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1
Överblick

Förundersökningen klargör vilka värden som fastigheten
innehar och hur dessa skyddas genom relevant lagstiftning.
Förundersökningen påvisar därmed vilka utgångspunkter som
åtgärder bör förhålla sig till med utgångspunkt i lagstiftningens
krav på varsamhet och förbud mot förvanskning.
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Sammanfattning
Utredningen av aktuellt område inom Häradsjorden 1:1
visar på tre karaktärsområden:
•

Kulturlandskap med historisk funktion som utmark,
odlingslandskap och häradsrättsplats. Rättsplatsen
har en funktionell koppling till tingsplatsen i
sockencentrum, och ingår i Riksintresset SlakaLambohov.

•

Torp från 1700-talet, ursprungligen uppfört
för militärmusiker vilken representerar den
torpbebyggelse som kan kopplas till Slaka
sockencentrum. Torpmiljöerna har ett funtionellt
samband med sockencentrum, och bedöms utgöra
ett fysiskt uttryck sockencentrumet Slaka inom
Riksintresset Slaka-Lambohov. Byggnaden bedöms
vara särskilt värdefull i enlighet med PBL, och bör
bevaras.

Bevarad kilsågad panel, torpets östra gavel
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•

F.d. vägstation ursprungligen uppförd av Hanekinds
härads vägkassa, senare kompletterad och förvaltad
av Vägverket i samband med att väghållningen,
i likhet med flera andra samhällsfunktioner,
förstatligades under mitten av 1900-talet.
Anläggningen består av tre byggnader: ett
garage, en maskinhall samt en sand- och saltlada.
Maskinhallen bedöms vara särskillt värdefull i
enlighet med PBL, garaget och sand- och saltladan är
kulturhistorsikt värdefulla, och har miljöskapande
värde. Relevansen bedöms vara regional-nationell,
där få bevarade exempel förekommer av de
ickestandardiserade tidiga vägstationerna. Vidare
bedöms miljön tydligt berätta om bilismens
utveckling under 1900-talet. Vägstationer har inte
ingått i det svenska bevarandeprogrammet för
vägar och vägmiljöer, exempel på vägstationer som
kulturminnen finns dock i Norge.

Uppdrag, syfte och metod
I planprocessen för del av fastigheten Häradsjorden
1:1 finns behov av ett kunskapsunderlag i form
av en utredning, sk. antikvarisk förundersökning,
med kulturhistorisk värdering, prioritering samt
övergripande rekommendationer för kommande
detaljplan. Utredningen består av en rapport som
omfattar en landskaps- och bebyggelseanalys som skall
fungera som underlag för beställaren i den fortsatta
planprocessen
Den antikvariska förundersökningen beskriver platsens
förutsättningar och kulturhistoriska värden och
lämnar förslag på förhållningssätt som skall främja en
fortsatt läsbarhet av platsens kulturhistoriska identitet.
Utredningen skall belysa fyra förhållanden:
•

Torpmiljön med byggnader och trädgård.

•

Kopplingen till rikintresset för kulturmiljövård
Slaka-Lambohov.

•

Dokumentation av Trafikverkets anläggning.

•

Kulturlandskapsvärden i och omkring planområdet.

Den antikvariska förundersökningen skall identifiera
och beskriva de kulturhistoriska värden som finns inom
planområdet genom en inventering och värdering av
befintlig miljö. Förundersökningens tar även hänsyn
till en bredare kontext eftersom de övergripande
kulturhistoriska strukturerna och sammanhangen
sträcker sig utanför planområdet. De åtgärder som
utförs inom planområdet kan medföra konsekvenser för
kulturmiljön utanför området.
Utifrån klassificeringen görs en känslighetsanalys som
belyser i vilken grad miljön tål förändring utan att skada
de kulturhistoriska värdena. Rapporten inkluderar även
råd och riktlinjer inför kommande detaljplan.

Syfte
Utredningen är förutsättningslös, det vill säga att
utredningen inte tar ställning till något speciellt
förslag till förändring eller bevarande. Utredningen
har avgränsats så att den identifierar förutsättningar,
kulturhistoriska värden och förslag på förhållningssätt
som ska främja en fortsatt möjlighet till läsbarhet av
den kulturhistoriskt intressanta miljön i förhållande till
en viss åtgärd.
Den beskrivande texten i kulturmiljöutredningen ska
vara vägledande vid bygglovsprövning.

Metod
Värderingen baserar sig på Boverkets
författningssamling (BFS 2016:6) gällande enskilda
byggnaders och den sammansatta bebyggelsens värde.
Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets (RAÄ)
Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval där miljöns
bärande berättelser och dess fysiska uttryck identifieras
och det görs en bedömning av hur fullständig och
relevant miljön är ur kulturhistorisk synvinkel.
Som en del av den kulturhistoriska värderingen ingår
en avgränsning av vilket kulturhistoriskt sammanhang
och vilken historia miljön representerar och berättar.
Avgränsningen i tid är därför en del av utredningen och
analysen av kulturmiljön. Metoden baseras på inläsning
av historiska källmaterial, kartöverlägg samt fältbesök.

Avgränsning
Utredningen är avgränsad till det aktuella
planområdet, samt dess sammanhang i det omgivande
kulturlandskapet. Utredningen omfattar inte arkeologi,
det förhistoriska sammanhangen tas upp i rapporten
Förundersökning vid Häradsjorden 1:1, Östergötlands
museum 2013.

Uppdraget är utfört av byggnadsantikvarie Cecilia
Lindqvist samt Charlotte Mårland under vintern 20172018.
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2
Att vårda,
utveckla
och stärka
kulturmiljön
Nationella kulturmiljömål
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas.
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa
till kunskap, bildning och upplevelser.
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen
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Plan- och bygglagens krav
Andra kapitlet
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal
allmänna intressen. Där anges bland annat att man ska
ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens
natur- och kulturvärden. Ett bebyggelseområdens
särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga
och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga
karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.
Vid prövning av en detaljplan ska
kulturmiljöperspektivet vägas in. Som ett
allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central
och ibland avgörande aspekt för lämpligheten i att
bebygga ett markområde. Särskild hänsyn ska alltid
tas till kulturvärdena på en plats, till exempel ska
utformning och placering göras som är lämplig utifrån
kulturvärdena på platsen. Vid planläggning ska särskilt
värdefulla kulturmiljöer skyddas, och ändringar och
tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag

Åttonde kapitlet
I Plan- och bygglagen hanteras särskilt värdefull
kulturmiljö genom förvanskningsförbudet och
avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.
Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en
förvanskning. För att undvika en förvanskning måste
därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter
identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga
till grund för val av ändringar och vidare exploatering,
för att det kulturhistoriska värdet inte ska minska.
Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas
av alla, såväl kommunen som fastighetsägare och
hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid
alla åtgärder som berör miljön.

Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar
vid planläggning i särskilt värdefulla miljöer. Det är
kommunens ansvar att det allmänna intresset bevakas
och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat ansvar
att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna
vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte
ska utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt
värdefulla kulturmiljön och ska även besluta om
lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott
skydd för miljön.
Den kulturhistoriska värderingen utmynnar i att flera
byggnader har ett kulturhistoriskt värde som motsvarar
lagstiftningens begrepp särskilt värdefull.
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PLAN- OCH BYGGLAG (2010:900)
2 kap 3§ och 4 §
3§ Planläggning enligt denna lag ska
med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt
mellankommunala och regionala
förhållanden främja // en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, energi och
råvaror samt goda miljöförhållanden i
övrigt//
4 § Vid planläggning och i ärenden om
bygglov eller förhandsbesked enligt
denna lag får mark tas i anspråk för att
bebyggas endast om marken från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet.

8 kap 17 §

Ändring av en byggnad och flyttning
av en byggnad ska utföras varsamt så
att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.

8 kap 13 §

En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga
enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap 7 §
2. tomter i de avseenden som omfattas
av skyddsbestämmelser i en detaljplan
eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden

BOVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR SÄRSKILT VÄRDEFULL BYGGNAD
(BFS 2016:6, 1:2213)
En byggad kan vara en sådan särsilt värdeful byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL
antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del
av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader gäller även för
bebyggelseområden.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. 		
Exempel på detta är:
•

Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion
som nu har blivit sällsynt.

•

Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor,
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvilkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska
ideal samt värderingar och tankemönster.

•

Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller
verksamheter.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. 		
Exempel på detta är:
•

Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens
genombrott, immigration eller emigration.

•

Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade
i sin samtid.

•

Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om
äldre material och teknik.
En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda
estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk
gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och
utsmyckning.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt
sammanhang. Exempel på detta kan vara byggnader som haft stor betydelse i ortens
sociala liv eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.
I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett
visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma
förhållande.
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga
karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av
dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
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Särskilt värdefulla byggnader
inom utredningsområdet
Torpet Högdal

F.d. Vägstationen - Maskinhallen

Torpet hör till Slakas äldsta bebyggelse, och
representerar den enklare torpbebyggelsen som
uppfördes på den gemensamt ägda utmarken för
allmännyttiga ändamål.

Vägstationen visar på väghållningens utveckling från
vägkassor till statligt ansvarsområde, från 1930-talets
lokalt utvecklade ofta enklare byggnader till 1950-talets
standadiserade byggnadstyper. Miljön berättar om
bilismens utveckling under 1900-talet.

Byggnaden uppfördes som bostad åt en militärmusiker,
och visar på det gemensamma samhällsansvaret inom
de historiska häradena. Torpet är en tydlig representant
för de sociala och ekonomiska villkor som förenade de
jordägande böndernas ansvar med de jordlösas roll i
samhället.
Torpet hör till en av de starkaste berättelserna i
regionens historia, det militära kulturarvet, landets
försvar förre reformen 1901, som har ursprung i
1500-talet. Torpet inkvarterade soldater ur Första
livgrenadjärsregementet, Stångebrokompaniet,
rusthållet 28 i Lilla Åby.
Torpets äldsta del är från 1700-talet, och äldre
byggnadsdelar finns bevarade. Tapetlager och blandade
fasadpanel vittnar om en bostadsmiljö som succesivt
utvecklats, men med en välbevarad karaktär och
utfomrning. Byggnaden har, trots eftersatt underhåll,
en välbevarad karaktär och relativt få tillägg från
1900-talet.

Vägstationen består av tre byggnader där
maskinhallen har en tydlig särställning genom sin
arkitektoniska utformning och inramning med allé av
hängbjörkar. Byggnadens övervåning har innehållit
personalutrymmen med bland annat kök och visar på
förbättrade arbetsförhållanden. Souterrängvåningen
har fungerat som maskinhall, och visar på byggnadens
funktionella syfte.
Området i sin är en tydlig representant för
samhällsutvecklingen under det tidiga 1900-talet,
med ett skifte från lokalt till nationellt ansvar för
infrastrukturen där bilismens genombrott ställer nya
och högre krav på standardisering.
Garagelängan samt sand- och saltladan bedöms ha
ett kulturhistoriskt värde som positivt bidrar till
förståelsen av helhetsmiljön. Byggnaderna är dock av en
enklare och standardiserad utformning.

Trädgården har successivt utvecklats från odlingsmark
till trädgård, med bevarade äldre fruktträd och
traditionella växter så som syren samt senare
kompletteringar från mitten av 1900-talet.

Maskinhallen med souterrängvåning bedöms vara en
särskilt värdefull byggnad då den representerar en
regionalt utvecklad byggnadstyp, och präglas av ett
tydligt estetiskt anslag. Björkallén bedöms vara en del
av miljöns gestaltning.

Torpet med tillhörande trädgård bedöms vara en
helhetsmiljö, och är är som sådan en särskilt värdefull
byggnad med trädgårdsanläggning av enklare karaktär.

•

Masinhallen visar på samhällsutvecklingen, där
väghållningsansvaret har utvecklats från lokala
vägkassor till en statlig verksamhet.

•

Torpet är uppfört före 1920, och representerar en
historisk byggnadskategori som idag är relativt
sällsynt.

•

Byggnaden visar på en lokalt utveckad maskinhall,
med ett särpräglat formspråk.

•

Torpet visar på historiska samhällsförhållanden, och
avspeglar livsvilkoren för militärer och andra icke
jordägande.

•

Vägstationen i sin helhet representerar den
väghistoriska utvecklingen i landet, och en viktig
lokal samhällsfunktion.

•

Torpträdgården visar på den successiva övergången
från odlingsmark till trädgårdsanläggning, där den
egna kåltäppan var förutsättningen för hushållet.
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Värdering av och byggnader
Begreppet kulturhistoriskt värde definieras av
Riksantikvarieämbetets plattform för värdering och urval
som ”de möjligheter materiella och immateriella företeelser
kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och
förståelse av olika skeenden och sammanhang samt därigenom
människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden
som råder idag”.

Värderingen redovisas i två nivåer:
Särskilt värdefull byggnad
Kulturhistoriskt värdefull byggnad med 		
miljöskapande värde.
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Råd och riktlinjer för att
bibehålla kulturvärden

F.d. vägstation
•

Maskinhallen bör undersökas för möjligt bevarande.

•

Den dubbelsidiga björkallén bör bevaras och
integreras i den nya bebyggelsen.

Centrala siktlinjer i landskapet skall bevaras.
Den visuella kopplingen galgbacken och Slaka
sockencentrum med kyrkbacke och historisk
tingsplats får ej brytas. Siktlinjer mot Skeda
sockencentrum bör även beaktas.

•

Den enkelsidiga björkallén bör bevaras, och utgör
redan idag en del av närmiljön i 1960-tals området.

•

Åsdymlingens höjder som reser sig i landskapet
bör inte bebyggas då det riskerar att konkurera
med Slaka sockencentrums dominanta placering i
landskapet.

•

•

Läsbarheten av odlingslandskapet bör säkerställas
genom att bebyggelse placeras långt indragen från
vägen för att bevara ett ”rum” som präglas av det
öppna odlingslandskapets karaktär.

Ny bebyggelse bör inte uppföras i den övre delen
av Åsdymlingens sluttningar då det påverkar
landskapets läsbarhet och riskerar att konkurrera
med Slaka sockencentrums dominanta läge i
slättlandskapet.

•

Nya bostadshus på bebyggda fastigheter bör
placeras bakom äldre bebyggelse där så är möjligt.

•

Ny bostadsbebyggelse bör inte uppföras nära
landsvägen, där landskapet sedan historisk tid
dominerats av det öppna landskapet. Marken kan
med fördel prickmarkeras i detaljplan.

•

Befintlig bebyggelse i närområdet präglas av lägre
byggnadsvolymer. Nya byggnader bör utgöras av
maximalt ett plan med inredd vind, s.k.”1,5 plan”,
alternativt suterräng om 2 plan.

•

Historiska namn och funktioner inom området kan
med fördel användas vid namngivning av nya gator
inom området för att synliggöra platsens historiska
tidsdjup.

Landskap
•

•

De medeltida vägarnas struktur bör bibehålla
sin nyvarande sträckning, och inte rätas ut eller
breddas

•

Befintliga äldre träd bör inte fällas om inte risk
föreligger.

Torpet Högdal
•

Byggnaden utgör en historisk miljö som har
god förmåga att förmedla bebyggelsen i Slakas
tidsdjup. Torpet bör restaureras och återställas till
bostadsmiljö.

•

Trädgården bör återställas efter den arkeologiska
undersökningen. Befintliga fruktträd är av särskild
vikt att bevara, träd som medför en risk för skada på
omgivning bör dock fällas. Vid återplantering skall
äldre namnsorter prioriteras.

•
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Rekonstruktion av torpträdgården med tidoch sorttypiskt växtmaterial bör göras, äldre
trädgårdsgångar bör friläggas.

Nybyggnation

Pendel- och samåkningsparkering
•

Pendel- och samåkningsparkering bör inte
placeras inom det historiskt öppna landskapet.
Befintliga strukturer inom vägstationen kan med
fördel undersökas som en alternativ placering för
parkeringsytor.

Känslighet för förändring
Känslighetsanalysen utgår ifrån risken att de kulturhistoriska
värdena förstörs eller minskar vid förändring och tillägg.
Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att ta emot nya
inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde
påtagligt förändras.
Grunden i analysen är de värdebärande uttryck, strukturer
och samband som är särskilt nödvändiga för företeelsens
helhet och relevans. Utan dessa riskerar miljöns möjlighet till
kunskapsförmedling att gå om intet.
Stora och dominerande uttryck och tydliga samband har högre
potential att klara viss förändring. Små och subtila uttryck
har högre känslighet, vilket kan motivera en buffertzon. Detta
gäller även samband som har påfrestats eller är otydliga
exempelvis genom att strukturen har brutits, omvandlats eller
byggts om.

Känsligheten redovisas i tre nivåer:
Hög känslighet
Medelhög känslighet
Låg känslighet
Viktig vy med relevans till
riksintresset
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3
Kulturhistorisk
utredning

Den kulturhistoriska värderingen genomförs enligt
Riksantikvarieämbetets Plattform för Värdering och urval.
Värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berättelse,
denna utgörs av en tids- eller processkontext eller en blandning
av de två. I det andra steget identifieras vilka uttryck som är
bärande och möjliggör att berättelsen är utläsbar i detta steg
ingår även en bedömning i vilken grad miljön återspeglar
berättelsen och hur relevant berättelsen är.

17

Kulturhistorisk värdering
KRITERIER FÖR
KULTURHISTORISK VÄRDERING
1.

MÖJLIGHET TILL KUNSKAP
OCH FÖRSTÅELSE

Vilka karaktärsdrag, egenskaper.
uttryck och särarter är kopplade till
den avgränsade historien?

2.

KULTURHISTORISK HELHET

3.

KULTURHISTORISK RELEVANS

Hur väl ger miljön en fullständig bild
av den större kontexten?
I vilken grad är företeelsen
kännetecknande, har utgjort förebild
eller var varit särskilt betydelsefull
ur ett internationellt, nationellt,
regionalt eller lokalt perspektiv?

Bevarad trädridå, nordsidan av torpet
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Det aktuella området har två tydligt läsbara berättelser,
vilka båda anknyter till Häradsjorden som kollektivt ägd
mark.
Torpet Högdal ansluter till en berättelse om kollektivt
markägande inom härades sedan medeltiden, där
torpmiljöer uppförts inom häradsallmänningar.
Den f.d. vägstationen uppfördes av Hanekinds härads
vägkassa, vilket visar på det tidiga 1900-talets kollektiva
vägunderhåll, och senare övergången till statligt ansvar.

Kollektivt markägande med medeltida
tidsdjup

Bilismens utveckling-vägunderhåll, från
häradets vägkassa till statligt ansvar

Det aktuella planområdet ligger inom Hanekinds s.k.
häradsallmänning. Utredningsområdet med omgivande
landskap berättar om en samhällstuktur med ett
funktionellt tidsdjup som funnits under historisk
tid med grund i de medeltids landskapslagarna. Ur
landskapet går det att utläsa en berättelse om att delar
av marken i det sk häradet varit samägd och därigenom
samlat många kollektivt ägda samhällsfunktioner.
Häradsallmänningarna bestod av utägor, men här
kom även allmännyttiga gemensamma funktioner att
placeras, så som soldattorp, fattigstuga och galgbacke.

Inom utredningsområdet finns en vägstation som
bedöms vara ett sentida uttryck för häradallmänningens
allmännyttiga funktion, men även bilismens utveckling
under 1900-talet.

Inom det aktuella planområdet finns ett torp med
omgivande odlingslandskap som bedöms vara kopplade
till berättelsen om häradsallmänningens historiska
kontinutet.
Av torpet Högdal återstår idag enbart huvudbyggnaden.
Stora delar av trädgården har gått förlorade under den
arkeologiska utgrävningen. Trädgårdens västra del
har bevarade växter från torpmiljön, främst fruktträd,
men även vissa buskar. Den åkermark som tidigare
tillhörde torpet Högdal har i och med den arkeologiska
utredningen grävts upp och all matjord och intillstående
träd har fällts. Torpets ladugård är riven.
Sammansättningen av de olika funktionerna med torp,
odlingslandskap, koppling till sockencentrum, tingsplats
och galgbacke bedöms utgöra en tydlig illustration av
häradsallmänningens samhällsfuntion från senmedeltid
och framåt.
Relevansen bedöms vara regional-nationell, där
häradsallmänningar i länet är typiska och viktiga i
berättelsen som det historiska samhällets utveckling.

Fysiska uttryck
•

Den f.d. galgbacken som är belägen på en höjd
intill två landvägar och väl synlig från kyrkan och
sockencentrumet strax norr om utredningområdet.

•

Häradets sandtag på Åsdymligen som efterlämnat en
kuperad terräng i skogspariet.

•

De befintliga vägnäten som har historisk kontinuitet
där de sammanstrålar mot kyrkan.

•

Den förhistoriska tingsplatsen i sockencentrum.

•

Det öppna odlingslandskapet.

•

Småskaliga torpmiljöer intill landsvägen.

Anläggningen tillkom under 1930-talet och uppfördes
på häradsallmänningen av Hanekinds vägkassa, som
ansvarade för det gemensamma vägunderhållet
inom området. Staten övertog ansvaret för
vägunderhållningen 1944, och under 1950-talet tillkom
sand- och slatladan efter en typstandardkonstruktion.
Vägstationsverksamheten bedrevs på platsen fram till
1980-talet.
Vägstationen med sina tre byggnader är en komplett
anläggning som visar utvecklingen från en enkel
garagelänga, maskinhall med arkitektoniska värden
samt en sand- och saltlada av typkonstruktion.
Relevansen bedöms vara regional-nationell,
där få bevarade exempel förekommer av de
ickestandardiserade tidiga vägstationerna. Vägstationer
har inte ingått i det svenska bevarandeprogrammet
för vägar och vägmiljöer, exempel på vägstationer som
kulturminnen finns dock i Norge.

Fysiska uttryck
•

Garagelänga av enklare karaktär, uppförd av
vägkassan.

•

Maskinhall i souterrängvåning med överbyggnad
för personalutrymme. Byggnaden är uppförd under
övergången från klassisism till modernism med ett
stramt formspråk, och uppfördes av vägkassan.

•

Sand- och saltlada från 1950-talet av standardtyp,
uppförd av Vägverket.

•

Björkallé från Gamla Kalmarvägen till maskinhallen,
samt ensidig björkallé på fastighetens södra sida.
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Befintliga ställningstaganden
Det nationella övergripande miljömålet God bebyggd miljö
grundar sig på att det kulturella, historiska och arkitektoniska
arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer
sam platser och landskap bevaras, används och utvecklas. För
kulturmiljön tillämpas Kulturmiljölagen, Miljöbalken samt
Plan- och bygglagen.

Kulturmiljölagen
Planområdet omfattar fornlämningsmiljöer, vilka
är skyddade i Kulturmiljölagen (KML). Arkeologisk
förundersökning samt utgrävning har utförts
av Östergötlands museum. För underlag och
information om det de arkeologiska fynden, se vidare i
Förundersökning vid Häradsjorden :1, rapport 2014:14.
Befintlig bebyggelse inom planområdet omfattas inte av
KML.

FMIS, 2018-04-04

20

Plan- och bygglagen
Bebyggelsen inom planområdet är inte detaljplanelagd,
och har inte tidigare värderats. Alla fastigheter omfattas
dock av generella varsamhetsbestämmelser i Plan- och
bygglagen (PBL).

Miljöbalken
Planområdets norra del ingår i riksintresset för
kulturmiljövården Slaka-Lambohov.
Motivering: Herrgårdsmiljö och sockencentrum på
dominerande parti av Slakaåsen. (Fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Lambohovs 1700-tals herrgård, byggd
efter ritningar av Jean Eric Rehn, med värdefullt och enhetligt
utformat byggnadsbestånd och engelsk park. Slaka 1700-tals
kyrka med medeltida torn. Kyrkby med prästgård från 1856
och tre generationer av skolhus. Gammal häradstingsplats och
en stor domarring samt järnåldersgravfält.

Riksintresset Slaka - Lambohovs samt det aktuella
planområdet

Rekommendationer för att tillgodose riksintresset,
presenterade i handlingen Riksintressen i Linköpings
kommun:
•

Parken och bebyggelsen inom byggnadsminnet
Lambohovs säteri bervaras.

•

Herrgårdsmiljöns sammanhang med sin omgivning
bibehålls genom att ett område kring säteriet
behålls obebyggt.

•

Slaka sockencentrum med kyrka, prästgård,
skolbyggnader, tingsplats, domarring och
järnåldersgrav bevaras.

•

Visuell och funktionell kontakt mellan
sockencentrum och säteri bibehålls.

•

Slaka sockencentrums dominerande höjdläge
bevaras genom att omgivande sluttningar bibehålls
öppna.

Kommunala planer och
program
Översiktsplan för landsbygden &
småorterna
Utredningsområdet motsvaras av område B1 i
översiktsplanen, och är utpekat som utvecklingsområde
för utbyggnad av bostäder, samt placering för en
pendal- och samåkningsparkering P/S.
Ett markområde, B2, väster om Gamla Kalmarvägen är
utpekat som utvecklingsområde för bosäder vilket idag
ingår i odlingslandskapet.
För området markerat U1, upplevelser och miljöer,
planeras en utbyggnad av skolan.

Detaljplan
Utredningsområdet omfattas idag inte av detaljplan.

Översiktsplan för landsbygden och småorterna
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Bedömning av miljöns koppling till riksintresset Slaka-Lambohov
Torpet Högdal - en del av riksintresset

VAD ÄR EN RIKSINTRESSANT
KULTURMILJÖ?
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen
spänner över en långs tidsrymd, från
forntida boplatsområden till efterkrigstidens
förortsmiljöer och omfattar ett brett urval av
miljöer som innefattar såväl landsbygd som
stadslandskap.
De riksintressanta kulturmiljöerna är
miljöer där ett betydelsefullt historisk
skeende eller företeelse särskilt väl går att
utläsa eller uppleva i dagens landskap.
Sammantaget ska de ge en bred, nyanserad
och övergripande bild av samhällets historia
och de ska belysa ett brett spektrum
av tidsperioder, utvecklingsskeden och
händelser som har varit av betydelse för
samhällsutvecklingen. Det är sammansatta
miljöer där landskapet, bebyggelse av olika
slag, kommunikationsstrukturer eller andra
fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex
helhetsmiljö.
Riksintressen för kulturmiljövården är
områden som förändras i takt med
samhällsutvecklingen, men där de
kulturhistoriska värdena ska utgöra en särskilt
tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad
markanvändning. Dessa områden bär på
resurser och möjligheter som inte bara ska
skyddas från skada, men också tas tillvara
som de resurser de är i samhällsutvecklingen.

Vad är ett riksintresse?
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•

Ett riksintressant kulturlager
belyser särskilt väl en betydelseful
samhällshistorisk utvecklingsprocess.

•

Möjligheten att utläsa eller uppleva den
riksintressanta berättelsen är central.

•

Riksintressen speglar snarare det typiska
än det avvikande.

•

Ett riksintresse kräver fysiska uttryck.

Slaka backe med torpmiljöer på ofri grund ingår i
den fördjupade riksintressebeskrivningen upprättad
av Länsstyrelsen Östergötland 2002. Högdal är det
nordligaste av torpbebyggelsen längs Slaka backa,
och ingår i uppräkningen av torpbebyggelsen som
klarinettblåsarens torp.
Torpmiljön har ett tydligt funktionellt samband
till sockencentrumet, och visar hur allmännyttiga
funktioner, så som fattigstugor och soldattorp, haft
en perifer placering i anslutning till sockencentrum.
Sockencentrum innefattar ett brett spektrum av olika
verksamheter där kyrka och prästgård är centrala,
men även inkluderar andra samhällsfunktioner så som
skolhus, sockenstuga och fattigstuga är representerade.
Torpet Högdal avspeglar ett sådant fysiskt uttryck för
sockencentrum som miljö.
Gällande vägstationen kan den anses ha en funktion
som kan kopplas till riksintressets uttryck för
sockencentrum. WSP bedömer dock att den tidsmässiga
avgränsningen för riksintresset talar emot att miljön
kan anses vara ett formellt uttryck för riksintresset.
Därutöver är det inte vedertaget att vägstationer
historiskt sett har varit placerade i sockencemtrum.
Sammantaget bedömer WSP att vägstationen inte utgör
formellt uttryck för riksintresset.
•

WSPs bedöming är att torpet Högdal ingår i den
miljö som riksintresset Slaka - Lambohov avser
skydda och bevara.
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4
Kulturmiljö
beskrivning
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Karaktärsområden
Utredningsområdet har tre olika karaktärsområden,
vilka utredningen är strukturerade efter.
1. Kulturlandskapet, med tre olika karaktärer
2. Torpet Högdal med trädgård
3. F.d. Vägstationen med garage, maskinhall samt
sand- och saltlada.
För att synliggöra bebyggelsens utveckling har kartoch flygfotomaterial från 1795-2013 inkluderats som en
ingång till torpet Högdal och den f.d. vägstationen.
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Kulturlandskapet
Landskapet runt Slaka domineras av ett böljande
slättlandskap med sand- och grusåsar som bildats av
inlandsisen. De bördiga slätterna har under årtusenden
använts till odling, och den magrare marken har bland
annat fungerat som utjordar för skogsbete. Åsdymlingen
är en av de sandiga åsar som reser sig i landskapet,
och har fungerat som kollektivt ägd utmark för de
jordägande bönderna inom Hanekind härad.
De lägre sluttningarna har i viss grad varit brukad,
inte sällan i anslutning till de torp på ofri grund som
placerades längs sockenvägen. Åsens övre partier har
däremot fungerat som utmark. Det sena 1800-talets
industrialisering skapade en efterfrågan på sand, och
den sandiga åsen fick därmed ett ekonomiskt värde.
Häradet kom därmed att utnyttja delar av åsen som
sandtag.
Kulturlandskapet inom planområdet har idag tre tydliga
karaktärer
•

det öppna landskapet

•

de skogsbeväxta höjderna

•

den planterade skogen

Det öppna landskapet strax norr om utredningsområdet,
med domarring och Åsdymlingens skogsbeväxta höjder.

28

Det öppna landskapet
Vid inventeringstillfället var området påverkat av den
arkeologiska utgrävningen, vilket påverkat läsbarheten
och siktlinjer. Tidigare har partiet anslutit till det öppna
fältet med dommarring norr om planområdet, samt
jordbruksmarken väst om planområdet. Området är idag
präglat av schaktmassorna.
Vid den arkeologiska utgrävningen framkom en
förhistorisk boplats.

Det öppna landskapsrummet inom planområdet är
idag inte utläsbart, utan domineras av jordvallar efter
avbaning inför den arkeologiska utredningen.

De skogsbeväxta höjderna

Den planterade skogen

Blandskog i småkuperad terräng som uppstått efter att
området fungerat som sandtag under sent 1800-tal.

Området som tidigare bestod av ett öppet landskap strax
öster om vägstationen har planterats med en symetrisk
tät björkskog. Området har idag karaktären av en yngre
energi/produktionsskog.

På krönet låg rättsplatsen för Hanekinds häradsting
från tidigt 1400-tal till 1800-talet, väl synlig från så väl
tingsplats som kyrkbacken i sockencentrum. I samband
med att sandtaget upprättades flyttades rättareplatsen
strax söder om utredningsområdet, och den historiska
rättsplatsen är idag inte utläsbar. Arkeologiska fynd av
en forntida grav har även registrerats inom området.

Kuperat landskap, en kvarleva från 1800-talets sandtag

Symetriskt planterad ungskog.
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Bebyggelseutveckling
1795
Torpet består av två byggnader i vinkel.
Ekonomibyggnad är uppförd parallellt med
sockenvägen. Mark med funktionell koppling till torpet
syns i område markerat med D.

1893
Torpet har kompletterats med ytterligare ett par
mindre byggnader. Markområdet knutet till torpet har
minskats ner.

1947
Torpets mindre tillbyggnader från sent 1800tal har försvunnit men ersatts av en ny mindre
ekonomibyggnad i nordost. Ekonomibyggnaden vid
landsvägen är bevarad. En antydan till jordkällaren
på torpets västra kortsida kan skönjas. Markområdet
tillhörande torpet har krymt ytterligare.
Vägstationen med garagelänga samt maskinhall
har uppförts. En ny väg fram till bebyggelsen på
Åsdymlingens höjd har ersatt tidigare infartsväg från
nord över åsen.
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ca 1960
Torpets ekonomibyggnad vid landsvägen har rivits och
ersatts av planteringar. Ekonomibyggnaden i torpets
nordöstra del framträder tydligt, liksom köksträdgård
och vissa trädgårdssrukturer. Jordkällarens
överbyggnad med tak framträder vid ett större träd.
Bebyggelsen söder om utredningsområdet är under
uppförande och gatustrukturen är synlig.
Vägstationen har kompletterats med sand- och salt
lada och trädplaneringar med allé av björk framträder
tydligt. Den nya bebyggelsen söder om planområdet är
under uppförande.

1980
Torpet är intakt, och avgränsningen av tomtmarken kan
skönjas i nyanserna.
Vägstationens utformning motsvarar tidigare
utbyggnadsperiod.

2013
Torpets ekonomibyggnad från 1900-talet brann ner i en
anlagd brand 2008, enbart huvudbyggnaden är bevarad.
Trädgården har även fått en vildvuxen karaktär efter att
torpet stått övergivet.
Vägstationen har kompletterats med enklare
förvaringutrymmen i korrugerad plåt och trä.
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Torpet Högdal
Byggnadsperiod: 1700-tal
Beskrivning: Torp med rödmålad panel av varierande
ålder, bevarad kilsågad panel i torpets östra delar.
Snickerier i vitt samt turkos. Interiört finns upp till 10
tapetlager.
En torpsymbol som motsvarar Högdals placering finns
på Storskifteskarta för Lilla Åby år 1775, och är inritat
med tillhörande ekonomibyggnad samt namngivet i
Avmätningskarta från 1795.
I mantalslängden från 1787 är Hautboist Blomberg
med frun Stina boende i torpet. Hautbois, oboe eller
möjligen klarinett spelare, var vid tiden en benämning
för militärmusiker, och torpet har därmed troligen varit
uppfört som ett soldattorp.

ekonomibyggnaderna gått förlorad. Den inrasade
jordkällaren är dock synlig mellan torpet och
landsvägen.

Odlingsareal och ekonomibyggnader har ursprungligen
hört till fastigheten. Odlingsmarken har successivt
minskat, och efter en brand har den sista av

Timmerman Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, har
i en separat rapport konstaterat att det finns goda
möjligheter att återställa torpet.

Foto: Gunnar Elfström, 1960-tal

Torpets norra fasad

Foto: Gunnar Elfström, 1960-tal

Torpetssödra fasad med farstu, samt östra gavel
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Trädgården

Inventerade kulturväxter

Markområden som historiskt varit odlingsmark har
med tiden successivt övergått till en trädgård med
odlingslott.

•

Äppelträd 						
Träden är vuxna vid inventeringen på 1960-talet.
Bland de kända apelgårdarna i närområdet finns
Lambohovs säteri, vilket är ett tänkbart ursprung
för ympmaterial. Sortbestämning av frukt bör kunna
klargöra en möjlig koppling mellan anläggningen
och torpträdgården.

•

Rosenbuskage, ej sortbestämd. Vasformat växtsätt
och rikligt med nypon.

•

Syrén		

•

Spirea

•

Gullris				

•

Flox, fotodokumenterad i augusti 2017

Inventeringsfotografier från 1960-talet visar
odlingsbäddar i tomtens östra del, vilken påverkats av
den arkeologiska utgrävningen. Fotografierna visar
även på vuxna äppelträd i anslutning till torpet, vars
placering motsvarar befintliga träd idag. Det idag
storvuxna trädet till vänster om farstun var relativt
ungt vid denna inventering och riskerar möligen att
skada torpet.
Äldre trädgårdsgångar och planteringar är idag inte
visuellt utläsbara, men inslaget av kulturväxter visar på
trädgårdens historik. Senare tillägg i form av Spirea och
Flox visar på en trädgårdens kontinuerliga utveckling.

Trädgårdsgångar, äppelträd och jordkällaren 			
Foto: Gunnar Elfström, 1960-tal

Rosbuskage

Foto:

Odlingsbäddar i torpets östra del				
Foto: Gunnar Elfström, 1960-tal

Syrén
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F.d. Vägstation
Vägstationernas utveckling i Sverige
Väghållningen övergick från enskilda bönder till
gemensamma vägkassor under tidigt 1900-tal. Från
1920-talet byggdes vägstationer upp runt om i landet
med enklare byggnader för vägunderhållsmaskiner.
En större omorganisation av områdesindelningen
gjordes i mitten av 1930-talet, vilket inledde en andra
byggnadsvåg då nya och större vägstationer uppfördes
ofta med personalutrymmen, verkstad och garage.
Väghållningansvaret förstatligades 1944, och med det
kom även ansvaret för anläggningen att skifta händer.
De tidigare vägkassornas indelningsområden kom att
kallas Vägmästarområde (Vmo) Typstandard byggnader
infördes, och kom runt om i landet att ersätta mindre
och enklare lokala byggen. Standardiseringen drevs av
funktionella principer, där praktiska lösningar stod i
centrum. 1951 uppfördes den första sand- och saltladan
som hindrade gruset för vinterväghållningen från att
frysa till is.
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Vägstationen i Slaka
Vägstationen i Slaka var under det tidiga skedet en
del av Hanekindsvägstyrelse, men kom efter en större
omorganisation i mitten av 1930-talet att ingå i Valkebo
vägdistrikt. Bevarat från vägkassornas tid är så väl
garaget [A] och maskinhallen [B],
I samband med förstatligandet kom vägstationen i
Slaka att bli en del av Vägmästarområdet E6 filial Slaka.
Området kompletterades under 1950-talet med en större
typstandard byggnad, en sand- och saltlada [C] vilken är
bevarad.
Vägverket brukade anläggningen som vägstation fram
tills 1980-talet, och därefter bland annat för materialtest
av olika beläggningar. Anläggningen lämnades
1992, och byggnaderna övergick då i Hanekinds
häradsallmännings ägo.
Under en period hyrdes anläggningen ut som
bussgarage, men har under de senaste 20 åren använts
till hobbyverksamhet. Flertalet av de som använder
anläggningen idag har ett gemensamt intresse för
motorfordon, men här har även renoverats äldre
träbåtar och gamla husvagnar.

Foto: Slaka vår hembygd

Foto: Slaka vår hembygd
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Garagelänga, södra gaveln

Garagelänga, södra gaveln samt västra fasaden
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Garagelänga
Byggnadsperiod: 1930-tal
Beskrivning: Garagelänga om 1,5 plan med stående
panel och masonitklädda portar. Byggnaden har en
enkel karaktär och är till stora delar oförändrad sedan
1940-talet.
Vmo E3 filial Ödeshög - Backa Sand, VFE Vägstationer.
VoV Förråds- och verkstadsbyrån, 1940-tal

En liknande garagelänga, om än mindre, fotograferades
på 1940-talet i Vägmästarområde E3 vid Backa-Sand.

Vmo E6 filial Slaka, VFE Vägstationer. VoV Förråds- och verkstadsbyrån, 1940-tal
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Området används idag för hobbyverksamhet

Maskinhallen med björkallé
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Maskinhall
Byggnadsperiod: 1930-tal
Beskrivning: Souterängbyggnad med maskinhall
i bottenplan och personalutrymmen i övervåning.
Byggnaden har tydliga klassicistiska drag, och har en
röd stående panel, vita snickerier och spröjdade fönster.
En dubbelsidig björkallé leder fram till maskinhallen.
Vmo E2 filial Hycklinge, VFE Vägstationer. 			
VoV Förråds- och verkstadsbyrån, 1940-tal

En liknande maskinhall, men hälften så stor,
fotograferades på 1940-talet i Hycklinge Vmo.

Vmo E6 filial Slaka, VFE Vägstationer. VoV Förråds- och verkstadsbyrån, 1940-tal
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Sand- och saltladan, västra fasaden

Sand- och saltladan, östra fasaden
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Sand- och saltlada
Byggnadsperiod: 1950-tal
Beskrivning: Hallbyggnad med brutet tak i ett plan,
takpartiet neddraget till sockeln. Gavlar med stående
panel. Modernare portar på södra gavel samt två
motstående i byggnadens norra del.
Möklinta Sand- och saltlada, Västmanlands län		
Foto: Jan-Olof Montelius,Sveriges vägmuseum, 2000-tal

En sand- och saltlada av typstandard men något mindre
storlek finns bevarad i Möklinta i Västmanland.

Sand- och saltladan, södra gaveln
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