
Blankefall Gubbalyckan 2, fastighet Blankefall 3:3  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Knuttimrad bodbyggnad i två våningar, faluröd med tvåkupigt rött taktegel. Boden har två 
dörrar och springor för ljusinsläpp på andra våningen och på gavlarna. Mest troligt 
uppfördes boden under tidigt 1800-tal. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Rödmålade knuttimringen med vita detaljer  
- Sadeltak täckt i enkupigt tegel 
- Dörrarna och fönstrens storlek och placering 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en knuttimrad bod från tidigt 1800-tal. 
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828 Äldre gård i Kättstorp 
Kättstorp 1, fastighet Kättstorp 4:1 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Före detta gårdsanläggning i öppet, höglänt odlingslandskap. Äldre bostadshus av 
enkelstugetyp uppfört 1858 i 2 våningar. Byggnaden är av timmer och har rödfärgad 
locklistpanel samt rött tvåkupigt taktegel. Bodbyggnaden uppfördes omkring 1800 i 
rödfärgat, liggande timmer med rött tegeltak. Ladugården från 1896 har rödfärgad 
brädfasad och plåttak. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volym 
- Bostadshusets runda locklistpanel  
- Tvåkupiga tegelpannorna 
- Stensockeln 
- Verandan, pardörren med tätspröjsade fönster 
- De ursprungliga tvåluftsfönstren samt lunettfönstren på gavlarna 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
En välbevarad gårdsstruktur med byggnader från olika delar av 1800-talet.  
  



483 
 

829 Gästgiveriet i Marietorp 
Marietorp 1, fastighet Marietorp 1:4 
Klass: 4 – Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Före detta gästgivaregård från omkring 1820. Byggnaden är uppförd i två våningar med 
fasader av faluröd locklistpanel och en äldre pardörr, med putsade skorstenar och rött 
betongtegeltak. Inom området finns förutom gästgivaregården även jordbruksbyggnader, 
såsom stall och ladugårdar. Vägen som passerade gästgiveriet var häradsvägen mellan 
Jönköping och Eksjö. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym  
- Rödmålade locklistpanalen med vita detaljer 
- Betongtaket 
- Fönstrens storlek och placering 
- Den äldre pardörren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gårdens historia som gästgivaregård och kvarlevande byggnader visar på den aktivitet som 
rådde kring 1800-talet på platsen vid häradsvägen mellan Jönköping och Eksjö.  
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830 Danstorp smedja 
Danstorp Norrgård 1, 2, fastighet Danstorp 1:26 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Smedjan ligger inkilad i en vägkorsning med öppningen mot korsningen. Den nedre delen är 
stensatt, men takkonstruktionen är timrad och taket plåtbeklätt. Då smedjan ligger i 
sluttande terräng är taket bara synligt från ena gaveln. I denna smedja startade August 
Johansson sin karriär innan han gick vidare och grundade Solberga mekaniska verkstads AB 
1879. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och placering 
- Väggar av sten 
- Timrade gaveln och takkonstruktionen 
- Den enkla trädörren 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en enklare smedja från 1800-talet.   
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831 Ranglaryds kvarn och såg 
Ranglaryd 1, fastighet Fåglehult 1:7/ 2:6 adress saknas, ligger intill Ranglaryd 2:6  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
Ranglaryds kvarn och såg uppfördes på 1910-talet med två rum i en våning. Kvarnen är 
beklädd med brun träpanel, och taket är plåtbelagt. Det största rummet i byggnaden är för 
kvarnen och sågen, det mindre rummet för vattenhjulet. Anläggningen hörde till Lilla 
Fåglehults gård. Gustav Karlsson, som byggde anläggningen, insåg tidigt vad den nya 
tidens teknik – elkraften – kunde åstadkomma. Till kvarnen hör en liten generator som var 
kopplad till vattenhjulet. Den försörjde gården med elektrisk belysning. Anläggningen 
restaurerades 1994. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym 
- Stående träpanel och plåttak 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kvarnen är en tidstypisk anläggning som har utnyttjat den moderna tekniken i liten skala. 
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832 Lövhults fritidsområde 
Lövhult kapell, Lövhult ridanläggning 1, Lövhult 5, 7, 8, 9, 10, 11, fastighet Lövhult 1:7, 1:9 
Klass: 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)  
 

 
 
Friluftsområdet Lövhult ligger några kilometer öster om Nässjö och huserar bland annat 
Sveriges första idrottskapell samt en mängd andra idrottsrelaterade byggnader. Kapellets 
klockstapel uppfördes 1941, och sju år senare byggdes träkapellet kring denna. Biskop 
Torsten Ysander invigde kapellet 1948 och gav det då namnet Sankta Valborgs kapell. 
Namnet kom från ett medeltidskapell som låg utanför Nässjö men brändes ned under 
Kalmarkriget 1612. 1952 byggdes kapellet till, och rymmer numera 75 personer i 
kyrkbänkarna. Nässjösonen Axel Wallenberg är konstnären bakom Pilgrimsgrottan med 
skulpturen Meditation som står utanför kapellet. Kapellet har rödmålad, liggande panel på 
förvandring, stensockel, brunmålade dörrar och fönsterfoder samt ett svart plåttak. 
 
Värd att nämna är också Gammelgården (hus 10), en gammal, timrad enkelstuga som 
tidigare varit skola i Lövhults by. Den uppfördes troligtvis i mitten av 1800-talet, flyttades 
till platsen 1944 och disponerades fram till 1963 av Friluftsfrämjandet. Byggnaden är 
uppförd i rödmålad, liggande timmerpanel, med stensockel och enkupigt taktegel. 
 
Karaktärsdrag – Kapellet  
- Kapellets volym med klocktornet i mitten 
- Byggnadernas liggande, rödmålade panel  
- Stensocklarna 
- Det kraftiga dörrparet med dekorativa detaljer 
- Statyn och Pilgrimsgrottan utanför kapellet  
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Karaktärsdrag – Gammelgården 
- Gammelgårdens volym och timmerfasad 
- Röda enkupiga takteglet 
- Stensockeln och stentrappan 
- De äldre en- och tvåluftsfönstren med vita detaljer och omfattningar 
- Dörrparet med dekorativ omfattning och spröjsat fönster 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kapellets syfte var att integrera idrott och religion och anses vara Sveriges första 
idrottskapell. Området visar på en bred variation av bebyggelse i ett naturskönt område med 
flera funktioner.  
 

Gammelgården. 
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833 Norra Solberga hembygdsgård 
Norra Solberga hembygdsgård, fastighet Solberga-Hult 3:5 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Skångesbostugan. 
 
Hembygdsgård med bland annat en enkelstuga, Skångesbostugan, som flyttades till platsen 
1955. Byggnaden har en knuttimmerstomme klädd i locklistpanel med knutlådor. Under-
våningen är byggd omkring 1700, och stugan har byggts om och till 1856. Fataburen, 
kvadratisk i liggtimmer med spånbeklätt tälttak från omkring 1700, flyttades från Släthults 
säteri 1958. Ladugården från 1817 är från Hults norrgård. Anläggningen förvaltas av 
hembygdsföreningen, vilken startades 1949. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas ålderdomliga uttryck och deras placering på gården 
- Fataburen och ladugårdens exponerande liggtimmer och sticktak 
- Skångesbostugans locklistpanel, knutlådor och pardörr 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Hembygdsgården uppvisar en variation av byggnader från olika tidsepoker beläget i ett 
vackert naturområde.  
  



489 
 

Fataburen. 

Ladugården. 
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Del 4.9 Nässjö socken 
900 Nässjö sockencentrum  
Nässjö gamla kyrka 1, fastighet Nässjöbyn 3:5 
Klass 1: Kyrkligt kulturminne (KML 3, 4 kap) 
 

 
 
Nässjö gamla kyrka uppfördes på rekordtid sommaren 1791, och invigdes den 31 juli. 
Mannen bakom verket var kyrkoherden Johan Fovelin, som idag ligger begravd strax öster 
om koret. Den 10 april hade man hållit den sista gudstjänsten i den gamla medeltida 
stenkyrkan, som strax därefter revs ner för att ersättas av den kyrka vi har idag. Denna var 
byggd i gotisk stil i slutet av 1200-talet. En ännu äldre kyrka i trä med stenkor har 
dessförinnan stått på platsen. Delar av medeltidskyrkans norra långvägg och grunden med 
de tre igenmurade gravkoren för släkterna Slatte, Queckfeldt och Duker fick vara kvar. Man 
återanvände också resten av stenmaterialet för att uppföra den nya kyrkan, vilket man 
gjorde i nyklassicistisk stil med fasader i gul puts. Långhuset har ett brant sadeltak täckt 
med tjärat spån. Det kraftiga tornet har urtavlor i takfallet och är försett med en öppen 
lanternin. Koret är litet och rakavslutat. 1840 ersattes den tidigare tornhuven med den 
nyklassicistiska tornlanterninen. Efter en brand 1906 som förstörde tornlanterninen 
återuppbyggdes den igen. Kyrkan har målats om flera gånger och har haft vita och gula 
kulörer. 
 
Invändigt är kyrkans väggar vitkalkade, fönstren är rundbågiga och tunnvalvtaket är av trä. 
Kyrkan genomgick restaureringar 1941 och 1971 då inventarierna konserverades. 
Dopfunten är från slutet av 1100-talet i huggen sandsten. Ovanför denna hänger en 
dopängel från 1739. I korväggen finns en predikstol i vitt och guld. Det finns också en äldre 
predikstol från 1601 som är uppsatt vid norrväggen. Andra klenoder som finns i kyrkan är 
ett Mariaskåp från 1300-talet, en Laurentiusskulptur från 1400-talet samt ett altarskåp från 
1500-talet. Kyrkoorgeln byggdes av Pehr Schörlin 1795.   
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Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med tornet i väster och det rakavslutade koret i öster med en 

utbyggd sakristia 
- Tornets lanternin, urtavlor och kors 
- Fasaden med spritputs och slätputs i gul respektive vit kulör 
- De rundbågiga fönstren och portarna 
- Interiörens vitkalkade väggar och tunnvalvtak av trä samt den fasta inredningen 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kyrkan är en viktig del av traktens historia, och vittnar om hur trakten såg ut innan 
järnvägen och samhället tillkom. Flera tidiga nässjöprofiler är begravda i eller kring kyrkan.  
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901 Område Hästerum 
Hästerum gamla stugan 1, Hästerums gård 1, Hästerum Oskarsgården 1, Hästerum 26, 10, 
28, 27, 35, 36,  Hästerum Lidbäck 1, fastighet Hästerum 1:6, 1:14, 1:31-1:34, 1:36-1:39  
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 

Enkelstugan på 1:6. 
 
Byn Hästerums fem gårdar ligger relativt tätt grupperade vid Hästsjöns södra strand. Laga 
skifte skedde 1892 och det mesta av byns nuvarande bebyggelse är uppförd efter skiftet. 
Enkelstugan i två våningar på 1:6 är troligen byggd redan under 1700-talets senare del, och 
1896 uppfördes det nya boningshuset (1:39) i 1½ våning med sexdelad plan. Dess fasad täcks 
av gul liggande och stående fasspontpanel. Entrén markeras av en frontespis och en 
utskjutande glasad farstu med snickerier. 
 
Boningshuset på 1:39 uppfördes 1919 i två våningar och i vinkel av restimmer. Det har 
fasader i faluröd locklistpanel med en glasad förstuga. Huset har vackra snickerier åt norra 
gaveln och trekantiga nockfönster åt tre håll. Byggnaden har senare byggts ut åt norr. De 
övriga mangårdsbyggnaderna är antingen enkelstugor i två våningar eller parstugor av 
traditionellt snitt. Ladugårdarna på 1:6 och 1:39 är timrade. På samfälld mark ligger byns 
pietetsfullt restaurerade kvarn. Kvarnplatsen omnämns i 1697 års kvarninventering som en 
”liten bäckakvarn som maler när vatten vankas”. Numera rinner vattnet i en tämligen strid 
ström utmed den delvis stenskodda fåran.  
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Karaktärsdrag – Enkelstugan  
- Byggnadens volym med tegeltak 
- Rödmålade locklistpanelen med vita detaljer 
- Ursprungliga tvåluftsfönster av trä med spröjs 
- Dörrparet i trä med omfattning och dekorativt överstycke, samt enklare trädörren i trä 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset på 1:39  
- Byggnadens volym med frontespis 
- Tvåkupiga takteglet 
- Stående och liggande fasspontpanelen 
- Snickarglädjen på glasverandan med äldre fönster och dörrpar med spröjs  
- Fönstren med spröjs i trä  
- Exponerade stensockeln 
 
Karaktärsdrag – Ladugården på 1:6  
- Byggnadens volym i vinkel 
- Rödmålad panel med vita detaljer 
- Sadeltaket belagt med röda, tvåkupiga tegelpannor 
- Äldre fönster av trä med spröjs  
- Rännebron  
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset på 1:36  
- Byggnadens volym i vinkel 
- Rödmålade locklistpanel med vita detaljer 
- Två- och fyrluftsfönstren  
- Snickarglädjen på den inglasade verandan med spröjs och pardörr 
- Exponerade stensockeln 
 
Karaktärsdrag – Kvarnen  
- Byggnadens volym i timmer, delvis täckt med stående träpanel 
- Sadeltaket 
- De äldre fönstren med spröjs i trä 
- Höga stensockeln 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset på 1:31  
- Byggnadens volym med dekorativ glasveranda med dörrpar och fönster med spröjs 
- Röda locklistpanel med detaljer i ljus kulör 
- Sadeltaket belagt med tvåkupiga tegelpannor 
- Mindre bodbyggnad på gården uppförd i timmer 
 
Karaktärsdrag – Enkelstugan på 1:32  
- Byggnadens volym 
- Röda locklistpanelen med gråvita detaljer 
- Sadeltaket med taktegel 
- Stensockeln 
- Trädörren 
 
Karaktärsdrag – Bostadshuset på 1:37  
- Byggnadens volym 
- Röda locklistpanelen med vita detaljer 
- Röda enkupiga takteglet 
- Äldre fönstren med spröjs i trä 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området uppvisar en by med ett flertal byggnader som tillkommit vid olika tider och 
behållit mycket av dess ålderdomliga utseende.   
 

Bostadshus på 1:39. 
 

Ladugården på 1:6 i förgrunden och bostadshuset 1:36 i bakgrunden. 
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Kvarnen. 
 

Bostadshus på 1:31. 
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Enkelstuga på 1:32.  
 

Hus på 1:37. 
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902 Gissebäck stationshus 
Gissebäck stationshus 1, fastighet Gissarp 1:24 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
Gissebäck stationshus byggdes 1910, men blev först några år senare invigt i samband med 
järnvägen Nässjö-Kalmars tillkomst. Persontrafiken lades ner i maj 1966, och byggnaden 
har sedan dess varit privatbostad. Det är en vinkelbyggnad där norra delen är i ett plan och 
södra delen i två plan. Den södra delen var stinsens privatbostad, medan den norra innehöll 
väntrum, bagagerum och biljettförsäljning. Den sista stinsen var landskapsarkitektur-
intresserad och hade flera trädgårdar runt om huset, där passagerarna kunde strosa runt i 
väntan på tåget. Dörren in till stationen är idag igensatt och en ny entré har slagits upp på 
baksidan, bortvänt från spåret som än idag är i bruk. Interiört har mycket förändrats, främst 
under 1960- och 70-talen, och det är svårt att se att det en gång varit ett stationshus. En 
dörr mellan de två huskropparna slogs upp under denna period. Tegeltaket byttes 1994 ut 
mot betongtak. Perrongen finns kvar men är i dagsläget övervuxen. Till huset hör också 
några uthus från det tidiga 1900-talet, bland annat passagerardass, stinsens dass och ett 
förråd som användes av SJ. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med två sammansatta huskroppar i olika plan 
- Den röda slamfärgade locklistpanelen och originalfönstren i trä 
- Stationsskylten och perrongen, samt andra mindre föremål från stationshustiden 
- Uthusen som hörde till stationshuset 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett bevarat exempel på ett mindre stationshus från tiden då Nässjös 
järnvägsnät byggdes ut.  
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905 Parstugan i Stensjön 
Sävövägen 9, fastighet Boda 3:23 
Klass: 4 - Allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
En tvåvåningsparstuga ursprungligen från 1860, men påbyggd runt sekelskiftet 1900 då 
verandan med snickerier och glasad dubbeldörr tillkom. Huset har timmerstomme täckt av 
rödfärgad locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. På andra sidan vägen står en ladugårdslänga 
från sekelskiftet 1900. Ladugårdstypen var vanlig på större bondgårdar före 1930-talet. 
Fähusdelen är av skiftesverk, rödmålad med ett heltäckande loft som nås via en uppfart med 
en träbro vid södra gaveln. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och symmetriska fasad 
- Stensockeln på både hus och ladugård 
- Sadeltaket med tegelpannor och de murade skorstenarna 
- Den rödmålade locklistpanelen med vita omfattningar och knutar 
- Verandan med snickeriglädje och dubbeldörr 
- Ladugårdens stomme, plåttak och spröjsade fönster samt träbron vid södra gaveln 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på en tvåvåningsparstuga från 1800-talet som i senare skeden 
blivit påbyggd och något omgjord, men som ändå har kvar mycket av sin ursprungliga 
karaktär. Miljön blir komplett med ladugården på andra sidan vägen, samt sluttningen ner 
mot sjön på husets baksida. 
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Ladugården.  
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906 Gårdsmiljö Linderyd 
Äpplaskog Linderyd, fastighet Äpplaskog 1:2 
Klass 3: - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
En gårdsanläggning från 1911 som ligger ensam i skogen vid vägen mot Ravelsryd. Huset 
är i 1½ våning med en liten frontespis i det brutna taket, ovanför en inbyggd portik. 
Fasaderna är klädda med liggande panel på förvandring och fönstren är tätspröjsade och har 
luckor. Ett uthus och en delvis timrad ladugård gör gårdsmiljön komplett. 
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadernas volym och placering i förhållande till varandra 
- Husets portik och frontespis 
- De spröjsade tvåluftsfönstren av trä med fönsterluckor 
- Det brutna tegeltaket med skorsten 
- Den rödfärgade panelen på förvandring 
- Uthusets och ladugårdens röda paneler, samt ladugårdens sadeltak i plåt 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Miljön är ett bevarat exempel på en liten gårdsanläggning, ensamliggande i skogen, från det 
tidiga 1900-talet. 
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Ladugården.  
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907 Hårdanäs herrgård 
Hårdanäs 2, fastighet Hårdanäs 1:10 
Klass: 2 - Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) 
 

 
 
Vid Nömmens strand ligger Hårdanäs herrgård. Corps-de-logi samt två flygelbyggnader 
uppfördes 1792-96 i nyklassisk stil. Gården nämns i ett gåvobrev 1338, där Birger Bek 
överlämnar Hårdanäs och Sjöeryd som morgongåva till sin hustru. Under medeltiden ägdes 
godset av ätten Store, under tidigt 1600-tal låg det under Havsjö säteri, och därefter ägdes 
det av ätterna Hård och Printzensköld. Under 1800-talet ägdes godset bland annat av 
häradshövding Johan Broman och kapten Karl Broberg. 
Huvudbyggnaden är större än en traditionell salsbyggnad, 1½ våning med ett markerat 
mittparti med frontespis. Byggnaden har snidade dörrar, ljus locklistpanel, knutlådor och 
sadeltak med enkupigt tegel.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym och med dess mittparti och symmetriska fasad 
- Den ljusmålade locklistpanelen och sadeltaket med enkupigt tegel 
- Takkuporna med dekorativ spröjs 
- De symmetriska fyrluftsfönstren med spröjsning 
- Sockeln och trappan upp till den snidade dörren 
- Gården med grusgång och flygelbyggnader 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Herrgården är en av Nässjö kommuns bäst bevarade byggnader med anor från 1700-talet. 
Den bär en lång historia med flera frälsesläkter som ägare. 
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909 Wallerströms sommarstuga 
 
Vallbohagavägen 18, fastighet Södergården 1:19 
Klass: 3 - Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17) 
 

 
 
Detta är det först uppförda fritidshuset utmed Spexhultasjön, förmodligen även det första 
inom kommunen. Ursprunget till byggnaden är en ängslada, som 1909 flottades över sjön 
till den plats där stugan ligger idag. Året därpå byggdes ladan till mot söder. Fasaden 
utgörs av rödmålad fjällpanel med vita omfattningar och knutar, och den vilar på en 
stensockel. De smårutiga fönstren visar att den vid tiden rådande nationalromantiken satte 
spår i utformningen.  
 
Karaktärsdrag 
- Byggnadens volym med den rödmålade fjällpanelen och vita omfattningar 
- Sadeltaket med tegelpannor 
- Stensockeln 
- De små, spröjsade fönstren av trä 
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Byggnaden är ett exempel på ett fritidshus från tidigt 1900-tal, det första som uppfördes vid 
Spexhultasjön. 
 

  



504 
 

Del 5 Fornminnen 
De olika objektens lokalisering får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. 
Där går det hitta alla kommunens objekt i kartform och det går även att söka på 
fastighetsbeteckning och adress.   
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Inledning  
Under uppdateringen av kulturmiljöunderlaget för Nässjö kommun 2017-2019, gjordes två 
separata delar. Dels en inventering av kommunens värdefulla byggnader och en om 
kommunens mest intressanta fornlämningar. De utvalda lämningarna anses vara intressanta 
av olika anledningar och har bedömts utifrån ett vetenskapligt, ett pedagogiskt och ett 
upplevelsemässigt värde. Uppdateringen av underlaget har inneburit att det utvidgats och 
fler objekt lagts till. För utökad tillgänglighet är materialet även utlagt på kommunens 
hemsida och Nässjökartan.  

Bedömningsunderlag 
Fornlämningar speglar forna tiders begravningsseder, bosättningsmönster, 
försörjningsstrategier, kommunikationer och manifestation av makt. De är bevarade för 
eftervärlden i olika grad och är belägna i varierande landskap. En koncentration av rösen 
utgör inte ett ”bronsålderslandskap” eftersom de har förändrats över tid, men de är trots 
detta värdebärande element i det nutida landskapet. Fornlämningarna och miljöerna de 
befinner sig i, samspelar och har i sig ett eget värde. Vilken upplevelse vi får när vi besöker 
platser med spår från gångna tider beror på hur väl fornlämningarna syns i landskapet och 
hur de presenteras i informationsmaterial som till exempel skyltar. De fornlämningar och 
fornlämningsmiljöer som lyfts fram här är de som beskrivs i tidigare inventeringar för 
Nässjö kommun, tillsammans med ett antal nyinventerade områden. Fornlämningarna har 
bedömts utifrån fyra olika värden. De rangordnas inte som bättre eller sämre, utan som mer 
eller mindre stora bärare av vetenskapligt värde (preparatsvärde), upplevelsevärde, 
pedagogiskt värde samt ifråga om lämningens representativitet. 
 
Preparatsvärde/Vetenskapligt värde: Som utgångspunkt bör alla fornlämningar ses som 
viktiga vetenskapliga preparat, alltså ett material som vi kan lära oss av och utföra fortsatta 
studier på. Några fornlämningar kan dock ses inneha ett något lägre vetenskapligt värde. 
Sentida inskriptioner i sten från förra seklet i form av minnesstenar är upptagna som 
fornlämning i FMIS (Riksantikvarieämbetets register över inventeringar och arkeologiska 
undersökningar). Trots att dessa har ett ringa värde som arkeologiska preparat. De kan 
däremot ha ett värde ur personhistoriskt, konsthistoriskt eller mentalitetshistoriskt 
perspektiv. Röjningsröseområden har stort preparatsvärde. Men när dessa återfinns i 
områden som förvanskats kraftigt, till exempel där skogsmaskiner kört sönder, kan det 
vetenskapliga värdet för en arkeologisk undersökning förlorats. Detta gäller även när 
röjningsröseområden inte kan sättas in i ett samband och relateras till andra observationer 
eller tänkta förlopp. Detta kan också gälla torplämningar som förvanskats genom 
markberedning, plantering eller andra ingrepp. 
 
Upplevelsevärde: Upplevelsen av en fornlämning förklarar det visuella intrycket av 
lämningen i dess landskapliga sammanhang. Lägger vi till fornlämningens ursprungliga 
signalvärde är det troligt att en bronsåldershög eller ett gravfält från yngre järnålder 
upplevs mer autentiskt om det ligger i en öppen till halvöppen beteshage än i en planterad 
granskog. Runstenarnas anknytning till vägmiljöer upplevs troligen som mer autentiska 
eller begripliga om de står intill en stig eller en slingrande landsväg än om de är belägna 
utmed motorvägen. I monokulturernas landskap blir fornlämningen ett avvikande inslag, 
som för all del kan upplevas som pampigt och fantasieggande men fokus faller då helt på 
objektet. I ett mer varierat landskap med flera ålderdomliga inslag, kommer objektet fram på 
ett mer uppenbart sätt. Upplevelsevärdet kan höjas avsevärt genom att hålla områden med 
fornlämningar öppna genom betande, röjning och slåtter. I öppen till halvöppen hagmark 
eller andra typer av mosaikartade hävdade landskapsavsnitt kan besökaren få en idé om 
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gravarnas samspel med ett dåtida landskap, om varför man valde just denna plats för till 
exempel begravningar. I Sverige finns flera ”fornbyar” där miljöer med hus, åkrar, 
betesmark, kultplatser och gravar byggts upp. Att dessa är populära besöksmål med högt 
upplevelsevärde beror givetvis på att de olika företeelserna kan förstås i ett sammanhang, 
vilket leder oss vidare till det pedagogiska värdet.  
 
Pedagogiskt värde: Man kan ha en upplevelse av en fornlämning utan att för den skull veta 
så mycket om den, men med en ökad kunskap ökar oftast även nyfikenheten. Det 
pedagogiska värdet i detta sammanhang utgår från frågan –Skulle jag kunna ta en skolklass 
hit och få dem att förstå hur fornlämningen relaterar till äldre bosättningsmönster, forntida 
försörjningsstrategier, kommunikationsmönster och trosföreställningar? Om jag kan svara –
ja på frågan har lämningen ett högt pedagogiskt värde. Ju mer komplex en 
fornlämningsmiljö är, desto lättare är det att förklara samband och relationer i tid och rum, 
medan ett ensamt bronsåldersröse i en granplantering inte utgör ett lika tydligt pedagogiskt 
underlag. Pedagogiskt värde och upplevelsevärde sammanfaller i det att en pedagogisk 
insats görs av kommunen, länsmuseet,  länsstyrelsen eller den lokala fornminnesföreningen. 
Detta kan ske i form av skyltning, guideledda vandringar, upprättande av vandringsslingor i 
en miljö med många men spridda fornlämningar, genom byggande av informationscentra 
eller genom digitala media såsom appar.   
 
Representativitetsvärde: En fornlämningstyp kan vara representativ för en period eller ett 
område, den kan också vara unik. Om den är enastående i sitt slag är 
representativitetsvärdet lågt, men unicitetsvärdet är högt. Fornlämningar kan uppnå en så 
hög grad av representativitet, till exempel röjningsrösen, torplämningar eller 
väghållningsstenar, att de genom sin blotta mängd förlorar representativiteten och snarare 
utgör en masskategori. Detta ger den inte ett lägre värde som preparat eller som 
pedagogiskt objekt.  
 
I de följande avsnitten kommer således de fyra kategorierna att användas för att 
kategorisera de analyserade fornlämningarna. Det kan dessutom finnas förstärkande värden 
som röjningsåtgärder, att informationsskylten är exceptionellt bra eller att en stig eller väg 
med hög grad av tillgänglighet finns från till exempel en parkeringsplats fram till 
fornlämningen.  
 
Värdesänkande faktorer kan vara bristen på tillgänglighet, planterad skog, illa anpassad 
bebyggelse nära inpå fornlämningen eller att fornlämningens närområde är fullt med sly och 
skräp. Utvärderingen baseras på ett besök i fält, hur fornlämningen och dess närområde såg 
ut hösten 2017 samt vinter/vår 2018.  
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Upplägg 
I tidigare kulturmiljöprogram har fornlämningsmiljöer klumpats ihop med sentida 
bymiljöer, framför allt med lantlig bebyggelse av sekelskifteskaraktär. I det uppdaterade 
underlaget har dessa skilts åt. Fornlämningarna har fotograferats av Mikael Nordström och 
Ådel Vestbö Franzén om inget annat anges.  
 
Flera gravar, ensamliggande liksom gravgrupper och gravfält är belägna i områden där det 
även finns andra fornlämningar. Vanligast är fossil åkermark i form av 
röjningsröseområden. Utifrån C14-dateringar från hundratals rösen inom Jönköpings län, 
varav en stor del från Nässjö kommun vet vi att dessa rösen framförallt tillkom mellan ca år 
1100 och 1750, alltså under medeltid och efterreformatorisk tid. Från ca 20 % av 
röjningsrösena kan vi dock se att stenröjning för odling kan påvisas så långt tillbaka som 
århundradena kring Kristi födelse. Det kan således finnas ett kronologiskt samband mellan 
röjningsrösena och gravarna i ett område på så sätt att enstaka rösen kan knytas till den 
tidigaste stenröjningen på platsen. Större delen av röjningsrösena speglar dock röjning för 
odling under långt senare perioder än när gravarna anlades. Röjningsrösen tas således inte 
upp som ett förstärkande kriterium i områden med gravar eftersom gravarna och 
röjningsrösena representerar helt olika typer av landskapsutnyttjande. Däremot kan det 
anges att det i området också finns röjningsrösen från medeltid och nyare tid. Intressant i 
sammanhanget är kanske det faktum att man i perioder återkommit till de bästa jordarna 
och fortsatt odla där förutsättningarna varit de bästa. Under bronsålder, då man knappast 
röjt sten i samband med odling, till äldre järnålder då någon grad av stenröjning kan påvisas 
till tidig medeltid då stenröjningen sköt fart i samband med storskaligt upptagande av ny 
odlingsmark, samt under 1500-talets kolonisationsprojekt då en ny stenröjningsfas 
inträffade.  
 
I tidigare inventering har en polygon ritats runt ett landskapsavsnitt där flera 
fornlämningar är belägna. Bakgrunden till varför det specifika området har avgränsats är 
ibland oklart. Vi har i dag få begrepp om vad som bestämde en bygd eller hur ett territorium 
för en specifik verksamhet såg ut under bronsålder och järnålder. Fanns en äganderätt till 
ett territorium i en juridisk mening? Fanns det en rådighetsrätt, en nyttjanderätt? De 
fastighetsgränser vi har i dag har rötter i medeltid och landskapslagarna säger hur man ska 
avgränsa gårdar och byar från varandra och betraktar också de fastställda gränserna som 
juridiskt bindande. Det är lätt att falla för frestelsen att använda dagens fastighetsgränser 
när man ska avgränsa en fornlämningsmiljö, men dagens fastighetsgränser säger inget om 
territoriella avgränsningar under förhistorisk tid. Vi kan få en större förståelse för 
territoriellt nyttjande under förhistorisk tid om vi vidgar området och bortser från dagens 
gränser och istället försöker hitta topografiska företeelser såsom mossar, sjöar och bäckar 
som kan ha utgjort naturliga avgränsningar mellan ett territorium och ett annat. Inom 
ramen för detta projekt har denna typ av djupstudier inte kunnat göras, varför vi använder 
oss av de polygoner som finns i kulturmiljöprogrammet. 
 
Under yngre järnålder förtätas bygden vilket framgår av en spridningskarta över gravfälten 
inom Nässjö kommun. I spridningkartan finns gravfält med gravar från både äldre och 
yngre järnålder medtagna, men de större gravfälten domineras oftast av gravar från yngre 
järnålder. Eftersom föreliggande arbete inte omfattar de fornlämningar som är belägna inom 
riksintressen (förutom där riksintresset till exempel enbart består av fornlämningar som i 
Fagertofta) hamnar flera yngre järnåldersgravfält utanför denna analys. 
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Karta 1 Visar de vanligaste fornlämningstyperna från bronsålder och äldre järnålder samt större och 
mindre gravfält. Områden som specialinventerats inom projektet Skog & Historia är grönmarkerade. 
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Karta 2 Visar de vanligaste fornlämningstyperna under yngre järnålder samt fossil åkermark. 
Områden som specialinventerats inom projektet Skog & Historia är grönmarkerade. 
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Almesåkra socken 
01 Område Torsa stenar 
 
L1974:1508 Gravfält, L1974:1330 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Almesåkra 45:1, 46:1 

Fastighet: Toranäs 1:30 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:1508 - 6382751, 480367; L1974:1330 -  
6382716, 480373 

 

 
 
Den fyrsidiga stenkretsen med de järnåldersliknande konstruktionerna och den 
magnifika treudden vid Torsa stenar.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Variationen av gravformer på gravfältet är iögonenfallande och speciellt framträder 
treudden med 17 meter långa armar. Vid genomgrävningen av treudden i samband med 
restaureringen 1938-40 påträffades ingen grav, men den var också kraftigt skadad av 
plundring. Av stenkretsar finns både runda (domarringar), rektangulära och kvadratiska 
former. Ovanlig är den fyrsidiga stenkretsen bestående av uppallade hörnstenar, där tre 
stenar bär upp en fjärde. Konstruktionen är besläktad med den så kallade järnåldersdösen 
bestående av tre resta hällar/stenar placerade i en fyrkant men med en öppning åt söder, där 
den fjärde hällen legat ovanpå så att graven bildar ett litet rum. Dessa är vanliga i 
gränstrakterna mellan Hallands, Kronobergs och Jönköpings län. Det finns emellertid flera 
varianter på järnåldersdösar med en större geografisk spridning. Den typ med 
klumpformiga stenar, som finns vid Torsa stenar, finns endast på några få platser i länet – 
bl.a. vid Fagertofta, men också på Öland. Sentida grusgropar och en väg som går rakt 
genom gravfältet antyder att gravfältet ursprungligen var större än det vi ser i dag. I 
domarringen hittades en brandgrav med en välbevarad urna fylld med brända ben. Urnan 
kan dateras till 300-talet efter Kristus och hela gravfältet bör ha använts under perioden 
200–600 efter Kristus. 

 

Torsa stenars stenkretsar och treudd sedda från ovan. Gravfältet restaurerades åren 1938-40. Fotograferad 
från drönare i april 2018. 
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Preparatsvärde: Högt. Gravfältet har redan undersökts och rekonstruerats. 

Upplevelsevärde: Högt. Spännande skylt och bra framkomlighet. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Hög grad av unik karaktär med hänsyn till den fyrsidiga 
stenkretsen med järnåldersliknande konstruktioner i hörnen som endast finns i ett fåtal i 
länet samt den magnifika treudden.
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02 Område Almesåkra-Packebo  

L1974:1247 Stensättning, L1974:1880 Stensättning, L1974:1308 Röse, L1974:1309 
Stensättning, L1974:1899 Stensättning, L1974:2196 Röse, L1974:1807 Stensättning, 
L1974:1864 Stensättning, L1974:1082 Stensättning, L1974:1441 Fossil åker 
Tidigare RAÄ-nr: Almesåkra 10:1-15:1, 27:1, 67:1, 78:1 och 54:1 

Fastighet: Almesåkra 1:1, Almesåkra-Packebo 2:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:1247 - 6381086, 475583; L1974:1880 - 6381243, 
475563; L1974:1308 - 6381549, 475460, L1974:1309 - 6381567, 475591; L1974:1899 - 
6381608, 475673; L1974:2196 - 6381852, 475987, L1974:1807 - 6380696, 475591; 
L1974:1864 - 6380639, 475603; L1974:1082 - 6381159, 475520, L1974:1441 - 6381100, 
475663 

 
 
Den kvadratiska stensättningen inom fornlämningen Almesåkra 11:1–2. Gropen i stensättningens 
mitt kan vara en plundrinsgrop efter någon som trott att graven har hyst värdefulla skatter. Denna 
typ av gropar som ofta återfinns i rösen och stensättningar kan också ha tillkommit när en inre 
kistkonstruktion kollapsat.   

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Almesåkra 54:1, var tidigare registrerat som ett gravfält med närmare hundra gravar. Detta 
har dock i senare tid bedömts som ett område med röjningsrösen och har i dag status som 
övrig kulturhistorisk lämning. De många gravar från bronsålder och äldre järnålder som i 
övrigt finns i området utgörs av rösen och kvadratiska stensättningar. Förutom de 
kvadratiska stensättningar och den resta sten som är belägna längst åt nordöst ligger 
gravarna och gravgrupperna inom en sträckning av 800 meter i nordsydlig riktning på en ås 
och utmed en äldre vägsträckning som går att följa i en karta från 1777 där vägen går 
genom inägomark. Att vägen även gått vidare genom utmarksområdet där gravarna är 
belägna är högst sannolikt.  
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Vägsträckningen förbi gravarna bör under historisk tid ha fungerat som en äldre kyrkväg 
från gården Packebo till Almesåkra kyrka men uppenbarligen är vägsträckningen mycket 
äldre. I dag dominerar tät skogsmark gravarnas närområde, men det finns skäl att anta att 
gravarna var menade att synas från vägen och att de ursprungligen låg i ett öppet till 
halvöppet landskap. 

Preparatsvärde: Med omkringliggande ytor: högt. Enbart gravar: medel till högt. 

Upplevelsevärde: Lågt men med förutsättning för att bli högt om fornlämningarna lyfts 
fram genom röjnings- och skyltningsåtgärder. Utmärkt möjlighet till en vandringsslinga 
där man även kan få se lämningar efter torpet Lannarum som fanns på platsen senast 1770 
och som var bebott fram till ca 1960. Dessutom finns stora områden med fossil åkermark i 
närheten. Skyltar och information bör informera om att lämningarna speglar olika tider och 
olika sätt att bruka landskapet.  

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Lämningarna är representativa för Nässjö kommuns 
fornlämningsbestånd. 
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03 Område Barkansjö by 
 
RAÄ-nr: L1974:1980 Stensättning 
Almesåkra 2:1, Barkansjö 1:4 

Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:1980 - 6379429, 474793 

 

 
 
År 1987 hade skeppssättningen skadats av skogsbruk och Jönköpings läns museum fick i uppdrag att 
restaurera graven. Bilden är tagen då arbetet var klart och mittstenen åter hade rests. Foto: Linnéa 
Kallerskog. 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Skeppssättningen med stäv och mittsten restaurerades år 1987 efter att den skadats vid 
markberedning. Restaureringen var mycket varsamt gjord och den fornlämning vi ser i dag 
skiljer sig kanske inte så mycket från den ursprungliga skeppssättningen. För Jönköpings 
län är detta en sällsynt fornlämningstyp, endast ytterligare fem är kända från länet. Det 
finns många tankar kring vad olika fornlämningsformer representerar, varför fick någon ett 
röse rest över sig, eller en kvadratisk stensättning? Och varför var det så få som begravdes i 
skeppsformade gravar i denna del av landet?  
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Restaureringen av skeppssättningen under arbete. En noggrann dokumentation och uppmätning 
gjordes innan arbetet med att plocka bort stenar påbörjades. Målet var att få fornlämningen att återfå 
det utseende den hade innan skadan uppstod. Foto: Linnéa Kallerskog. 

 
 

Preparatsvärde: Lågt med hänsyn till fynd etc. då graven är undersökt och restaurerad. 
Högt med hänsyn till den unika gravformens landskapsinformation.  

Upplevelsevärde: Högt till medel. Graven är svåråtkomlig och håller på att växas över av 
ljung. Vid graven finns en skylt, men det borde vara möjligt att röja en stig fram till graven 
och skylta med en visare vid vägen. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitetsvärde: Högt unicitetsvärde. 
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04 Område Tegelugnsruinerna i Rya 
 
L1974:1827 Bro, L1974:1179 Dammvall, L1974:1328 Tegelindustri 
Tidigare RAÄ-nr: Almesåkra 8:1, 8:2, 100:1 
 
Fastighet: Almesåkra-Rya 1:2, 1:3, Hjärtsöla 1:6 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:1827 - 6377425, 476333; L1974:1179 - 6377426, 
476315; L1974:1328 - 6377388, 476308 

 

Strax nedanför Toftaåns utlopp från Almesåkrasjön finns den formfulländade stenvalvsbron som 
enligt ortsbefolkningen skall ha byggts kring 1820. Intill bron finns resterna efter en dammvall som 
hållit vattnet på plats ovanför tegelstampens vattenhjul.  

 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Vid Toftaån och invid en äldre vägsträckning längs förkastningarna i 
Almesåkraformationen, ligger ruinerna av två tegelugnar, kallmurade i sten med rester av 
slagna valv (Almesåkra 100:1, 102:1-2) och eldningsöppningar. Rya tegelbruk startades som 
en tegelbrännarallmänning av fem bönder från trakten, som 1881 beslöt tillverka tegel av 
Almesåkraformationens röda lerskiffer.  
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Man byggde upp tegelugnar, en tegellada och ett vattenhjul för lerstampen som kan ha legat 
vid stenvalvsbron intill den nordligaste tegelugnen (Almesåkra 8:1). Längre nerströms i 
Toftaån som rinner mellan Almesåkrasjön i norr och Norrsjön i söder finns lämningarna 
efter Storkvarnen och Vikskvarn. Med en höjdskillnad på ca 40 meter på den ca fem 
kilometer länga sträckan mellan sjöarna har vattenkraften varit en viktig resurs. 

 
De överväxta lämningarna efter Almesåkra 100:1, tegelbruket som etablerades ca 1880 av bönder i 
trakten. 

 
Preparatsvärde: Högt.  

Upplevelsevärde: I dag lågt. Belägen utmed Smålandsleden, men överväxt med sly och 
småträd. Kan bli högt om lämningarna röjs fram och skyltning berättar om lämningarna 
samt Toftaåns roll som kraftkälla.   

Pedagogiskt värde: Högt. Vattenkraftburna småindustrier med inriktning på 
byggnadsmaterialtillverkning är en av de verksamheter som präglat områden av Jönköpings 
län där förutsättningar för jordbruk inte varit de bästa men där resurser i form av 
vattenkraft i kombination med till exempel lämplig lera funnits. 

Representativitet: Högt unicitetsvärde. 
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Barkeryd socken 
05 Område Fåglarp  
 
L1974:2746 Gravfält, L1974:3081 Gravfält, L1974:2822 Stensättning, L1974:3320 Röse, 
L1974:2744 Grav markerad av sten/block 
Tidigare RAÄ- nr: Barkeryd 46:1, 47:1, 50:1, 149:1, 167:1 

Fastighet: Fåglarp 1:3, 1:9. 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:2746 - 6395701, 471566; L1974:3081 - 6395595, 
471626; L1974:2822 - 6395644, 471639; L1974:3320 - 6395797, 471574; L1974:2744 - 
6395551, 471398 

 
Gravar kunde ofta uppföras på naturliga höjdpartier som i Fåglarp där flera kullar finns. På så sätt 
bidrog topografiska förutsättningar till att ge graven en än mer iögonenfallande karaktär. 
 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningsbeståndet i beteshagarna öster om Fåglarps gårdsklunga och centrala inägor 
är magnifikt. Gravfält och enstaka gravar bestående av sammantaget ca tjugo rösen, 
stensättningar, stenkretsar och resta stenar är belägna på små höjdpartier och vid 
inventering 2017 hittades ytterligare tre stensättningar i sluttningen öster om byns 
ekonomibyggnader. Fåglarp är ett exempel på ett område där människor valt att bosätta sig 
under flera faser av förhistorisk och historisk tid. Goda betes- och odlingsmöjligheter har 
gjort att landskapet bär spår efter mänsklig verksamhet under en period som sträcker sig 
tretusen år tillbaka. Under vissa perioder, såsom yngre järnålder och senmedeltid har 
området kanske varit extensivt nyttjat, men man har ständigt kommit tillbaka till platsen. 
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Läget för gravarna ställer en del frågor, varför ligger de i en svacka och inte på den högsta 
punkten i området? Troligen har gravar även funnits högre upp, men dessa kan ha 
försvunnit när man röjt för odlingsmark. Kanske exponerades gravarna mot en viktig 
färdväg som passerade här?  

 

Gravfälten och de ensamliggande gravarna vid Fåglarp är belägna i en halvöppen betesmark. Kanske 
är detta en av få platser i kommunen där vi kan få en pytteliten aning om hur gravarnas 
ursprungliga miljö kan ha sett ut? 
 

Preparatsvärde: Högt, dels ur landskapssynvinkel, dels med hänsyn till gravarnas stora 
antal och formvariation. 

Upplevelsevärde: Högt. Det öppna och mosaikartade landskapet gör att vi kan sätta in 
fornlämningen i en landskaplig kontext. När området är stängslat för bete kan en stätta 
underlätta för besök i området. Skyltning och en bra passage för besökare att ta sig in i 
området skulle öka upplevelsevärdet. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Fornlämningarna är representativa för fornlämningsbeståendet i 
Nässjö kommun.  



521 
 

06 Område Ryssby 
 
L1974:2955 Röse, L1974:2280 Hög, L1974:2492 Fornlämningsliknande lämning, 
L1974:2493 Stensättning, L1974:3105 Stenkammargrav, L1974:2829 Stensättning, 
L1974:3330 Stensättning, L1970:3543 Röse 
 
Tidigare RAÄ-nr: Barkeryd 54:1, 56:1, 57:1, 58:1, 59:1, 137:1, 138:1 samt 373,  
Ryssby 2:11, 4:1 

Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:2955 - 6397201, 479329; L1974:2280 - 6397280, 
479124; L1974:2492 - 6397436, 479300; L1974:2493 - 6397508, 479539; L1974:3105 - 
6397664, 479446; L1974:2829 - 6397046, 479439; L1974:3330 - 6397136, 479496; 
L1970:3543 - 6397139, 479009 

 

 
Hällkistan i Ryssby (Barkeryd 59:1) omges av ett lågt röse. Denna typ av grav var vanlig under 
stenålderns senare del, det vi kallar senneolitikum. Under denna tid bedrevs jordbruk och 
boskapsskötsel på en mycket extensiv nivå i området.   

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Inom ett ca 20 hektar stort område kring byn Ryssby finns rösen, kvadratiska och runda 
stensättningar, en hög samt ett röse med en hällkista. Hällkistebegravningar var vanliga 
under senare delen av stenåldern vilket gör att gravarna vid Ryssby täcker en period från 
sen stenålder och fram till slutet av äldre järnålder. Vid besök i området upptäcktes ett nytt 
röse, ca 20 meter i diameter med en jordkällare inbyggd under sen tid i rösets sydvästra del 
(Barkeryd 373:1). Området där gravarna ligger är mestadels öppet och sluttar svagt ner mot 
Ryssbysjön i sydväst. Byns namn skrevs under medeltiden som Rösby vilket bör gå tillbaka 
på det stora röset Barkeryd 54:1 eller det nyupptäckta röset vid Ryssby Nedergård. En 
intressant fråga är varför man återkommer och begraver människor på samma plats under 
en period av närmare 2000 år? Under denna långa tid har religiösa förställningar och 
bebyggelsemönster hunnit förändras flera gånger. Ändå äger platsen en eller flera 
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egenskaper som gör att man återkommer för begravningar. Eller är det så enkelt som att det 
här fanns rika resurser för odling och bete varför man valt att bosätta sig här och således 
även dö och begravas här i perioder från stenålder till nutid.  

 

Preparatsvärde: Högt, gäller gravarna tillsammans med omgivande miljö där lämningar 
efter äldre bosättningar kan finnas under matjorden. 

Upplevelsevärde: Medel. Här bör en skyltning göras och en slinga där man kan vandra 
mellan de olika fornlämningarna som befinner sig i olika typer av öppna och halvöppna 
landskap. En eventuell skylt bör innehålla utdrag av Lagaskifteskartan över Ryssby där flera 
av gravarna finns medtagna, utritade som stora röjningsrösen.  

Pedagogiskt värde: Högt.  

Representativitetsvärde: Förutom hällkistan som har ett högt unicitetsvärde är 
gravbeståndet representativt för gravtyper i Nässjö kommun.  
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07 Område Hallhult-Tapplarp 
 
L1974:1041 Stensättning, L1974:1575 Stensättning, L1974:2959 Röse, L1974:3163 Röse, 
L1974:3164 Stensättning, L1974:2598 Stensättning, L1974:2599 Stensättning,  
L1974:2755 Stensättning 

Tidigare RAÄ-nr: Barkeryd: 17:1, 18:1, 20:1-24:1, 28:1 

Fastighet: Hallhult 1:7, 1:13, Tapplarp 1:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:1041 - 6386845, 473296; L1974:1575 - 6386709, 
473525; L1974:2959 - 6386818, 473849; L1974:3163 - 6386838, 473815; L1974:3164 - 
6386731, 474150; L1974:2598 - 6387110, 473987; L1974:2599 - 6387057, 474048; 
L1974:2755 - 6386705, 474211 

  

Barkeryd 20:1 består av ett röse som är ca en meter högt och 13 meter i diameter. Vid något tillfälle 
har man tagit sten från röset vilket lett till en ca 4 meter bred grop och en öppning mot sydväst där 
man forslat ut stenen.  

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Mindre fornlämningskoncentration bestående av två rösen och sex kvadratiska 
stensättningar från bronsålder och äldre järnålder i skogsmark.  

Preparatsvärde: Medel till högt. 

Upplevelsevärde: Lågt. I dagsläget är gravarna belägna i tämligen grovvuxen barrskog. 
Trots närhet till en väg saknas tillgänglighet.   

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitetsvärde: Gravtyperna är representativa för gravtyper i Nässjö kommun. 
Läge och topografi är representativt för denna fornlämningstyps förekomst på Höglandet.   
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08 Fossil åker med inslag av kolbottnar och förhistoriska gravar 
 
L1971:1813 Fossil åker 
Tidigare RAÄ-nr Barkeryd 269 
 
Fastighet: Äsperyd 1:3, 1:17, 1:23 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1971:1813 - 6393614, 477691 och 6393204, 477779 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningarna speglar en komplex miljö med fossil åkermark från uppskattningsvis tidig 
medeltid och framåt, gravar från århundradena kring Kristi födelse samt sentida lämningar 
efter kolningstillverkning.  

Den fossila åkermarken Barkeryd 269 är belägen inom ett 14 hektar stort område mellan 
gamla Nässjövägen i norr och nya RV 40 i söder. Hela området är beläget på en svag 
höjdrygg som åt väster sluttar ner mot en mindre bäck. Efter ett tag, när man ställt in 
ögonen en smula, hittar men det första sen ser man plötsligen hundratals. De ca 350 
röjningsrösena ligger med tio till tjugo meters mellanrum och är vanligen tre till sex meter i 
diameter och upp till en halv meter höga. Mellan rösena är ställvis välröjda ytor, men 
vanligen domineras marken av sten, tuvor och mossa. Vilken typ av odling som bedrivits på 
platsen är svårt att avgöra, men det mesta tyder på att röjningen skett inför tillfälliga 
odlingar på ytor dit man återkom med kanske 20–30 års mellanrum. Troligtvis svedjades 
ungskogen som kommit upp sedan den senaste odlingen. De många kolbottnarna inom 
området (Barkeryd 255, 258, 266, 270, 273, 276) visar att träden också använts för andra 
ändamål, nämligen för kolning. Flera belägg i bl.a äldre kartor redogör för hur man tagit ner 
fullvuxna träd för kolning och att grenar och kvistar från träden lagts på backen för att 
svedjas tillsammans med ungskogen. Odlingsverksamheten i området kan ha pågått mellan 
tidig medeltid och framåt medan kolningen kanske kan föras tillbaka till 1600–1800-talet. 

Inom området vittnar ett röse från övergången mellan bronsålder och äldre järnålder samt 
en domarring om att människor bott i området (Barkeryd 1:1, 153:1). Det är troligt att man 
redan vid denna tid röjde för sten när man ville odla, och flera av röjningsrösena kan ha en 
kärna som lades upp redan århundradena kring kristi födelse. 
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Röjningsrösen är genuint svåra att fånga på bild, men kanske kan man ändå få syn på den svaga 
förhöjningen mitt i bilden. Fornlämningskategorin är bland de största i länet och speglar 
odlingsverksamhet under perioden tidig medeltid till ca 1850. Exempel finns också på röjningsrösen 
som lagts upp så långt tillbaka som tiden kring Kristi födelse. Foto: Ådel V. Franzén, Jönköpings 
läns museum. 

 

 

Preparatsvärde: Högt. 
 
Upplevelsevärde: Mellan. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representationsvärde: Området är representativt för områden med röjningsrösen i 
Jönköpings län, men är genom sin lättillgänglighet och översiktlighet en av de bättre 
representanterna för denna typ av fornlämning.  
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Bringetofta socken 
09 Område Drageryd  
L1974:4122 Gravfält, L1974:3988 Källa med tradition 
Tidigare RAÄ-nr Bringetofta 29:1 och 34:1 

Fastighet: Drageryd 1:4, 2:4  
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:4122 - 6369044, 477446; L1974:3988 - 6369370, 
477228 

 

 
Den yngre järnålderns gravar är enhetligare utformade, oftast runda, och något mindre och 
återfinns som regel på gravfält som här i Drageryd i Bringetofta där gravfältet består av 
trettio runda högar och stensättningar. Drageryd var redan på 1500-talet en by med fem 
gårdar vilket tyder på att någon form för bebyggelsekoncentration funnits här redan under 
yngre järnålder. Hur bebyggelse och jordbrukslandskap var organiserad och huruvida vi kan 
prata om byar redan under till exempel vikingatid i Småland är frågor vi ännu inte har svar 
på. Däremot kan vi anta att ett större urval av befolkningen begravdes i synliga gravar 
under yngre järnålder än under tidigare perioder.  

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Gravfältet Bringetofta 29:1 består av nio högar och tjugoen runda stensättningar (Enligt 
FMIS andragångsinventering). Gravformerna och gravfältets läge talar för att människor i 
närområdet gravlagts här under yngre järnålder. Inte mindre än sex gravfält är belägna i en 
östlig båge från Drageryd i norr och ca 2,5 kilometer söderut mot Bringetofta 
sockencentrum, samtliga gravfält präglas av gravtyper representativa för yngre järnålder.   

Gravfältet ligger strax söder om den sammanhållna bytomt till Drageryd som man kan 
studera på storskifteskartan från 1825, och även om bebyggelseenheternas lägen kan ha 
varierat över tid bör Bringetofta 29:1 tolkas som ett gårds- eller bygravfält. 
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Ytterligare en fornlämning som det kan vara intressant att studera närmare är registrerad 
som Bringetofta 34:1, en ”offerkälla”. I rannsakningar efter Antikviteter från 1690-talet 
beskrivs en källa i Bringetofta: ”Vthi Norra Giärdett wed dragarydhz Kykr stegh är en 
kiälla, huilken kallas S. Hibbrons kiälla, mäd kallt godt watn, then aldrigh om wintern 
tillfrys eller om sommaren uthtorkas. J forna tijder är i then offradh peningar, huilka i dagh 
ther finnes. Så hände sigh en gångh, att en bonde i bemälte Bringetoffta by, igen högg 
kiällan mäd granrijs och blef strax ther effter aldeles blindh, men när han mäd sitt folk 
gjorde kiällan reen och twättadhe sin ögon ther uthi bekom han åther sin syn igen” (red. 
Egil Lönnberg 1942).  

 

Vid Riksantikvarieämbetets andragångsinventering på 1980-talet fanns en ca 0,6 meter i 
diameter stor järncylinder neddriven i källan som enligt fornminnesinventeringen på 1950-
talet var en källa med klart vatten om två decimeters djup. Källan, som i fornminnesregistret 
går under namnet St. Sigfrids källa men i äldre källor kallas S. Hibbrons källa, kan vara 
identisk med den som beskrivs i Rannsakningar efter antikviteter. Att källor i denna del av 
Småland helgades till Smålands apostel, S:t Sigfrid, är känt genom flera liknande S:t 
Sigfridskällor, men den anges ligga i Norra Gärdet vid kyrkstigen och den källa som fått 
beteckningen 34:1, ligger snarare inom den södra delen av åkermarken. I Storskifteskartan 
över Drageryd från 1825 benämns området Källehage och i Laga Skifteskartan från 1894 
omges källan av Källegärdet och Källdal. Själva källan är utmarkerad med den kartografiska 
symbolen för källa som var i bruk vid denna tid, men inget anges om att källan skulle ha 
något specifikt namn. I övrigt finns källsymboler utritade på minst tre andra ställen i stor- 
och lagaskifteskartorna. 

I texten från 1690-talet anges att källan ska ha fyllts igen av ”en bonde i bemälte Bringetofta 
by” vilket antyder att källan ska ha legat i Bringetofta by och inte i Drageryd. Var det utmed 
Drageryds kyrkstig inne på Bringetofta ägor som S. Hibbrons källa låg? Drageryd ligger 
norr om Bringetofta kyrkby och i Lagaskiftekartan från 1860 ser man hur deras kyrkväg går 
genom Bringetoftas norra inägor. Inget anges dock om någon källa i detta gärde i texten till 
laga skifteskartan. Frågan får hållas öppen. Följande avser Bringetofta 29:1. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. Området bör tillgängliggöras på ett bättre sätt, skyltas och rensas 
från löv och kvistar. 

Pedagogiskt värde: Högt. Gravfältet kan sättas in i ett bebyggelse- och landskapshistoriskt 
perspektiv tillsammans med de övriga gravfälten från yngre järnålder som finns i 
närområdet. 

Representativitetsvärde: Gravfältet representerar tillsammans med yngre 
järnåldersgravfält i närområdet den yngre järnålderns gravskick i en bygd där gravar från 
bronsålder och äldre järnålder är vanligast.  
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10 Minnesstenen vid Rågrena, Kungsstenen 
L1974:4260 Minnesmärke 
Tidigare RAÄ-nr Bringetofta 2:1 

Fastighet: Östra Rågrena  
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:4260 - 6374796, 479982 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdering 

Lokal tradition kretsar i Småland ofta kring några valda teman. Det kan vara danskarna vars 
kulor förorsakat hålen i kyrkodörren, eller rotvältor som förklaras som skyttevärn för 
svenskarna som sköt mot danska soldater. Annars har det tydligen varit viktigt att stadfästa 
kungabesök, verkliga eller påhittade. Huruvida minnesstenen vid Rågrena verkligen speglar 
ett kungabesök, denna gång Gustav III, som ska ha rastat här och ätit sin mat, kan möjligen 
diskuteras. Kanske kan det beläggas genom historiska källor? Kanske kan det avföras som en 
seglivad lokal myt. Stenen restes 1856, ca åttio år efter det påstådda kungabesöket, i en tid 
när lokalpatriotism och vurmen för fäderneslandet och dess kungar stod på sin höjd. Stenen 
kallas därför också Kungsstenen.Stenen är i granit, drygt en meter hög och med avrundad 
topp. Den står på ett postamente av kallmurad huggen granit, ca 1,7 x 1,7 meter stort.  
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Texten lyder:  

 

KUNG GIII SPISADE HÄR ÅR 1774 – STENEN REST AF. A.I.S.I.Ö RÅGRENA 1856 –  

Vem var A.I S. som reste stenen? I.Ö bör troligen tolkas som i Östra viket gör att vi kan 
placera honom i Östra Rågrena. Kanske finns en levande hembygdshistoria kring detta. 
Stenen står utmed den äldre landvägen strax söder om Östra Rågrena.  

 

 

 
Kanske steg verkligen Gustaf III ur vagnen och intog en måltid på platsen. Eller också har lokala 
traditioner vävts ihop till en berättelse om ett kungabesök som inte ägde plats i verkligheten. Det vore 
bra intressant att ta reda på hur det förhöll sig med saken. Stenen berättar i vilket fall som helst något 
om kungamaktens roll och status i det dåtida samhället. Foto ur Sevärda fornminnen och 
Kulturmiljöer i Nässjö kommun. Höglandets fornminnesförening 

 

 

Preparatsvärde: Lågt. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Stenen är tämligen unik i sitt slag inom Nässjö kommun. 

 

 

 



531 
 

Flisby socken 
11 Område Bruadungen 
L1974:7108 Gravfält, L1974:7268 Minnesmärke, L1974:7186 Röjningsröse 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 16:1-3 

Fastighet: Flisby Klockaregård 1:1 

Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7108 - 6403506, 490097; L1974:7268 - 6403530, 
490063; L1974:7186 - 6403436, 490167 

 

 
 
Treudden på Bruadungens gravfält är iögonenfallande och gravfältets läge på en åsrygg ovanför 
Svartån åt väster gör att det måste ha utgjort en viktig symbol i landskapet för de som färdades förbi.  

 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 

Bruadungen är ett stort gravfält från yngre romersk järnålder - folkvandringstid (ca 200 – 
600 e.Kr.) med ett 60-tal anläggningar. Gravfält, 165x40 m (V-Ö) bestående av ca 60 
fornlämningar. Dessa utgörs av en treudd, fem resta stenar (nu kullfallna), två ovala 
stensättningar, tio runda stensättningar, ca 38 domarringar och fyra rektangulära 
stenkretsar. De flesta stensättningar samt treudden har gropar i mitten, vilket tyder på att 
de har blivit plundrade, eller att en kistkonstruktion av sten eller trä har rasat in. 
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 Flera domarringar och de rektangulära stenkretsarna har mindre stenar som flankerar de 
större. Dessa är en del av gravens konstruktion. Många domarringar har undersökts i länet 
och vi vet att det oftast finns rader av mindre stenar mellan de resta stenarna, som så att 
säga sluter cirkeln.  

Egentligen vore det kanske riktigare att kalla domarringarna för runda stenkretsar, precis 
som vi använder de arkeologiska termerna kvadratiska och rektangulära stenkretsar för 
gravar med resta stenar i fyrkantform. Bruadungens gravformer är mycket vanligt 
förekommande i Jönköpings län, men det stora antalet runda stenkretsar/domarringar och 
gravfältets belägenhet i ett lättillgängligt skogsklätt åsparti gör det till ett pedagogiskt 
exempel på äldre och mellersta järnålderns gravformer och gravfältens läge i terrängen. 
Norr om gravfältet finns två hålvägar, lämningar efter den äldre vägsträckning som 
passerade här. Från vägen var gravfältet väl synligt uppe på höjden för den som gick eller 
red vägen fram.   

 

 

Preparatsvärde: Medel till högt eftersom gravfältet är kraftigt restaurerat. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Gravformerna är representativa för den äldre och mellersta 
järnålderns gravskick inom Nässjö kommun.  
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12 Område Dala 
L1974:7727 Röse, L1974:7792 Stensättning, L1974:7884 Röse, L1974:7885 Gravfält, 
L1974:6073 Stensättning, L1974:6074 Röse, L1974:8022 Stensättning 

Tidigare RAÄ-nr: Flisby 6:1–2, 7:1, 8:1, 22:1-2 samt  232:1 

Fastighet: Dala 1:8 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7727 - 6403004, 486981; L1974:7792 - 6403014, 
487016; L1974:7884 - 6402932, 487027; L1974:7885 - 6403150, 486972; L1974:6073 - 
6402853, 487022; L1974:6074 - 6402843, 487039; L1974:8022 - 6403267, 486915 

 

 

På flera ställen i kommunen är rösen och stensättningar belägna på rad utmed en 300-500 
meter lång sträcka. När det gäller platser som Dala, Packebo/Perstorp i Almesåkra eller 
Axlarp i Barkeryd där gravstråket sammanfaller med långsträckta höjdpartier eller passager 
mellan sankmarker och sjöar är kopplingen mellan gravarna och dåtida 
kommunikationsleder uppenbar.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Utmed en nord-sydlig vägsträckning vid gården Dala finns ett gravfält bestående av ett 
runt och fyra kvadratiska rösen (Flisby 8:1) samt sju rösen och två stensättningar. Gravarna 
kan dateras till bronsålder och äldre järnålder. Det finns skäl att se gravarna som markörer 
för rådighet över markresurser. Gravarnas läge på ett uttalat krön i landskapet, kanske 
utefter en färdled gör att vi kan se dem som symboler för territoriella anspråk lika mycket 
som gravar. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Medel men med möjlighet att bli högt. Eftersom gravarna och gravfältet 
ligger intill en vägsträckning bör man med relativt begränsade åtgärder kunna röja fram 
fornlämningarna, skylta området och bereda möjligheter att parkera. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitetsvärde: Gravformerna är representativa för gravskicket inom Nässjö 
kommun.  
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13 Område Orreda 
L1974:8116 Gravfält, L1974:8197 Röse, L1974:7420 Röse, L1974:7421 Gravfält, 
L1974:7571 Hög, L1974:6548 Runristning 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 13:1-14:1, 18:1-21:1 

Fastighet: Johannesberg 1:2, Orreda 1:1  
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:8116 - 6402757, 488943; L1974:8197 - 6402708, 
488839; L1974:7420 - 6402798, 488741; L1974:7421 - 6402690, 489030; L1974:7571 - 
6402636, 488562; L1974:6548 - 6402379, 488518 

 

 

 

I gravfälten Flisby 13:1 och 19:1 vid Orreda finns stensättningarna från äldre och yngre 
järnålder. På gravfälten dominerar dock gravtyper som representerar den yngre järnåldern. 
Omkring 500 meter åt sydväst finns en runsten från vikingatiden som omtalar att Tole reste 
stenen efter sin bror Oniding. Mellan den äldsta och yngsta graven i Orredakomplexet finns 
ett spann på minst 2000 år. Gravfältet och gravarna är belägna ganska långt från 
omkringliggande byar och gårdar, vilket antingen tyder på en omstrukturering av lägen för 
bebyggelse och inägomark eller att området där människor begravdes under ett par 
millennier var ansett som ett specifikt rituellt rum. 
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Röset i Orreda (Flisby 14:1),har troligen byggts under bronsåldern och betecknar 
begravningsplats för en betydelsefull kvinna eller man. Vid senare tidpunkt har man börjat 
plocka bort stenmaterial från röset, kanske för att se vad det innehöll. Är det en insjunken 
kistkonstruktion eller spåren efter en grävskopa som syns centralt i röset?   

 

Runstenen som Tole reste över sin broder Oniding. Flisby 14:1. Foto: Linnéa Kallerskog 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Genom området rinner Svartån som tillika utgör gränsen mellan byarna Orreda och 
Johannesberg. Intill ån hittades år 1922 en runsten som kom att resas åter ca femtio meter 
längre västerut, vid torpet Hjortholmen. Runstenens ursprungliga plats intill ån 
överensstämmer med flera runstenar som förutom att stadfästa äganderättsliga förhållanden 
över området under vikingatiden också var manifestationer över människor som under 
jordelivet gjorde goda gärningar såsom att bygga broar över vattendrag. Den 
fragmentariska texten på den del av stenen som är kvar lyder ”Tole reste stenen… Oniding 
sin broder”. Runstenen bildar tillsammans med de högar från yngre järnålder som ligger i 
närheten samt de två gravfälten ca 500 meter åt nordost på Orreda ägor, en sammanhållen 
enhet som vittnar om att området varit en viktig plats under järnåldern och kanske särskilt 
dess yngre del. Ca 1200 meter nordväst om gravfälten ligger en plats som i äldre kartor 
kallas Tingshall. Vad namnet avser är ovisst, men det kan vara en namnrelik efter en 
tingsplats som funnits i området eller ett folkligt förklaringsnamn på en fantasieggande 
plats. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. Bra skyltning till gravfälten. Goda möjligheter att göra 
vandringsstig mellan gravfälten, högarna och runstenen.  

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Hög grad av unicitet pga områdets komplexa uttryck med 
avseende på flera yngre järnåldersgravfält, ensamliggande stensättningar och en runsten 
som ursprungligen stått intill en bro eller vadställe över Svartån.  
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14 Erkestorpakällan 
L1974:7412 Källa med tradition 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 135:1 

Fastighet: Erkestorp 1:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7412 - 6402898, 495769 

  

År 1852 byggdes ett hus över den gamla offerkällan vid Erkestorp, en källa som spelat en viktig roll i 
folklig tradition åtminstone tillbaka till 1600-talet. 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
I Ransakningarna 1690 har prästen Laurentius Wallenius antecknat: ”En kiälla finnes och 
hoos torpet Erkestorp, Rena bd. Som säges i fornatijder hafwa offratz hoos.” Traditionen 
som hälso- och offerkälla går sannolikt långt tillbaka. I Bredestads kyrkoarkiv finns en 
uppgift från 1635 där källan nämns: ”Klockarfar begär extra lön för besvären med 
offerpenningarna från Ärkilskällan” (Torp och backstugor i Flisby, s 43). Bredestads kyrka 
beskrevs tidigare som en så kallad offerkyrka, där man efter att ha besökt Erkestorpakällan 
också skulle besöka kyrkan för ytterligare offer. 1852 byggde man ett hus över källan. Enligt 
ett reportage i Eksjö-Tidningen i juni 1888 besöktes källan av många människor under 
sommarmånaderna för att de skulle få sina krämpor botade. Det gav ägaren till gården en 
bra extrainkomst att sälja en kanna vatten från brunnen. I samma artikel framgår att 
traktens ungdom samlades till dans där söndagen efter midsommar. Enligt uppgift besöktes 
källan ända in på 1930-talet för sina hälsobringande egenskaper, men också för predikan och 
bönestunder.   
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Den väl stensatta källan med sitt klara vatten kan i dag beskådas inne i den lilla träbyggnaden. 

Källan ska skyddas enligt KML 2 kap. Fornminnen. 

 

 

Preparatsvärde: Medel. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Medel – högt. 

Representativitetsvärde: Hög grad av unicitet tack vare utförlig dokumentation sedan 
åtminstone 1600-talet. 
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15 Runstenen i Rickelstorp 
L1974:7722 Runristning 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 126:1 

Fastighet: Rickelstorp 1:6 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7722 - 6401599, 495655 

 

 

Runstenarnas koppling till äldre vägsträckningar gör att vi utifrån deras spridning kan rekonstruera 
var tidigare kommunikationsleder gått fram. Kopplingen till bäckar och vattendrag antyder också att 
det här funnits en bro eller ett vadställe där runstenen står, något som ibland även anges på stenen.  
Runstenens text avspeglar en tid när rättigheter till mark och resurser blev än mer viktiga att 
manifestera och så att säga ”hugga i sten”. Här är det Helge som har rest en sten efter sin far Finn. 
Foto: Linnéa Kallerskog.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Runstenen, som är i granit och ungefär 120 cm hög, står invid en bäck och inskriptionen 
lyder:  

(h)ilhi : raisti [:] s(t)(e)[i]n [:] (þ)eni : eftiʀ : fin : faþur • sin 

Helge reste denna sten efter Finn, sin fader 

Redan år 1690 nämns runstenen i Rannsakning efter Antikviteter, vår första 
fornminnesinventering då det beskrivs att runstenen står ”wid Rickstorpz brodh hardt när 
landzwagen”. Fästena efter den gamla landsvägsbron som kan man fortfarande se i närheten. 
Vadställen och broar var vanliga ställen att resa runstenar vid. Ibland nämns även namnet 
på den som byggde bron. Brostenarna ger oss kunskap om vikingatidens 
kommunikationsnät och är faktiskt den viktigaste källan när det gäller att rekonstruera 
vikingatidens vägnät. Att anlägga nya vägar och bygga broar var stora investeringar och 
det framgår av många runstenstexter att denna typ av samhällsstärkande insatser även 
kunde räknas till godo i livet efter detta. Även om inget anges om brobyggande på 
Rickelstorpsstenen talar läget intill ett gammalt brofäste på att den medvetet restes intill en 
vikingatida väg där den synts och kunde läsas av förbifarande. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitet: Högt unicitetsvärde. 
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16 Fångstgropen vid Täringstorp 
L1974:8261 Fångstgrop 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 50:1 

Fastighet: Täringstorp 1:3 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:8261 - 6404014, 484110 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Strax söder om lämningarna efter torpet Källstorp (Flisby 49:1) finns en mäktig, stensatt 
fångstgrop, tre meter i diameter och drygt två meter djup. En vall som sluttar upp mot 
fångstgropens mynning får den att se ut som en kulle med ett stort hål i. Fångstgropar för 
älg var inte stensatta utan liknar mer trattformade nergrävningar i backen, varför den 
stensatta gropen närmast får tolkas som en varggrop. Hur gammal varggropen är, är svårt 
att säga, men det är sannolikt att den tillkommit någon gång under 1800-talet. Gropen är i 
dag belägen i skogsmark i ett område som vid storskiftet betecknades som ”utmarken eller 
skogen”. Vid den tiden, ca år 1800, låg gropen precis utanför gården Täringstorps ängsmark 
och torpet Källstorp, på utmarkssidan om den hägnad som skiljde inägor och utmark åt.  

 

  

Den stensatta fångstgropen vid Givarp har högst troligt grävts för att fånga varg under 1800-talet. 
Foto ur Sevärda fornminnen och Kulturmiljöer i Nässjö kommun. Höglandets fornminnesförening. 

 

Preparatsvärde: Medel. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitetsvärde: Fångstgropar av denna karaktär är tämligen ovanliga i Nässjö 
kommun. 



543 
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17 Hällkistan vid Givarp  
L1974:7964 Stenkammargrav 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 10:1 

Fastighet: Givarp 1:3 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7964 - 6404311, 487803 

 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdering 
Vid Flisby stationssamhälle ligger gården Givarp. I åkermarken vid Givarp finns en mäktig 
fornlämning från den yngre delen av stenåldern, nämligen en hällkista i en stensättning 
inbäddad i rönnar, småbjörk och krusbärsbuskar. Hällkistan ligger centralt i den runda 
stensättningen och är 4 meter lång och 1 meter bred med markerade sidohällar och 
gavelhällar.   

Hällkistegravarna anlades under övergångstiden mellan yngre stenålder och bronsålder, en 
tid då människor började odla jorden och hålla stora boskapsflockar. Jordbruket låste 
människor till en plats på ett annat sätt än under jägarstenåldern när man rörde sig inom 
större territorier. Plötsligen blev jorden något att äga och slå vakt om. Detta bäddade dels 
för sociala hierarkier dels för behovet av att markera att man hade rådighet över ett område. 
De mäktiga stenkistegravarna kan ses både som en territoriell markering och en grav efter 
en mäktig kvinna eller man. När graven undersöktes 1922 hittade man brända ben, resterna 
av en sölja i brons samt en järnkniv. Den senare hörde till en sekundär begravning från 
järnåldern som kunde påvisas i graven.  
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Hällkistan var ursprungligen täckt av sten och såg troligen på håll ut som ett flackt röse. Under 
1700- och 1800-talet kom flera hällkistor i dagen när man plockade sten till byggnation från gravar 
i närområdet. Att man även kunde ta upp sekundära begravningar i stenpackningen vid sidan om 
hällkistan vittnar utgrävningen av denna grav om. Foto ur Sevärda fornminnen och Kulturmiljöer i 
Nässjö kommun. Höglandets fornminnesförening. 

 

Preparatsvärde: Högt, trots att graven redan har undersökts. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Det kan finnas många flera hällkistor i Nässjö kommun i rösen 
som ännu inte undersökts arkeologiskt. Det unika är att hällkistan är en av de få som går att 
se och dessutom är mycket välbevarad.   
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18 Sunnerängastenen  
L1974:7508 Runristning 
Tidigare RAÄ-nr: Flisby 102:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7508 - 6405186, 492628 

Södra Sunneränga 3:3, Sunnerängastenen ingår i Riksintresse för kulturmiljövården. 
Sunnerängastenen är nr 133 i Smålands runstenar. 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdering 
Kanske var Torbjörn den son som genom arvet efter sin far Glägg skulle förvalta och ha 
äganderätt till markerna kring Sunneränga. Stenens text får dock tolkas så att sonen är död 
och fadern reser stenen för att klargöra antingen att en annan av sönerna får ta jorden i 
anspråk, eller att Torbjörns barn är de som står på tur. Läget vid den viktiga huvudvägen 
mellan centrala Östergötland och Kalmar antyder att stenens budskap är mer än att en far 
sörjer sin döde son.  

Stenen är rikt utsmyckad, ovanligt rikt för att vara en småländsk runsten. Ett djur som 
kanske ska tolkas som en varg längst ner, ett kors längst upp och däremellan ett ornament, 
allt utfört i en förenklad Ringerikestil karakteristisk för 1000-talets förra del. Just i detta 
sammanhang är givetvis korset intressant. De senaste åren har olika arkeologiska 
undersökningar påvisat att ett kristet inslag i begravningsseder och ett tidigt 
kyrkobyggande kan dras ner i 900-tal. Det är möjligt att Glägg reste stenen för att visa att 
sonen och han själv hade anammat ett nytt sätt att reflektera över relationen liv/död och 
mellan människor. Glägg är ett ovanligt namn på runstenar i Sverige och binamnet betyder 
närmast ’den skarpögde’. Tolkar man namnet som Klack i stället går tolkningen mot 
bergsklack eller klump. Stenen står på Sunnerängas ägor; Sunneränga som ska tolkas som 
’den södra ängen’, men ligger längst norr i Flisby socken. Var låg den norra ängen? 
Ortnamnet är troligen mycket äldre än sockenindelningen och den norra ängen låg troligen 
en liten bit norrut  i södra delen av Bredestads socken. Står man vid stenen reser sig Flisby 
102:2 i bakgrunden, en gravhög som troligen också är från yngre järnålder. Några meter 
längre åt norr, står en annan lämning som visar var den gamla vägsträckningen gick fram, 
nämligen milstenen Flisby 219:1, rest i en annan tid och med ett annat budskap till de 
vägfarande. Runstenens text lyder i modern översättning: 

”Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn”.   
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Arvsrättigheter till mark ligger troligen bakom de kortfattade texterna om de personer som reste 
stenen och de personer de restes över. Innebörden bör ha varit solklar för samtida människor som 
passerade stenen. I en värld av ytterst få bilder förmedlade runstenens ornamentik viktiga budskap.  

Foto ur: Om runstenar i Jönköpings län. Jönköpings läns museum. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Högt unicitetsvärde. 
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Forserum socken 
19 Område Forserum-Gunnestorp 
 
L1974:7118 Stensättning, L1974:7255 Stensättning, L1974:7341 Stensättning, L1974:7411 
Röse, L1974:8189 Stensättning, L1974:7488 Stensättning, L1974:8101 Stensättning, 
L1974:7946 Stensättning, L1974:7250 Gravfält 
Tidigare RAÄ-nr: Forserum 1:1, 29:1, 32:1-35:1, 46:1-48:1 
 
Fastighet: Gunnestorp 1:2, Forserum 7:36, 7:40, 7:61 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7118 - 6396284, 467572; L1974:7255 - 6396340, 
467399; L1974:7341 - 6396385, 467544; L1974:7411 - 6396398, 467705; L1974:8189 - 
6396550, 467376; L1974:7488 - 6396536, 467492; L1974:8101 - 6397009, 468167; 
L1974:7946 - 6396844, 467997; L1974:7250 - 6397263, 468071 

 

 

Forserum 1:1, en av flera kvadratiska stensättningar som ligger längs en höjdrygg nordväst 
om Forserums samhälle. I förgrunden syns delar av kantkedjan av större klumpstenar. Vid 
arkeologiska undersökningar har det visat sig att tre av fyra kvadratiska stensättningar 
saknar en påvisbar grav, vilket gör att man brukar tolka dem som någon form av revir- eller 
gränsmarkering. De kan också tolkas som kenotafer: minnesmärken efter personer som dött 
på annan ort. 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningskoncentration på åsar mellan Kanarpmossen och Frickabäcken bestående av 
sammanlagt tre runda och tio kvadratiska stensättningar samt ett röse. Om gravarna 
förhåller sig till varandra i ett landskaps- och bebyggelsehistoriskt perspektiv är svårt att 
avgöra. Troligast är måhända att gravarna nordväst om Forserums samhälle och den 
koncentration som är belägen vid Gunnestorp inte har något mer gemensamt än likheter i 
gravformer och en rumslig närhet med varandra. Möjligen har Frickabäcken utgjort ett 
skilje mellan två domäner eller resursområden. 

 

Preparatsvärde: Medel till högt. 

Upplevelsevärde: Medel. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitet: Gravformerna är representativa för gravskicket i Nässjö kommun. 
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20 Område Kungsgraven 
 
L1974:7429 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Forserum 20:1 

Fastighet: Tryggarp 1:7 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7429 - 6394279, 468285 

 

 

Stora gravar belägna i tät barrskog är svåra att ge rättvisa på bild. Speciellt klurigt blir det när 
fornlämningen är en treudd med utdragna spetsar åt olika håll. När skogen är så tät att de inte kan 
fotograferas med drönare får bilden av treuddens mittparti duga som illustration. 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
På en låg moränrygg i barrskog, mellan brukningsvägar, ligger den så kallade Kungsgraven, 
en treudd som har 18 meter långa insvängda sidor. Treuddar finns såväl på äldre som på 
yngre järnåldersgravfält, stora och monumentala på gravfält med äldre former och något 
mindre på yngre järnåldersgravfält. De återfinns också ensamliggande på moränåsar i 
skogsmark som Kungsgraven. Vid de arkeologiska undersökningar som har gjorts i länet av 
treuddar har man påträffat gravfynd i treuddarna som ligger på yngre järnåldersgravfält 
(Nordström 2015). Det är fortfarande oklart om ensamliggande treuddar och de som finns 
på gravfält från äldre eller mellersta järnålder ska betraktas som gravar. Kanske var de 
ensamliggande treuddarnas roll inte bara som gravar utan också av symbolisk eller kultisk 
karaktär. Kanske signalerade de att marken i området var ianspråktagen. 

 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitet: Treuddar förekommer inom kommunen mest på gravfält. 
Ensamliggande treuddar med denna dimension är relativt ovanliga. 
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21 Område Axlarp med Dejlarör 
 
L1974:7565 Stensättning, L1974:6063 Stensättning, L1974:6064 Stensättning, L1974:7702 
Stensättning, L1974:7777 Stensättning, L1974:7863 Röse, L1974:7478 Röse, L1974:7732 
Röse, L1974:7905 Stensättning, L1974:7516 Stensättning, L1974:8156 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Forserum: 36:1-40:1, 42:2, 44:1, 63:1-64:1, 66:1, 68:1 

Fastighet: Axlarp 1:4, 1:5, 1:22, 1:24,  
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7565 - 6392429, 470791; L1974:6063 - 6392387, 
470814; L1974:6064 - 6392349, 470840; L1974:7702 - 6392333, 470891; L1974:7777 - 
6392292, 470941; L1974:7863 - 6392361, 471288; L1974:7478 - 6392282, 471042; 
L1974:7732 - 6392471, 470794; L1974:7905 - 6392546, 471119; L1974:7516 - 6392588, 
470393; L1974:8156 - 6392818, 470891 

 
 
Konstnären Nils Forshed gjorde en serie bilder där landskapet i Axlarp rekonstruerades från 
stenålder och fram till 1990. Rekonstruktionerna beserades på den vegetationsutveckling man kunde 
läsa ut av pollenanalyser och de fornlämningar som fanns på platsen. Bilden visar ett utsnitt av hur 
landskapet såg ut ett par hundra år efter Kristi födelse. Den stora graven i bildens mitt är Dejlarör 
som vid denna tid redan funnits i landskapet under kanske tusen år.  

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningsbilden i Axlarp är slående i det att de flesta av gravarna, som utgörs av tolv 
kvadratiska och tre runda stensättningar, ett kvadratiskt röse samt ett storröse, kan 
upplevas från vägen där gravarna ligger som ett pärlband mellan avtaget från riksväg 31 i 
väster och Axlarps östra inägomark. På ett ställa viker raden av gravar upp mot 
bronsåldersröset Dejlarör och antyder således att den uråldriga vägsträckningen på några 
ställen avviker från den nuvarande. Här är gravarna roll som markörer för rådighet över 
mark otvetydig; de skulle ses från vägen i ett landskap som i övrigt skilde sig markant från 
dagens. 
 

 



554 
 

I samband med anläggandet av nya riksväg 31 i början av 1990-talet kom Axlarp och 
Kullebo byar att bli föremål för omfattande arkeologiska och vegetationshistoriska 
undersökningar. Resultatet av undersökningarna blev forskningsprojektet ”Människa och 
miljö på småländska höglandet under 6000 år” som bedrevs av kvartärgeologiska 
institutionen vid Lunds universitet och Jönköpings läns museum. De vegetationshistoriska 
analyserna visade att man odlade spannmål i Axlarp redan 600 år före vår tideräkning, alltså 
under början på äldre järnålder. Vid denna tid hade det stora röset, i folkmun kallat 
drakröset eller Dejlarör, redan funnits på platsen några hundra år.  

Icke desto mindre var det under århundradena omkring Kristi födelse som de flesta gravarna 
i området anlades. Efter cirka tusen år, ca 400 år efter Kristus, lades odling och bebyggelse 
ner, och ekonomin under de närmaste århundradena, fram till medeltidens början, kom att 
basera sig på boskap som betade i skogsmark.  

Under tidig medeltid bosatte man sig åter i Axlarp och började på nytt odla spannmål. 
Under medeltidens första del, fram till ca år 1350, fanns ytterligare någon gårdsenhet i 
området förutom Axlarp. Den andra gården kom att läggas öde under senmedeltid. 
Undersökningarna i Axlarp visade oss hur landskap, bosättningsmönster och 
försörjningsstrategier förändrades över tid.  
 

 

Dejlarör i Axlarp är den största och mest iögonenfallande av de många gravarna i Axlarp. Det är 
givet att gravarna gav upphov till sägner, antingen om hur de kommit till, eller vad som drabbade 
den som letade efter skatter i gravröset. I Dejlarör ska enligt sägnen en drake ha bott och vaktat sin 
skatt. 
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Flera röjningsrösen finns också i Axlarpsområdet. Dateringar från dessa speglar hur man 
röjt för att få åkermark att odla både under äldre järnålder och under den medeltida 
expansionsfasen. Både under äldre järnålder och medeltid var åkrarna små. Det var 
boskapen som var den viktigaste resursen, inte spannmålsodlingen. Men det var ändå viktigt 
att odla för att kunna baka bröd, koka gröt och brygga öl.  

Förutom att forskningsprojektet resulterade i avhandling av kvartärgeologen Per Lagerås, 
skrevs boken ”Markens minnen” som bland annat innehåller konstnären Nils Forsheds 
bildsvit som visar markanvändningen i Axlarp under 6000 år. 
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Preparatsvärde: Högt. Omfattande arkeologiska undersökningar har gjorts i området, men 
kunskapsläget kan bara förbättras. 

Upplevelsevärde: Högt. Området behöver lyftas fram genom skyltning eller liknande. 

Pedagogiskt värde: Högt. Tack vare de arkeologiska och vegetationshistoriska rönen har vi 
god kunskap om förhistoria och medeltid i Axlarpsområdet. 

Representativitet: Gravbeståndet är representativt för fornlämningsbilden i kommunen. 
Det unika är den fördjupade kunskap vi har om bebyggelse och markutnyttjande i området 
under förhistorisk tid och medeltid till följd av forskningsprojektet ”Människa och miljö på 
småländska höglandet under 6000 år”. 
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22 Område Topperyd 
 
L1974:8138 Stensättning, L1974:8302 Stenkrets/stenrad 
Tidigare RAÄ-nr: Forserum 60:1-61:1 
 
Fastighet: Topperyd 2:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:8138 - 6390837, 473117; L1974:8302 - 6391005, 
473346 

 

 

 

Domarringar representerar en av de vanligaste gravtyperna i länet, nämligen stenkretsarna. 
Dessa kan ha olika form, men den runda, domarringen, är den vanligaste. Ofta återfinns 
stenkretsar och resta stenar på gravfält, men de kan också, som i Topperyd vara (till synes) 
ensamliggande (Flisby 61:1). Viktigt att komma ihåg är att domarringen sannolikt är 
omgiven av en eller flera låga ofyllda stensättningar som inte är synliga ovan mark, men 
som kan förväntas hittas vid en arkeologisk undersökning. Gravplatsen är således troligen 
mer omfattande än vad man kan tro utifrån den synliga domarringen. Domarringen i 
Topperyd restaurerades på 1940-talet.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
På rad längs något som bör ha varit en äldre färdsträckning är fyra stensättningar och en 
domarring belägen. Domarringen är den kanske mest iögonenfallande av gravarna med 
jämnstora stenar resta i en cirkel. Stenkretsen restaurerades på 1940-talet.  

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Medel till högt. 

Pedagogiskt värde: Medel till högt. 

Representativitetsvärde: Gravarna är representativa för fornlämningsbilden i Nässjö 
kommun. 
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23 Område Sniparps by  
 
L1974:7352 Stensättning, L1974:7561 Röse, L1974:7560 Röse, L1974:8201 Grav markerad 
av sten/block 
Tidigare RAÄ-nr: Forserum 10:1, 11:1-2, 12:1 

Fastighet: Sniparp 1:2, 1:15 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7352 - 6389356, 467415; L1974:7561 - 6389253, 
467071; L1974:7560 - 6389273, 467072; L1974:8201 - 6389148, 467409 

 

 

Två rösen (Forserum 11:1-2) i Saxalyckan intill körvägen genom Sniparp. 

  

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Svagt kuperat odlingslandskap som sluttar mot söder och öst med åker- och betesmark. 
Många kraftiga stenmurar och odlingsrösen. I området ligger en kvadratisk stensättning, 14 
meter lång och 1,2 meter hög, två rösen, 15 respektive 12 meter i diameter samt en rest sten. 
Den resta stenen står intill Sniparp södergård och utgör troligen en rest efter en grav eller 
ett gravfält. Området finns även i vanliga KMP.  

 

Preparatsvärde: Högt.  

Upplevelsevärde: Lågt.  

Pedagogiskt värde: Lågt. 

Representativitet: Gravformerna är representativa för fornlämningsbilden i Nässjö 
kommun. 
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24 Område Kullebo  
 

L1974:7731 Röse 
Tidigare RAÄ-nr: Forserum 62:1 

Fastighet: Kullebo 1:2 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1974:7731 - 6393046, 471543 

 

 

 
Röset, Forserum 62:1 i Kullebo. 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Kullebo är beläget strax norr om Axlarpskomplexet (se s. 38–40) och det kvadratiska röset 
med tio meter långa sidor (Forserum 62:1) får tolkas som en del av den fornlämningsmiljö 
som sträcker sig från Axlarp och åt norr och väster. Graven tillkom århundradena omkring 
Kristi födelse. I samband med besök på platsen våren 2018 upptäcktes ytterligare en 
kvadratisk stensättning några tiotal meter öster om Forserum 62:1. Objektet finns även i 
vanliga KMP. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Medel. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitet: Graven är representativ för äldre och mellersta järnålderns gravar i 
Nässjö kommun.  
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Malmbäck socken 
25 Område Slätteryd 
 
L1973:6433 Röse, L1973:5751 Stensättning, L1973:5827 Stensättning, L1973:6650 
Stensättning, L1973:6649 Stensättning, L1973:5969 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Malmbäck 39:1-41:1, 151:1-2, 152:1 

Fastighet: Slätteryd 1:2, 1:4, 1:7, 2:9, 2:14, S:1 (2:9 och 2:10) 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:6433 - 6388229, 470589; L1973:5751 - 6388522, 
470236; L1973:5827 - 6388998, 470264; L1973:6650 - 6389168, 471456; L1973:6649 - 
6389210, 471436; L1973:5969 - 6388779, 471245 

 

 

En av de många järnåldersgravarna i Slätteryd. 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningarna i Slätterydsområdet är representativa för fornlämningskoncentrationer i 
Nässjö kommun i allmänhet. Kvadratiska och runda stensättningar, ensamliggande eller i 
par, är belägna i mark som varit utmark och skog under historisk tid. Skogsplantage, 
sankmarker och oländig terräng gör att man i dag har svårt att skapa sig en klar bild av 
områdets förutsättningar för bosättning, odling och boskapsskötsel under bronsålder eller 
äldre järnålder. För att kunna komma närmare en förståelse för territoriella förhållanden 
under den period som gravarna representerar måste vi dock vidga blicken och ta med ett 
större område i analysen. Även då ser vi att ensamliggande gravar från brons- och äldre 
järnålder dominerar, men norr och väster om Slätteryd finns små gravfält med gravformer 
som även går in i yngre järnålder. Däremot saknas rena yngre järnåldersgravfrält helt. 
Avsaknaden av fornlämningar från yngre järnålder gör att vi kan tala i termer av en 
omläggning av försörjningsstrategi och bosättningsmönster vid övergången mellan äldre 
och yngre järnålder, något som får stöd av pollenanalyserna från Axlarpsområdet i närheten. 
Senast under tidig medeltid har man dock åter börjat bosätta sig i Slätterydsområdet, men 
då på ett annat läge, i närheten av de bästa odlingsmarkerna och där bra 
dräneringsförhållanden fanns. 

 

Preparatsvärde: Medel till högt. 

Upplevelsevärde: Lågt. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitet: Gravformerna är representativa för fornlämningsbilden i Nässjö 
kommun. 
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26 Område Brunseryd 
 
L1973:5982 Röse, L1973:5983 Fornlämningsliknande lämning, L1973:6591 Röse, 
L1973:6133 Röse, L1973:6669 Röse, L1973:6742 Röse, L1973:6260 Stensättning, 
L1973:5672 Röse, L1973:5814 Röse, L1973:6438 Röse, L1973:5818 Röse, L1973:6283 
Stensättning 
 
Tidigare RAÄ-nr: Malmbäck: 61:1-68:1, 70:1, 71:1, 252:1-2 

Fastighet: Brunseryd 1:7, 1:9-1:10, 1:12, 1:14      
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:5982 - 6377634, 467239; L1973:5983 - 6377232, 
467211; L1973:6591 - 6377230, 467029; L1973:6133 - 6377234, 466952; L1973:6669 - 
6377347, 467117; L1973:6742 - 6377106, 467373; L1973:6260 - 6377024, 467417; 
L1973:5672 - 6376921, 467417; L1973:5814 - 6377338, 467005; L1973:6438 - 6377413, 
467159; L1973:5818 - 6377787, 467360; L1973:6283 - 6377811, 467356 
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Gravarna i Brunseryd inlagda på storskifteskartan från år 1800. Höjdkurvorna från 
fastighetskartan har lagts in för att illustrera byns topografiska läge på ett höjdparti 
omgiven av flera mossar och småsjöar. Att gravar och den historiska byn sammanfaller 
betyder att man flera gånger under förhistorisk och historisk tid hittat de rätta 
förutsättningarna för bosättning och försörjning i området. Troligen speglar gravarnas läge 
på rad också att kommunikationen genom området funnits i ungefär samma läge under 
mycket lång tid. 

 

En av de många stensättningarna i Brunseryd. 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
I de allra flesta gravmiljöerna på höglandet med gravformer från bronsålder och äldre 
järnålder är gravarna belägna en bit bort från den historiska byn eller gården. Inte sällan 
ligger de i områden som varit utmark under historisk tid, eller endast några hundra meter 
från dagens odlade mark. Genom detta får vi en bild av att en bebyggelseförskjutning skett 
vid många tillfällen; tyngdpunkten i landskapet har ändrats från ett ställe till ett annat, 
bland annat vid övergången mellan äldre och yngre järnålder. 

I Brunseryd är det tvärt om. Här ligger de femton gravarna, rösen och stensättningar, mitt i 
inägomarken, i åkermark nära den historiska bytomten. 

Skärskådar vi de topografiska och hydrologiska förhållandena kring Brunseryd blir det hela 
logiskt; här finns ett höjdområde med goda förutsättningar för odling och boskapsskötsel 
beläget mellan ett flertal sankmarker och småsjöar. Från bronsålder och framåt har 
människor återkommit till området för att odla och hålla betesdjur. Under 1800- och 1900-
talet ökade åkermarksarealen markant och flera av de ståtliga gravarna är i dag belägna i 
åkermarken där de har kompletterats i kanterna med röjningssten från åkern. 

Stråket med gravar fortsätter norr om de centrala inägorna och förefaller nästan ligga på 
rad. Troligen har en kommunikationsåder gått genom området i årtusenden ungefär i 
samma läge som vägen på storskifteskartan och i dagens kartbild.     
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Två av gravarna i Brunseryd sedda från ovan. Kanterna har belamrats med röjningssten varför 
formen på gravarna framstår som tämligen ojämn. 

 

Preparatsvärde: Högt med avseende på gravarna och deras närmiljö. Möjligheten att även 
hitta förhistoriska bosättningsspår i området är stor. 

Upplevelsevärde: Medel till stort. Många gravar ligger i åkermark och ganska tomtnära. 
Gravarna i åkern har belamrats med stora mängder odlingssten. 

Pedagogiskt värde: Högt.  

Representativitet: Gravarna är representativa för fornlämningsbilden i Nässjö kommun.  
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27 Område Norra Hiarum 
L1973:5580 Röse 
Tidigare RAÄ-nr Malmbäck 21:1 
 
Fastighet: Norra Hiarum 2:7 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:5580 - 6386649, 471216 

 
Röset Malmbäck 21:1 är gigantiskt och närmast att likna vid ett svagt välvt plan av vällagda stenar. 
Bilden ger inte rättvisa åt fornlämningen som borde ta sig mycket bra ut sedd från ovan. 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Ett kvadratiskt röse, 1,5 meter högt och med 15 meter långa sidor är beläget på ett krön av 
en moränrygg. 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Medel med möjlighet att bli högt om tillgängligheten blir enklare. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representationsvärde: Röset är representativt för de många ensamliggande rösena från 
framför allt bronsålder i Nässjö kommun.  
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28 Område Pengarör i Söndrarp 
L1973:6652 Röse, L1973:6520 Stensättning, L1973:6069 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Malmbäck 29:1-3 

Fastighet: Söndrarp 1:9, 1:18 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:6652 - 6384140, 464898; L1973:6520 - 6384144, 
464874; L1973:6069 - 6384181, 464838 

 

 

Tät vegetation intill och på fornlämningen i kombination med stark sol gör tyvärr att fornlämningar 
blir svåra att göra rättvisa på bild. Pengaröret är magnifikt och platsen borde röjas fram och 
tillgängliggöras för besökare. 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Strax intill vägen mellan Malmbäck och Ödestugu ligger ett stort röse, 19 meter i diameter 
och ca 1,6 meter högt. En tämligen stor grop finns i rösets mitt och möjligen tillkom denna 
då vägen intill skulle byggas och sten behövdes till detta. Det är också möjligt att gropen är 
en del av konstruktionen och att graven egentligen är någon form av ringröse, eftersom 
gropen är så pass jämn.  En treudd och en möjlig rund stensättning ligger några tiotals 
meter längre västerut. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Lågt. Tät skog, buskar och krattvegetation gör att fornlämningen inte 
kommer till sin rätt. Treudden är svårhittad och svåravgränsad pga av den täta skogen. 
Stora röjnings- och skyltningsinsatser måste till för att upplevelsevärdet ska bli högt. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representationsvärde: Fornlämningstyperna är representativa för fornlämningsbeståndet i 
Nässjö kommun. 
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29 Hjortafällan, kortlivad och mycket väbevarad torpmiljö  
L1973:5749 Lägenhetsbebyggelse 
Tidigare RAÄ-nr: Malmbäck 209:1 

Fastighet: Klappa 1:3 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:5749 - 6379457, 472086 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdering 
Mitt i skogen, en bit åt nordöst från gården Klappa kan man gå rakt på en låg stenmur. 
Börjar man följa den inser man snart att den bildar en närmast 250 x 60 meter stor oval. 
Utanför muren står skogen tät, åt väster finns en mosse och åt öster vidtar områden med 
storblockig morän. Muren avgränsar inägorna till de två kortlivade torpen som gick under 
namnet Hjortafällan och som enligt husförhörslängder fanns på platsen mellan ca 1850 och 
1920. Här bodde t.ex Kristin i Hjortfällan, en lokal filantrop som gick under namnet 
”Malmbäcks helgon” (Malmbäcks årskrönika 1990:34–36). I området finns rester efter minst 
två bostadshus i form av spismursrösen med var sin skylt med namnet Hjortafällan. Utöver 
detta finns en källare, syllstenar efter överloppsbyggnader samt röjningsrösen. Välröjda ytor 
visar fortfarande var det funnits åker och äng, det odlade biologiska kulturarvet finns i form 
av rester efter prydnadsbuskar och förvildade lökväxter. Miljön utgör ett pedagogiskt 
exempel på hur lämningar efter en torpmiljö kan se ut. Framför allt är det en plats som 
vittnar om en omfattande investering i att bygga hus, odla åker och röja äng, lägga upp sten 
i murar och rösen samt plantera prydnads- och nyttoväxter i en tid som präglades av 
befolkningsökning och nyodling. Den icke-mantalsatta bebyggelsen i form av torp och 
backstugor ses ofta på som fattigare än den mantalsatta bebyggelsen, men ett välskött torp 
kunde ha samma materiella standard som en lågt mantalsatt gård. Den begränsade tid som 
torpen fanns på platsen gör området till en tidskapsel med stort preparatsvärde för den som 
vill studera materiell kultur eller odlat biologiskt kulturarv under den klassiska ”torp-
perioden”. 
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Hembygdsföreningen har markerat spismursrösena efter de två torpens boningshus genom att sätta 
ner skyltar med namnet Hjortafällan. På så sätt finns en påminnelse i landskapet om de två torpens 
kortvariga existens. Foto: Ådel V. Franzén, Jönköpings läns museum. 

 

Hjortfällans inägor omges av en sammanhängande stenmur som i dag är nerrasad på vissa ställen. 
På insidan av stenmuren finns åkrarna som röjdes på stenmaterialet som återfinns i de intilliggande 
murarna. Foto: Ådel V. Franzén, Jönköpings läns museum. 
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Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Lämningar efter lägenhetsbebyggelse är en av de vanligaste 
fornlämnings- och kulturlämningstyperna i Jönköpings län. Hjortafällans välbevarade spår 
efter bebyggelse, åkrar, ängsmarker och avgränsningselement gör den till en unik 
representant för denna lämningstyp.  

 
 

 

Området för Hjortafällen vid storskiftet 1817, lagaskiftet 1865 och slutligen den ekonomiska kartan 
från 1950. Hjortafällan låg som ett torp under byn Klappa. Ur lagaskifteskartan framgår vilken 
möda som lagts ner på hus, åkrar och ängar fastän torpet endast var bebott och uppodlat mellan ca 
1850 och 1920. 
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Norra Sandsjö socken 
30 Område Grimstorp-Hattsjöhult 
L1973:7542 Gravfält, L1973:7175 Röse, L1973:7767 Gravfält, L1973:7844 Stensättning, 
L1973:7923 Röse, L1973:7924 Röse, L1973:7465 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Sandsjö 62:1, 63:2, 65:1-69:1 

Fastighet: Hattsjöhult 1:5, 1:33, 1:36 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7542 - 6380187, 482137; L1973:7175 - 6380296, 
482395; L1973:7767 - 6380037, 482452; L1973:7844 - 6379872, 482841; L1973:7923 - 
6379816, 482835; L1973:7924 - 6379388, 482875; L1973:7465 -6379434, 482730 

 

 

 
Utdrag ur Lagaskifteskartan över Hattsjöhult från 1830. Lantmätarna som var verksamma i 
Jönköpings län ritade sällan ut fornlämningar i kartorna, trots att de enligt instruktionerna skulle 
anteckna platsen för ”gamla monument”. Här är ett undantag där lantmätaren ritat ut två 
kvadratiska och tre runda strukturer. Cirklarna i norr är en del av gravfältet Norra Sandsjö 65:1 
och kvadraten längst i söder motsvarar stensattningen 112:1. Ytterligare en utritad kvadrat 
redovisar en ännu inte registrerad kvadratisk stensättning i området.  

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningarna bestående av rösen och stensättningar från bronsålder och äldre järnålder, 
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dels belägna på gravfält (Norra Sandsjö 62:1, 65:1), dels ensamliggande är belägna inom ett 
ca 48 hektar stort område. Området intill Lillesjön och de bördiga jordarna där har 
uppenbarligen varit attraktiva för människor under flera tusen år. Medan de fysiska spåren 
efter odling är få från de tidigaste bosättningsfaserna i området finns både inom det aktuella 
området och i närheten många områden med fossil åkermark i form av områden med 
röjningsrösen av ålderdomlig typ (både registrerade och ej registrerade i FMIS). Ett system 
av hägnader som skiljt olika markslag från varandra eller fungerat som interna uppdelningar 
i åkermark finns inom norra delen av området (Norra Sandsjö 114:1-3). 

Preparatsvärde. Högt för gravarna, den fossila åkermarken och omkringliggande ytor. Obs 
att gravar och fossil åkermark troligen representerar olika tidsskikt. 

Upplevelsevärde: Medel. Flera av gravarna inom det studerade området ligger tämligen 
nära stigar och småvägar i gles barrskog, medan andra är belägna i tät barrskog. Ytterligare 
några finns i jordbruksmark. Många har samma karaktär som omkringliggande 
röjningsrösen. Dock finns möjlighet att lyfta fram gravarna och miljöerna kring dessa 
genom anläggande av stig med skyltar vid varje fornlämning.  

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Gravarna är representativa för fornlämningsbeståndet i Nässjö 
kommun. Blandningen av gravfält och ensamliggande monumentalgravar gör dock att 
området får en större variationsrikedom. 
 

 

En av stensättningarna som måste ha varit fullt synlig både från sjön och från vägsträckningar uppe 
på höjderna. Den täta skogen som ofta omger de storslagna gravarna gör att vi i dag inte har en 
möjlighet att förstå fornlämningen i samspel med landskapet.  
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31 Område Hälleved-Möcklamo 
 
L1973:7310 Stensättning, L1973:7613 Stensättning, L1973:7614 Fornlämningsliknande 
lämning, L1973:7697 Röse, L1973:7772 Röse, L1973:7773 Fossil åker, L1973:7324 
Stensättning, L1973:7849 Stensättning, L1973:7616 Stensättning, L1973:6952 Röse, 
L1973:7031 Röse, L1973:5103 Stensättning, L1973:5243 Stensättning, L1973:5244 
Stenkrets/stenrad, L1973:4776 Röse, L1973:5390 Stensättning, L1973:5088 Stensättning, 
L1973:5089 Stensättning, L1973:4508 Vägmärke 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Sandsjö 56:1, 90:1-94:1, 96:1-97:1, 104:1-106:1, Nässjö 128:1-
132:1, 140:1-142:1 
 
Fastighet: Glipe 1:6, Hälleved 1:1, Källestorp 1:1, Möcklamo 1:2–1:3, Äpplaskog 1:3, 2:1 

Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7310 - 6379766, 487799; L1973:7613 - 6376235, 
487586; L1973:7614 - 6376298, 487794; L1973:7697 - 6376786, 488119; L1973:7772 - 
6376770, 487911; L1973:7773 - 6376833, 487888; L1973:7324 - 6377109, 488113; 
L1973:7849 - 6377093, 487265; L1973:7616 - 6375824, 488385; L1973:6952 - 6375819, 
488289; L1973:7031 - 6375653, 488412; L1973:5103 - 6378155, 488236; L1973:5243 - 
6378404, 488247; L1973:5244 - 6378383, 488407; L1973:4776 - 6378377, 488324; 
L1973:5390 - 6378475, 488473; L1973:5088 - 6378381, 488176; L1973:5089 - 6378430, 
488096; L1973:4508 - 6379171, 487989 

 

Den kvadratiska formen på rösen och stensättningar är nästan lika vanlig som den runda. 
Ovala, triangulära och rektangulära former finns också representerade bland 
fornlämningarna i Nässjö kommun, men de är ovanligare. Vad representerade de olika 
gravformerna? Och är alla verkligen gravar? Flera kvadratiska stensättningar har 
undersökts inom Jönköpings län och det intressanta är att de ofta saknar både kropp och 
gravgåvor och snarast bör tolkas som minnesmärken över någon som dött på annan ort, 
eller som markeringar av ianspråktagen mark.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningsstråk från Hälleved i norr till Möcklamo i söder i anslutningen till Solgenåns 
dalgång är mycket fornlämningsrikt och innehåller såväl en hällkista i en rektangulär 
stensättning, åtta rösen av bronsålderskaraktär, resta stenar, domarringar som cirka femton 
runda och kvadratiska stensättningar. Det 3,5 kilometer långa och ca 1 kilometer meter 
breda stråket har utgjort ett tidigt centralt område för bronsåldern och den äldre 
järnålderns människor. Troligtvis får området tolkas som ett centrum för kultutövning, 
maktstrategier och ackumulerad rikedom. En landskapsanalys, topografiskt såväl som 
arkeologiskt, historiskt-geografiskt och ortnamnsmässigt skulle vara önskvärt för att 
närmare kunna ringa in vad som gjort området till vad det var. Hur anknyter det till andra 
liknande områden i Nässjö-Vetlandabygden och hur samvarierar fornlämningarna från 
bronsålder och järnålder med lämningar från tidigare och senare epoker? 

 

Preparatsvärde: Högt om man ser området som helhet. 

Upplevelsevärde: Lågt till högt. Fornlämningarna är spridda över ett mycket stort område 
och ligger såväl i jordbruksmark som i skogsmark. Skyltning och en karta med föreslagen 
reserutt skulle kunna ge besökarna en bättre bild av området. 

Pedagogiskt värde: Högt. Områdets historia är mer än de gravar som tas upp i översikten. 
Här kan man fundera kring äldre territoriell indelning, gravarna i landskapet samt 
bosättningsmönster under äldre tid. 

Representativitetsvärde: Fornlämningarna är representativa för fornlämningsbeståndet i 
Nässjö kommun, dock är hällkista i kvadratiskt röse av mer unik karaktär. 
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32 Område Guthult 
L1973:6857 Röse, L1973:7415 Stensättning, L1973:7612 Röse, L1973:6947 Stensättning, 
L1973:7026 Stensättning, L1973:7027 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Sandsjö 71:1-76:1 

Fastighet: Guthult 1:3, 1:4 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:6857 - 6374869, 485509; L1973:7415 - 6374906, 
485563; L1973:7612 - 6374763, 485471; L1973:6947 - 6374802, 485522; L1973:7026 - 
6375249, 485478; L1973:7027 - 6375175, 485439 

 

 

Röset var mer än bara en grav. Den arbetsinsats som byggandet av ett storröse medförde 
signalerade att den som fått denna typ av grav var en kvinna eller man som rankades högt 
utifrån dåtida kriterier. Den förbipasserande kunde säkert läsa in mycket mer information av 
den majestätiska graven än vad vi kan i dag eftersom vi saknar ingångar till stora delar av 
bronsålderns idévärld.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Grupp om två rösen, 21 respektive 14 meter i diameter och 1,1 meter höga, samt två 
stensättningar, cirka 10 meter i diameter och 0.5 meter höga, i dominerande läge på båda 
sidor av vägen Bodafors-Möcklamo. Det stora röset är skadat av stentäkt och röjningssten 
har påförts. Cirka 300 meter norr om denna grupp finns på moränrygg i barrskog en 
kvadratisk stensättning med 8 meter långa sidor och 0,8 meter hög. 

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Medel till högt. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representativitetsvärde: Gravtyperna är representativa för fornlämningsbeståndet i 
Nässjö kommun. 
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33 Fossil åkermark och gravar i Norra Sandsjö 
 
L1973:7192 Röse, L1973:7785 Stensättning, L1973:7338 Stensättning, L1973:7867 
Runristning, L1973:6864 Gravfält, L1973:7866 Stensättning, L1973:8331 Stensättning, 
L1973:8482 Stensättning, L1973:7996 Stensättning, L1973:7522 Stensättning, L1973:6926 
Stensättning, L1973:6845 Stensättning, L1973:6927 Stensättning, L1973:7857 Område med 
fossil åkermark, L1973:7017 Område med fossil åkermark, L1973:7604 Område med fossil 
åkermark, L1973:7016 Fossil åker, L1973:7786 Röse, L1973:7756 Stensättning, L1973:7267 
Röse. 

Tidigare RAÄ-nr: Norra Sandsjö 6:1, 8:1, 9:1, 11:1, 12.1, 120:1, 139:1, 142:1-3, 143:1, 166:1-
4, 176:1, 178:1, 212:1-3 

Fastighet: Sandsjö 1:1, 2:1, 2:3, 2:25, Prinsnäs 1:2, 1:3, 1:7 
Området är beläget inom Riksintresse för kulturmiljövård Norra Sandsjö. 

Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7192 - 6369069, 484628; L1973:7785 - 6368913, 
485809; L1973:7338 - 6368943, 485881; L1973:7867 - 6369273, 486080; L1973:6864 - 
6369278, 485493; L1973:7866 - 6368626, 485813; L1973:8331 - 6368330, 485827; 
L1973:8482 - 6368356, 485776; L1973:7996 - 6368370, 485752; L1973:7522 - 6368767, 
485817; L1973:6926 - 6368784, 485784; L1973:6845 - 6368785, 485770; L1973:6927 - 
6368800, 485765; L1973:7857 - 6368193, 485792; L1973:7017 - 6367878, 486866; 
L1973:7604 - 6367893, 486743; L1973:7016 - 6367809, 486654; L1973:7786 - 6368286, 
485997; L1973:7756 - 6368533, 485810; L1973:7267 - 6368240, 485755 

 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Den fossila åkermarken i Norra Sandsjö är en av länets mest intressanta och komplexa 
fornlämningar. Inom ett område som är nästan 1,5 kilometer långt och upp till 350 meter 
brett finns dels ca femtio bandformade åkerparceller, en ca 300 meter lång fägata, hägnader 
av sten samt hundratals röjningsrösen. Inom och i anslutning till området finns flera gravar 
från bronsåldern och den äldre järnåldern. Norr om området finns resterna av ett gravfält 
från yngre järnålder, och på en udde öster om kyrkan står den magnifika runstenen som 
omtalar sex generationer.  

När man först började intressera sig för den fossila åkermarken på 1980-talet var 
utgångspunkten att stenröjning i samband med odling skett här framför allt under just 
bronsålder och äldre järnålder, det var ju dessa perioder gravarna representerade. Men 
genom begränsade arkeologiska undersökningar vet vi nu att man började stenröja i 
området under vikingatid och fortsatte fram till 1600-talet. Icke desto mindre är området så 
stort att det bör ha odlats av många människor och under mycket lång tid. Bandparcellerna 
antyder att åker har delats upp mellan olika brukare. Sockencentrum i Norra Sandsjö bestod 
egentligen endast av prästgården och någon by utöver detta är inte känt. Troligtvis har det 
funnits flera gårdar här under brons- och äldre järnålder då man rest mäktiga gravar i 
området, samt under den yngre järnåldern och medeltiden då vi vet att man röjt sten för att 
få odlingsbar åkermark. Var fanns huset som människorna bodde i under förhistorisk tid och 
medeltid? Kanske ligger de inne i området, under röjningsrösena om de är äldre än dessa, 
eller på några av de större röjda ytorna som finns på vissa ställen mellan röjningsrösena, 
terrasskanterna och hägnaderna.   
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1986 genomförde arkeologen Leif Gren vid Riksantikvarieämbetet en kartering av den fossila 
åkermarken. Alla kryssen är röjningsrösen och i den sydöstra och norra delen av den fossila 
åkermarken finns bandparceller som är avgränsade med terrasser eller stensträngar.  
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Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt inom den norra delen av området som är belägen i hagmark, lägre 
inom den del som är belägen inom planterad skogsmark. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: De väl avläsbara strukturerna inom den fossila åkermarken: 
terrasserna, stensträngarna samt fägatan gör den fossila åkermarken i Norra Sandsjö mer 
unik i sin sammansättning än många andra områden med fossil åkermark. Även element 
med hög representativitet, såsom röjningsrösen och gravar från bronsålder och äldre 
järnålder, finns inom området.  

  



582 
 

34 Runstenen vid Norra Sandsjö prästgård 
 
L1973:7867 Runristning 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Sandsjö 12:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7867 - 6369273, 486080 

Runstenen är belägen inom Riksintresse för kulturmiljövård Norra Sandsjö. 

 

 
Kulturhistorisk bedömning och värdering 
Runstenen på åsen strax öster om Norra Sandsjö kyrka restes i en tid då rättigheter till 
mark började formuleras på ett nytt sätt. Genom att hänvisa till gångna generationer som 
hade bott på samma plats kunde man hävda sin rätt till, kanske en form av odalrätt, till 
marken. Sex släktled bakåt kan man komma från Ärinvard som lät resa stenen efter sina 
förfäder Hägge, Hära, Kal, Hära och Tegn.  

Runstenar restes ofta vid vägen, där den kunde bli sedd av många. Kanske gick en väg 
söderut uppe på åsen där stenen står, eller också markerar den en vinterväg som gick över 
sjön.  
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Foto ur: Sevärda fornminnen och Kulturmiljöer i Nässjö kommun. Höglandets fornminnesförening. 
 
Runstenar restes oftast utmed vägsträckningar där dess budskap kunde nå de 
förbipasserande. Åsar var bra lägen för vägar och stenen står verkligen uppe på en ås. 
Vintertid var vintervägarna mycket viktiga. På isen kunde tyngre transporter ske. En given 
vinterväg borde vara vid näset nordost om Norra Sandsjö, men kanske gick även en 
vinterväg över sjön nedanför runstenens läge.  

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Högt. 

Pedagogiskt värde: Högt. 

Representativitetsvärde: Trots att några andra runstenar finns i Nässjö kommun är stenen 
vid Norra Sandsjö unik vad gäller inskriptionen och vad den förmedlar. 
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Norra Solberga socken 
35 Område Vässleda  
 
L1973:6795 Gravfält, L1973:7984 Röse, L1973:7986 Stensättning, L1973:7987 Röse, 
L1973:6936 Stensättning, L1973:7835 Stensättning, L1973:6941 Stensättning, L1973:7466 
Stensättning, L1973:7531 Fossil åker, L1973:7532 Stensättning  
Tidigare RAÄ-nr: Norra Solberga 10:1, 17:1, 32:1-33:1, 36:1, 45:1, 71:1-74:1 

Fastighet: Vässleda 1:2, 1:4, 2:2 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:6795 - 6399372, 487697; L1973:7984 - 6399015, 
487040; L1973:7986 - 6399237, 487251; L1973:7987 - 6399337, 487207; L1973:6936 - 
6399366, 486993; L1973:7835 - 6398839, 486902; L1973:6941 - 6399404, 486609; 
L1973:7466 - 6398723, 487154; L1973:7531 - 6398990, 487230; L1973:7532 - 6399429, 
487219 

 

 
 
Det talas ofta om bruket av vårt kulturarv. Ett exempel på detta är kanske rastkojan som placerats 
mitt i domarringen, Norra Solberga 17:2.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Fornlämningarnas spridning i landskapet säger något om forntida bebyggelsemönster samt 
var de viktiga kommunikationslederna gick. Gravarna skulle synas och genom arkeologiska 
undersökningar vet vi att gravar låg i anslutning till människornas boplatser och gårdar. 

Området väster och söder om Vässleda är i dag en enda stor utmark och om vi studerar 
äldre kartor över området ser vi att området var utmark även längre tillbaka medan 
Vässledas bytomt och åkermark legat i samma område som i dag sedan åtminstone mitten av 
1600-talet och troligen sedan medeltid. Inom Vässledas utmark finns tre rösen, tre 
kvadratiska och sex runda stensättningar samt en domarring (Norra Solberga 17:1-2, 45:1, 
70:1-2, 71:1, 72:1) . Under bronsålder och äldre järnålder då gravarna anlades bör det ha 
funnits bosättning och odling, betesdrift och andra aktiviteter inom det som senare kom att 
bli Vässledas utmark. Uppe på höjderna på ömse sidor om Boån har troligen äldre 
vägsträckningar funnits från vilka man kunnat se gravarna. Vid någon tidpunkt, troligen vid 
övergången till yngre järnålder kom bebyggelsen att koncentreras till det läge där den 
ligger i dag. Det var också då man började begrava människor på gravfältet strax söder om 
bytomten (Norra Solberga 10:1). Området finns även i vanliga KMP.  

 

Preparatsvärde: Medel till högt. Gravarna i sig utgör de vanliga gravformerna inom denna 
del av kommunen, men i gravarnas närområde bör boplatslämningar från brons- och 
järnålder finnas. 

Upplevelsevärde: Lågt till medel. Gravarna är belägna i en miljö dominerad av 
skogsplantage och hyggen, sankmarker och svårframkomlig terräng. Gravfältet (Norra 
Solberga 10:1) har visst upplevelsevärde. 

Pedagogiskt värde: Högt. Vässledakomplexet med gravar från brons- och äldre järnålder i 
en utmarkskontext och gravfältet från yngre järnålder framme vid bytomten gör att vi på ett 
begripligt sätt kan resonera kring bebyggelseförflyttning och bygdeförtätning under yngre 
järnålder. 

Representativitetsvärde: Fornlämningarna är representativa för bronsåldern och 
järnålderns gravskick i Nässjö kommun. Den rumsliga samvariationen mellan 
fornlämningar från bronsålder/äldre järnålder å ena sidan och yngre järnålder å andra sidan 
är mer ovanlig. 
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36 Område Gullarp-Havsvik-Johannesberg 
 
L1973:7833 Röse, L1973:7171 Röse, L1973:7239 Stensättning, L1973:7238 Röse, 
L1974:6605 Stensättning, L1974:6674 Röse, L1974:7899 Röse, L1974:8200 Fossil åker 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Solberga 29:1-31:1 
 
Fastighet: Gullarp 1:7, Havsvik 1:3, Johannesberg 1:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7833 - 6399998, 489043; L1973:7171 - 6399911, 
489049; L1973:7239 - 6399981, 489160; L1973:7238 - 6399846, 489044; L1974:6605 - 
6400570, 488846; L1974:6674 - 6400558, 488859; L1974:7899 - 6400495, 488920; 
L1974:8200 - 6400500, 488881 

 

 

 
 
Ett röse på ett hygge omgivet av planterad granskog. Ingenting i den omgivande miljön bär 
prägel av det landskap som fanns här för tretusen år sedan. Till exempel har granen endast 
tusen år på nacken i denna del av Småland. Men röset har nog sett tämligen likadant ut 
under årtusendena. Det är kanske därför man fascineras av dessa utropstecken som ger oss 
en liten skärva av ett sen länge förflutet landskap.  
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
På krönet av en nord-sydlig moränrygg ligger sju gravar fördelade på två koncentrationer. 
Gravarna utgörs av rösen och stensättningar, varav en kvadratisk; gravtyper som 
representerar bronsåldern och äldre järnålder. Den södra gravkoncentrationen besöktes i 
fält. Fornlämningarnas karaktär och deras läge i landskapet bör tolkas som markeringar av 
rådighet över markresurser i området. De har varit menade att synas och har haft ett 
symbol- och signalvärde för sin samtid. 

 

Preparatsvärde. Högt för gravarna och omkringliggande ytor. 

Upplevelsevärde: Medel till högt. Området är svårtillgängligt och inga stigar leder till 
gravarna. Gravarna är mycket välbevarade. 

Pedagogiskt värde: Medel till högt 

Representationsvärde: Gravarna är representativa för gravbeståndet inom Nässjö 
kommun.  
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37 Område Snarebo  
 
L1973:7677 Röse, L1973:7622 Stensättning, L1973:7830 Stensättning, L1973:7831 Röse, 
L1973:7255 Stensättning 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Solberga 12:1-16:1  

Fastighet: Snarebo 1:1 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7677 - 6393897, 487135; L1973:7622 - 6393978, 
487116; L1973:7830 - 6394104, 487242; L1973:7831 - 6393905, 487340; L1973:7255 - 
6394365, 487137 

  
Den kvadratiska stensättningen Norra Solberga 14:1 med sin mittsten som rests under senare tid. 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Spridda gravar av främst äldre järnålderskaraktär inom ett ca 50 hektar stort område som 
till större delen består av granskog. Området finns även i vanliga KMP. 
Preparatsvärde: Högt för gravarna tillsammans med omkringliggande ytor där lämningar 
utan synlig markering ovan jord kan finnas i form av spår efter samtida bebyggelse. Medel 
för gravarna i sig.  

Upplevelsevärde: Lågt. Området ligger i vad som i dag är uppväxt skog och omgivande 
vegetationen, särskilt sommartid, gör att gravarna kan vara svåra att upptäcka för den som 
inte är fackman.  

Pedagogiskt värde: Medel. 
 
Representativitetsvärde: Hög representativitet. Gravarna i området speglar de gravtyper 
som vanligen präglar äldre järnålderns gravbestånd i Jönköpings län.  

Övriga fornlämningar i området: Från Norra Solberga 14:1 och norrut mot gården 
Snarebo finns fossil åkermark i form av ett område med röjningsrösen av ålderdomlig 
karaktär, troligen speglar de odling i området under medeltid och tidigmodern tid. 
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38 Fornborg på Vittingsberget 
 
L1973:7679 Fornborg 
Tidigare RAÄ-nr: Norra Solberga 24:1 

Fastighet: Hamnaryd 1:10 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:7679 - 6394348, 492444 

 

  
Kring de partier av fornborgen där den inte begränsades av branta stup finns stenpackningar efter 
utrasade stenmurar. 
 

Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
På krönet av Vittingsgsberget och med ett brant stup åt väster ligger fornborgen som 
möjligen uppfördes århundradena kring Kristi födelse. Området som fornborgen täcker är ca 
250 meter långt i nord-sydlig riktning och 50 till 100 meter brett. Ställvis syns kraftiga 
stenpackningar efter murar som med tiden rasat ut. Kanske har platsen tjänat som 
tillflyktsort i osäkra tider och den magnifika utsikten har gjort borgen till ett ställe att spana 
efter fiender i en orolig tid. Borgen är tillgänglig från norr genom en stig som leder uppför 
berget, där en 40 meter lång stenmur avgränsar området. Från platsen har man utsikt mot 
öster där man kan skymta Eksjö i fjärran.  Borgen är belägen inom militärt skjutfält.  
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Idag skuggar skogen för en eventuell spaningsaktivitet från fornborgen. I ett öppnare landskap bör 
översikten ha varit oslagbar.  

 
Preparatsvärde: Hög till medel. I ett landskapshistoriskt sammanhang är borgen mycket 
intressant som preparat eftersom den berättar om organisationen av järnåldersbygder och 
deras försvar. Sannolikheten för att påträffa fynd i anläggningen som skulle kunna datera 
den är ganska liten. 

Upplevelsevärde: För närvarande är upplevelsevärdet lågt eftersom fornborgen är belägen 
inom ett militärt skyddsområde dit allmänheten inte har tillgång utan tillstånd. 
Upplevelsevärdet skulle ändras till Högt om allmänheten gavs tillträde.  

Pedagogiskt värde: Hänger ihop med föregående. Men trots svårigheterna att få tillträde 
till fornborgen får det pedagogiska värdet betecknas som högt. 

Representativitetsvärde: Fornborgen är unik. Endast tre fornborgar är kända i Jönköpings 
län: förutom Vittingsberget, en i Aneby kommun och en i Jönköpings kommun. 
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Nedanför fornborgen åt väster finns ett brant stup. Fornborgar associerar ofta till låglänt liggande 
borgar som på Öland eller i Kalmar län, men olika typer av borgar har haft olika funktion och kan 
även skilja sig åt vad gäller datering. Borgarna kan ha haft flera syften, men en anknytning till 
aktiviteter i orostider ligger nära till hands. 
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Nässjö socken 
39 Område Hultarp 
 
L1973:8683 Begravningsplats, L1973:8088 Minnesmärke  
Tidigare RAÄ-nr: Nässjö 36:1-37:1 

Fastighet: Hultarp 2:14 
Koordinater i SWEREF 99 TM: L1973:8683 - 6384018, 485674; L1973:8088 - 6384054, 
485665; 

 

 

 

Den äldsta avbildningen av S:ta Valborgs kapell hittar vi i en karta över byn Hultarp ur 
Agnete Horns jordebok från 1668. Det första kapellet, som nämns redan 1328, hade vid 
denna tid rivits och ett nytt hade byggts ca 1650. Texten i kartan: ”S: Walborg, ett gammalt 
Capelle” bör gå tillbaka på just det faktum att en föregångare funnits på platsen. I en yngre 
karta från 1815 finns ett torp intill platsen för kapellet, men själva kapellsplatsen har inte 
ritats ut. Åker- och ängsgärdet i närheten kallades dock Kapellsgärdet. Minnet av kapellet 
hade levt kvar i generationer. 
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Platsen för S:ta Valborgs kapell idag (2015). Inga spår av kapellet syns ovan mark, men rester av 
stenmurar som en gång omgav kyrkogården kan skönjas i marken inne bland träden.   

 

 

En minnessten påminner om vad som en gång funnits på platsen: ”Här stod S Valborgs kapell som 
nedbrändes under Kalmarkriget 1612”. 
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Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Under medeltiden hölls marknad i Hultarp. Hur gammal denna marknad var vet man inte, 
men 1473 försökte Sten Sture den äldre få den stoppad. Troligen var det köpmännen från 
Jönköping som låg bakom detta eftersom de redan på 1300-talet försökt organisera handeln 
med bönderna i trakten. Läget för en marknadsplats i Hultarp var ypperlig då fem socknar, 
fyra härader och två gamla landsvägar strålade samman här. Här finns i dag de övertorvade 
resterna av S:ta Valborgs kapell som omnämns i en förteckning över kyrkor och kapell i 
Linköpings stift 1328. Eftersom Valborg var ett helgon som dyrkades i Nordtyskland, är det 
troligt att det anlades av jönköpingsborna som hade goda handelsförbindelser med både 
tyskar och danskar via Laga- och Nissastigarna. 

Av okänd anledning raserades kapellet under tidigt 1600-tal, kanske i samband med 
Kalmarkriget 1612. Kapellet bör ha varit av trä på stengrund, och tämligen lätt att förstöra. 
Traktens stormän och bönder försökte sedan förgäves få till stånd en återuppbyggnad och så 
sent som 1728 avslogs en begäran om att få grunda en särskild kapellförsamling. På platsen 
restes 1940 två minnesstenar, en över kapellet och en över marknaden. Strax intill ligger en 
gårdsbyggnad och en stenkällare från 1880.  

 

Preparatsvärde: Högt. 

Upplevelsevärde: Lågt - medel. 

Pedagogiskt värde: Medel. 

Representationsvärde: Högt unicitetsvärde.  
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Ordförklaringar 
Absid 
Halvrund koravslutning i kyrkor. 
Utbyggnaden täcks vanligtvis av ett 
halvkupolformat tak.  
 
Blindering 
Dekorativ försänkning i tegelmur. 
 
Brutet tak  
se Tak. 
 
Byggnadsstilar 
och deras svenska tillämpningsperioder: 
 
Romansk stil 1120-1240 
Gotik 1240-1540 
Vasarenässans 1540-1640 
Karolinsk barock 1640-1730 
Rokoko Nyklassicismen: 1735-1765 

Gustaviansk stil 1765-1800 
Empire (Karl Johansstil) 
Stilimitationer: 

1800-1840 

Schweizerstil, 
nyrenässans 

1840-1900 

Jugend 1895-1915 
Nationalromantik 1900-1920 
20-talsklassicism 1920-1930 

 
 
Burspråk  
Utbyggt fönsterparti som skapar en 
utbuktning i fasaden. Förekommer såväl i 
tegel som trä och putsade varianter. 
 
Corps-de-logi 
Huvudbyggnad på herrgård eller säteri, 
vanligen ordnat så att flyglar inramar 
gårdsplanen. 
 
Detaljplan 
Dokument som beskriver ett begränsat 
område av en kommun och som reglerar 
bebyggelsen och användningen av mark- 
och vattenområden mm. 
 
Dubbelkammarstuga 
Parstugetyp där det ena rummet ersatts 
av två kamrar. 
 

Engelsk park 
Parkanläggning i anslutning till t.ex. 
herrgårdar som naturligt ansluter till 
omgivningen och är stämningsskapande 
med slingrande stigar till utkiksplatser, 
paviljonger och små tempelliknande 
byggnader. Vanlig från 1700-talets slut 
som motvikt till barockens geometriska 
och tuktade parker. 
 
Enkelstuga 
Hus bestående av ett stort rum, förstuga 
innanför entrén och en förstukammare, 
eller förstukök. Ursprungligen uppfördes 
enkelstugan i en våning men mot slutet av 
1800-talet byggdes den även i 1 1/2 
våningar. 
 

 
Enkelstuga t h med en faluröd fasad i trä.  
 
Fasad 
En byggnads framsida eller annan 
yttersida. 
 
Fatabur 
Förvaringsbyggnad för en herrgårds 
lösegendom, utrustning, kläder etc. Jfr 
bod, förråd, magasin. 
 
Flygel(-byggnad) 
Byggnad placerad i vinkel mot eller 
parallellt med huvudbyggnaden. 
 
Foder 
Lister runt fönster.  
 
Franskt fönster  
Stort dubbelfönster utan mittpost som går 
ner till golvet och därför kan användas 
som dörr.  
 
Frontespis  
Fasadparti, ovanför taklisten, ofta 
fortsättning av fasadens mittparti. 
Gavelformat eller rakt. 
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Byggnadens mittparti visar en frontespis i 
takfallet. 
 
Fronton  
Prydnadsgavel i form av en triangel eller 
båge, som krön över dörrar, fönster eller 
ovanför taklisten.  
 
Fönsterband  
Sammanhängande rad av fönster och 
mellanstycken. 
 
Fönsteromfattning (foder)  
Lister runt fönster.  
 
Gavelröste  
Den triangulära översta delen av gaveln 
på ett hus med sadeltak. 
 
Gesims  
Utskjutande listverk längs en fasad eller 
takfot.  
 
Hackerör  
Förhistoriska odlingsrösen. Benämningen 
kan härledas till hackbruk. 
  
Hemman  
Jordegendom, bostad, hem. Satt i mantal. 
Se också: Mantal. 
  
Hålväg 
Väg, ridstig, där användandet av vägen 
har slitit ner den så att en dikesliknande 
fördjupning har bildats. Hålvägar är i 
många fall förhistoriska vägar. 
  
Hörnkedja  
Vertikal rad av hörnstenar som framträder 
mot den övriga murytan. 
  
Klungby  
Bebyggelsetyp med gårdarna samlade i 

klunga utan bestämd ordning.  
 
Kolonn  
Fristående pelare med bas och kapitäl.  
 
Konsol  
Utskjutande stöd, format som vinkel, med 
bärande eller stödjande funktion.  
 
Korrugerad plåt  
Tunn, vågformad plåt, ofta använd som 
takmaterial. 
  
Lanternin  
Liten taköverbyggnad med fönster.  
 
Linbastu (linbasta)  
Byggnad avsedd for torkning av lin och 
säd. 
 
Locklistpanel  
Mycket vanlig form av panel, 
mellanrummet mellan de bredare 
bottenlisterna täcks med smalare 
locklister. Se också: Panel.  
 
Lunettfönster  
Halvcirkelformat fönster.  
 
Mantal  
Äldre mått på skattekraft. Den jordareal 
på vilken en bonde med hushåll ansågs 
"fullsutten", alltså att bonden och dess 
hushåll kunde klara sitt levebröd.  
 
Offerkälla  
Vattenkälla som är eller varit föremål for 
religiös kult.  
 
Områdesbestämmelser  
Dokument som inom ett begränsat 
område utanför detaljplan (alltså utanför 
”samlad bebyggelse”) i vissa avseenden 
reglerar dels bebyggelsen, dels 
användningen av mark- och 
vattenområden mm. 
Områdesbestämmelser upprättas bland 
annat för att säkerställa att syftet med 
översiktsplaner uppnås eller att ett 
riksintresse skyddas. 
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Panel  
Fasadbeklädnad, oftast av trä. 
 
Parstuga  
Hus med två stora rum på ömse sidor om 
en förstuga och ett kök. Hustypen är 
vanlig från 1700-talets slut och byggdes i 
1 1/2 våning. Till en början hade huset 
oinrett loft, men alltefter som gårdens 
välstånd ökades, lade man till flera 
stockvarv. Mangårdsbyggnaden försågs 
sedan med veranda och mot 1800-talets 
slut byggdes denna i två våningar och 
glasades in. 
 
Pilaster  
Flat väggfast pelare med bas och kapitäl. 
Lisén saknar dessa element.  
 
Radby  
Bebyggelsetyp med gårdarna i rad utefter 
en bygata. 
  
Regelverk  
Ett sätt att bygga väggar. Fack av 
fyrkantsvirke byggs och fylls med 
isolering. Täcks sedan med någon form av 
papp, duk, skivor, panel eller en 
kombination av flera. 
  
Resvirke  
Träbyggnadsteknik där väggar utgörs av 
stående stockar eller tjockare brädor. 
Resvirkets motsats är liggande timmer.  
 
Revetering  
Putsbeklädnad på byggnad med 
trästomme. Som underlag for putsen 
används hönsnät, småpinnar, tegelplattor 
eller vassmattor. 
 
Risalit  
Svagt framskjutande parti av en fasad, går 
från grund till tak.  
 
Rusticering/rustik  
Huggen sten(-mur) där ytan skjuter ut 
framför murlivet, så att fogarna markeras. 
Att efterlikna detta i puts kallas också 
rusticering. Vanligen är det 
bottenvåningen som görs rustik. 
  

Salsbyggnad  
Byggnad med sexdelad plan med en 
central sal och en mindre förstuga framför, 
omgiven av fyra kamrar, varav en tjänade 
som kök. Byggnadstypen förekommer i 
högreståndsmiljö från 1600-talets senare 
del. 
  
Skiffertak  
Tak med täckning av skiffer (stenplattor) i 
form av överläggsplattor.  
 
Skiftesverk  
Träbyggnadskonstruktion med bärande 
ramverk av stående stolpar. Mellan 
stolparna fylls väggen av infalsat liggande 
timmer eller plankor. 
 
Spont  
Fog mellan bräder/plankor/panel som 
bildas av not (urholkning) och fjäder 
(utstickande del). 
 
Spritputs 
Typ av puts som är uppblandad med grovt 
sandmaterial så att ytan blir knottrig eller 
skrovlig, till skillnad från slätputs som ger 
en jämn yta av fint bruk. 
 
Spröjs 
List som delar av glaspartier i fönster. 
 
Spån 
Tunt huggna träspån som läggs på taket 
som taktäckningsmaterial. Underhålls 
med tjära. 
 
Sticktak 
Tak med täckning av stickspån. Stickspån 
sågas eller hyvlas av trä och är en tunnare 
variant av spån. Se också: Spån. 
 
Säteri 
Frälsegård som alltså inte behövde betala 
skatt, ursprungligen adelsmannens 
sätesgård. Herrgårdsanläggningen skulle 
vara ståndsmässigt bebyggd och jorden 
brukas. 
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Tak 
 
 
           
                          
                           Mansardtak.  
 
 
 
                           Pulpettak. 
 
 
 
 
                            
                           Sadeltak. 
 
 
 
 
                           Sågtak. 
 
 
 
 
                           Säteritak. 
 
 
 
                          Tälttak. 
 
 
 
 
       
 
 
 
                          Valmat mansardtak. 
 
 
 
 
                        Valmtak. 
 
Takfot 
Skärningslinjen mellan vägg och yttertak.  
 
Taksprång  
Den del av taket som sticker ut utanför 
huskroppen.  

Taktassar  
Den del av takstolen som är synlig under 
takfallet. 
  
Tandsnitt 
Listornament i form av en rad tätsittande 
och regelbundet ordnade kubformer på 
listens undersida. 
  
Topografi  
Terrängförhållanden. 
  
Torgby  
Bebyggelsetyp där gårdarna är samlade 
runt ett torg. 
  
Torp  
Under medeltiden ett mindre nybygge, 
senare en ej skattlagd gård som 
arrenderas av brukaren mot t.ex. 
dagsverksplikt enligt ett torparkontrakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Torp med sadeltak.  
 
Tvillingstuga  
Två sammanbyggda enkelstugor, 
ursprungligen utan invändig förbindelse 
och med separata entréer. 
  
Utkragning  
Ett successivt utskjutande murparti, oftast 
med bärande funktion.  
 
Vindskiva  
En täckbräda framför takets gavelkant 
som hindrar vinden från att fläka upp 
taktäckningen. 
  
Översiktsplan  
Dokument som beskriver den långsiktiga 
planeringen av all bebyggelse, mark- och 
vattenområden i en hel kommun.  
 
Överstycke  
Foder ovanför dörr eller fönster. 
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