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inledning

Värdefulla kulturmiljöer i Söderköpings kommun. 
S:t Laurenti kyrka i Söderköping, Slätbakens strand i Väle och ett torp i Hälla. 
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INLEDNING
EFTERSOM KULTURMILJÖN ÄR LEVANDE OCH 
FÖRÄNDERLIG UTGÖRS DEN INTE BARA AV DET 
I TID AVLÄGSNA, DET ESTETISKT TILLTALANDE 
ELLER DET EKONOMISKT PÅKOSTADE. NATIO-
NELLA OCH INTERNATIONELLA STYRDOKUMENT 
OCH RIKTLINJER INOM KULTURMILJÖVÅRDEN 
VISAR PÅ VIKTEN AV ATT ALLA GRUPPER SKALL 
FÅ PLATS I DEN BEVARADE KULTURMILJÖN - OAV-
SETT KÖN, ÅLDER, ETNICITET, RELIGION, SOCIAL 
TILLHÖRIGHET, KLASS OCH SÅ VIDARE. I DETTA 
ARBETE ÄR MEDBORGARNA VIKTIGA FÖR ATT 
PEKA UT VIKTIGA KULTURMILJÖER OCH FÖRMED-
LA PLATSERNAS BERÄTTELSER. KULTURARVET 
TILLHÖR ALLA OCH SKYLDIGHETEN ATT VÄRNA 
OM DET DELAS DÄRMED OCKSÅ AV ALLA. PÅ SÅ 
VIS KAN VI OCH FRAMTIDA GENERATIONER FÅ TA 
DEL AV DET HISTORISKA LANDSKAPET.  

SYFTE

Syftet med kulturmiljöplanens del 2 är att generera kunskap om 
kommunens kulturmiljöer och om hur man bäst förvaltar dessa 
så att de fi nns kvar för framtida generationer. Målet är att den 
kunskap som fi nns organiseras på ett samlat och tillgängligt sätt. 
Syftet med planen är därför också att tillgängliggöra kunskap om 
kommunens landskap och miljöer så att såväl kommuninvånare 
och besökare som beslutsfattare kan bidra till att kulturmiljöerna 
vårdas och utvecklas. 
För att tillgängliggöra befi ntliga kunskapsunderlag har en 
denna handling föregåtts av en förstudie (Bilaga 1), där äldre 
kunskapsunderlag om kommunens kulturmiljöer katalogiserades. 
Kunskapsluckor som identifi erats i förstudien ska inkluderas i 
inventeringen.

Målet är att kunskapen om miljöerna ska bidra till att bättre 
planeringsunderlag kan tas fram och att rätt beslut fattas 
vid plan- och byggärenden. Planen innehåller därför också 
ställningstaganden kring hänsyns- och skyddsbehov.

Det fi nns emellertid värdefulla miljöer inom kommunen som är 
likvärdiga med de som upptas i planen men som ännu inte har 
utpekats. 
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MÅL 
- Kulturmiljöplanen ska vara ett användbart arbetsredskap 

som planeringsunderlag inom utpekade kulturmiljöerna i 
planprocesser, bygglovshantering och åtgärdsprogram. Det 
skall dock inte ses som en fullständig kulturmiljöanalys el-
ler redogörelser för platsers eller objekts historia, snarare 
som en kompassnål riktad mot de miljöer som bedöms 
som särskilt viktiga för kommunens historia.

- Kulturmiljöplanen ska även fungera som ett pedagogiskt 
kunskapsunderlag riktat till allmänheten, varför planen ska 
fi nnas tillgängligt på kommunens hemsida samt i tryckt 
form på kommunkontor och på Söderköpings turistbyrå.

- Det ska också fungera som ett levande dokument som över 
tid ska utökas av kommunen med fl er kulturmiljöer. 

METOD 

Denna kulturmiljöplan är framtaget genom platsbesök och 
dokumentation, översiktliga studier av arkiv, litteratur, äldre 
utredningar och historiska kartor samt genom dialog med lokala 
kulturmiljöaktörer, exempelvis hembygdsföreningar. Platser har 
utifrån insamlat material beskrivits och värderats. 

Värdering av platser har gjorts med utgångspunkt i 
Riksantikvarieämbetets publikation Plattform Kulturhistorisk värdering 
och urval: grundläggande förhållningssätt för arbete med att defi niera, värdera, 
prioritera och utveckla kulturarvet (Génetay, C, Lindberg, U. 2015) 

inledning
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VIKTIGA BEGREPP

KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Avser 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.

KULTURMILJÖ 

Avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga 
som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter 
och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till 
att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller 
större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra 
sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl 
som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön 
omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även 
immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna 
till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

KULTURVÄRDE 

Avser samlingsbenämning för sådana värden som tillskrivs 
företeelser, med utgångspunkt i kulturhistoriska, sociala och 
estetiska aspekter. 

AVGRÄNSNINGAR

Den geografi ska avgränsningen är densamma som 
kommungränsen, med undantag för de kulturmiljöer som ”spiller 
över” i andra kommuner. 
Som nämns ovan har en avgränsning även gjorts för vilka nya 
områden som utpekas i kulturmiljöplanen. På grund av tidsramen 
för uppdraget har fokus lagts på att hitta representativa miljöer för 
viktiga skeenden i kommunens historia och för dess utveckling. 
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FORTSATTA ARBETET MED KOMMUNENS 
KULTURMILJÖER

Som nämns ovan är arbetet med kommunens kulturmiljöer 
ett ständigt pågående arbete. Länsmuseet utför löpande 
kulturmiljöinventeringar, länsstyrelsen uppdaterar och fördjupar 
riksintressebeskrivningar och förklarar ibland nya byggnadsminnen. 
Kommunen anlitar vid behov kulturmiljöspecialister för 
utredningar eller miljökonsekvensbeskrivningar av nya planer eller 
program. Detta är processer som möjliggör att vi – medborgare, 
tjänstemän och politiker - kan börja se på vår omgivning med nya 
ögon. 
Tanken med kulturmiljöplanen är att det är början på ett arbete där 
fl er områden på sikt kan utpekas, värderas och tilldelas rådgivande 
riktlinjer, förhållningssätt och försiktighetsåtgärder. På så vis kan 
kommunens unika, uppskattade och/eller identitetsskapande 
miljöer värnas om och utvecklas hänsynsfullt för framtida 
generationer.

Karaktärsområden som föreslås ingå i den fortsatta 
kulturmiljöplanen är följande; 

- Östra Ryd och Mogata, som fram till mitten av 1800-talet 
var viktiga jordbruksbygder med sockencentrum, kyrka och 
skola men som under 1900-talet kom att kraftigt utvecklas 
med nya bostadsområden, fl era lanthandlar och andra nä-
ringsverksamheter. 

- S:t Anna sockencentrum, med kyrka, skola med mera. 

- Häljelöt gruvor med förindustriell brytning av järnmalm i 
dagbrott från 1600- eller 1700-talet. 

- Mon, Tyrislöt, Finnkroken. Dessa kan ha liknande karaktär, 
historia och kulturhistoriskt värde som Sanden, Sjöhagen – 
Djupdalen och Spinkenäs - Väle samt som Nedre Gränsös 
sommarhem. 

- Bottna, en småort i Skällviks socken med lanthandel och 
bensinstation.

- Skärgårdsmiljöer såsom utskeppningshamnar, fyrar med 
mera, som visar på skärgårdens näringsverksamheter och 
livsmiljöer.

inledning
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LAGSTIFTNING

PLAN- OCH BYGGLAGEN (SFS 2010:900)

I 2 kap. 6 § plan- och bygglagen fi nns allmänna hänsynsregler för 
kulturvärden. Dessa allmänna hänsynsregler är ska tillämpas vid 
såväl planläggning som bygglovsprövning. 

Genom detaljplan och områdesbestämmelse kan 
kommunen införa särskilt skydd för kulturmiljöer. Detta 
kan göras genom rivningsförbud, bevarandebestämmelse 
och varsamhetsbestämmelse. En bevarandebestämmelse 
kan användas för att skydda byggnadselement. Det kan 
exempelvis röra sig om dörrpartier, fönster eller dekorativa 
detaljer. En bevarandebestämmelse innebär att det som 
är skyddat inte får bytas ut utan ska restaureras vid behov. 
Dessa två bestämmelser ska inte användas om byggnaden 
eller byggnadselementen är i så dåligt skick att de inte går att 
restaurera. Då ska istället varsamhetsbestämmelse användas. En 
varsamhetsbestämmelse skyddar ett karaktärsdrag i en byggnad. 
Med varsamhetsbestämmelse kan fastighetsägaren byta ut de 
karaktärsgivande byggnadselementen under förutsättning att 
karaktärsdraget inte förvanskas. Förändringar av byggnaden, 
exempelvis tillbyggnader, kan med bestämmelsen vara olovliga. 

Både rivningsförbud och bevarandebestämmelser kan utgöra grund 
för ersättning till fastighetsägaren. En varsamhetsbestämmelse 
innebär inte däremot inte att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

När detaljplan och områdesbestämmelser saknas ska den allmänna 
hänsynsbestämmelsen i plan- och bygglagen tillsammans med 
kommunens översiktsplan vara vägledande för bygglovsbeslut. En 
bygglovsansökan kan avslås om inte tillräckliga hänsyn har tagits 
till platsen kulturvärden. 

MILJÖBALKEN (SFS 1998:808)

För att skydda det nationellt intressanta kulturmiljöer fi nns 
riksintressen för kulturmiljövården i 3 kap. 6§ miljöbalken. 
Inom dessa riksintressanta områden ska särskilda hänsyn tas 
till kulturvärden, i såväl planläggning som bygglovsprövning. 
Kommunerna ska översiktsplanen redovisa vilka områden som 
fi nns inom kommunen och hur kommunen avser arbeta för att 
säkerställa att inte påtaglig skada på området sker. 
 
I 7 kap. miljöbalken fi nns bestämmelse om kulturreservat. Både 
kommun och länsstyrelse kan besluta om ett område ska bli 
kulturreservat.
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Förutom bestämmelser om kulturmiljöer innehåller miljöbalken 
bestämmelser som är relevanta för kulturmiljövården. Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer 
att bland annat alléer, stenmur i jordbruksmark och odlingsrösen är 
skyddade biotoper. För att fastighetsägaren ska få göra ändringar 
inom dessa områden krävs dispens från länsstyrelsen.
Planer, program och exploateringar ska när risk för betydande 
miljöpåverkan föreligger miljökonsekvensbeskrivas enligt 6 kap. 
miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska skydda natur- och 
kulturmiljöer från betydande skada. 

KULTURMILJÖLAGEN

Enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är det en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och ansvaret delas 
av alla. Det innebär att den som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 

Lagstiftningen skyddar fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen. Dessa ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och för att göra väsentliga 
förändringar måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen.
Byggnadsminne är en byggnad som har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med 
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det kan också röra sig 
om en park, trädgård eller andra anläggningar. Det är länsstyrelsen 
som fattar beslut om en byggnad eller anläggning ska utnämnas till 
byggnadsminne men frågan kan väckas av alla. 
Fornlämning är lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som 
är varaktigt övergivna. Det kan t.ex. vara gravar, resta stenar, 
lämningar efter bostäder eller ruiner av borgar. Det kan också röra 
sig om färdvägar eller fartygslämningar.
Kyrkliga kulturminnen är kulturhistoriska värden i 
kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser. Svenska kyrkans 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.

inledning
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Brunnsparken i Söderköpings stad. 
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SAMMANFATTNING AV 
PLANEN
KULTURMILJÖPLANEN INNEHÅLLER EN SAMMAN-
STÄLLNING ÖVER DE MILJÖER INOM KOMMUNEN 
SOM HAR ETT HÖGT KULTURHISTORISKT VÄRDE. 

De områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården 
eller som är klassade fornminne, byggnadsminne eller kyrkligt 
kulturminne redovisas inledningsvis. Därefter redovisas även 
de regionalt intressanta kulturmiljöer och objekt inom 
Söderköpings kommun, som upptogs i 1983 års länstäckande 
kulturmiljöinventering Natur Kultur: Miljöer i Östergötland samt i 
Östergötlands länsmuseums inventering från 2009 Modernismens 
bebyggelse i Söderköpings kommun – Värdefulla byggnader och miljöer 1945-
1975 – Vägledning för bevarandet av det moderna kulturarvet. 
I dessa avsnitt framgår också kommunens riktlinjer och 
förhållningssätt i arbetet med de nationellt och regionalt utpekade 
områdena.

Söderköpings kommun har också valt att utpeka ett fl ertal 
karaktärsområden eller objekt med högt kulturhistoriskt värde. 
Det är områden, byggnader, gaturum eller andra anläggningar som 
bedöms omistliga genom sin betydelse för kommunens historiska 
utveckling och deras estetiska, miljö- och identitetskapande 
egenskaper. 

Större landskapsutsnitt eller bebyggelseområden i kommunen 
har kategoriserats in i fem karaktärsgenrer som bedöms vara 
grundpelare för kommunens identitet och historia; 

 Livsmiljöer i skärgården

 Bymiljöer

 Landsbygdens näringsverksamheter 

 Fritidslivets miljöer 

 Kommunikationer

sammanfattning av 
programmet
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LÄSANVISNING FÖR KOMMUNALT UTPEKA-
DE KARAKTÄRSOMRÅDEN

Varje kommunalt utpekad kulturmiljö beskrivs enligt följande 
rubriksättning; 

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

I detta avsnitt görs en övergripande beskrivning där platsens 
historia, utseende, karaktär och nuvarande funktion tas upp. Det är 
här de utmärkande dragen för bebyggelse eller landskap beskrivs – 
med andra ord de särdrag som kommunen avser att särskilt värna 
om. 

VÄRDERING

Här beskrivs vilka värden kulturmiljön har och varför det är 
värdefullt. Här beskrivs vad platsen eller objektet berättar om och 
varför det ska särskilt värnas om. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

Kulturmiljöerna rankas enligt följande skala;

1. Högsta värde
2. Mycket högt värde
3. Högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

Här beskrivs hur kommunen avser att fortsatt arbeta med 
den utpekade miljön, vilka målsättningar som fi nns ur 
kulturmiljösynpunkt och vilka begränsningar som miljön har vad 
gäller förändringsprocesser och exploatering. Denna rubrik är 
tänkt som vägledande för både kommun och markägare och ska 
kunna ge ett övergipande stöd för bevarande och utveckling av 
platsen. 
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en historisk överblick
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EN HISTORISK 
ÖVERBLICK
Monica Stangel Löfvall, Medeltidscentrum

LANDSKAPETS GEOLOGISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FORNTIDEN
När inlandsisen drog sig tillbaka var Söderköping liksom större 
delen av landet täckt med hav och sjöar. Landhöjningen torrlade 
inte själva staden förrän under vikingatiden 800-1050 e Kr.
I kommunen fi nns få lämningar från stenålder. Enstaka fynd som 
stenyxor och fl intavslag har påträffats och troliga bosättningar. Det 
mest spännande fyndet är kanske stenyxan i form av ett djurhuvud 
från Östra Ryd. Den visas idag på Historiska museet.
Från bronsåldern blir lämningarna fl er. Det fi nns gott om 
gravrösen utefter viktiga land och vattenvägar och rester efter 
bosättningar. På ett fåtal platser fi nns också hällristningar. 
Figurristningar av skepp fi nns bara vid Viggeby sydost om staden.
Ju närmare vår tid vi kommer, desto fl er fornlämningar fi nns och 
fi nns bevarade. Från järnåldern är antalet gravfält och gravar stort. 
Intressanta gravfält fi nns t ex vid Ljunga, nära E22, söder om 
staden, vid Skönberga prästgård, vid Duvkullen utefter kanalen 
samt i Gårdeby och Mogata. Från Mogata kommer också en 
fantastisk guldhalsring som visas på Historiska museet.
De svenska fornborgarna brukar dateras till järnålderns mitt och 
i kommunen fi nns inte mindre än 16 fornborgar. Dessutom fi nns 
Sveriges största fornborg på fastlandet, Ramunderborgen, mindre 
än en halvmil från stadskärnan. Intressant är också den stora 
anläggningen Göta Virke i Västra Husby som är en försvarsvall 
från cirka 800-900 e kr.
Om det fi nns gott om gravfält och fornborgar från järnålderna 
så fi nns desto färre runstenar. Endast fyra hela är bevarade och 
ytterligare några i fragment. Utöver dessa fi nns tre omtalade, men 
inte återfunna. De hela står i Laurentii kyrkpark, Mogata och 
Gårdeby, den fjärde, från väster om Broby, är fl yttad till Historiska 
museet.

MEDELTID
Söderköping var under 1100-talet en lokal handelsplats i 
korsningen mellan Storån och vägen mot Kalmar. Staden 
anlades i början av 1200-talet efter en fastställd stadsplan och 
hela medeltidsstaden var utbyggd cirka år 1250. Planen som 
består än idag var indelad i tre ”kvarter” med en huvudgata i 
vardera riktningen som utgick från Rådhustorget: Storgatan, 
Vintervadsgatan och Hamngatan. Torget var stadens centrala 
punkt, bebyggt med ett rådhus från 1200-talet där stadens 
styrelse höll sina möten. Torgets var även handelns knutpunkt. 
Söderköping var en viktig hamnstad med en hamnanläggning i 
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Storån. Själva kajen med omlastningsplats låg troligen vid Eriksvik. 
Staden var under 300 år centrum för Östersjötrafi ken tillsammans 
med Visby och Kalmar. Landhöjningen gjorde hamnen omöjlig 
att använda till de allt större handelsfartygen samtidigt som den 
statliga proviant- och varuhusorganisationen omfl yttades till 
Norrköping vilket ledde till att bland annat Norrköping övertog 
Söderköpings roll.

Vad gäller landsbygden var Omlandet i öster var ett 
skärgårdsområde där fi sket dominerade, senare även sjöfart. 
Västerut fanns en rik jordbruksbygd som försåg staden med 
proviant.
Första gången Söderköping nämns i ett skriftligt dokument var 
1250 då Katarina Sunesdotter testamenterar Söderköping till 
sin syster Benedikta. Detta ögonblick fi nns idag förevigat på 
Hagatorget, där en staty uppförts över Katarina.   
Digerdöden drabbade staden runt år 1350. Pesten gjorde sedan 
regelbundna besök. Man drabbades också av översvämningar och 
plundringar förutom de krig och härjningar som Stegeborg fi ck 
utstå.

Under medeltiden är Söderköping platsen för många rikshändelser:

1270 - ett herremöte beslutar att fl ytta Uppsala domkyrka till sin 
nuvarande plats
1281 - Magnus Ladulås hustru Helvig kröns till drottning och deras 
son Birger väljs till kommande kung i S:t Laurentii kyrka.
1302 - kröns Birger Magnusson och hans hustru Märta till kung 
och drottning i S:t Laurentii kyrka.
1359 - väljs Magnus Eriksson åter till kung i Söderköping, även 
kallat Sveriges första riksdag.
1374 - förs Heliga Birgittas kista från Rom till Söderköping för att 
sedan transporteras till Vadstena.
1389 - insattes den danska drottningen Margareta här som regent 
för hela Norden
1434-35 - vistas Engelbrekt med sin här i Söderköping. 1436 slöt 
han här fred med Erik av Pommern.
1441 - var ett kyrkomöte då man beslutade att bilda Uppsala 
universitet.

Fynd
Hela Söderköpings innerstad räknas som en fornlämning av 
riksintresse. Under staden vilar en annan stad. I lager efter lager 
kan man följa stadens bebyggelse under 1200-, 1300-, 1400- och 
1500-talen. Huskonstruktioner, gator och lösfynd ligger i upp till 
4 meter tjocka kulturlager. I stadens täta leror har det medeltida 
materialet bevarats exceptionellt bra när inte luftens syre kommit 
till. Här fi nner arkeologerna trä som fortfarande doftar färskt och 
går att årsringsdatera, ben och annat organiskt material.

en historisk överblick
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Kyrkorna
Det andliga livet var mycket viktigt. Katolska kyrkan spelade en 
stor roll i människornas liv. Kyrka och kloster tog med sig nyheter 
hit, blev utbildningscentra och drev fl era sociala inrättningar. 
Hospitalet i Söderköping omtalades år 1277 men fanns tidigare. 
Det låg då utanför den medeltida staden eftersom de spetälska 
skulle isoleras på livstid. Helgeandshuset, känt från år 1330, 
var fattighus för barn och gamla. Hospital och helgeandshus 
sammanslogs 1534 på Gustav Vasas order och lades då tvärs över 
ån från klostret. En tredje välgörenhetsinrättning Själagården 
fanns på 1400-talet invid S:t Laurentii kyrka. Kyrkan drev också 
badstugor i ån.
Inne i staden fanns S:t Laurentii kyrka och S:t Ilians kyrka som 
var stadsförsamlingar. S:t Ilians kyrka låg där kanalhamnen ligger 
idag. Landsförsamlingens kyrka var Drothem och dessutom hade 
klostret en kyrka som tidigare hade tillhört Drothem.
På landsbygden fanns Skönberga kyrka, Gårdeby kyrka, Västra 
Husby Kyrka, Östra Ryds kyrka, Mogata kyrka, Skällviks kyrka och 
S:t Anna kyrka. 

Konventet eller Klostret
År 1235 anlades ett Franciskanerkloster i Söderköping, detta det 
första på dåtida svenska fastlandet då bara Gotland hade ett sedan 
några år tillbaka. Franciskanermunkarna som kallades Gråbröder 
var tiggarmunkar. De anlade alltid sina kloster, eller konvent som 
de egentligen kallas, i samhällen där de kunde tigga och utöva 
hjälpverksamhet. Klostren drev skolor och idag känner man till att 
lektor broder Torsten var föreståndare för klosterskolan 1281.
Konventet låg i Drothemskvarteren där Hospitalsstugorna 
idag ligger. På den tiden var detta placerat utanför staden, 
mellan stadens och landsförsamlingens kyrka. Konventet 
var muromgärdat längs Hospitalsgränd, Drothemsgatan och 
Linköpingsgatan.
Vid arkeologiska utgrävningar har man funnit rester av byggnader 
och då främst av klosterkyrkan. Dess kor fanns relativt nära eller 
precis under Trångsundsgränd. Koret var en tillbyggnad i tegel 
i gotisk stil till den i övrigt gråstensmurade kyrkan i romansk 
stil. I övrigt fann man refektoriets - det vill säga matsalens - 
tegelgolv och trädgårdsgångar. Utgrävningarna pekar på att det 
ursprungligen funnits en träkyrka i området, kanske en gårdskyrka 
till kungsgården Bossgård tvärs över ån. Den äldsta stenkyrkan 
var förmodligen från 1100-talet och var församlingskyrka eller 
gårdskyrka till Bossgård fram till dess den donerades till klostret. 
I kyrkans golv fann man en ovanlig typ av grav en så kallad 
stavkorshäll, förbehållna mera uppsatta personer.
Efter reformationen lades konventet ned år 1529. En del av 
byggnaderna revs för att bli byggnadsmaterial till Stegeborg 
som vid denna tid skulle renoveras och marken övertogs av 
hospitalet som ligger på andra sidan ån. Den sydvästra delen av 
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klosterområdet blev då begravningsplats för hospitalet, precis 
som en del tidigare varit för konventet. På en annan del uppförs 
fattigstugor.

1500-TALET
1500-talet var en dramatisk tid i Sveriges och Söderköpings 
historia. Men det var också en tid då Söderköping blomstrade 
och invånarna hade det gott ställt, stadens borgare var de rikaste i 
landet.
År 1520 klarade sig Linköpingsbiskopen Hans Brask undan 
Stockholms blodbad tack vare lappen ”till denna besegling är 
jag nödd och tvungen” i sitt sigill. Biskop Brask ägde två gårdar 
i Söderköping och han for hit för att göra upp med sina fi ender 
1520 strax innan Kristian II reste runt på sin eriksgata då han 
också höll politiska rättegångar och avrättade sina politiska 
motståndare. Därigenom anses Söderköpingsborna ha klarat sig 
någorlunda helskinnade från eriksgatan. Under 1520-talet blev 
Söderköping den viktigaste hamnen eftersom Stockholm var 
avskuret under konfl ikten med Kristian II.
Biskop Brask drev ett tryckeri i staden under en kort period 
innan Gustav Vasa stängde det och beslutade att tryckerier var ett 
kungligt privilegium
År 1521 belägrades Stegeborg av danskarna och 1522 utrustade 
Lübeck tio skepp med krigsfolk och vapen samt handelsskepp 
med varor åt Gustav Vasa som seglade in i Söderköping för att 
proviantera och antas i tjänst av Gustav Vasa. Ytterligare en lybsk 
fl otta kom samma år till Söderköping för att proviantera.
Genom släktskap hade Vasa ärvt halva kungsgården av Sten Sture 
d y och ägde även Stegeborgs slott. Han bodde också av och till 
på Stegeborg och här föddes sonen Johan III år 1537. Johan III 
vistas mycket på Stegeborg och gifte sig i sitt andra äktenskap med 
Gunilla Bielke från Liljestad, strax utanför Söderköping.
År 1567 anfölls staden av den danske härföraren Ranzau. Han 
skrev i sin dagbok: ”sålunda blev denna dag staden Söderköping i 
grunden härjad och förstörd.” Han beskrev staden så här: ”Bland 
de städer som ligga i konungariket Sverige är Söderköping en av de 
största, förnämsta och rikaste. Det ligger blott 2 mil från Östersjön 
vid en vacker segelbar å, på vilken man skeppsledes kan komma 
från Östersjön. Därför fanns en betydande handel i staden och 
många rika borgare och främmande köpmän bodde där vilka sökte 
sin näring till sjöss.
År 1595 hölls Söderköpings sista riksdag som också var en av de 
mer dramatiska i Sveriges historia. Hertig Karl, (Johan III bror 
som senare blev Karl IX), hade sammankallat den medan kung 
Sigismund (son till Johan III) befann sig i Polen. Till riksdagen 
kom 400-500 ombud från de fem ständerna, 300 knektar och lika 
många i hovföljet. Riksdagen gick ut på att hertig Karl skulle regera 
i Sverige i kungens frånvaro och att alla katoliker inom sex veckor 
skulle lämna landet. Eftersom Sigismund var katolik stod detta i 
direkt konfl ikt med kungen. I samband med riksdagen tillsattes en 
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specialdomstol som tog upp mål av politisk karaktär. Det blev en 
makaber föreställning med hertig Karl i spetsen.
År 1598 ledde konfl ikten mellan hertig Karl och kung Sigismund 
till slaget vid Stegeborg/Skällvik. Hertigen förlorade och 300 man 
omkom. Lite senare stod slaget vid Stångebro då Hertig Karl 
segrade och det tiodubbla antalet hade förlorat livet. Sigismund lät 
sina sårade soldater få vård i Söderköping och stannade själv där en 
tid innan han fl ydde till Polen.

Näring och försörjning
Från medeltiden och hela 1500-talet präglades Söderköpings 
näringsliv av handel och hantverk. Man levde i huvudsak i 
självhushåll, höll husdjur och odlade säd och grönsaker. Utländska 
handelsmän som levde här halva året var i stort sett de enda som 
inte bedrev jordbruk till husbehov. Förutom jordbruket stod fi sket 
för en ansenlig produktion både i och utanför staden. Handeln var 
omfattande, både in och utrikeshandel. Söderköpings hamn var en 
av de viktigare på ostkusten. Handelsprodukterna var järn, koppar, 
hudar, päls, tjära, smör, spannmål, fett, trävaror och in köptes salt, 
kläde, vin och lyxvaror.
Hantverket var tidigast inriktat på produktion av föremål 
man inte tillverkade hemma. Det var bygghantverkare som 
murare, glasmästare, målare och timmerman, olika trähantverk 
som snickare, tunnbindare, sågare och skeppsbyggare, 
beklädnadshantverk som skräddare, färgare, linvävare och 
hattmakare, olika läderhantverk som garvare, remsnidare, skinnare, 
skomakare och sämskare, metallhantverk som bältare, grytgjutare, 
guldsmed, kopparslagare, kanngjutare, sporrsmed, klensmed, 
smed och hovslagare, vapentillverkare som armborsttillverkare, 
svärdfejare och knivsmed. Dessutom fanns benhantverkare, 
krukmakare, repslagare och slaktare. Vid 1500-talets slut fanns ett 
80-tal hantverkare.
Hantverk inom livsmedel såsom bagare, mjölnare med fl era kom 
senare. De fl esta bryggde sitt eget öl och bakade sitt eget bröd. 
Krögare/bryggare kom dock att bli ett av de större hantverken 
under 1600-talet. Till dessa yrken kom en del serviceyrken som 
skrivare, bårdskärare/fältskär och apotekare, de sistnämnda 
åtminstone omnämnda under 1500-talet slut och 1600-talets 
början.

1600-1700-TALEN

1600-talet - tillbakagång
Under hela 1600-talet och 1700-talet märktes en tydlig tillbakagång 
för staden. Befolkningen och inkomsterna minskade. Staden 
drabbades också av pesten fl era gånger. Vid pesten 1711 sjönk 
befolkningstalet till hälften, både på grund av dödsfall men också 
avfl yttning för att undkomma pesten. Andra svårigheter var 
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översvämningar och härjningar av danskarna under Kalmarkriget 
1612.
År 1622 fl yttade hertig Karls dotter Katarina in på Stegeborg 
praktfulla renässansslott tillsammans med maken Johan Casimir. 
Hovet omfattade då ett 60-tal personer. Katarinas halvbror 
var Gustav II Adolf  och när dennes dotter, drottning Kristina, 
abdikerat blev Katarinas äldste son kung, Karl X Gustav. Den 
yngre sonen Adolf  Johan var den siste som bodde på slottet. Vid 
hans död år 1689 lämnades det att förfalla fram till 1731, då slottet 
revs.

Viss handel försiggick fortfarande i staden, främst inrikeshandel 
via marknader men också i sin egenskap av stapelstad för 
Valdemarsvik. Från 1630-talet förekom så gott som ingen 
utrikeshandel sjövägen alls. Hamnen hade fl yttats fl era gånger 
utmed ån på grund av landhöjningen och dess sista plats blev vid 
Tväråns infl öde, vid nuvarande båtklubben och Luvata.

Jordbruk, inrikeshandel och hantverk var fortfarande de 
dominerande näringarna men på 1600-talet startades även några 
manufakturer - det vill säga hantverksmässig produktion i stordrift. 
I allmänhet ägdes dessa av någon annan än de som arbetade 
där. Ett linneväveri med blekeri startades av Christian Greger 
1654. Var linvävargårdarna låg vet man inte men blekeriet låg vid 
Memsängen. Väveriet sysselsatte femton personer, därtill kom 
blekeriet. Tyska vävare anställdes i början. Även ett tvålmakeri 
anlades 1660. Inget av dessa försök blev särskilt långvariga.

Småskaligt näringsliv
Befolkningen livnärde sig främst på jordbruk, hantverk, handel 
och fi ske. Under 1700-talet kom fl er manufakturer. Här fanns 
exempelvis tobaksspinneri, sidenbandsfabrik, stärkelsefabrik, 
kamgarnsspinner, färgeri, tröj-möss- och strumpfabrik och 
yllestoffabrik. De fl esta fabrikerna sysselsatte en handfull personer, 
störst var sidenbandsfabriken med tolv anställda. Textil tillverkning 
favoriserades av stadsmakten som ville ha så stor inhemsk 
produktion som möjligt. I mitten av 1700-talet startade ett 
kamullsspinneri med fl era hundra arbetare som arbetade i hemmet.
I staden fanns ett stort antal hantverkare. Den första riktigt 
tillförlitliga källan är från 1744 och upptog 65 personer sysselsatta 
inom 19 hantverk. År 1769 stod hantverket på sitt maxtal med 117 
utövare inom 30 olika yrken. Det var små verkstäder som oftast 
bara hade en anställd och var utan stora inkomster, undantaget 
guldsmederna. Sedan skedde en tillbakagång, delvis beroende på 
det nedlagda hospitalet och delvis på vikande befolkningskurva. 
Vid denna tid hade staden ungefär 800 invånare. Hospitalet som 
funnits sedan medeltiden upphörde 1787 och fl yttade till Vadstena.

en historisk överblick
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1700-talet - brunnsdrickning och järnhantering
År 1719 startade brunnsdrickningen i liten skala. Källan hade långt 
tidigare haft ett rykte om att vara hälsosam och bland annat hade 
Stegeborg dagligen hämtat vatten därifrån under 1600-talets mitt. 
År 1774 fi ck brunnssällskapet kungliga privilegier.
I Nartorp, Petängen, Häljelöt med fl era platser startade under 
slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet järnmalmsbrytning 
och även hyttor för smältning av malmen. Leveranser skedde bland 
annat till Borkhult i Åtvidaberg.
Det så ståtliga renässansrådhuset från 1500-talets slut hade helt 
förfallit och byggnaden revs. Söderköpings fi ck då sitt tredje 
rådhus vid Rådhustorget år 1777, och byggnaden står fortfarande 
där idag. 

1800-1945
Under 1800-talets första hälft försvann de fl esta av tidigare 
nämnda fabriker i staden. Kvar fanns färgerier och två urfabriker. 
En spegelfabrik, två repslagerier och en kemisk-teknisk industri 
kom till. I stadens närhet startades fabriker av kapitalstarka 
godsägare: tobaksfabrik i Beateberg, såpbruk i Karlhög, 
ättiksfabrik i Mem, pappersbruk i Bolltorp. Ingen fabrik nådde 
särskilt höga tillverkningsvärden utan hantverket hade fortfarande 
större betydelse..

Söderköpings Brunn som startade i blygsam skala 1719 men 
utökades med brunnsintendent och doktor Olof  Lagebergs 
kallvattenkurer och bad från 1820-talet fi ck större betydelse 
för stadens näringsliv. Behovet av serviceyrken ökade och 
brunnsgästerna som till större delen kom från de övre 
samhällsklasserna och uppgick till ett par tusen årligen, spenderade 
pengar på mat, logi, varor, souvenirer, nöjen och vård. Man hade 
tusentalet gäster varje år, många någon månad. 
Näringsidkarna var strikt reglerade. Handel och hantverk fi ck bara 
utövas i en stad. Vissa ”enklare” hantverk fi ck förekomma på 
landsbygden såsom skräddare, skomakare och smed. Hantverkarna 
tillhörde ett skrå och utbildades enligt en noga föreskriven ordning 
från lärling till gesäll och slutligen mästare. Kvinnor fi ck inte 
bli hantverkare men änkor kunde åtminstone under 1800-talet 
fortsätta driva makens verksamhet med hjälp av en gesäll. Åren 
1846 och 1864 kom lagändringar som gjorde det möjligt för vem 
som helst att bedriva ett yrke eller ha en affär – skråväsendet var 
avskaffat. I snabb takt kom många lanthandlare till runt om staden 
och landsbygdsbefolkningens behov av att åka till staden minskade.
Vid 1800-talets mitt var fortfarande jordbruket en viktig del. 
Många med andra yrken var jordägare och utarrenderade mark. 
Men avkastningen från stadens jordar och boskap räckte förstås 
inte utan man handlade med omlandet vid kreatursmarknader, 
skärkarlsmarknader med mera. 
Den allmänna folkskolestadgans tillkomst 1842 innebar att 
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folkskolor under de närmaste åren startade i alla församlingar 
i kommunen. Vid denna tid fi ck staden även barnmorska, 
stadsläkare och tandläkare. Järnvägen drogs 1893 till Söderköping 
som en del av Vikbolandsbanan. Den utökades 1906 till 
Valdemarsvik. 

Kanalen
Under åren 1810 – 1832 byggdes Göta kanal, som nämns ovan. 
Det fi ck stor inverkan på staden, bland annat genom att en stor del 
av stadsdelen Bergskvarteret grävdes bort och många byggnader 
fi ck rivas eller fl yttas. Dels pågick det förstås en livlig verksamhet 
i och med grävandet och uppbyggandet av slussar, hus och hamn 
och att soldaterna som arbetade med kanalen låg inkvarterade 
i närheten. Invigningen av hela Göta kanal skedde 1832 i 
Söderköping och Mem med Carl IV Johan och följe. Kanalen 
innebar till att börja med ett uppsving för handelstransporter 
och så småningom persontrafi k men fi ck aldrig någon riktigt stor 
betydelse för staden. Ändå fanns det fyra till fem Söderköpings-
ägda briggar och slupar vid 1800-talets mitt. Man muddrade också 
ån på 1880-talet och en ångbåt gick ut till skärgården. År 1930 
såldes ångaren ”Söderköping” och därmed upphörde emellertid 
den reguljära ångbåtstrafi ken.

1900-talet - industrialism och 
kommunsammanslagning
Under början av 1900-talet expanderade staden och fl era större 
byggnader tillkom som Stadshotellet, Samskolan, Tingshuset, 
Ferbska huset och Kastenhof. I samband med byggandet av 
Stadshotellet gjordes också de första arkeologiska utgrävningarna 
som gav underlag till spekulationer om stadens historia.
År 1920 lades kommunala vattenledningar och 1938 blev det 
kommunalt avlopp med rening.
På Storängsområdet uppfördes på 1920-talet ett hem för person 
med utvecklingsstörning. Byggnaderna övertogs i slutet av 80-talet 
av kommunen och de inrymmer idag grundskola och kommunal 
administration.

EFTERKRIGSTIDEN
Det viktigaste som hände för kommunen under århundradet var 
kanske dess tillkomst. 1918 utökades S:t Laurentii församling 
med Bossgårds-området och senare sammanslogs staden och S:t 
Laurentii församling med Drothems och Skönberga församlingar. 
År 1952 uppstod Stegeborgs kommun, bestående av Börrums, S:t 
Annas, Skällviks och Mogatas socknar och samma år Aspvedens 
kommun av Gårdebys, Västra Husbys och Östra Ryds socknar. 
1971 slogs Aspveden samman med Söderköping och 1974 
införlivades Stegeborg. Söderköpings kommun var bildad. Stadens 
gamla vapen som var känt sedan medeltiden blev kommunens 
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vapen.
På 1940-talet etablerade sig Evaporator, senare Svenska 
Fläktfabriken, nu Luvata på Eriksvik. Genom företagets försorg 
kunde de anställda bygga sig egnahem under 1940-talets slut och 
1950-talets början. På 1940-talet fi ck staden också ett stort mejeri 
på det område där Fix-punkten idag ligger.
Centralmejeriet övertogs 1964 av Fix trikåfabrik. Fix kom att 
prägla stadens industrier under ca 30 år. 
År 1962 kom Macroplast från Stockholm och blev ett av stadens 
större företag under dryga 40 år. Under 1950- talet började 
staden att byggas ut med fl era bostadsområden som Eriksvik 
och Tyketorp, under huvudsakligen 1970- och 80-talen tillkom 
Kullborg, Husby backe, Broby och Högby och under senare år 
Alboga. 

NUTID OCH FRAMTID
Anna Sara Bergkvist, Fysisk planering, Söderköpings kommun
I takt med att samhället förändras sker förändringar i den byggda 
miljön. De senaste åren har Söderköpings kommun blivit mer 
präglat som förortskommun och arbetspendlingen till Norrköping 
har ökat. I kommunens norra del har tidigare fritidshusområden 
fått en permanent befolkning vilket har ökat såväl behovet 
av infrastruktur som service.  Fritidshusen har byggts ut eller 
ersatts av större bostäder. Även på landsbygden i norra delen av 
kommunen ses en ökad bosättning. Detta påverkar landskapsbilden 
och är en del av det arv som nutidens generation kommer att 
lämna efter sig. 

På Söderköpings landsbygd sker en förändring av näringslivet där 
turism-, upplevelse och besöksnäringen ökar. Attraktionen för 
besöksnäringen är kommunens natur- och kulturmiljöer. Det är 
därför viktigt med natur- och kulturmiljövård, särskilt i skärgården 
där besöksnäringen är stor. 

I Söderköpings stad sker såväl förtätning som 
funktionsförändringar. Ett exempel från tidigt 2000-tal är ”Silon” 
vid kanalhamnen, som är en del i omvandlingen av en den 
tidigare industriella miljön kring kanalhamnen till ett område med 
exklusiva bostäder och turism. På liknande vis kommer andra 
miljöer i Söderköping att omvandlas och utvecklas, i samklang med 
befi ntliga kulturmiljöer.

Ny bebyggelse i Söderköping stad kommer de närmaste åren 
att tillkomma som en ny årsring av staden. De områden som 
uppförts under de senaste 20 åren kompletteras och utökas, medan 
områden från äldre epoker förtätas. Även en förtätning längs med 
nuvarande väg E22 kommer möjliggöras i nära framtid. Här kan 
staden utvecklas i en mix av verksamheter och bostäder, och Erik 
Dahlbergsgatan omvandlas till en promenadvänlig stadsgata.
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RIKSINTRESSANTA KULTURMILJÖER
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riksintressanta 
kulturmiljöer

RIKSINTRESSEN FÖR 
KULTURMILJÖVÅRDEN

Områden av riksintresse för kulturmiljövården defi nieras enligt 
länsstyrelsen som 

”… sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett nationellt 
perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska 
skeenden. De värden som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl 
enskilda objekt och delområden som till miljöns kulturhistoriska och rumsliga 
samband.” (Länstyrelsen Östergötland; 2014). 

I Söderköpings kommun fi nns tio riksintresseområden; 

Göta kanal [E9] (delen i Sankt Laurenti och Västra Husby 
socknar)

Björkviks herrgård [E64] (Östra Ryds sn)
Västra Husby [E65] (Västra Husby sn)
Söderköping [E66]
Skönberga [E67] (Skönberga sn)
Stegeborg - Skällvik [E68] (delen i Skällviks sn)
Thorönsborg [E69] (Sankt Anna sn)
Vänsö [E70] (Sankt Anna sn)
Engelholm [E71] (Sankt Anna sn)
Gårdeby [E99] (Gårdeby sn)

Under 2014-2015 har fl era av riksintressebeskrivningarna 
analyserats och i vissa fall fördjupats. På en del områdena har 
gränsen för riksintressseområdet reviderats. Uppdateringarna berör 
Västra Husby, Söderköping, Björkviks herrgård och Stegeborg-
Skällvik. Så småningom planeras även fördjupade analyser 
göras för Göta kanal, Skönberga, Thorönsborg, Engelholm och 
Gårdeby. 

I denna handling redovisas endast motivering och uttryck för 
riksintressena samt områdenas utbredning. För en mer djupgående 
analys hänvisas till länstyrelsens handling Del 1. Översyn av 
kulturmiljövårdens riksintressen – Söderköpings kommun och Del 2. 
Fördjupad analys.

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Göta kanal [E9] (delen i Sankt Laurenti och Västra 
Husby socknar)
Motivering: 
Kommunikationsmiljö med landets främsta kanalmiljö (utförd 
1810-32), av stor teknikhistorisk betydelse och med dominerande 
läge i omgivande landskap.

Uttryck:
Kanalmiljön genom Söderköpings kommun med omgivande 
landskap och bebyggelse. Slussvaktarboställen. De planterade 
alléerna ger kanalen en parkliknande karaktär.  Skeppsdockan 
med tillhörande byggnader vid Klevbrinken. (Miljön berör också 
Linköping, Motala och Norrköpings kommuner samt Skaraborgs 
län.)

I området ingår även:
Järnåldersgravfält vid Gäverstad och på Duvkullarna. De större 
gårdarna Norrbo med ekonomibyggnad, Gäverstad och Mariehov.

Björkviks herrgård [E64] (Östra Ryds sn)
Motivering:
Herrgårdsmiljö i skogsbygd med intressant och välbevarat 
byggnadsbestånd.

Uttryck:
Timrad huvudbyggnad från 1600-talets mitt med karolinsk 
prägel och unik fatbursbyggnad troligen från 1500-talet. 
Ekonomibyggnader, bla en saltbod.
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Västra Husby [E65] (Västra Husby sn)
Förslag på reviderad beskrivning, framtagen av länsstyrelsen i Östergötland, 
2014. Slutgiltig motivering är i skrivande stund inte fastställd.

Motivering:
Alt 1) Fornlämningsmiljö med förhistoriska vallanläggningar 
placerade vid viktigt kommunikationsstråk som speglar 
samhällsutvecklingen i Östergötlands centralbygd under yngre 
respektive äldre järnålder. Vallarna är unika inom landet. 

Alt 2) Fornlämningsmiljö med förhistoriska försvarsanläggningar 
placerade vid viktigt förhistoriskt kommunikationsstråk 
som speglar samhällsutvecklingen i centralbygd under yngre 
respektive äldre järnålder. Anläggningarna tillsammans med 
omgivande fornlämningsmiljö och husaby Västra Husby 
berättar om samhällsutvecklingen under ca 500-1100 e Kr. då 
samhällsstrukturerna gick från mindre enheter mot större som 
på sikt kom att enas under riket Sverige. Vallarna är unika inom 
landet.  

Uttryck:
De 3,5 km respektive 2 km långa vallanläggningarna löper i 
nord-sydlig riktning och är strategiskt placerade efter landskapets 
naturliga förutsättningar i gränsskogen som skiljer centrala 
Östergötland från kustlandet. Den västra vallen är daterad till äldre 
järnålder, den östra till yngre järnålder. I anslutning till vallarna 
fi nns ett fl ertal gravfält och boplatser från yngre och äldre järnålder 
vilka antas ha funktionell koppling till driften av anläggningen. 
Gravfält och bytomter placerade är på höjder i landskapet som har 
tydlig sydost-västlig riktning. Gravfälten och bytomterna möjliggör 
datering av vallarna och ger en anvisning om var de förhistoriska 
vägnäten löpte. I söder fi nns en fornborg med möjlig koppling 
till försvarsanläggningen som är strategiskt belägen på en höjd i 
landskapet med vida utblickar över Lillsjön.  

I området ingår även:
Hylinge 1700-tals herrgård med välbevarat sengustavianskt 
byggnadsbestånd.

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Söderköping [E66]
Förslag på reviderad beskrivning, framtagen av länsstyrelsen i Östergötland, 
2014.

Motivering:
Stadsmiljö som genom kontakten med Storån, bevarade 
stadsplanemönster, byggnader och kulturlager berättar om 
Östergötlands framträdande roll inom den nationella politiska 
och ekonomiska makten samt regionens handelsutbyte med 
internationell räckvidd under medeltiden. Stadsmiljö karakteristisk 
för den äldre mellansvenska småstaden där äldre planmönster och 
välbevarade bebyggelsemiljöer från medeltid fram till sekelskiftet 
18/1900 ännu präglar staden. Brunnsmiljö från 17/1800-talet 
av social/idé/medicinhistoriskt intresse som speglar den då 
allmänt utbredda tron på att brunnsdrickning i kombination 
med rörelse i anlagd park/natur, umgänge, bön och intagandet 
av hälsomamma måltider hade en betydande hälsofrämjande 
effekt. Stadsmiljö som i dess norra del är präglad och anpassad 
till vattenkommunikationsleden Göta kanal. Stad som sedan 
1800-talets har präglats som rekreations- och turistort.  

Uttryck:
Det i stort sett oförändrade medeltida gatunätet, den äldre 
tomtstrukturen, kyrkorna och deras dominerande roll i stadsbilden 
samt medeltida profana byggnader, källare och kulturlager. 
Flera infartsvägar, farleden Storån, det medeltida hamnläget 
och marknadsplats som speglar stadens historiska funktion som 
strategisk, politisk och kommersiell knutpunkt. Stadens låga siluett, 
välbevarad småskalig bebyggelse samt stadsplanemönster som 
speglar perioden 1600-tal t.o.m. 18/1900-tal samt stadsmässig 
bebyggelse och institutionsmiljöer rån sekelskiftet 18/1900. Det 
skogsbeklädda Ramunderberget som bildar fond i norr som sedan 
1800-talet nyttjats som park och turistmål. Stadens kontakt med 
Storån med kajskoningar, trappor, broar.  
Göta Kanal med hamnmagasin, byggnader med funktionell 
koppling till kanalen, kajer, skoningar, pollare, dockor, allén 
längsmed kanalen. Bebyggelse som är placerad och utformad 
för att samspela med Göta kanal, bl.a. villor, hotell och allmänna 
institutionsmiljöer såsom brunnsmiljön och Tingshus och skola. 
Brunnsmiljön med park och bebyggelsemiljö som i huvudsak 
bevarar sin karaktär från 1800-talet. I miljön ingår det s.k. 
brunnslottet vars äldsta delar är från 1770-talet, tillbyggt och 
moderniserat under 1800-talet bl.a. med tidstypisk veranda mot 
gårdssidan. Mittemot brunnslottet fi nns en timrad brunnssalong 
från tidigt 1800-tal. Över Storån leder ”suckarnas bro” över till 
den norra delen av brunsparken som anlades under 1800-talet. I 
brunnmiljöns utkant i väster ligger brunnslasarett som byggdes 
år 1893. Lasarettet speglar boendeförhållandena för samhällets 
nedersta skikt som här kunde erbjudas kostnadsfri behandling, 
mat och logi. Placeringen speglar även klasskillnaderna mellan 
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brunnsgästerna som delades i tre klasser. Norr om Storån i 
brunnparken ligger Brunnskyrkan i rik panelarkitektur från 
1890-talet som är fritt placerad i lummig parkmiljö. Söder om 
Skönbergatan ligger den Lagbergska villan med lusthus från 1830 
som berättar om läkarens centrala roll i brunnskulturen. Bevarade 
delar av parken norr om brunnssalongen, träd och gångstigar, 
kontakten med Storån och Göta kanal.

I området ingår även: 
Söderköpings brunn som anlades 1718 vid den sedan 
gammalt kända Sankta Ragnhilds källa. Ett avsnitt av 
riksintresset Göta kanal, med kanalfåra, kajer, sluss och 
hamnmagasin. Flerbostadshus och privatvillor från sekelskiftet 
1900 samt ett egnahemsområde i den östra delen.

Länsstyrelsen föreslår fyra olika bärande berättelser för 
riksintresset Söderköpings innerstad:

1. Medeltida staden
Stadsmiljö som genom kontakten med slätbaken, bevarade 
stadsplanemönster, byggnader och kulturlager berättar om 
Östergötlands framträdande roll inom den nationella politiska 
och ekonomiska makten samt regionens handelsutbyte med 
internationell räckvidd under medeltiden.

2. Småstaden
En småstadsmiljö som utmärks av välbevarade gatu- och 
tomtstrukturer med blandad tidstypiska bebyggelsemiljöer i från 
1600-tal t.om sekelskiftat 18/1900 som ännu präglar staden.

3. Brunnsmiljön
Bevarande delar av brunnsmiljön berättar om Söderköping 
historia som kur- och badort som blomstrade under framförallt 
17/1800-talet. Brunnen bidrog mycket till att stadens levde 
upp framförallt 1800-talet. Miljön berättar om Söderköping 
som tillfl yktsort (tidig turiststad) mötesplats framförallt för de 
övre samhällskikten där diagnostiserad kur i kombination med 
musik, socialt umgänge, vilsam tillvaro, bön, naturupplevelser/
utfl ykter, ett rikt sällskapsliv, hälsosam mat och dryck i pittoreska 
omgivningar var centrala delar. Miljön berättar även om den åldriga 
tron på att vattnet som läkande kraft, i detta fall S:t Ragnhilds källa 
som är känd sedan medeltiden.

4. Göta Kanal
Kanalmiljön byggdes under 1800-talets första hälft och kom att 
omdana norra delen av Söderköpings innerstad. Kanalmiljön i 
kombination med satsningar på brunnsmiljön gjorde att staden 
blomstrade upp under 1800-talet. Kanalen berättar om samhället 
och kommunikationsbehoven under 1800-talet. Kanalen är idag 
en stor turistattraktion som årligen lockar 10000-tals besökare till 

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Söderköping.
Kanalen ligger i en upphöjd bassäng vilket karaktäriserar 
upplevelsen såväl från land som från kanalen. Miljön runt kanalen 
präglas av monumentala villor från sekelskiftet som ligger kantade 
längsmed kanalen, många med påkostade och representativa 
fasader och trädgårdsanläggningar om vänder sig mot kanalen.

Skönberga [E67] (Skönberga sn)
Motivering:
Odlingslandskap med talrika fornlämningsmiljöer och medeltida 
kyrka. (Kyrkmiljö).

Uttryck:
Ljunga gravfältet med ca 100 anläggningar, företrädesvis från 
brons- och järnålder. Välbevarad romansk kyrka, prästgårdar från 
tre skilda epoker: 1600-, 1700- och 1800-talet. 1800-talsprästgården 
med omgivande parkanläggning ligger på ett järnåldersgravfält.

Stegeborg - Skällvik [E68] (delen i Skällviks sn)
Förslag på reviderad beskrivning, framtagen av länsstyrelsen i Östergötland, 
2014.

Motivering:
Kustbundet slottslandskap med ruinerna av två medeltida 
borgmiljöer och rester av försvarsanläggningar som vittnar 
regionens betydelse i de rikspolitiska händelserna under 
medeltiden samt behovet av att skydda och kontrollera infarten till 
Söderköping.

Uttryck:
På en udde på den södra sidan i sundet ligger ruinerna av Skällviks 
borganläggning vars äldsta delar är från 1200-talet. På en holme 
i norra sidan sundet ligger Stegeborgs slottsruin med rundtorn 
i dominerande och fritt läge i Slätbaken.  Slottsruinen består 
av en grov ringmur, ett 25 meter högt rundtorn och rester av 
byggnadslängor innanför ringmurens alla fyra sidor.  I sundet 
strax öster om Stegeborg och Skällviks borgruiner ligger Eknön 
med rester medeltida försvarsanläggning bestående av en nästan 
fyrkantig ca 3 meter hög och ännu brant jordvall.  I sundet fi nns 
rester av farledshinder som delvis daterats till 700-talet e Kr. 
På slätbakens södra strand med skogsklädda bergshöjder och 
ekbevuxna hagmarker samt stora åkerskiften ligger Stegeborgs nya 
slottsmiljö och Skällviks kyrkomiljö med kyrka från 1300-talet. 
Stegeborgs nya herrgård är byggd på platsen för ett äldre stenhus 
och består av en ljusputsad tvåvåningsbyggnad i klassicistisk stil 
från tidigt 1800-tal som ombyggdes på 1910-talet.  
Den visuella kontakten mellan kyrkan, Stegeborgs slottsruin, 
Skällviks borgruin som vittnar om miljöernas interna samband. 
Alléer som sammanbinder kyrkomiljön och Stegeborgs nya 
herrgård.  
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Länsstyrelsen föreslår fem olika bärande berättelser för 
riksintresset Stegeborg-Skällvik:

1. Skällviks borg och kontakten med vattnet som vittnar om 
att: platsen var ett av Vasatidens riksfästen, strategiskt placerat 
vid inloppet till Söderköping som under medeltiden var en av 
Sveriges mest betydande hamnstäder och som spelade en viktig 
roll i de rikspolitiska händelserna. Rester av anläggningar i 
vattnet.

2. Stegeborgs slottsruin i dominerande läge och kontakten 
med vattnet som berättar om: ett Vasatidens riksfästen, 
strategiskt placerat vid inloppet till Söderköping som under 
medeltiden var en av Sveriges mest betydande hamnstäder och 
som spelade en viktig roll i de rikspolitiska händelserna.

3. Skällviks kyrkomiljö som är intimt förknippad med 
verksamheten kring Stegeborg och Skällvik under 13-1500-talet.

4. Stegeborgs nya slott med kulturlandskap och bebyggelse. 
Herrgården tillsammans och samspelet med den intilliggande 
kyrkomiljön som tillsammans med ett kontaktnät av alléer och 
vidsträckta odlingslandskap vittnar de om områdets historia som 
centrum för stormannaätter.

5. Eknön med lämningar av farledsspärrar och 
försvarsanläggningar som bidrar till berättelsen om att platsen 
var ett av Vasatidens riksfästen, strategiskt placerat vid inloppet 
till Söderköping som under medeltiden var en av Sveriges 
mest betydande hamnstäder och som spelade en viktig roll i de 
rikspolitiska händelserna.

Thorönsborg [E69] (Sankt Anna sn)
Motivering:
Herrgårdsmiljö av medeltida ursprung med välbevarad 
1700-talsbebyggelse i dominerande läge.

Uttryck:
Mangårdsbyggnaden är uppförd på 1750-talet efter ritningar 
av C Hårleman. Orangeri, ridhus, ekonomibyggnader och 
arbetarbostäder. Gården hette på medeltiden Drag, vilket syftar på 
båtdragningsplats.

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Vänsö [E70] (Sankt Anna sn)
Motivering:
Skärgårdsmiljö med välbevarad bybebyggelse.

Uttryck:
Utspridd och terränganpassad bybebyggelse, i huvudsak från 
1800-talets senare hälft men även en loftbod och två bostadshus 
från 1700-talet. Båtvarv och såg.

Engelholm [E71] (Sankt Anna sn)
Motivering:
Herrgårdsmiljö i S:t Annas inre skärgård, med välbevarad karolinsk 
träherrgård.

Uttryck:
Huvudbyggnad från tiden kring år 1700 samt ett stort antal 
ekonomibyggnader och arbetarbostäder, en del från 1700-talet. 
Barockpark samt allé.

Gårdeby [E99] (Gårdeby sn)
Motivering:
Fornlämningsrikt odlingslandskap kring Gårdeby 
sockencentrum. (Fornlämningsmiljö).

Uttryck:
Omfattande stensträngssystem, tillhörande boplatser och gravfält 
i huvudsak från äldre järnålder. Byar och gårdar med välbevarad 
bebyggelse av företrädesvis 1800-talskaraktär. 1100-talskyrka, 
prästgård från 1700-talet, skola och f.d. kommunalhus.
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BYGGNADSMINNEN
I Söderköpings kommun fi nns tolv byggnadsminnen som utpekats 
av länsstyrelsen och som skyddas genom Kulturmiljölagens 3 
kap. Utpekandet är grundat på att byggnaden, anläggningen eller 
bebyggelseområdet innehar synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde. Till varje utpekat hus eller område fi nns skyddsföreskrifter. 
Ändring eller ombyggnation av byggnadsdelar berörda av 
föreskrifterna kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man läsa mer om 
byggnadsminnen generellt men här fi nns också information 
om alla landets utpekade byggnadsminnen i webbtjänsten 
Bebyggelseregistret. Länkar dit fi nner du nedan. 
 
Björkviks herrgård 
Fastighetsbet: Björkvik 2:1
Gods från sent 1300-tal, herrgårdsbyggnad från 1600-talets första 
hälft eller mitt.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000015006 

Blomqvistska huset 
Fastighetsbet: Hertigen 2
Bostadsbebyggelse, borgargård, handelsgård. Uppförd 1859. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014916

Braskens hus 
Fastighetsbet: Bispen 7
Bostadsbebyggelse, borgargård med årsringar från senmedeltid till 
1700-tal. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014911

Ekenstugan 
Fastighetsbet: Ämtevik 1:27
Ryggåsstuga med tillhörande loftbod, troligen från 1700-talets 
andra hälft. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014856

Engelholms herrgård 
Fastighetsbet: Ängelholm 3:1
Karolinsk herrgårdsanläggning i mindre skala från 1700-talets 
första hälft. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000015652

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Garvaregården 
Fastighetsbet: Garvaren 1 och 9
Bostadsbebyggelse, borgargård, handelsgård med byggnader 
uppförda under 1200-1300-tal till 1700-tal respektive omkring år 
1800.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014917

Husby herrgård 
Fastighetsbet: Mogata-Husby 3:1, 3:45, 3:162-164
Säterimiljö med herrgårdsbyggnad från 1795.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014660

Hylinge herrgård 
Fastighetsbet: Hylinge 3:1
Säterimiljö från 1600-talets mitt med herrgårdsbyggnad från 1788. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014998

Korsnäs 
Sankt Anna Prästgård 1:3 
Prästgård med anor tillbaka till 1500-talet, byggnader från 1700- 
och 1800-talen. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014847

Kvarteret Kung Johan 3 
Bostadsbebyggelse, borgargård, handelsgård med årsringar från 
medeltid till 1800-tal.  
Fastighetsbet: kv. Kung Johan 3
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014924

Söderköpings rådhus 
Fastighetsbet: Rådstugan 1
Uppfört som rådhus för staden 1776. På tomten har stadens 
rådhus legat sedan åtminstone 1400-talet. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000014926

Thorönsborgs herrgård 
Fastighetsbet: Torönsborg 2:1
Säteri med byggnadsbestånd huvudsakligen från mitten av 
1700-talet.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000015658



40 Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun

KYRKOMILJÖER
Det fi nns elva kyrkliga kulturminnen i kommunen. Alla kyrkor 
och begravningsplatser som uppförts eller anlagts före år 1940 
skyddas genom Kulturmiljölagens 4 kap. Byggnader, växtlighet och 
anläggningar på kyrktomten eller kyrkogården ingår även i skyddet. 

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man läsa mer om kyrkliga 
kulturminnen generellt men här fi nns också information om alla 
landets skyddade kyrkor och begravningsplatser i webbtjänsten 
Bebyggelseregistret. Länkar dit fi nner du nedan. 

Börrum 
Kyrka med begravningsplats. Ursprungligen uppförd 1718 men 
restaurerad och ändrad i omgångar under 1800- och 1900-talen. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004239

Drothem
Kyrka med kyrktomt, före detta begravningsplats. Huvudsakligen 
murad i gråsten, sakristia uppförd sent 1200-tal och långhus tidigt 
1300-tal. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004240

Gårdeby 
Kyrka med begravningsplats. Murad i gråsten, långhus och kor är 
daterade till 1100-tal och troligen senmedeltida sakristia.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004241

Mogata
Kyrka med begravningsplats. Murad i sten, uppförd 1842-
44 ovanpå resterna av en medeltida äldre kyrka. Tornet från 
senmedeltid i gråsten och tegel fi nns emellertid kvar. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000549155

Sankt Anna 
Kyrka med begravningsplats. Uppförd i sten och tegel 1819-22. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004243

Sankta Anna Gamla kyrka
Kyrka som övergavs när den nya invigdes 1824 men restaurerades 
1965-73. Murad i gråsten. Möjligen senmedeltida kor och långhus 
från 1500-talets slut eller runt år 1600.  
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000007970

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Sankt Laurentii
Kyrka med kyrktomt. Begravningsplats men inte i direkt anslutning 
till kyrkan. Kyrka uppförd i huvudsakligen tegel, möjligtvis i 
etapper under 1200-talet. 
 http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004260

Skällvik
Kyrka med begravningsplats. Murad i gråsten, uppförd på 
1300-talet som en salkyrka. Sakristia från 1590-talet och vapenhus 
från 1700-talets mitt.  
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004255

Skönberga
Kyrka med begravningsplats. Murad och ska enligt tradition ha 
uppförts 1171 men har förlängts senare, under 1500-talet. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004257

Västra Husby
Kyrka med begravningsplats. Det murade tornet och långhusets 
västgavel är från en medeltida, numer riven kyrka. Övriga 
byggnaden uppfördes 1816-17. År 1977 brann kyrkan men 
yttermurarna klarade branden och kyrkan återställdes.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004261

Östra Ryd
Kyrka med begravningsplats. Murad i gråsten. Byggnadshistorien 
är oviss men kyrkan har troligtvis huvudsakligen medeltida 
långhusmurar och sakristia från 1500-talet. Västtornet uppfördes 
på 1770-talet.
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000004262 
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FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar i kommunen är många, särskilt från bronsåldern 
(1800-500 år före vår tidsräkning) och framåt. I kommunen fi nns 
bland annat många gravrösen från bronsåldern och fl ertalet 
fornborgar och gravfält från järnåldern men även yngre lämningar 
efter byggnader, jordbruksverksamhet eller vrak efter förlista fartyg 
från medeltid och fram till 1850. 
Fornminnen skyddas av Kulturminneslagens 2 kap. och 
tillsynsmyndighet är länsstyrelsen. 

Med hjälp av Riksantikvarieämbetets söktjänst på webben 
Fornsök kan man läsa mer om de över 3000 fornlämningarna i 
kommunen. Informationen fi nns även på länsstyrelsens webbGIS 
Östgötakartan. Länkar fi nns nedan.

Fornsök 
http://www.fmis.raa.se 

Östgötakartan  
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/

riksintressanta 
kulturmiljöer
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Överst: S:t Anna Gamla kyrka, S:t 
Anna.

Under: S:t Laurentii kyrka, 
Söderköping.

Överst: Torrdockan och Göta kanal i Söderköping, område av 
riksintresse för kulturmiljövården.

Under: Byggnadsminnet Thorönsborgs herrgård.
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REGIONALT INTRESSANTA 
KULTURMILJÖER
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KARTA ÖVER OMRÅDEN AV REGIONALT INTRESSE FÖR 
KULTURMILJÖVÅRDEN, UTPEKADE AV ÖSTERGÖTLANDS 
LÄNSSTYRELSE 1983. 

Uppdaterade av Söderköpings kommun under hösten 2015.  
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REGIONALT UTPEKADE OMRÅDEN 
– EN KOMMUNAL UPPDATERING

År 1983 publicerade Östergötlands länsstyrelse ett 
kulturminnesvårdsprogram som utarbetats utifrån en översiktlig 
regional undersökning som utfördes mellan 1979-81. Programmet 
var länstäckande och publicerades i bokform med en bilagd 
kartserie. I boken medtogs även länets naturvårdsplan och boken 
döptes därför till Natur Kultur: Miljöer i Östergötland (Elfström; 
1983). 
De områden och objekt som inte berörs av annan lagstiftning 
såsom Kulturmiljölagen eller Miljöbalken har återinventerats 
under hösten 2015 inom ramen för upprättandet av denna plan. 
Kapitlet avslutas ett avsnitt med generella riktlinjer, förhållningssätt 
och försiktighetsåtgärder för de utpekade kulturmiljöerna som 
utarbetats 2015.  

DET MODERNA KULTURARVET: 1945-1975

Hur efterkrigstidens miljöer gestaltade sig i kommunen och hur 
vardagslivets miljöer då såg ut är något som helt saknats i de äldre 
kulturmiljöunderlagen. Därför gjorde Östergötlands länsmuseum 
en kommuntäckande inventering år 2009. Denna innefattar 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse uppförd mellan 1945-75 i 
Söderköpings kommun. 

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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1. K1 OLERUM 
Ö RYD SN 

Olerum by med omgivande åker- och hagmarker. Ursprungligen 
bestod byn av ett mantal frälse som sedan delats genom 
hemmansklyvning. Vid laga skiftet 1874 bestod byn av sex gårdar 
varav två fi ck utfl ytta. Byn är alltjämt en väl samlad enhet med 
fyra mangårdar och ett stort antal ekonomibyggnader. Byn får sin 
karaktär genom de stora ladugårdarna som ligger utefter vägen. 
Påpekas bör att ett par av bostadshusen på senare tid förändrats 
exteriört och att fl era av ladorna är mycket förfallna.

2. K3 SYTTORP 
Ö RYD SN 

Enhetlig ensamliggande gårdsanläggning med omgivande 
kulturlandskap. Vid laga skiftet 1848 fanns här två gårdar, varav 
en blev utfl yttad. Manbyggnaden är uppförd i två våningar under 
brutet tak och panelad. Byggnaden är, liksom fl yglarna, troligen 
byggd under 1800-talets första hälft. Ekonomibyggnaderna är 
av trä och faluröda. Anmärkningsvärd är en äldre timrad och 
panelad ekonomibyggnad med överkragande övervåning, enligt 
uppgift uppförd 1753. Huvudbyggnaden används idag som 
behandlingshem och har därför byggts om med utrymningstrappor 
och takfönster anpassade till verksamheten. Gården är trots 
förändringar mycket välbevarad.

3. K4 HUMMELSÄTTER (ENSKILT OBJEKT)
Ö RYD

Panelad manbyggnad i två våningar under sadeltak med avvalmade 
gavelspetsar. Byggnaden är utbyggd på baksidan med veranda 
och balkong i omålat trä. Till gården hör också en trelängad 
ekonomibyggnad, magasin och en arbetarbostad som delvis är 
nyuppförd efter brand.

En av manbyggnaderna i Olerum

Manbyggnad Hummelsätter

Ekonomibyggnad i Syttorp
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4. K5 KIL (ENSKILT OBJEKT)
Ö RYD SN

Mangård från 1800-talets första hälft samt parstuga och två 
knuttimrade fl yglar. På gården fi nns en märklig loftbod av 
senmedeltida karaktär.

5. K7 VIBY (ENKILT OBJEKT)
Ö RYD SN

Huvudbyggnaden med intilliggande arbetarbostäder. 
Huvudbyggnaden från 1800-talets början är uppförd i två 
våningar under brutet tak med timrad stomme som reveterats och 
vitputsats.

6. K8 TÅBY (ENSKILT OBJEKT)
Ö RYD SN

Gårdsanläggning med götisk gårdform. Manbyggnaden är en 
envånings timrad, panelad och faluröd byggnad uppförd under 
1700-talet. En av fl yglarna är knuttimrad. Övriga byggnader är av 
trä och faluröda. Gården stod under en lång period tom men har 
på senare år fått nya ägare. Ekonomibyggnaderna är relativt orörda 
men manbyggnaden har renoverats kraftigt och många nya inslag 
har tillkommit till på tomten.

7. K9 HÄLLERSTAD (ENSKILT OBJEKT)
Ö RYD SN

Två mittemot varandra stående bostadshus vilka gör intryck av att 
vara uppförda som fl yglar till en större byggnad. Båda är timrade 
i en våning under sadeltak med frontespis. Äldre tillbyggnader på 
bostadshusen har renoverats under senare tid. Knuttimrat magasin.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer

Kil, loftbod 

Viby, huvudbyggnad

Tåby, manbyggnadens entrésida

Hällerstad, ett av bostadshusen
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8. K1O GÖSTORP (ENSKILT OBJEKT)
GÅRDEBY SN

Huvudbyggnaden är uppförd 1790 i två våningar under sadeltak. 
Fasaden är i grå puts. Av ekonomibyggnaderna, i falurött trä, kan 
nämnas en äldre knuttimrad bod. 

9. K11 EKHAMRA (ENSKILT OBJEKT)
GÅRDEBY SN

Ryggåsstuga med arbetade knutskallar.

10. K12 SPOLSTAD 
GÅRDEBY SN

Spolstad gård på moränbildning med omgivande åker och 
hagmarker samt gravfält ca 500 m NO mangården. Man  och 
fägård är enhetligt bebyggda med samtliga byggnader i falurött, 
huvudsakligast från 1800-talets andra hälft.

11. K14 KORSSÄTTER (ENSKILT OBJEKT)
V HUSBY SN

Säteribyggnad med fl yglar. Huvudbyggnaden är timrad, panelad 
och faluröd byggd i en våning under säteritak och med en 
frontespis på framsidan. Ålderdomlig rumsindelning.

Göstorp, huvudbyggnad

Ryggåsstugan i Ekhamra

Ekonomibyggnader i Spolstad

Korsätter, baksida av huvudbyggnaden
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12. K16 PÅLSTORP (ENSKILT OBJEKT)
GÅRDEBY SN

En knuttimrad faluröd parstuga, enligt uppgift möjligen 1600-tal 
då den ska ha fungerat som snickarbostad. Idag fungerar den som 
magasin. Till stugan hör även en smedja med bevarad interiör, 
troligen uppförd under 1800-talet.

13. K17 KORSKULLEN (ENSKILT OBJEKT)
V HUSBY SN

Envånings timrad och gulputsad parstuga med ryggås.

14. K20 GÄVERSTAD  
V HUSBY SN

Kanalmiljö med Gäverstad gård och omgivande odlingslandskap 
och lövträdsbevuxna hagmarker utmed kanalen. I området fi nns 
två gravfält från yngre järnålder. Huvudbyggnaden på Gäverstad 
är enligt uppgift uppförd i samband med kanalen på 1830-talet 
och då användes som kontor för Göta kanalbolaget. Den är av trä 
i en våning och liksom fl ygelbyggnaden reveterad i ljusrött. (Miljö 
A 31 i Göta kanalinventeringen). Huvudbyggnaden och fl ygeln är 
tillbyggda med takkupor och takfönster under slutet av 1900-talet. 
Till gården hör också fl ertalet ekonomibyggnader från 1900- och 
2000-tal samt två äldre soldattorp.

15. K28 LUND
DROTHEM SN

By med oskiftad prägel i småkuperat odlingslandskap med 
omväxlande åker och öppna betesmarker. Gårdarna ligger 
koncentrerat på bybacken med de faluröda ekonomibyggnaderna i 
traditionell stil utmed bygatan. Vid laga skiftet 1848 omfattade byn 
13-15 gårdar, varav ca hälften ådömdes utfl yttning. I dag fi nns 6 
manbyggnader på gårdstomterna – enkel- och parstugutyper från 
1800-talet i två våningar med rödfärgad panel. Ett par har dock på 
senare tid exteriört förändrats.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer

Parstugan i Pålstorp

Parstugan, Korskullen

Huvudbyggnaden på Gäverstad

Delar av Lunds by
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16. K33 VIGGEBY 
SKÖNBERGA SN

Viggeby säteri är beläget på en moränrygg med betesmarker 
omgiven av öppet åkerlandskap. På krönet ligger den terrasserade 
mangården, enhetligt bebyggd med en herrgårdsbyggnad fl ankerad 
av två fl yglar. Alla tre ljust putsade timmerbyggnader under 
sadeltak uppförda 1820. Intill mangården står ett par timrade 
bodar och ett nybyggt bostadshus. Vidare märks trädgård och allé. 
Vid sluttningens fot är de faluröda ekonomibyggnaderna placerade, 
företrädesvis från 1900-tal men i enstaka fall från 2000-tal. Ö om 
mangården fi nns en enstaka rund stensättning och i S ett gravfält 
av yngre karaktär. I anslutning till gravfältet ligger Eggeby gamla 
bytomt avhyst under säteriet på 1600-talet. Vid torpet Gröndal 
fi nns bronsålderslämningar i form av skärvsten och en hällristning 
med fyra skepp. En timrad parstugan tillhörande säteriet är numera 
riven, sannolikt var den från 1700-tal och  möjligen var detta den 
äldre manbyggnaden. 

17. K35 DJURSNÄS 
MOGATA SN

Mogata f  d prästboställe vid Djursnäs med omgivande bebyggelse. 
Prästgårdens huvudbyggnad uppfördes 1812 som en envånings 
timmerbyggnad, men restaurerades och tillbyggdes 1928, och 
är nu reveterad i gult och byggd i en och en halv våning med 
frontespis under tegeltäckt sadeltak. Ett timrat och rödpanelat 
sädesmagasin från 1700-talet samt en nybyggd rödpanelad atelje 
(byggd på den gamla arrendatorsbostadens plats) bildar fl yglar. Till 
gårdsanläggningen hör också gamla kuskbostaden från 1700-talet, 
ett sex kantigt vattentorn, ett f  d hönshus ombyggt till växthus 
och ett f  d avträde ombyggt till bastu. Bland övrig bebyggelse i 
gårdens närhet kan nämnas en timrad smedja, ladugård, loge, uthus 
och arrendatorsbostaden från 1923. V och NV om prästgården är 
ett fornlämningsområde som markerar centralbygden med bland 
annat två stora gravfält av yngre järnålderstyp. På gården bodde 
konstnären Bo Beskow under 1900-talets andra hälft.

18. K36 HUSBY 
MOGATA SN 

Husby säteri är beläget i en uppodlad sänka invid Slätbaken med 
rester av ängs- och hagmarker i skogsbrynen. Karaktärsbyggnaden 
har en dominant placering på en höjd och uppfördes på 
1790-talet. Den gör ett slottsliknande intryck med sina vitputsade 
fasader i 3 1/2-våningar med nio fönsteraxlar. Två fl ygelpar 
fl ankerar, likaledes i vit puts. Flera arbetarbostäder fi nns, bl a ett 
fi skartorp vid sjön som numera är ombyggd till bastu, liksom 
fl ertalet ombyggda och nybyggda hus innehållandes hotell- och 
konferensverksamhet. I sänkans sluttningar märks lämningar efter 

Viggeby, huvudbyggnad med 
fl yglar. 

Prästgården på Djursnäs

Husby säteri
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fyra bytomter avhysta av säteriet under 1600-talet. I anslutning till 
dessa fi nns forngravar av främst den yngre järnålderns karaktär, bl 
a ett gravfält om ca 26 gravanläggningar V om karaktärsbyggnaden. 
Av yngre datum är tomruinen sannolikt uppförd som fond i SV 
mitt för huvudbyggnaden omkring 1800 och det något yngre 
gravkapellet. (Fråga om byggnadsminnesförklaring väckt 1980).

19. K38 BOLLTORP 
SKÖNBERGA SN 

Herrgårdspräglat kulturlandskap med lövbevuxna hagar, 
alléer, engelsk park och fl era arbetarbostäder, putsade under 
sadeltak. Karaktärsbyggnaden, uppförd 1837 av A Nyström, 
har två våningar med nio fönsteraxlar under ett fl ackt valmat 
sadeltak. Fasaderna är gulputsade och byggnaden präglas av 
den halvcirkelformade utbyggnaden på framsidan. Den stora 
sammanbyggda ekonomilängan i U-form ligger på behörigt 
avstånd. Vid vägen märks ”Krogen” – en timrad och putsad 
torpstuga. Torsvalla bytomt avhystes sannolikt i samband med 
säteribildningen och i anslutning till bytomten fi nns två gravfält av 
den yngre järnålderns karaktär.

20. K39 SKÄLBOÖ (ENSKILT OBJEKT)
SKÖNBERGA SN

Säteriets manbyggnad från 1780 är uppförd i en våning med gul 
träpanel under brutet tak med valmat övre fall. De två fl yglarna i 
gul träpanel är uppförda 1810.

21. K40 STORA SÖRBY 
MOGATA SN

Manbyggnaden i 1 1/2 våning från omkring 1850 reveterad i ljus 
puts och med en stor frontespis. De båda fl yglarna är knuttimrade. 
Den ena fl ygeln har utökats med en ny frontespis under 2000-talets 
början. 

22. K41 BORUM 
SKÄLLVIK SN 

Mindre säteri med omgivande odlingslandskap, sannolikt med rot i 
medeltid. Huvudbyggnaden och de två parstugor som fl ankerar är 
timrade med gulmålade paneler. Huvudbyggnaden är uppförd på 
1700-talets slut i en våning under säteritak med salsplan och åtta 
fönsteröppningar på framsidan.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer

Bolltorp

Skälboö, manbyggnaden

Huvudbyggnaden på Stora Sörby
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23. K43 HÖSTERUM 
MOGATA SN 

Hösterum är ett f  d rusthåll beläget i den långa uppodlade 
sprickdalen mellan Söderköping och Börrum. Huvudbyggnaden 
utökades 1819 i två våningar med mansardvåning. Flyglarna 
byggdes 1783 och har liksom huvudbyggnaden gulmålad träpanel. 
Förutom huvudbyggnaden med två fl yglar och omgivande åker 
och hagmarker ingår också ekonomibyggnader, tex vagnstall, 
maskinhall, trädgård, alléer mm. Tre större dammar ordnades 
vid 2000-talets början då även den äldre kvarndammen utökades 
något. På tillhörande mark fi nns också fl era äldre torp och rester 
av husgrunder från byggnader som revs när Holmen Skog AB 
ägde gården. 

24. K44 SJÖGERUM 
BÖRRUM SN 

Sjögerums gård (f  d gästgiveri och skjutsstation), länsmansboställe 
samt omgivande odlingslandskap. Huvudbyggnaden vid Sjögerums 
gård, uppförd 1840, är en tvåvånings timmerbyggnad med gul 
lockpanel och tegeltäckt sadeltak. Ett mindre bostadshus och 
ett uthus, båda med rödfärgad panel, bildar fl yglar. På gården 
fi nns också gamla kuskbostaden, en panelklädd och vitmålad 
timmerbyggnad från 1700-talets slut, samt närmast vägen ett 
vitt reveterat hus i en och en halv våning från 1840, tidigare 
affärs-, post- och lagerlokal. På andra sidan vägen ligger gamla 
länsmannabostället från 1800-talet, ett mörkgrått, panelklätt 
tvåvåningshus under valmat plåttak. Till miljön hör fl era 
ekonomibyggnader och uthus. NV och SO om bebyggelsen fi nns 
fl era fornlämningar.

25. K47 UGGELKULLEN 
SKÄLLVIK SN 

Ålderdomlig gårdsanläggning på sydsluttning vid gamla 
Börrumsvägen i lerfylld uppodlad sprickdal. Manbyggnaden utgörs 
av en påbyggd enkelstuga i två våningar med karaktär av tidigast 
1800-tal. Den fl ankeras av en knuttimrad bod. Även en stuga med 
gavelingång och ett fl ertal ekonomibyggnader är knuttimrade.

Hösterum, huvudbyggnad

Sjögerum, huvudbyggnad

Uggelkullen, manbyggnad
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26. K48 BRÅTA 
SKÄLLVIK SN 

Lerfylld uppodlad sprickdal med Bråta by samt NNO därom ett 
fornlämningsområde. Den nuvarande bebyggelsen härstammar 
huvudsakligen från 1800-talets slut, då den delvis återuppfördes 
efter brand. Byn består av tre gårdar samt en f  d skola från 
1855. Ett hus har bevarats från 1700-talet. Bebyggelsen är 
mycket enhetlig med nästan samtliga hus, såväl boningshus 
som ekonomibyggnader, rödfärgade och försedda med tegeltak. 
Fornlämningsbeståndet har bronsålderskaraktär med bl a en 
skeppsformig stensättning och fl era gravar av rösetyp.

27. K49 GIBBENÄS 
BÖRRUM SN 

Enhetlig gårdsanläggning på kulle vid uppodlad sänka i 
Gropvikens innersta del. Tomten är bebyggd med manbyggnad, 
fl ygel, magasin och hönshus. På motsatta sidan vägen ligger på 
götiskt vis två ekonomilängor och ett vagnslider med gavlarna 
mot mangården, samt en större arbetarbostad. Alla byggnaderna 
är av trä och faluröda med vita snickerier och har sin karaktär 
från 1900-talets första årtionde. Ladugården är nyuppförd efter 
brand i mitten av 1980-talet och därefter utbyggd under det tidiga 
2000-talet. Den gamla kyrkvägen till Börrum, som kantas av 
fl ertalet milstenar från tidigt 1900-tal, går rakt genom gården.

28. K56 VRÅNGÖ 
S:T ANNA SN 

Miljön omfattar Vrångö by med välsamlad bebyggelse samt två 
utfl yttade gårdar och ett torp. Bebyggelsen, från 1800-talets mitt 
och senare hälft, är enhetlig med samtliga byggnader – boningshus, 
ladugårdar och uthus – uppförda av trä och rödfärgade, de fl esta 
under tegeltak. Flertalet byggnader har renoverats under senare tid.

29. K57 ÄSPHOLM 
S:T ANNA SN 

Äspholms by, bestående av tre gårdar med enhetlig och samlad 
bebyggelse, belägen på en höjd med åker och äng nedanför. 
Byggnaderna är huvudsakligen från 1800-talet, några äldre, bl a ett 
bostadshus från 1700-talet samt en ombyggd loftbod. 

regionalt intressanta 
kulturmiljöer

Del av Bråta by

Gibbenäs, manbyggnad

Del av Vrångö by

Del av Äspholms gamla by
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ENSKILDA OBJEKT AV KULTURHISTORISKT 
INTRESSE 

BROAR 

Börrum socken, SO Börrum, ensk väg, stenvalv. 
Börrum socken, Sjögerum, i åkerholme, stenplatta. 
Mogata socken, Hälla, VFE 833-1, stenvalv 1870-75. 
Skönberga socken, Narebro, VFE 839-1, betongbalkbro 1931. 
Söderköping, Rådhusbron, VFE 709-1, stenvalv omkr 1850. 
Söderköping, Järnbron, VFE 786-1, stålbalksbro.
Söderköping, Munkbron, VFE 791-1, betongbalkbro. 
Söderköping, gångbroar 4 st över Storån.

MISSIONSHUS 

Börrum socken, Härsebråta 1:7, Evangeliska fosterlandstiftelsen 
1874. 
Gårdeby socken, Akerby 4:27, Svenska missionsförbundet 1877. 
Mogata socken, Borum 3: 1, Baptistsamfundet 1896. 
Skönberga socken, Lilla Hälla 1:6, Baptistsamfundet 1912. 
Söderköping, Bispen 2, Baptistsamfundet 1897. 
Söderköping, S:t Nikolaus 2, Evangeliska fosterlandsstiftelsen 
1896.

SKOLOR 

Börrum socken, Häljelöt 1:6, Västerums skola 1870. 
Börrum socken, Börrum 7:3, skola 1877 och lärarbostad 1928. 
Drothem socken, Brotorp 1:2, skola 1878. 
Mogata socken, Stengården 2:1, Mogata skola 1928 och lärarbostad 
1860. 
S:t Anna socken, Kyrktomten 1:2, S:t Anna skola 1902. 
Ö Ryd socken, Ottestorp 1: 1, Ingalundaskolan 1884.

KVARNAR 

Drothem socken, stg 70, Hospitalkvarn, vattenkvarn. 
Drothem socken, Nykvarn 1:1, vattenkvarn. 
Drothem socken, Skäggestad 3:3, Överstad kvarn, vattenkvarn. 
Mogata socken, Gropen 1:3, Hälla kvarn, vattenkvarn. 
Ö Ryd socken, Björkvik 2: 1, Bubbetorp, vatten-och elkvarn.

Hospitalkvarn, Drothems socken. 
Även kallas Klosterkvarn 
och ligger i anslutning 
till Drothemskvarteren i 
Söderköping.

Stenvalvsbro i Hälla, Mogata 
socken.
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regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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RIKTLINJER

Östergötlands museum inventerade 2009 det moderna kulturarvet. 
Här presenteras de utpekade byggnaderna i Söderköpings kommun. 
Museet har i samband med inventeringen tagit fram riktlinjer för 
utpekade yngre byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Generellt 
rekommenderas att:
”Underhåll och ändringar får inte medföra förvanskning av värdefulla 
karaktärsdrag, ursprungliga detaljer ska bevaras.”
Länsmuseet rekommenderar även att i de byggnader som fått nya 
tillägg i form av detaljer, fönster och dörrar ska framtida ändringar 
utformas med byggnadens originalutförande som utgångspunkt.
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Ort Fastighet Gatuadress Sida 

Söderköping ? 3:45 
Viggebyvägen 9a-h, 11 a-e, 13 
b-h 64 

Söderköping ? 3:67 Storängsallén 22 67 
Söderköping Bävern 2 Lostigen 11 69 
Söderköping Bävern 4 Lostigen 15 69 

Söderköping
Drothems Broby 
1:5 Broby skola 72 

Söderköping Engelbrekt 10 Hagatorget, Skönbergagatan 1 60 
Söderköping Heimdal 4 Ringvägen 28 70 
Söderköping Löjan 1 Viggebyvägen 2 65 
Söderköping Mejeristen 1 Ringvägen 44 66 
Söderköping Mården 6 Lostigen 14 69 
Söderköping Mörten 4 Eriksviksgatan 2 a, b, c, 12 a, b 63 
Söderköping Norrtull 13 Brandstationen 73 
Söderköping Oden 14 Ringvägen 7 70 
Söderköping Pilgrimen 12  S:t Ragnhildsgränd 29 a-c 62 
Söderköping Postiljen 1 V Hagagatan 2a, 2b, 2c 61 
Söderköping Priorn 1-11 Folkskolegatan 74 
Söderköping Sälgen 8, 10-22 Kamrersgatan 2 a-f, 4 a-e, 6 a-c 71
Söderköping Tor 8 Höjdvägen 15 70 
Söderköping Ugglan 4 Näktergalsstigen 4 68 
Söderköping Ugglan 5 Näktergalsstigen 2 68 
Mogata Stengården 5:1 Varstensvägen 75 
St Anna Bostebo 5:6 Stenbrinken 76 

Västra 
Husby Hylinge 3:5-3:38 

Tallstigen 1-8, Granstigen 1-8, 
Enstigen 1-10, Ljungstigen 1-8 77 

Östra Ryd 
Ryds Prästgård 
1:13 Kulefallsvägen 2 79 

Östra Ryd 
Ryds Prästgård 
1:32 Kulefallsvägen 7 78 

Förteckning över utpekade, yngre byggnader med 

högt kulturhistoriskt värde i Söderköpings kommun. 
Inventeringen är utförd av Östergötlands museum 2009. 

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Engelbrekt 10
GATUADRESS: Hagatorget, Skönbergagatan 1

Hagatorget 

BYGGÅR: 1951, bygglov 1946  
ARKITEKT: Schmalensee Ark SAR Norrköping 
HUSTYP: Centrumbebyggelse 3 plan
FASAD: Gult tegel
TAK: Valmat sadeltak med kopparplåt. 
MILJÖBESKRIVNING: Centralt belägen vid Hagatorget. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Vinkelbyggd centrumbyggnad. Nya fönster i aluminium 
med vita bågar och gröna karmar. Uthängda balkonger med dekorativa fronter. Taket kröns av en 
takryttare med urtavla. En lägre utbyggnad kröns av en terrass med ett luftigt dekorativt räcke. 
Fasaden mot Karl Knutssonsgatan inrymmer butikslokaler i gatuplanet. Det utbyggda entrépartiet 
kröns av ett infällt balkongparti som avslutas med en takkupa. Mot Bielkegatan är gaveln delvis 
indragen och utgörs av balkonger med fronter i dekorativt smide. Eloxerad dörr. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som t.ex. fönster och dörrar.
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Postiljen 1
GATUADRESS: V Hagagatan 2a, 2b, 2c 

  

V Hagagatan 

BYGGÅR: Bygglov 1959  
ARKITEKT: Sture Frölén Arkitektbyrå AB 
HUSTYP: Centrumbebyggelse 3 plan
FASAD: Grå puts
TAK: Plant tak med lutande nedfall med eternitplattor. 
MILJÖBESKRIVNING: Centralt belägen vid Hagatorget. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Centrumbebyggelsen består av tre delar. En del är i tre 
plan med butikslokaler i gatuplanet, dessa har bevarade trädörrar. En del är i tre plan med enbart 
lägenheter, dess två sammanlänkas av en mindre byggnad på två plan med plant tak. Även den har 
butikslokaler i gatuplanet (dörrar i aluminium). Denna del av byggnaden har pelarfönster med 
fönsterräcke. Fasaden har infällda balkongpartier med nya (?) vita fronter i aluminiumplåt. Träfönster 
med vita bågar och blå karmar och vita släta omfattningar. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som t.ex. aluminiumdörrar.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Pilgrimen 12 
GATUADRESS: S:t Ragnhildsgränd 29 a-c

S:t Ragnhildsgränd 

BYGGÅR: Bygglov 1966  
ARKITEKT: Arkitekt SAR Yngve Alvå
HUSTYP: Lamellhus 3 plan 
FASAD: Gul slät puts
TAK: Sadeltak  
MILJÖBESKRIVNING: Lamellhuset ligger i liv med gatan och har entréerna på gården. Belägen i 
centrala Söderköping. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Gavelröste i brunmålad träpanel. Gaveln domineras också 
av ett lodrätt parti med fönster och brunmålad träpanel. Infällda balkongpartier, mot Skönbergagatan, 
med bruna aluminiumfronter. Infällda glasade trapphus med aluminiumportar. På entréfasaden har 
vissa av fönstren bröstningar i vit aluminium. Träfönster med vita bågar. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som t.ex. aluminiumdörrar.
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Mörten 4
GATUADRESS: Eriksviksgatan 2 a, b, c, 12 a, b 

  

Eriksviksgatan 

BYGGÅR: Bygglov 1958  
ARKITEKT: Rune Hellgren Arkitekt SAR
HUSTYP: Lamellhus 2½ plan
FASAD: Slät puts i mörk beige
TAK: Sadeltak med lertegelpannor 
MILJÖBESKRIVNING: Beläget i bostadsområde med såväl en- som flerfamiljshus. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Fasaderna ramas in av släta vita omfattningar. Takkupor. 
Djupt infällda entréer med trädörrar med glasade överljus och karm av marmorsten. Entréfasadens mitt 
utmärks av ett dominerande balkongparti. Fronter i såväl sinuskorrugerad plåt som aluminium. På 
husens baksida är balkongpartierna uthängda och har väggar av brun träpanel med fronter i 
sinuskorrugerad plåt. Fasaderna präglas av variation och rytm vilket understryks av att 
byggnadskropparna har en mindre förskjutning i sidled. Byggnadskropparna är sammanlänkade 
genom ett indraget balkongparti. Träfönster med vita och bruna karmar. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.  

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Löjan 1
GATUADRESS: Viggebyvägen 2

Viggebyvägen  

BYGGÅR:   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Villa 2 plan.
FASAD: Beige slät puts
TAK: Valmat tak med falsad plåt 
MILJÖBESKRIVNING: Belägen i närheten av ån bland såväl en- som flerfamiljshus. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Två entrépartier med ekdörrar, kakelomfattning och enkla 
skärmtak Träfönster med vita bågar och blå karmar. Byggnaden har ett runt burspråk och infälld 
veranda som kröns av balkong med front av sinuskorrugerad plåt. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. 
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Mejeristen 1
GATUADRESS: Ringvägen 44

  

   
Från början mejeri och sedan Fixfabrik. 

BYGGÅR: Början av 1940-talet.   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Industri, Fixfabriken. Byggnaden uppfördes som ett centralmejeri i början av 1940-talet. 
1964 flyttade trikåfabriken Fix från Norrköping och etablerades i byggnaden.
FASAD: Rött tegel
TAK: Plant tak, troligen falsad plåt 
MILJÖBESKRIVNING: Belägen i industriområde. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Industrin består av flera sammanlänkade 
byggnadskroppar med fasader av rött tegel, på fasaden förekommer också partier med rödmålad 
träpanel. Såväl trä- som aluminiumfönster, samt aluminiumdörrar. Entrén kröns av ett skärmtak. Stora 
delar av fasaden är täckt av reklamskyltar. Den utmärkande skorstenen har ett upplevelsevärde av 
industriell karaktär. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som nya fönster och dörrar.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer



67Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun

ORT: Söderköping    
FASTIGHETSBETECKNING: 3:67 
GATUADRESS: Storängsallén 22. Endast Hagaskolans Matsal.

  

Hagaskolans matsal 

BYGGÅR: Förmodligen vid 1960-talets mitt.   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Hagaskolans matsal
FASAD: Brunbetsad träpanel och rött tegel 
TAK: Pulpettak, troligen tjärad papp. 
MILJÖBESKRIVNING: Är en del av ett större skolområde på Storängen, som utgörs av flera byggnader 
och en omfattande skolgård. Belägen i utkanten av Söderköping i anslutning till skogsområde. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Matsalen utgörs av två sammanlänkade byggnadskroppar 
i förskjutning mot varandra. På baksidan vid varuintag är fasaden täckt av mörkbruna kakelplattor. 
Fönsterbröstningar i blå skivor. Träfönster. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.  
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Ugglan 5, 4
GATUADRESS: Näktergalsstigen 2, 4

Näktergalsstigen 2, 4 

BYGGÅR: Bygglov 1975  
ARKITEKT: Gullringshus AB
HUSTYP: Två villor, 1 plan + soutterängvåning.
FASAD: Rödbrunt tegel
TAK: Valmat sadeltak med betongpannor. 
MILJÖBESKRIVNING: Belägen i större villaområde, där dessa två har en välbevarad enhetlighet 
gentemot övriga som har förlorat sin tidstypiska karaktär.  

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Tegelfasaden bryts av med partier av brunmålad träpanel. 
Garage i soutterängvåning. Träfönster med bruna fönsterbågar. Enkla entrépartier. Kuperad tomt. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Söderköping 
FASTIGHETSBETECKNING: Bävern 2, Mården 6 och Bävern 4
GATUADRESS: Lostigen 11, 14 och 15

Lostigen 11 och 14 

Lostigen 15 

Nr 11:  BYGGÅR: Bygglov1972  
ARKITEKT: G Wilén

Nr 14: BYGGÅR: Bygglov 1971 
ARKITEKT: Fribo Hus 

Nr 15:  BYGGÅR: Bygglov 1971  
ARKITEKT: Hjältevads Hus 

HUSTYP: Villor 1 plan
FASAD: Nr 11 och 15: Rött tegel, Nr 14: Mexitegel
TAK: Nr 11 och 15: Pulpettak, Nr 14: Plant tak 
MILJÖBESKRIVNING: Belägna i ett större bostadsområde som utgörs av enfamiljshus. På Lostigen 
ligger flertalet villor som har en välbevarad karaktär och som skapar en sammanhållen, tidstypisk 
miljö. 

DETALJER: Nr 11: Villan är vinkelbyggd och har en bred takfot med liggande brunmålad träpanel. 
Tidstypisk trädgård med murriga barrväxter. Inbyggt garage som ligger i liv med gatan. Träfönster. Nr 
14: Bred takfot med liggande brunmålad träpanel. Villan är sammanbyggd med dubbelgarage. Bruna 
fönsterluckor. Enkelt entréparti med dekorativ trädörr med sidoljus. Nr 15: Den vinkelbyggda villan 
har en bred takfot av liggande brunmålad träpanel. Även partier av brunmålad träpanel på fasaden. 
Enkelt entréparti, trädörr med sidoljus. Garage sammanbyggt med villan. Träfönster. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.  
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Heimdal 4, Tor 8, Oden 14
GATUADRESS: Ringvägen 28, Höjdvägen 15, Ringvägen 7

Tyketorp 

Ringvägen 28, Höjdvägen 15, Ringvägen 7 

Nr 28: BYGGÅR: Bygglov 1959  
ARKITEKT: Aneby Hus

Nr 15: BYGGÅR: Bygglov 1958        
ARKITEKT: Aneby Hus

Nr 7:  BYGGÅR: Bygglov 1956 
HUSTYP: Villor, parhus 1-1½ plan
FASAD: Främst rött- och gult tegel. Men också puts, träpanel och karosseripanel(?) 
TAK: Sadeltak med främst lertegelpannor 
MILJÖBESKRIVNING: Ringvägen 7, 28 och Höjdvägen 15 exemplifierar området Tyketorps karaktär. 
Tyketorp är ett större villaområde med välbevarad karaktär. Tidstypiska uttryck förekommer, såsom 
mjukt böljande gator på kuperad mark. Tegel dominerar som fasadmaterial. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Mönstermurning kring fönster och entréer samt 
dekorativa trappräcke och staket. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Sälgen 8, 10-22
GATUADRESS: Kamrersgatan 2 a-f, 4 a-e, 6 a-c

Kamrersgatan 

BYGGÅR: Bygglov 1972  
ARKITEKT: Kommun Planering AB
HUSTYP: Tre radhuslängor 2 plan 
FASAD: Rött tegel
TAK: Flackt sadeltak 
MILJÖBESKRIVNING: Enhetligt radhusområde som följer den kuperade marken. Belägen i 
bostadsområde, med främst enfamiljshus. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Gavelröste i brunlaserad träpanel. Fönster med 
bröstningar i brunlaserad träpanel, samt entrépartier i brunlaserad träpanel. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.  
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Drothems Broby 1:5
GATUADRESS:  

Broby skola 

BYGGÅR: 1950   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Skola, Broby skola 2 plan
FASAD: Gul puts
TAK: Sadeltak med lertegelpannor 
MILJÖBESKRIVNING: Skolområdet utgörs av flera byggnader. Området ligger i utkanten av 
Söderköping och angränsar till bostadsområde och naturområde. Mindre skolgård flankerar 
byggnaden. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Träfönster med vita bågar. Infällt entréparti med trädörr. 
Skolan är sammanbyggd med gymnastiksalen som har en fasad av gul träpanel. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.  

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Norrtull 13
GATUADRESS: 

Brandstation 

 BYGGÅR: Bygglov 1956  
ARKITEKT: Georg Friberg
HUSTYP: Brandstation
FASAD: Rött tegel
TAK: Sadeltak med lertegelpannor och flackt sadeltak med korrugerad plåt på fordonshallen. 
MILJÖBESKRIVNING: Brandstationen är belägen i centrala Söderköping. Den består av två 
sammanlänkade byggnadskroppar, en kontorsdel på 2 plan och en fordonshall på 1 plan. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Eloxerad dörr. Träfönster med vita bågar. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit.
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ORT: Söderköping   
FASTIGHETSBETECKNING: Priorn 1-11
GATUADRESS: Folkskolegatan 

Folkskolegatan 

BYGGÅR: 1971   
ARKITEKT: Kommunal Tekniska Planeringsbyrån AB Norrköping Ark Lennart Swedberg. 
HUSTYP: Radhus 2 plan 
FASAD: Vitslammat tegel, röd träpanel 
TAK: Flackt sadeltak 
MILJÖBESKRIVNING: Centralt belägen. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Partier av vitmålad liggande träpanel. Gavelröste i 
rödmålad träpanel. En del till- och ombyggnationer i form av förstukvistar och verandor. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som t.ex. förstukvistar och verandor.

regionalt intressanta 
kulturmiljöer

Vintervadsgatan
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ORT: Mogata   
FASTIGHETSBETECKNING: Stengården 5:1
GATUADRESS: Varstensvägen 

Mogata skola 

BYGGÅR: Troligen mitten av 1950-talet 
ARKITEKT: 
HUSTYP: Skola, Mogata skola
Bygglov för gymnastikbyggnaden 1966 och den ritades av Kommunernas konsultbyrå. 
FASAD: Slät puts, röd/orange och grå
TAK: Sadeltak med lertegelpannor 
MILJÖBESKRIVNING:  

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Skolan utgörs av flera byggnadskroppar i 1 och 2 plan. 
Välbevarad entré med trädörr, skärmtak och tegelomfattning. Partier av träpanel på den gråputsade 
fasaden. Träfönster med vita bågar. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit.
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ORT: S:t Anna   
FASTIGHETSBETECKNING: Bostebo 5:6
GATUADRESS: Stenbrinken

Stenbrinken 

BYGGÅR: Omkring  1960   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Radhus 1 plan  
FASAD: Mexitegel
TAK: Sadeltak, troligen med lertegelpannor. 
MILJÖBESKRIVNING: Belägen vid S:t Annas ålderdomshem, inte långt från S:t Anna nya kyrka och 
skola. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Infällda entrépartier med glasade trädörrar. Enkla 
trappräcken. Längan har en mindre förskjutning i höjd. Träfönster med grågröna bågar. På baksidan 
finns flertalet verandor tillbyggda. På baksidan har också fönstren bröstningar i vit träpanel. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. 

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Västra Husby   
FASTIGHETSBETECKNING: Hylinge 3:5-3:38
GATUADRESS: Tallstigen 1-8, Granstigen 1-8, Enstigen 1-10, Ljungstigen 1-8

Tallstigen, Granstigen, Enstigen och Ljungstigen 

BYGGÅR: Bygglov 1974  
ARKITEKT: Ernström Modulent AB
HUSTYP: Villor 1½ plan
FASAD: Rött tegel
TAK: Branta sadeltak med betongpannor 
MILJÖBESKRIVNING: Ett väl sammanhållet tidstypiskt villaområde med de karakteristiskt branta 
sadeltaken. Förändringar i form av verandor, förstukvistar förekommer men helhetskaraktären är 
relativt välbevarad. En variation skapas genom att såväl gavlar som fasader är vända mot gatan. 
Tidstypiska trädgårdar med vintergröna växter. Området är beläget i utkanten av Västra Husby. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Takkupor. Gavelröste i träpanel, målad i dova kulörer. 
Joddlarbalkong. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING:  Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som t.ex. nya fönster och dörrar.
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ORT: Östra Ryd  
FASTIGHETSBETECKNING: Ryds Prästgård 1:32
GATUADRESS: Kulefallsvägen 7

Östra Ryds skola 

BYGGÅR:   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Skola, Östra Ryds skola
FASAD: Gymnastiksal: gult tegel, paviljong: grön- och beige puts, huvud- och tillbyggnad: gult tegel. 
Fristående nybyggnation: träpanel (ljus- och mörkare turkos?). 
TAK: Sadeltak med lertegelpannor
MILJÖBESKRIVNING: Östra Ryds skola består av flera byggnadskroppar, sammanlänkade men också 
fristående. Två plans, enplans + soutterängvåning. En nybyggd del med träpanel är belägen på 
skolgården. Sammanlänkad med huvudbyggnaden, som utgörs av två plan, finns också en nybyggd del 
i gult fasadtegel. Biblioteket är inrymt i huvudbyggnaden och är i ett plan. Skolan är belägen i centrala 
delarna av samhället, i anslutning till skogsområde. 

DETALJER: Eloxerad dörr. Träfönster med vita bågar. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar och tillägg av detaljer har 
dock tillkommit, som t.ex. aluminium dörr. 

regionalt intressanta 
kulturmiljöer
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ORT: Östra Ryd   
FASTIGHETSBETECKNING: Ryds Prästgård 1:13
GATUADRESS: Kulefallsvägen 2

Kulefallsvägen 

BYGGÅR:   
ARKITEKT: 
HUSTYP: Flerfamiljshus, 2 plan 
FASAD: Gult tegel
TAK: Sadeltak med betongpannor 
MILJÖBESKRIVNING: Belägen vid infarten till Östra Ryds samhälle, mittemot lanthandeln. 

KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Garage i soutterängvåning. ”Kompakt”, centrerad 
fönstersättning. Entré med skärmtak, trädörr och dekorativt trappräcke. Uthängda balkong med luftigt 
smidesräcke. 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin 
ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.  



80 Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun



81Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun

KOMMUNALT INTRESSANTA 
KULTURMILJÖER
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖ-
ER PÅ LANDSBYGDEN

LANDSBYGDEN HAR HAFT STOR BETYDELSE 
FÖR KOMMUNENS UTVECKLING. HÄR FANNS 
DE NÄRINGSVERKSAMHETER SOM FÖRSÖRJDE 
STADENS INVÅNARE OCH HÄR BODDE STÖRRE 
DELEN AV BEFOLKNINGEN FRAM TILL MITTEN AV 
1900-TALET. ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGAR OCH 
PÅTRÄFFADE FORNFYND VISAR ATT VISSA BYAR 
OCH OMRÅDEN HADE STOR BETYDELSE UNDER 
FÖRHISTORISK TID. KÄLLMATERIAL, LÄMNINGAR 
OCH BEVARADE ANLÄGGNINGAR FRÅN EXEMPEL-
VIS FISKESAMHÄLLEN, GRUVINDUSTRIER, STOR-
GÅRDAR OCH BYMILJÖER BERÄTTAR OM UTVECK-
LINGEN FRÅN VASATID OCH FRAM TILL 1900-TA-
LETS BÖRJAN. FRÅN SENT 1800-TAL OCH FRAM 
TILLS IDAG FINNS MÅNGA BYGGNADER KVAR. 
DESSA BERÄTTAR OM 1900-TALETS STIGANDE 
VÄLFÄRD, OM DEN VÄXANDE MEDELKLASSENS 
SEMESTEROMRÅDEN, OM INDUSTRIALISERINGEN 
AV JORDBRUKET OCH OM URBANISERING. SAM-
MANFATTANDE KAN SÄGAS ATT DET FINNS MÅNGA 
VIKTIGA KULTURMILJÖER I KOMMUNEN OCH 
FLERTALET AV DEM FINNS PÅ LANDSBYGDEN.   

landsbygden:
karaktärsområden
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Kulturmiljöer i Söderköpings kommun. Överst: torrdockan vid Klevbrinken. Under från vänster: En kiosk i 
Sanden, ett fritidshus i Djupdalen samt rester efter anrikningsverket vid Nartorps gruvor.
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F.D. JÄRNVÄGEN 

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

År 1893 stod förbindelsen mellan Norrköping och Söderköping 
klar och 1906 invigdes även sträckan Söderköping - Valdemarsvik. 
1966 lades linjen ner och direkt efter nedläggningen påbörjades 
rivning av både räls, slipers och växlar. Mark och stationshus 
såldes. Stationsbyggnaderna i Söderköping revs slutligen 1975 och 
1984, något som förändrade både stadsbilden och området runt 
Nybrogatan och E22:ans sträckning. 
Idag fi nns emellertid fortfarande synliga rester efter järnvägen 
inom kommunen. Gamla banvallar sträcker sig över åkrar som 
upphöjda och ibland trädkantade linjer i landskapet. Vissa spår är 
framsprängda genom berg och är idag synliga som en smal väg 
mellan två höjder. Många sträckningar har gjorts om till bilväg, 
såsom längs E22:ans dragning in i staden norrifrån eller som 
Margaregatan, Telegatan och delar av Harsbygatan.  
Före detta hållplatser inom kommunen på linjen Söderköping - 
Valdemarsvik är Skönberga station i nuvarande Källeby, Bolltorp 
station samt Skåresta station i Skåre. Före detta hållplatser inom 
kommunen på linjen Söderköping – Norrköping är Klevbrinken 
station och Korsbrinken station. Äldre bevarade byggnader med 
koppling till tågstationerna är inte kända, däremot fi nns några 
bevarade banvaktarstugor, bland annat den i Klevbrinken. 

landsbygden:
karaktärsområden

Karaktärsområden markerade i rött. Före detta järnvägens sträckning genom kommunen.  

Rester efter banvallen har gjorts 
om till gång- och cykelväg vid 
norra infarten till Söderköping.
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VÄRDERING

Järnvägens glansperiod i kommunen visade sig bli kort när 
bilismen fi ck övertag som transportmedel. Trots det fi ck den 
under 1900-talets första hälft stor betydelse och innebar ett 
utvecklingssprång för Söderköping. I och med satsningen på 
tågtrafi k förkortades inte bara restiden och avståndet mellan 
människor, det var även en viktig förutsättning för den industriella 
utvecklingen i det fortfarande nära bilfria samhället. Järnvägen 
har på så vis haft lika stort eller större infl ytande på kommunens 
historia och utvecklingsförlopp än kanalen på 1830-talet. Här 
fi nns en tydlig koppling till urbanisering, industrialisering 
och näringslivsutveckling; både i staden och på landsbygden. 
Spår efter järnvägen har i stort raderats ut under en relativt 
kort tidsperiod men fortfarande präglar rester efter spårets 
sträckning landskapsbilden i vissa områden. Tillsammans med de 
stationssamhällen i miniatyr som vuxit fram runt 1900-talets första 
decennier har rester efter järnvägen i Söderköpings kommun höga 
kulturhistoriska värden. 
Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenrerna Kommunikation 
och Landsbygdens näringsverksamheter.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

3. Högt värde.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Rester efter järnvägens dragning, såsom banvallar eller an-
dra anpassningar i landskapet bör bibehållas i största möj-
liga mån, så att dess tidigare dragning även fortsättningsvis 
är läsbar i landskapet. 

- Eventuella byggnader med koppling till järnvägen, såsom 
banvaktarstugor m.m. bör i största möjliga mån skyddas 
från rivning eller förvanskning.

Rester efter den gamla banvallen vid Mariehov. Till vänster i bild låg järnvägsstationen Korsbrinken fram till 
1960-talet.

Järnvägens dragning vid f. d. 
järnvägsstationen Bolltorp.
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SJÖHAGEN – DJUPDALEN OCH SPINKENÄS 
– VÄLE

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Områdena Sjöhagen, Djupdalen, Spinkenäs och Väle är 
sommarstugsområden till största del bestående av småhus från 
1940-70-talen som ligger längs Slätbakens södra strand i östra 
delen av kommunen.  
Spinkenäs och Väle ligger i nära anslutning till varandra vid 
den lilla Yxeltorpaviken i Slätbaken. På andra sidan viken ligger 
Skällviks borgruin och lite längre österut ligger Stegeborg. 
Bebyggelsen är utspridd med stora obebyggda ytor i mellan. 
Husen är framför allt från ca 1940-70-talet. Den är uppblandad 
med ett fåtal yngre byggnader och några lantgårdar från 1800- och 
tidigt 1900-tal. Fritidshusbebyggelsen är diskret placerad längs 
skogsklädda bergssidor med öppna åkrar och fält mellan och har 
små, kuperade naturtomter anpassade till topografi n. Några av 
byggnaderna i området är numera moderniserade och vissa är 
året runt-anpassade och utbyggda. Till området hör några mindre 
båtbryggor och en liten småbåtshamn. Omgivningarna består av 
äldre kulturlandskap med stora ekar och andra höga lövträd. 

Djupdalen och Sjöhagen är ett något mer utpräglat 
sportstugeområde än Spinkenäs och Väle, med tätare mellan 
tomterna och en mer samlad bebyggelse. Sjöhagen fi ck 
byggnadsplan 1950-51 medan Djupdalen planlades 1957 och 

Karaktärsområden markerade i rött. Sjöhagen - Djupdalen i väst och 
Spinkenäs - Väle i öst. 

Fritidishus från 1950-70-talen 
som är karaktäristiska för 
områdena. 
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utvidgades 1964. Fritidshusbebyggelsen är från huvudsakligen 
1950-60-tal, uppblandat med fåtal yngre byggnader samt äldre 
lantgårdar från 1800- och tidigt 1900-tal. Fritidshusen har 
små, kuperade naturtomter anpassade till topografi n. Några av 
byggnaderna i området är numera moderniserade och vissa är 
året runt-anpassade och utbyggda. Landskapet består av kuperad 
terräng och äldre kulturlandskap med stora ekar, blandskog eller 
barrskog. Till områdena hör fl era bad- och båtbryggor. 

VÄRDERING

På 1930- och 40-talen uppstod begreppet fritid för gemene 
man, ledig tid hade tidigare varit förbehållet överklassen och 
borgerskapet. Grunden hade lagts genom arbetarrörelsens 
kamp för kortare arbetstid och rätten till semester. Förbättrade 
ekonomiska och sociala villkor ledde till att sommarboendet blev 
möjligt för en större allmänhet. 
Områden av denna typ berättar om fritidslivets miljöer och om de 
ideal som var vägledande för fritidshusbyggandet under mitten av 
1900-talet. 
En av grundtankarna var att fritidshusen – eller sportstugorna 
som de kallades först – skulle vara enkla och primitiva. Byggnaden 
skulle smälta in i naturen och tomten skulle i stort lämnas 
opåverkad. Byggnader av detta slag, med bevarad karaktär från 
1940-70-talen är därför värdebärande för utpekade områdens 
karaktär. Tillsammans utgör bebyggelsen och landskapet en 
kulturmiljö som är relativt hotad, då dagens ideal och behov 
leder till att fritidshusen renoveras, byggs ut eller förvandlas 
till permanentbostäder. Utpekade områden anses emellertid 
fortfarande i stort vara varsamt förändrade varför de bedöms vara 
kommunalt intressanta kulturmiljöer. 
Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenrerna Fritidslivets miljöer 
och Bymiljöer.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde

Spinkenäs. I bakgrunden skymtas Slätbaken.

Sjöhagen.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Befi ntlig fritidshusbebyggelses placering i landskapet, med 
anpassning till topografi n och med stora naturtomter, bör 
värnas om. Ny bebyggelse bör planeras så att den inte 
bryter befi ntlig bebyggelses tomtstruktur eller gör för stor 
inverkan på det öppna landskapet. 

- Fritidshusens karaktärsdrag, (envåningshus under sadeltak 
och med träfasader och fönster utan spröjs) bör i största 
möjliga mån bevaras vid eventuella ombyggnationer. 

- För att säkerställa kulturmiljöplanens syfte bör detaljplan 
eller områdesbestämmelser tas fram eller uppdateras för de 
utpekade områdena Sjöhagen, Djupdalen, Väle och Spinke-
näs. I samband med detta arbete bör en utförligare kultur-
historisk förundersökning eller en miljökonsekvensbeskriv-
ning av kulturvärden utföras. 

Spinkenäs sett från Väle. 
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landsbygden:
karaktärsområden

HÄLLA BY

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Bymiljö med sammanhållen och bibehållen karaktär från mitten 
av 1800-talet. Gårdsmiljöer och torp med mangårds- och 
ekonomibyggnader placerade i klungor eller kring en gårdsplan, 
omgivna av de tillhörande ägorna. Byggnader från huvudsakligen 
1700-1920-tal med fasader ofta i träpanel, timmer eller skiftesverk 
i röd slamfärg och med sadeltak eller brutet sadeltak. Yngre 
garage, ekonomibyggnader och uthus förekommer i betong 
och plåt från 1950-talet och framåt. Gammal men fortfarande 
aktiv jordbruksbyggd, numer framför allt med hästgårdar och 
stuteriverksamhet. Skogskantade åkrar och fält samt kuperade 
hagmarker som ej stenröjts. Kuperat landskap med inslag av kala 
berghällar. Omgivande skog består av blandskog samt odlad gran. 
Kallmurad stenvalvsbro, troligen från 1800-talets andra hälft, 
senare förstärkt med betong, asfalt och nya räcken. Rester efter 
den kvarn som var aktiv fram till 1947.  

Karaktärsområdet markerat med ljusrött och kärnområde i mörkare rött. Hälla by. 

Hälla by.  
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VÄRDERING

Byns sammanhållna miljö och bibehållna karaktär från tiden efter 
laga skifte på 1830-talet bildar tillsammans med landskapet en 
tilltalande och varierande kulturmiljö med högsta kulturhistoriska 
värde. Kontinuitet och aktiv funktion som jordbruksbygd, den 
stora mängden äldre hus med välbevarad karaktär och inslag av 
ålderdomliga naturbetesmarker berättar om äldre tiders livsmiljöer 
på landsbygden i kommunen från laga skifte och enda fram tills 
idag. 
Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenrerna Bymiljöer och 
Landsbygdens näringsverksamheter.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Det varierande och brutna kulturlandskapet bör i största 
möjliga mån bevaras och även fortsättningsvis brukas. Na-
turbetesmark värnas särskilt om.

- Ny bebyggelse bör utformas med varsamhet mot platsens 
värdebärande karaktärsdrag och därför följa befi ntlig be-
byggelse vad gäller utformning, tomtstruktur och använd-
ning. Någon större exploatering är därför olämplig här och 
om fl era hus uppförs av samma byggherre bör dessa inte 
utformas som kopior av varandra. 

- För att säkerställa kulturmiljöplanens syfte bör områdes-
bestämmelser tas fram för de utpekade området Hälla by. I 
samband med detta arbete bör en utförligare historisk land-
skapsanalys och kulturhistorisk förundersökning utföras. 

Bostadshus och 
ekonomibyggnader i Hälla, 
omgivna av brutet kulturlandskap 
med naturbetesmark. Stenvalvsbro i Hälla. 
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landsbygden:
karaktärsområden

BLECKSTAD BY

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Bleckstad, idag benämnd Bleckstad mellangård, består idag av 
fem boningshus, två större ekonomibyggnader samt en mängd 
uthus fördelade på två jordbruksenheter. Byns form är närmast 
rektangulär, med ekonomibyggnaderna placerade söder om 
en bygata och med mangårdsbyggnaderna bakom dessa, längs 
bytomtens södra ytterkant. Omgivande landskap består av öppet 
åkerlandskap som bryts av med mindre skogspartier.
Trots att byn laga skiftades 1865 fi ck kvarvarande gårdar i mångt 
och mycket behålla sin ålderdomliga radbystruktur, placerad längs 
en bygata. Storskifteskartan styrker att byns storlek och placering 
söder om gatans dragning är oförändrad sedan 1770-talet men 
troligt är att Bleckstad är betydligt äldre än så. Byn utpekades i 
en undersökning redan 1950 av den berömde folklivsforskaren 
och Söderköpingssonen Sigurd Erixon som då gjorde en 
rekonstruktionskarta över byns tillstånd omkring 1850, före den 
skiftades.

Karaktärsområdet markerat i rött. Bleckstad by. 

Bostadshusen ligger placerade 
längs bytomtens södra ytterkant 
och med ekonomibyggnaderna 
norr om dessa. 
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VÄRDERING

Bevarade radbyar är ovanligt eftersom gårdarna oftast spreds 
ut vid laga skiftesreformerna under 1800-talet. Bleckstads 
radbykaraktär har en över 250-årig historia, något som gör den 
ovanlig. Byn berättar om landsbygdens livs- och boendemiljöer 
från tiden före 1800-talet, med en lång kontinuitet i funktion som 
aktiv jordbruksbygd. Värdebärande karaktärsdrag är byns läge - 
fritt placerat i landskapet utan någon direkt anslutning till annan 
bebyggelse - bygatans dragning norr om byn samt uppdelningen på 
tomten med ekonomibyggnaderna norr om mangårdsbyggnaderna.  
Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenren Bymiljöer.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER

- Byns form och struktur, med mangårdsbyggnaderna när-
mast söder, ekonomibyggnader i mitten och bygatan när-
mast norr bör i största möjliga mån bevaras.

- Byn bör även fortsättningsvis ligga fritt placerad i landska-
pet och ny bebyggelse ska ej sammanbyggas med bytom-
ten. En buffertzon om minst 50 meter bör därför lämnas 
runt byn.

- Vid eventuell detaljplanering eller vid upprättande av om-
rådesbestämmelser på ett område inom ett avstånd av 1 km 
från Bleckstad mellangård bör en antikvarisk förundersök-
ning eller en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden 
utföras. 

Bleckstad by. Sigurd Erixons rekonstruktion av hur byplanen såg ut före den skiftades på 1860-talet. Erixon 
och Hermansson, 1950. Källa: Erixon, 1951, s. 280.

Bleckstad by med bygatan till 
vänster i bild.

Husen i byn är huvudsakligen 
från slutet av 1800-talet och 
yngre. Vissa har getts nya 
fasadmaterial under mitten av 
1900-talet, som detta bostadshus. 
Det är framför allt bytomtens 
struktur och dess radbykaraktär 
som utmärker sig.  
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landsbygden:
karaktärsområden

SANDEN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Mindre skärgårdssamhälle på Gränsös södra strand, omgärdat 
av tall- och granskog i norr och topografi n är lätt sluttande ner 
mot stranden. Viktiga siktpunkter är en lägre klippvägg i norr och 
öarna Bråtholmen och Holma söder om området. 
Samhällets äldsta bevarade bebyggelse är troligen från 1800-talets 
mitt och utgörs av mindre, putsade bostadshus, vissa på hög 
naturstenfot. På 1870-talet bestod bebyggelsen av en backstuga, 
ett båtmanstorp. Inom karaktärsområdet fanns vid denna tid 
också gårdar tillhörande Nedre Gränsös by som fl yttats till platsen 
efter laga skifte på 1850-talet men redan på 1650-talet låg ett 
större kronohemman inom eller i direkt anslutning till området. I 
närheten fi nns även påträffade fornlämningar från bronsålder eller 
tidig järnålder, något som vittnar om områdets betydelse redan 
under förhistorisk tid. 

Karaktärsområdet markerat med ljusrött och kärnområde i mörkare rött. Sanden i sydväst och Nedre 
Gränsös sommarhem i nordost. 

Båtbryggorna vid kajplatsen är ett 
av Sandens karaktärskapande 
element.
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En av byggnaderna närmast bryggområdet har en större 
glasad veranda från sekelskiftet 1900, denna byggnad var enligt 
ekonomiska kartan pensionat under mitten av 1900-talet och 
har enligt uppgift även tidigare fungerat som bank. I övrigt 
domineras Sanden av småskalig fritidshusbebyggelse med framför 
allt bostads- och fritidshus från 1940- och 50-talen. Områdets 
centrum utgörs av den äldsta bebyggelsen, en lanthandel och 
ett bryggområde. Lanthandeln är en tidstypisk byggnad från 
1950-talet med kvadratisk planform och bostadsvåning på andra 
våning. Huset är klätt med ljus fasadsten och detta tillsammans 
med dess lastbrygga med skärmtak är ett av byggnadens viktigaste 
karaktärsdrag. Även den lanthandel som föregick den från 50-talet 
fi nns kvar, en vit, putsad byggnad på hög stenfot på andra 
sidan vägen om den yngre affären. I bryggområdet strax söder 
om lanthandeln fi nns ett utmärkande, falurött magasin och en 
liten gulmålad kiosk, båda från cirka 1900. Dessa utgör särskilt 
bevarandevärd bebyggelse. 
I områdets utkanter fi nns yngre bebyggelse. Här fi nns framför 
allt mindre fritidshus från 1940- och 70-talen – ett fåtal 
fortfarande klädda med det i då skärgården populära och 
beständiga fasadmaterialet eternit. I anslutning till lanthandeln och 
båtbryggorna fi nns även större permanentbostäder från 1940- och 
50-talen med fruktträdgårdar och garagebyggnader. I hela området 
fi nns tomter insprängda med yngre bebyggelse, denna utgörs av 
både fritidshus och villor från 1980-talet till nutid.
Sydöst om bebyggelsen fi nns en öppen gräsyta ner mot stranden, 
här fi nns även fl er bryggor. På området, som fungerar som ett 
rekreations- och badområde för boende och besökare, fi nns 
även en volleybollplan och ett utedass från mitten av 1900-talet. 
Området väster om volleybollplanen är skyddad som fornminne då 
här tidigare funnits en kolerakyrkogård. 
En brunn med grönmålad handpump fi nns även centralt placerat 
på grönområdet, denna vittnar om platsens tidigare funktion då 
en av de utfl yttade gårdarna låg här. Troligen har pumpen även 
använts av boende i Sanden under 1900-talets första hälft fram tills 
vattenledningar drogs. 
Norr om Sanden fanns på 1940-talet en dansbana. Av denna 
fi nns få synliga spår idag, ett trästaket som omgärdar området är 
det främst framträdande. På området fi nns numer en camping, 
parkering och obebyggd skogsmark med planterad gran. 
Till karaktärsområdet hör även omkringliggande, äldre 
jordbruksenheter i byn Övre Gränsö. Dessa omgärdas av 
kulturlandskap med naturbetesmark, gamla ekar och rester efter 
äldre bebyggelse i form av stengrunder. Lantbruken är idag 
fortfarande aktiva. 

VÄRDERING

Sanden med bebyggelse från mitten av 1800-talet till idag är en god 
representant för skärgårdssamhällen som utvecklades framförallt 

Sandens varierade bebyggelse. 
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landsbygden:
karaktärsområden

från sent 1800-tal och framåt. Miljön bär fl era synliga spår som 
berättar om platsens historiska funktioner som först gårdsplats 
och jordbruksmark med hävd tillbaka till 1600-talet, sedan som 
sommarnöje runt sekelskiftet och sedermera fritidshusområde 
från efterkrigstiden och fram tills idag. Den bevarade lanthandeln 
från mitten av 1900-talet berättar om de näringsverksamheter 
som ingick i landsbygdens och skärgårdens miljöer under mitten 
av 1900-talet. Här ska även dansbanan nämnas trots att den idag 
är materiellt utraderad. Berättelser om den vittnar om Sandens 
betydelse som mötesplats och central plats för närboende 
och sommargäster. Särskilt karaktäriserande för Sanden är 
bryggområdet med stenfundament till bryggor, den lilla rödfärgade 
magasinsbyggnaden och den gulmålade kiosken. Dessa berättar 
om den aktivitet som rådit på platsen före bron kom men även om 
båtlivet i skärgården under 1900-talets andra hälft. 
Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenrerna Livsmiljöer 
i skärgården, Fritidslivets miljöer, Bymiljöer och 
Landsbygdens näringsverksamheter.

KOMMUNENS BEDÖMNING

2. Mycket högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Ny bebyggelse bör utformas med varsamhet mot platsens 
värdebärande karaktärsdrag och därför följa befi ntlig be-
byggelse vad gäller utformning, tomtstruktur och använd-
ning. Om större exploatering skall genomföras bör ett 
sådant område placeras i områdets norra ytterkant i anslut-
ning till det senast uppförda bostadsområdet längs Sanden 
Stenvägen. Dock ej i för nära anslutning till de äldre gårdar 
och jordbruksenheter i Gränsö, Hagen och övre Gränsö.

- För att säkerställa kulturmiljöplanens syfte bör områdes-
bestämmelser tas fram eller detaljplaner uppdateras med 
skyddsbestämmelser i det utpekade området. I samband 
med detta arbete bör en utförligare kulturhistorisk förun-
dersökning eller en miljökonsekvensbeskrivning av kultur-
värden utföras. 

Lanthandeln och pensionatet utgör områdets nav. 
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Sanden med 
bebyggelse från mitten 
av 1800-talet är en god 
representant för de 
skärgårdssamhällen 
som utvecklades 
framför allt från sent 
1800-tal och framåt. 
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landsbygden:
karaktärsområden

NEDRE GRÄNSÖS SOMMARHEM

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Motala kommuns sommarhem används som fritidsanläggning 
och lägergård. Gården skänktes till kommunen från föreningen 
Barnens dag år 1966. Barnens Dag var en nationell rörelse grundat 
runt sekelskiftet 1900. Målet var då att skaffa pengar till stärkande 
sommarvistelser och kolonier för fattiga, trångbodda, klena, svaga 
och sjukliga barn.

Gården ligger i södra ytterkanten av ett kuperat skogsområde 
och intill väg 210 mot Tyrislöt. På andra sidan vägen fi nns odlad 
åkermark.
Gården Nedre Gränsö är en äldre lantgård med bevarad 
mangårdsbyggnad, ladugård och ett fåtal mindre 
ekonomibyggnader, företrädelsevis uppförda på 1800-talet. 
Gårdens placering var före laga skifte på 1850-talet byplats för 
Nedre Gränsö by men efter skiftet fl yttades samtliga gårdar utom 
en ner mot det område som idag utgörs av Sanden. Att gårdens 
placering har lång historia på platsen gör att man kan misstänka att 
byggnadsdelar eller husgrunder är från tidigt 1800-tal eller äldre.
Gårdens före detta inägor omgärdas av en väl utförd kallmur i 
gråsten i gott skick, denna är troligtvis äldre och markerade då 
Nedre Gränsös bytomt före laga skifte på mitten av 1800-talet. 
Närhet till fornlämningar från bronsålder eller äldre järnålder inom 
närområdet vittnar om att här även varit befolkat redan under 
förhistorisk tid. 

Karaktärskapande växtmaterial är gamla ekar samt syren och höga 
lövträd på eller i direkt anslutning till trädgårdstomten. 
I samband med att Motala kommun övertog gården har fl era 
byggnader uppförts för lägerverksamhet och inkvartering. Här är 
en logilokal i ett plan med stor veranda åt norr utmärkande.  
Samtliga byggnader är målade i en faluröd nyans med vita knutar 
och vindskivor. Till anläggningen hör även fl era grillplatser och en 
fotbollsplan. Ladugården är ominredd till idrottshall. 

Nedre Gränsös sommarhem med fl ertalet byggnader uppförda under 1800-talet. 
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VÄRDERING

Nedre Gränsö med belagd hävd till 1700-talets andra hälft 
är en kulturhistoriskt intressant gård, då den representerar 
skärgårdsmiljöns utveckling från denna tid och fram till idag. 
De äldsta bevarade husen berättar om gårdens utseende vid 
denna tidpunkt efter laga skifte men rester i landskapet såsom de 
välgjorda stenmurarna är troligen bevarade synliga spår från tiden 
då Nedre Gränsö by låg på platsen tidigare. 
Gården som sedermera fungerade som kolonigård för föreningen 
Barnens dag med att ordna sommarvistelser i skärgården för klena 
eller fattiga barn var en tidstypisk företeelse under 1900-talets 
första hälft. Verksamheten som fortlöpte i Motala kommuns 
regi under 1960-talet och framåt vittnar om en då rådande 
inriktning med välfärdsuppbyggande och allmännyttiga försök 
att tillgängliggöra skärgården för alla samhällsskikt. Liknande 
verksamheter har drivits av föreningar och kommuner men även 
av större företag som erbjöd sin anställda semesterboenden under 
sommaren. Att verksamheten fortfarande är i gång är utmärkande 
för Nedre Gränsös sommarhem, något som bör särskilt värnas 
om. 
Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenrerna Bymiljöer, 
Livsmiljöer i skärgården och Fritidslivets miljöer.

KOMMUNENS BEDÖMNING

2. Mycket högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Stenmuren och de höga ekarna bör värnas särskilt om.

- Ny bebyggelse bör utformas med varsamhet mot miljöns 
värdebärande karaktärsdrag och därför följa befi ntlig be-
byggelse vad gäller utformning, tomtstruktur och använd-
ning. 

- Byn bör även fortsättningsvis ligga fritt placerad i landska-
pet och ny bebyggelse ska ej sammanbyggas med bytom-
ten. En buffertzon om minst 200 meter bör därför lämnas 
runt karaktärsområdet. 

- Vid eventuell detaljplanering eller vid upprättande av områ-
desbestämmelser på ett område inom eller i nära anslutning 
till området bör en historisk landskapsanalys, antikvarisk 
förundersökning eller en miljökonsekvensbeskrivning av 
kulturvärden utföras.

Sedan Motala kommun 
övertagit lägergården har en 
större logibyggnad byggts och 
grillplatser och picknickbord 
har ordnats. Flera byggnader 
på gården har renoverats 
och ombyggts. Den äldsta 
kvarvarande resten är en stenmur 
som troligtvis omgärdade Nedre 
Gränsö by före den skiftades 
1865.
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landsbygden:
karaktärsområden

NARTORP

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Jordbruksbygd med kuperad och bergig topografi . Slätter 
och åkrar bryts av med lövträdsklädda höjder och i dagern. 
Odlingslandskapet är omgivet av mer kuperad och bergig terräng 
med planterad skog. Nartorp är ett före detta gruvsamhälle med 
en verksamhetstid mellan 1810-talet fram till strax före 1930, varav 
de sista 25 åren var de mest intensiva. Under denna tidsperiod var 
det tyska bolaget Bachurner Verein für Berghalt und Cuistahl som 
bröt malmen. Metoderna var för sin tid moderna och rationella 
med tryckluftsdrivna borrmaskiner, ett nytt anrikningsverk med 
betonggjutet fundament, ny ångmaskin och nya ledschakt med 
elektrifi erade hissar. Malmen fraktades under 1910- och 20-talen 
via en linbana 6 km till Björnvik där en 50 m lång kaj fanns för 
utskeppning till Tyskland. Runt 350 ton järnmalm i månaden 

Karaktärsområdet markerat med ljusrött och kärnområde i mörkare rött. Nartorp. 

Nartorps gruvor. Rester efter 
anrikningsverkets fundament och 
de bevarade gruvhålen minner 
fortfarande om industrins 100 år 
på platsen.  
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exporterades från Nartorps gruvor under början av 1900-talet.
Gruvdriften var centrerad runt Nartorps gård som fortfarande 
fi nns kvar. Bevarade rester efter själva gruvindustrin är gruvschakt, 
gjutna betongrännor, rester efter anrikningsverket samt 
betongfundament efter byggnader som haft med gruvdriftens 
maskineri att göra. Av linbanan och kajen fi nns endast några få 
betongfundament kvar i skogen.
Enligt uppgift från hembygdsföreningen fi nns inom området 
även rester efter ett dagbrott från förindustriell järnbrytningen på 
1700-talet. Möjligen fi nns fl era sådana brott, dessa är dock inte 
identifi erade. 
Till det före detta gruvsamhället hör även ett fl ertal andra 
byggnader som framförallt tillkommit under 1910-20-talen. Flera 
gruvarbetarbostäder fi nns kvar, dessa har ursprungligen innehållit 
runt tre lägenheter per byggnad men är idag ombyggda till en 
bostad. Nykterhetsrörelsen har även varit aktiv i bygden och 
deras loge Gruvan från 1887 fi nns fortfarande kvar med relativt 
välbevarad exteriör. Andra anläggningar med stark koppling till 
ortens uppgång under malmbrytningen var de två handelsbodarna, 
skolan och en matservering vid Ringsdals gård. Dansbana har även 
funnits i två omgångar; vid den yngre hade även fackföreningen 
för gruvarbetarna sitt säte i en byggnad som fi nns kvar än idag. 

Slaggmassorna som fanns utspridda på ett stort fält nordöst 
om Nartorps gård användes på 1960-talet när den nya vägen 
till S:t Anna (väg 210) byggdes. Slaggfältet är idag ett igenvuxet 
skogsområde och endast höga staket runt gruvhålen berättar om 
områdets tidigare funktion. På hembygdsföreningen Nartorp-
Börrums initiativ har även en informationskylt satts upp i 
anslutning till gruvområdet. Föreningen driver även det ideella 
gruvmuseet Malmkullen i en ekonomibyggnad strax intill väg 210.  

VÄRDERING

Nartorp med gruvområde och tillhörande byggnader, 
företrädelsevis från 1910-20-talen, har varit hemvist för en 
gruvindustri av lokal, regional, nationell och även internationell 
betydelse, då järnmalm som utfraktades till Tyskland under tidigt 
1900-tal sedan kom att användas i första världskriget. 
Eftersom området bär på många bevarade berättelser och har 
fl ertalet byggnader, anläggningar och spår i landskapet som kan 
knytas till gruvindustrin har området högsta kulturhistoriska 
värde. Byggnader såsom arbetarbostäder med välgestaltad 
exteriör tillsammans med äldre jordbruksenheter och det brutna 
odlingslandskapet innehar höga estetiska värden och bildar en 
tilltalande och attraktiv miljö. Bevarade anläggningar och spår i 
landskapet efter gruvindustrin bär även på höga upplevelse- och 
dokumentvärden, då de berättar om platsens historia men även 
utgör ett intressant och pedagogiskt inslag i landskapet. 
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landsbygden:
karaktärsområden

Kulturmiljön har tilldelats karaktärsgenrerna Landsbygdens 
näringsverksamheter och Bymiljöer.

KOMMUNENS BEDÖMNING

1. Högsta värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Ny bebyggelse bör utformas med varsamhet mot platsens 
värdebärande karaktärsdrag och därför följa befi ntlig bebyg-
gelse vad gäller utformning, tomtstruktur och användning. 

- För att säkerställa kulturmiljöplanens syfte bör områdesbe-
stämmelser tas fram för de utpekade området Nartorp, där 
rester efter gruvbrytning och bevarade byggnader knutna till 
gruvdriften, såsom arbetarbostäder, Nartorps gård, nykter-
hetslogen Gruvan, skolan med fl era förses med rivningsför-
bud och varsamhetsbestämmelser. 

- Vid eventuell detaljplanering eller vid upprättande av områ-
desbestämmelser på ett område inom eller i nära anslutning 
till området bör en historisk landskapsanalys, antikvarisk 
förundersökning eller en miljökonsekvensbeskrivning av kul-
turvärden utföras.

- Då det före detta gruvområdet idag är mycket igenvuxet bör 
ett kommunalt vårdprogram tas fram för att kulturmiljön ska 
kunna vara tillgänglig för besökare. Av samma orsak bör även 
säkerheten runt gruvhålen säkerställas, vad gäller upprustning 
av skyddsstaket.

Nartorps gård var centrum för gruvindustrin mellan 1810- och 1920-talet. 
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Fyra av de bevarade gruvarbetarbostäderna. Varje byggnad innehöll ursprungligen upp till tre lägenheter. 
Idag är samtliga omgjorda till enbostadshus. 

Ovan från vänster: Den första lanthandeln och skolan från 1906. I det rosa huset såldes apoteksvaror till 
gruvarbetare. Nedan från vänster: Den andra lanthandeln och nykterhetslogen Gruvans sammankomstlokal.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER I 
STADEN 

SÖDERKÖPINGS INNERSTAD HAR EN STOR MÄNGD 
LÄMNINGAR FRÅN MEDELTID OCH FRAMÅT. MARKEN 
UNDER STADEN ÄR RIK PÅ FORNFYND OCH KUL-
TURLAGER, FLERA GATUSTRÄCKNINGAR, KVARTER 
OCH HUSGRUNDER ÄR MEDELTIDA OCH MÅNGA HUS 
UPPFÖRDA PÅ 1700-TALET STÅR KVAR MED I STORT 
OFÖRÄNDRAT UTSEENDE. DETTA ÄR NÅGOT SOM 
ÄR OVANLIGT FÖR EN SVENSK SMÅSTAD. 
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INNERSTADEN: BYGGNADER OCH KVARTER

Innerstaden har indelats i fyra karaktärsområden (A-D) utifrån 
en bedömd gemensam karaktär. Utifrån denna indelning har 
områdena även värderats. Kartläggning och värdering har skett 
genom länsmuseets försorg år 1970 och 1988, samt genom 
kommunens Stadsmiljöplan från 1985. Denna har även reviderats 
i mindre utsträckning 2015 och uppdaterats med ett kort 
värdebeskrivande avsnitt efter varje områdesbeskrivning.  

Söderköpings innerstad är även utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. Länsstyrelsen har upprättat en fördjupad 
riksintressebeskrivning för samtliga riksintressen i Söderköpings 
kommun och föreslagit nya motivtexter. Motivtexterna behöver 
godkännas av Riksantikvarieämbetet för att bli gällande men det 
nya kunskapsunderlaget ger en bra vägledning för bedömningar 
inom plan- och bygg. I kulturmiljöplanens kapitel Riksintressanta 
kulturmiljöer fi nns mer att läsa. 

INNERSTADEN: GATURUM OCH GRÖNYTOR

Innerstadens gaturum och grönytor har inventerats, beskrivits och 
värderats samt försetts med generella riktlinjer. Detta har gjorts i 
kommunens regi under hösten 2015. 

YTTRE STADEN: KARAKTÄRSOMRÅDEN

Detta avsnitt behandlar både bebyggelse, grönytor och 
övriga anläggningar. Karaktärsområden som anses ha 
högt kulturhistoriskt värde men som inte ingått i de äldre 
inventeringarna från 1970-88 har inventerats, beskrivits och 
värderats samt tilldelats generella riktlinjer. Detta har gjorts i 
kommunens regi under hösten 2015. 
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innerstaden: 
byggnader och kvarter

OMRÅDE A 

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Utmärkande för område A är den småskaliga bebyggelsen. 
Bostadshusen är nästan undantagslöst förlagda i tomtgräns, ibland 
med gaveln vänd mot gatan. 
Tomterna är av skiftande mått och oregelbundet formade, vilket 
också var typiskt för den medeltida stadsplanen. Fasaderna är i 
regel beklädda med traditionell lockpanel eller locklistpanel. 
Fönstren är till övervägande del fyrdelade med profi lerade spröjs 
och bågar och har i allmänhet släta omfattningar. 
Taken på bostadshusen är oftast i grundtypen ett sadeltak, ibland 
brutet, i några fall även valmat. Pulpettak förekommer endast på 
enklare byggnader. 
Takmaterialet är övervägande lertegel, en- eller tvåkupigt. Plåttak 
förekommer ytterst sparsamt. 
Innanför bostadshusen på de större tomterna fi nns ofta en 
trädgård med fruktträd och traditionella svenska växter. 
Tomterna avgränsas ofta mot gatan med staket, i enstaka fall med 
plank. 

Karaktärsområden A, B, C och D. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Söderköpings innerstad.
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VÄRDERING

Område A är den del av staden med äldst, bevarad karaktär. De 
större gatorna och en del gränder har samma sträckning som 
under medeltiden. Större delen av den äldre bebyggelsen inom 
området är mycket kulturhistoriskt värdefull. De äldsta återfi nns 
inom Hospitalskvarteren och kv. Ryggåsstugan och är från sent 
1700-tal eller tidigt 1800-tal.
Sammantaget skapar den varierande och gammeldags bebyggelsen 
en uppskattad och trivsam miljö, både för boende och besökare.  

KOMMUNENS BEDÖMNING

1. Högsta värde 

Tomterna inom område A är oregelbundet formade med småskalig bebyggelse. Bostadshusen är placerade i 
tomtgräns, ibland med gaveln vänd mot gatan. 
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OMRÅDE B 

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Område B omfattar bebyggelsen norr om Ågatan. Smala 
gränder leder vinkelrätt ner mot Storån. Mellan gränderna ligger 
långsmala kvarter. Tomterna är relativt stora och bebyggda med 
förhållandevis många ekonomibyggnader och uthus, vilket beror 
på den verksamhet som tidigare bedrevs. Handel och hantverk 
var vanligt i dessa kvarter. Handelsgårdarna krävde liksom 
hantverksgårdarna ett stort antal ekonomibyggnader. Många 
borgare levde dessutom delvis på jordbruk, vilket gjorde uthus, 
stall och förrådsbyggnader nödvändiga. 
Bebyggelsen i område B är, frånsett den västra delen, till största 
delen från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Äldre småskalig 
bebyggelse samsas med 1850-talets solida tvåvåningsbyggnader 
samt ett och annat trevåningshus.  
De äldre bostadshusen vid Ågatan är mestadels uppförda med 
timmerstomme och putsfasad. De har, liksom de panelklädda 
husen ofta hög detaljeringsgrad, d.v.s. är försedda med 
klassicerande detaljer såsom pilastrar, knutlådor, profi lerade listverk 
även kallade gesimser etc. 
Uthus och ekonomibyggnader är i regel panelklädda, vanligtvis 
med slät, liggande panel. 
Bostadshusens fönster är ofta med sex rutor. Omfattningarna har 
varierande utförande, men har ofta en stram utformning i nyantik 
stil, ibland med gesimser. 
Takmaterialet på bostadshusen är övervägande lertegel. Plåttak 
förekommer endast i mindre utsträckning. Sadeltaken dominerar, 
ibland brutna ibland valmade.

VÄRDERING

Bebyggelsen i område B innehar högsta kulturhistoriska värde 
genom sin bevarade bebyggelse från företrädelsevis 1800- och 
tidigt 1900-tal. Genom sin välbevarade karaktär bidrar den till en 
tilltalande och varierande stadsmiljö som berättar om 1800-talets 
kanalmiljö, handels- och hantverksgårdar. 

innerstaden: 
byggnader och kvarter

Bebyggelse i område B. 
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KOMMUNENS BEDÖMNING

1. Högsta värde

OMRÅDE C 

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Område C omfattar ett område som ligger mellan Storån och 
Bielkegatan samt sträcker sig från S:t Laurenti kyrka i väster t.o.m. 
Brunnen i öster. 
Kvarteren väster om Hagatorget har ej genomgått större 
förändringar sedan medeltiden beträffande stadsplanen. Såväl 
gatusträckningar som kvarterens form har i stort sett bibehållits. 
Bebyggelsen är här till största delen från 1700- och 1800-talet 
och har i vissa fall källargrunder från tidigare århundraden. Andel 
putsade hus är ungefär lika andelen panelklädda hus. Några 
byggnader är uppförda i sten, två av dem med ursprungliga delar 
från 1500-talet. Fasadernas detaljeringsgrad varierar. Pilastrar och 
gesimser är dock vanligt förekommande både på panelklädda 
och putsade hus. Fönstren är till övervägande del fyrdelade. 
Omfattningarna varierar i utförandet från enkla, släta omfattningar 
till mera detaljrika. 
Östra delen av område C omfattar kvarteren på ömse sidor om 
Skönbergagatan. Bebyggelsen längs den norra sidan utgörs av 
homogen 1800-talsbebyggelse. Tomterna är rektangulära med 
huvudbyggnad i gatuliv samt med uthus och bodar in mot gården. 
Byggnaderna mot gatan upptar större delen av tomtbredderna och 
uppfattas därigenom som sammanbyggda. Tomterna åtskiljs från 
varandra genom plank eller staket. 
Gårdarna inom område C har många gånger kvar sin genuina 
prägel med beläggning av grus eller kullersten, vårdträd och 
rabattväxter. De tomter som öppnar sig mot Storån har ofta 
gräsytor och mindre trädgårdar.

VÄRDERING

Karaktärsområde C innehar högsta kulturhistoriska värde, 
med fl era medeltida kvartersindelningar och gatusträckningar 
tillsammans med bebyggelse från företrädelsevis 1700- till tidigt 
1900-tal. Sammantaget bildar bebyggelse och gaturum en trivsam 
och omväxlande stadsmiljö med höga arkitektoniska värden som 
berättar om stadens utveckling och historia. 

KOMMUNENS BEDÖMNING

1. Högsta värde

Bebyggelse i område C. 
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OMRÅDE D 

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Område D nära riksväg E22 utgör en del av Söderköpings 
”ansikte” utåt. Största delen av bebyggelsen har tillkommit under 
1920- och 30-talen. Tomterna har ganska enhetlig storlek och 
form. Av bostadshusen är en del förlagda i tomtgräns, medan 
andra är mera fritt liggande med tomtyta runt omkring. 
Östligaste delen av området består av relativt likartad bebyggelse 
av 1920-talets småhuskaraktär: enplansvillor med brutet sadeltak, 
burspråk eller frontespis, sexdelade fönster. Några av husen har 
bytt yttre karaktär i och med olyckligt val av nytt fasadmaterial 
samt utbyte till annan typ av fönster. Trots detta framstår området 
som relativt enhetligt.  
Område D består för övrigt av mera blandad bebyggelse 
med ibland stora karaktärsskillnader. Villor, några i trä av 
sekelskifteskaraktär, andra i patricierstil får samsas med hyreshus 
i funkisstil. Även här har byte av fasadmaterial till plåt, i något fall 
till fasadtegel, påtagligt förändrat husens uttryck. 
Generellt gäller för hela området, frånsett 40-talets hyreshus, att 
fasadernas utformning varierats genom burspråk, frontespiser, 
profi lerade takgesimser etc. Taken är huvudsakligen av sadeltakstyp 
varav nära hälften är brutna eller valmade. 
Vanligt inom området är fyr- och sexdelade fönster. Tvådelade 
fönster förekommer till cirka en fjärdedel. 
Tomterna inom område D åtskiljs från varandra genom inramning 
av grönska, ibland tillsammans med staket.

VÄRDERING

Område D innehar ett mycket högt kulturhistoriskt värde, med 
varierad och tidstypisk bebyggelse från huvudsakligen 1920- 
och 30-talen som bidrar till den omväxlande och tilltalande 
stadsrummet. Området har en avläsbarhet med bebyggelse 
som berättar om de då rådande ideal och politiska strävanden 
som föranledde folkhemmet och den ökade välfärden och 
bebyggelsens egnahems-karaktär visar därmed på en viktig del av 
bostadsbyggandets historia i staden. 

KOMMUNENS BEDÖMNING

2. Mycket högt värde

innerstaden: 
byggnader och kvarter

Eftersom område D är yngre än 
övriga har det en mer enhetlig 
tomtindelning. Bebyggelsen är 
regelmässigt förlagd med förgård 
mot gata. 

Östligaste delen av område D har 
en relativt enhetlig bebyggelse 
med småhus från 1920-talet. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- De utpekade områdena har högsta kulturhistoriska värden och bör där-
för särskilt värnas om i den kommunala planeringen. Detta innebär att 
upprustning och bevarande alltid är att föredra framför rivning, även 
för bebyggelse uppförd under 1900-talets andra hälft.

- Rådhustorget med omgivande gator och platsbildningar har en hög 
känslighet för förändringar varför extra hänsyn ska visas byggnader och 
gaturum här. (Se även Rådhustorget i avsnittet Gaturum och grönytor.)

- Ny bebyggelse bör utformas och placeras så att den underordnar sig 
befi ntlig bebyggelse och kvarterstruktur. Byggnaderna placeras i gatuliv 
och innergårdar behålls öppna. 

- Vid tillbyggnad eller renovering bör den renoverade och/eller den nya 
huskroppen följa den ursprungliga byggnadens arkitektur, färgsättning 
och detaljrikedom.

- Äldre fönster med blåst eller valsat glas, träbågar och spröjs värnas 
särskilt om. Renovering och drevning av karmar bör föredras framför 
byte. Vid nödvändigt byte bör nya bågar utformas likt befi ntliga vad 
gäller mått och spröjsning. 

- Äldre takmaterial, fasadbeklädnader och fönsteromfattningar värnas 
särskilt om. Nya bör utformas lika befi ntliga. 

- Om möjligt bör äldre entrépartier bevaras. Nya ytterdörrar bör i ut-
formning och ytbehandling överensstämma med byggnadstraditionen.  

- Tilläggsisolering av ytterfasad bör i det längsta undvikas. Tätning av 
fönster och dörrar, isolering av bjälklag och justering av värme- och 
ventilationssystem är att föredra, då dessa åtgärder bedöms ha en myck-
et god effekt vad gäller energisparande men ändå inte är ett stort och 
förvanskande ingrepp. 

- Ekonomibyggnader och garage ska förläggas fristående från huvud-
byggnader. 

- Innergårdar bör företrädelsevis kringbyggas av byggnader, staket, plank 
och/eller häckar. Bruket att plantera och värna om ålderdomliga och 
karaktärskapande växtmaterial med vårdträd och prydnadsväxter från 
1700-, 1800 och tidigt 1900-tal såsom stockrosor, kaprifol och schers-
min med mera bör fortlöpa och bejakas. Markbeläggning av kullersten 
eller grus på innergårdar bör även värnas om särskilt. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära anslutning till 
området bör en antikvarisk förundersökning eller en miljökonsekvens-
beskrivning av kulturvärden utföras för att ta fram skydds- och varsam-
hetsbestämmelser.

- För mer ingående tips, riktlinjer och antikvariska synpunkter hän-
visas till Söderköpings innerstads miljöregler, antagen 1985 revi-
derad 2009 (Söderköpings kommun, 2009).

Bräddörr klädd med 
profi lerad panel är den 
äldsta dörrtypen.

Spegeldörrar med 
tre speglar var f o m 
1700-talet och 100 år 
framåt mycket vanlig.

Under 1800-talets första 
hälft blev denna typ av 
spegeldörr vanlig. 

Fyllningsdörrar med 
glas i den övre spegeln 
förekommer ofta. 
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RÅDHUSTORGET

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Stadens historiskt sett offentliga, administrativa och kommersiella 
centrum med hotell och inkvarteringslokaler från olika 
tidsperioder. Numera bostäder kombinerat med verksamheter och 
lokaler för besöksnäring, servering och handel. 
Torget är enligt källor medeltida och det var under denna tid 
som det första rådhuset byggdes vid torget. Omgivande gatunät 
är således medeltida. På 1500-talet byggdes ett nytt rådhus i 
renässansstil, detta ansågs emellertid förfallet vid 1700-talets 
mitt, varför det revs och det nuvarande uppfördes år 1777. I 
kvarteret sydväst om rådhuset höll länge olika krogverksamheter 
till men 1859 uppfördes det så kallade ”Blomqvistska huset” som 
privatbostad och under 1900-talets början hade Norrköpings 
enskilda bank sitt kontor i delar av bygganden. 
Från 1830-talet fi ck torget en ny central funktion, då Göta 
kanal var färdigbyggd. Landsbygdens jordbrukande befolkning 
kunde med hjälp av den nya transportvägen sälja vidare sina 
råvaror ut i landet. Torgets närhet till kanalkajen bidrog till att 
exempelvis stadsgården i Kv. Forseman norr om torget fungerade 
som parkering för hästskjutsar när landsortsbefolkning skulle 
sälja spannmål och hantverk. Rådhustorget har ytterligare en 
historisk platsbildning – det så kallade Fisketorget, dit fi skare från 
skärgården sålde sin fi sk under 1800- och början av 1900-talet.
Rådhuset, ”Blomqvistska huset” och ån dominerar platsen. 
En annan värdebärande komponent är stenvalvsbron, troligen 
från 1850-talet. Husen i omgivande kvarter är småskaliga, 
företrädelsevis placerade i gatuliv och huvudsakligen 
sammanbyggda i tomtgräns. Omgivande bebyggelse har en 
förhållandevis enhetlig höjd vilket skapar en rumslighet på platsen 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Det utpekade området Gamla rådhustorget.

Rådhustorget med medeltida 
torg, rådhus från 1770-talet och 
”Blomqvistska huset” samt en 
stenvalvsbro från ca 1850. 

Kv. Forseman och Nya 
stadshotellet. 
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där rådhuset och ”Blomqvistska huset” utmärker sig som solitärer. 
Blandad funktion med kontor och handel i bottenvåningarna.
Själva Rådhustorget har idag tre skiljda delar eller platsbildningar; 
den utplanade, något upphöjda torgplatsen framför rådhuset, 
med ”Blomqvistska huset” i sydväst, det kullerstensbelagda och 
inhägnade Fisketorget i sydost samt en trafi kerad yta i nordost med 
en nyligen tillkommen trekantsformad trafi kdelare av sten och 
parkbänkar. Gatubeläggning varierar med gatsten, kullersten, asfalt 
och trottoarer i betongsten. Platsen har en ålderdomlig karaktär 
genom att senare tillägg inte tillåtits dominera utan har inlemmats i 
befi ntlig struktur, skala och höjder. 

Karaktärskapande platsbildningar och gator i anslutning till torget 
är; 

Munkbrogatan med smalt gaturum och varierande 
bebyggelse, friliggande hus med trä- eller putsfasader i 
gatulivet. Markbeläggning i gatsten. Biltrafi kerad och tillgång på 
parkeringsplatser mot å-sidan. 
Gatan har sammantaget en småskalighet och en 1700-talskaraktär. 
Närheten till ån och siktlinjer mot S:t Laurenti kyrka är 
beaktansvärda element här. 

Ågatans västra dragning med ett något bredare och öppnare 
gaturum än övriga anslutande gator. Byggnaderna ej i gatulivet, 
med buskage och träd längs tomtgränsen mot gatan. Asfalterad 
gata med trottoarer på båda sidor. Yngre bebyggelse från 
1900-talets mitt, vilket ger en relativt samtida karaktär åt gatan. Här 
fi nns dock även stadsgårdar från sent 1800-tal och träplank samt 
brandstationen från mitten av 1900-talet. Gatan är biltrafi kerad och 
har fl era ytor för bilparkering. Ursprungligen ej gata utan Lillåns 
sträckning. Idag går ån i kulvertar under gatan. 

Storgatan (se separat avsnitt Storgatan).

Ågatan sträcker sig längs med Storån och är närmast torget 
kantade av stenstadsbebyggelse i nyrenässans från sekelskiftet och 
byggnader med historisk koppling till inkvarteringsverksamhet; det 
gamla stadshotellet från 1830 och stadshotellet i jugendstil från 
1911. (För beskrivning av resterande sträcka; se separat avsnitt 
Östra årummet.)

Kv. Forsemans östra del består av en handelsgård med 
kullerstensbelagd markyta och låg omgivande bebyggelse med 
slamfärgsmålade träfasader i rött eller med i vit spritputs och 
med träportar i järnoxidgul kulör. En rund, putsad paviljong är 
tongivande på platsen. Tydlig innergårdskaraktär med stockrosor 
planterade längs husfasader och två unga lövträd enskilt 
utplacerade på gårdsplanen.

Rådhustorgets olika delar; 
den äldre torgytan med 
planterade träd och kullersten 
framför rådhuset, den modernt 
utformade platsen med fontän 
och ”Fisketorget” där fi skare 
från skärgården sålde fi sk under 
1800- och tidigt 1900-tal.   

Det gamla gästgiveriet sägs vara 
Söderköpings äldsta bevarade 
bostadshus med delar från 
1570-talet. 
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VÄRDERING

Gatunätet, platsbildningar och bebyggelsen visar på staden 
Söderköpings framväxt från medeltid och framåt. Torget 
är medeltida men med i huvudsak sen 1700- och tidig 
1800-talskaraktär. Rådhusets representativa egenart är väl 
tillvaratagen genom att den är fristående samt att omgivande 
bebyggelse har lägre höjd. Flera historiskt viktiga byggnader i 
området, såsom rådhuset, ”Blomqvistska huset”, handelsgårdar, 
gamla gästgiveriet och gamla och nya stadshotellen underbygger 
platsens avläsbarhet som stadens historiskt sett offentliga, 
administrativa och kommersiella centrum, med 800-årig 
kontinuitet. Tillsammans bildar platsen en estetiskt sammanhållen 
miljö av högsta kulturhistoriska värde. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Detaljer från Kv. Forseman.

Det gamla och det nya stadshotellen. Det högra uppfördes 1930 som privatbostad men köptes av 
staden 1855, då gästgiveriet fl yttade hit. Det vänstra byggdes 1911.  
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Rådhustorget med omgivande gator och platsbildningar 
har en hög känslighet för förändringar. Tillägg kan ske 
strax utanför område och längs med Ågatan mot väster, 
men dessa bör hållas i en skala som underordnar sig torgets 
historiska bebyggelse. 

- Bruket att hålla isär olika platsbildningar med hjälp av 
markstensbeläggning bör fortsätta och bejakas. 

- Stenvalvsbron mot Storgatan bör särskilt värnas om och 
vid behov restaureras.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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ÖSTRA ÅRUMMET

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Storån som går genom Söderköping har haft en betydande 
påverkan på stadens utveckling. Ån var troligen segelbar en bra bit 
in i staden och den medeltida kajen låg antagligen vid nuvarande 
Eriksvik. Här vid Tväråns infl öde låg hamnen fram till 1700-talet. 
Förutom som transportväg har ån använts för byk och tvätt, då 
trapporna ner i ån kom väl till pass för att skölja och klappa tvätt. 
Årummet mellan Rådhustorget och Brunnsparken är mot söder 
kantad av handelsgårdar i trä från 1800-talet och mot norr av 
fristående institutionsbyggnader från slutet av 1800- och början 
av 1900-talet, samt av bostadshus i sten eller trä. Ån är skonad 
med sten och har ett antal trappor och stenlagda ramper som leder 
ner till vattnet som bitvis är relativt grunt idag. Flertalet broar i 
trä och sten knyter samman de båda sidorna, några för biltrafi k. 
Närmast den stenklädda åkanten sträcker sig ett bälte av gräs följt 
av en trädkantad och grusad gångbana. Den asfalterade Ågatan 
med betongstensbelagd trottoar löper även i åns längdriktning. 
Bebyggelsen har huvudsakligen enhetlig höjd med undantag för 
enstaka institutionsbyggnader och stenstadshus. Utmärkande och 
värdebärande objekt inom områdets nordöstra del är Bergaskolan 
(Samskolan) från 1910 och Tingshuset från 1901, båda i jugendstil 
samt Arbetarföreningens hus från 1884 i avskalad, klassicerande 
stil. 
Omgivande bebyggelse innehåller idag huvudsakligen bostäder 
samt institutioner som vårdcentral och skola. Områdets 
nuvarande huvudsakliga funktion är parkmiljö/rekreation samt 
transportsträcka. 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Det utpekade området Östra årummet.

Ågatan och Åpromenaden. 
Populära promenadstråk i staden.

Institutionsbyggnader längs 
Ågatans östra del. 

Handelsgårdar söder om 
Åpromenaden. 
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VÄRDERING

Årummet med vägdragningens sträcknings längs ån, parkområdet 
med fl ertalet mindre platsbildningar och den anslutande 
bebyggelsen har en relativt sammanhållen 1800-talskaraktär. 
Bebyggelsen tillsammans med grönskan, belysning och parkmöbler 
skapar en enhetlig yta med ombonad rumslighet som sträcker sig 
längs Storån. Institutionsstråket på åns norra sida sammanlänkas 
med centrumbebyggelsen i söder på ett välfungerande sätt genom 
broarna och berättar om det stadens utveckling under 1800-talet 
och 1900-talets början.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Skoningar och trappor bör hållas fria från eventuellt skad-
lig växtlighet, detta utan att städa bort å-karaktären.

- Grusade gångar bör behållas. Möjligen kan betongsten 
och asfalt bytas ut mot gatsten på vissa platser.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Träd i östra årummet bör vårdas och vid behov förnyas. 
Den framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör 
efterföljas. Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör 
även utarbetas.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser..

Årummet med 
broar och 
trädkantade 
gångvägar. 
Ramper leder 
ner i vattnet. 
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STORGATAN – GAMLA SKOLGATAN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Storgatan är en gågata med medeltida sträckning. Gatan är kantad 
av en låg trähusbebyggelse med före detta handelsgårdar som 
numer ofta innehåller butikslokaler. Ett fl ertal trähus står på 
medeltida stengrunder och många är fristående från varandra. 
Flera innergårdar är synliga från gatan och består av välbevarade 
miljöer från 1800-talets andra hälft. Gatubeläggning av smågatsten, 
belysningsarmaturer och parkmöblering med äldre respektive 
historiserande utformning. 
Storgatans nuvarande funktion är en kombination av butikslokaler 
och bostäder.

VÄRDERING

Den låga träbebyggelsen med varierande utformning och 
färgsättning med skyltfönster och entréer mot gatan och med 
innergårdar med oregelbunden struktur skapar en intim rumslighet 
där både gaturummet och gårdarna ingår. Harmoniska variationer 
och återhållsam grönska, en sammanhållen trästadskaraktär från 
1800-talet med stora upplevelsevärden.  

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Det utpekade området Storgatan - Gamla skolgatan.Storgatan och Gamla skolgatan.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Storgatan – Gamla skolgatan är en miljö med en hög käns-
lighet för förändringar. Något utrymme för förtätning kan 
inte identifi eras inom området. Eventuella tillägg bör hållas 
i en skala som underordnar sig platsens historiska bebyg-
gelse. 

- En enhetlig färgsättning i ljusa oljefärger bör bibehållas. 

- Innergårdsmiljöer bör ej överbyggas eller förtätas, samt 
även fortsättningsvis hållas delvis tillgängliga för insyn från 
gatan.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Innegårdar synliga från gatan. 

Byggnadsdetaljer på hus längs Storgatan. 
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HAGATORGET OCH HAGAPARKEN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Hagakvarteren var under medeltiden stadens utfart mot söder och 
Skönbergagatan hade i stora drag sin nuvarande sträckning redan 
då. Verksamheterna på platsen var vid denna tid knutna till smide 
och hantverk. Torget planlades först långt senare, runt 1800-talets 
mitt och fungerade då som marknadsplats. För att bereda plats 
för torget revs den låga träbebyggelse som utgjort Hagakvarteren 
under 1700- och början av 1800-talet. Torget kallades Nya torget 
och var tänkt som ett komplement till Rådhustorget. Under hela 
1900-talet har dess funktion som kommersiellt centrum i staden 
bibehållits. 

På 1850-talet var den öppna ytan mindre eftersom parkdelen då 
var bebyggd kvartersmark men redan 1876 hade Hagaparken 
tagit form med planterade träd och i stort med samma form och 
storlek som idag. Östra och Västra Hagagatan hette vid denna tid 
Östra och Västra parkgatan, något som även bekräftar delområdets 
karaktär. Den ekonomiska kartan från 1946 visar att parken 
då hade ett grusgångssystem format som en sol och parkytan 
kantades av träd. Parken gavs sin nuvarande utformning efter 
1970-talet, då torget upprustades. 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Det utpekade området Hagatorget och Hagaparken.Hagatorget och Hagaparken.
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Hagatorget utgörs idag fortfarande av två delar; en torgdel och en 
parkdel.  
Parkdelen har gräsbevuxna ytor och små, grusade gångvägar 
som löper runt och mellan buskage och rosenplanteringar. 
Här fi nns även en lekplats med sandlåda. Några markytor är 
belagda med gatsten. Parken omgärdas av höga lövträd, moderna 
belysningsstolpar och en häck. Området ansluter till östra årummet 
med Åpromenaden i norr. 
Torgdelens markbeläggning är av mönsterlagd gatsten med 
inslag av infärgad betongsten för kontrastverkan. En mindre 
platsbildning är anordnad där Storgatan mynnar vid torget. 
Här fi nns en mindre staty från 1965 föreställandes Katarina 
Sunesdotter. Platsbildningen inhägnas av ett svartmålat järnstaket 
och med markbeläggning av tumlade kalkstensplattor med 
oregelbunden form.
Torgets karaktär domineras av 1940- till 60-talsbyggnader som 
uppförts efter sanering av äldre trähusbebyggelse runt torget. 
De äldsta byggnaderna på platsen är ett slätputsat hörnhus i tre 
våningar i jugendstil; Lindalska huset från 1905 samt ett reveterat 
timmerhus; Sparbankshuset från 1820. Torget karaktäriseras av 
den öppna platsen samt den kontrasterande parken i norr med träd 
och grönska som skapar ett mer slutet rum på platsen och är ett 
framstående och tidstypiskt exempel på 1950-talets anpassning av 
ny bebyggelse i den historiska miljön, då nya hus fått underordna 
sig den äldre stadsmiljön vad gäller form och höjd. Ett bostadshus 
i gult tegel med klocktorn från 1951 bildar fond mot Storgatan och 
verkar som pendang mot rådhuset i väster.  
Hagatorget har en nuvarande centrumfunktion i innerstaden med 
en kombination av handel, bostäder och service. Det anrika Jannes 
konditori har en kontinuitet på platsen sedan 1895.  

VÄRDERING

Hagatorget med sin parkdel och den omgivande bebyggelsen 
fungerar som en markör för gränsen mellan den äldre, medeltida 
stadskärnan och 1800-talets utvidgning av staden åt öster och 
söder. Torget från 1800-talets mitt men med mestadels bebyggelse 
från 1940- till 60-talen berättar om 1800-talets utökade behov av 
marknads- och handelsplatser men även om stadssaneringarna på 
mitten av 1900-talet då man i folkhemsbyggandet eftersträvade 
funktionella och sunda bostäder och lokaler, varför en stor 
mängd låga, timrade byggnader i staden revs. Trots saneringen 
och dåtidens rationella tankar har äldre, omgivande bebyggelse 
visats hänsyn genom att yngre byggnader utformningsmässigt 
underordnats de äldre. Detta är något som är utmärkande för 
Söderköping. 
Det är alltså samspelet mellan byggnaderna runt torget från cirka 
1950, de fåtal bevarade byggnader från 1800-talet och sekelskiftet 
1900 samt den medeltida gatusträckningen längs Skönbergagatan 
som därmed har en betydelsefull roll för att synliggöra torgets 
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och stadens historia. Även parken utgör stor del av platsens 
kulturhistoriska värde då den visar på nya stadsbyggnadsideal och 
behov under slutet av 1800-talet, då ljus, luft och grönska i större 
utsträckning än tidigare planerades in. Hagatorgets funktion som 
en plats för rekreation och möten har därmed en snart 150-årig 
kontinuitet. Parken bidrar även till att skapa en varierande och 
användarvänlig platsbildning på torget. Parken fungerar även 
som en länk och en mjuk övergång mellan grönstråket längs 
Åpromenaden och Hagatorget.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Hagatorget med bebyggelse och anläggningar från 1820-tal till idag. Torget planerades på 1850-talet och 
parken tillkom strax därefter. Flera av husen kring torget är från mitten av 1900-talet men utformade så att de 
ska passa in i den historiska miljön. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Riktlinjer för uteserveringars möblemang kan vara lämpligt, 
denna kan utformas i samband med ovan nämnda Park- 
och utomhusmiljöprogram.

- Vid en framtida omdaning av parkdelen kan äldre kartor 
och fotografi er studeras för att ge uppslag till hur man på 
bästa sätt kan återuppta den ursprungliga gestaltningen och 
därmed värna om och möjligen ytterligare aktivera platsens 
kulturhistoriska värden.

- Träd och buskar bör vårdas och vid behov förnyas. Den 
framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör efter-
följas. Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör även 
utarbetas.

- Nya byggnader inom park- eller torgdelen bör ges en hän-
synsfull utformning så att smälter in och inte dominerar 
karaktärsområdet. De bör heller inte bryta av viktiga rö-
relsestråk eller siktlinjer. Därmed måste de ej ges en histo-
riserande utformning, eftersom platsens många årsringar 
skapar en miljö som är tillåtande mot moderna tillskott. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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innerstaden: 
gaturum och grönytor

SKÖNBERGAGATAN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Skönbergagatans är tillsammans med Storgatan stadens huvudstråk 
och har i stort kvar sin medeltida sträckning. Under denna tid var 
gatan stadens utfart i söder. 
Gatan löper i en öst-västlig riktning med utgångspunkt 
vid Hagatorget. Bebyggelsen längs gatans sträckning har 
varierande ålder från 1770-tal till sent 1900-tal. Gaturummets 
karaktär domineras i huvudsak av fristående trähus i norr och 
sammanbyggda stenhus i söder, i två till tre våningar. Husen har 
butiker och lokaler i bottenvåningen med skyltfönster mot gatan 
och med bostäder ovan. Större delen av gatan är belagd med 
gatsten och har trottoarer i betongsten. Planteringsurnor och 
parkbänkar är utplacerade på gatan nedanför trottoaren. 
Närmast Brunnsområdet i öster breddas gatan, som där är belagd 
med asfalt och byggnaderna är till största del från 1900-talets andra 
hälft. Utmärkande här är emellertid tre fristående, äldre stenhus 
(Skönbergagatan 18-22); EFS-kyrkans ljusgult avfärgade bönehus, 
Husmodersskolan från 1902 samt folklivsforskaren Sigurd Erixons 
födelsehem med en klassifi cerande fasad i slätputs avfärgad vitt. 
Här ligger även en rödfärgad stadsgård med stor innergård från 
1700-talet. Bebyggelsen längs gatan har huvudsakligen fasader i 
gatulivet, Husmodersskolan och EFS-kyrkan undantaget som har 
förträdgårdar med planteringar bakom smidesstaket.  
Gatans nuvarande funktioner är i huvudsak lokaler, handel 
och bostäder i väst och endast bostäder öster om tvärgatan 
Barnhemsgatan.

Det utpekade området Skönbergagatan.

Bebyggelsen längs 
Skönbergagatan. 



125Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun

VÄRDERING

Gaturummets bredare karaktär med fl era byggnader från 
sekelskiftet 1900 till 1960-talet men med inslag av äldre stadsgårdar 
och bostadshus från 1700- och 1800-talen bildar en omväxlande 
miljö med många synliga årsringar. Den raka gatusträckningen 
tillsammans med de sammanbyggda husen med omväxlande 
sten- och träfasader har en yngre karaktär än exempelvis Storgatan 
eller Ågatan, och ansluter på så vis till Hagatorgets karaktär med 
utformning från 1900-talets andra hälft. Trots att gaturummet 
är öppet och bredare än andra innerstadsgator i staden bidrar 
gatubeläggning med gatsten och den offentliga möbleringen med 
planteringsurnor och bänkar till en rumslighet på platsen. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Den funktionalistiska arkitekturdragen bör värnas 
om genom att de många 1940- och 50-talsdetaljer på 
byggnaderna längs gatan i det längsta bevaras. Detta gäller 
framför allt skyltfönster och portar i trä och med valsat 
glas.

- Förträdgårdarna vid Skönbergatan 18-22 bör särskilt vär-
nas om och bibehållas. Komplementsbyggnader är därför 
olämpliga här.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Riktlinjer för uteserveringars möblemang kan vara lämpligt, 
denna kan utformas i samband med ovan nämnda Park- 
och utomhusmiljöprogram.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Bebyggelsen längs gatan 
karaktäriseras av dess många 
årsringar med de äldsta 
byggnaderna från 1700-talet. 



126 Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun

BRUNNSPARKEN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Brunnsparken med funktion som kuranläggning har hävd sedan 
1719. Verksamheten byggdes upp runt S:t Ragnhilds källa som 
är känd sedan medeltiden. Brunnsanläggningen utvecklades 
framför allt under 1800-talet och 1851 restes huvudbyggnaden 
”Slottet” över källan. Flertalet byggnader ingår i den sammanhållna 
brunnsparksmiljön från 1800-talet, såsom Brunnsalongen i timmer, 
Brunnslasarettet med en klassicerande detaljer och panelfasad 
samt Brunnskyrkan i fornnordisk träarkitektur. Villa Lagberg 
uppfördes som bostadshus 1830 av dåvarande brunnsintendent 
Lagberg. Byggnaden var ursprungligen ritad i empirestil med en 
åttakantig lanternin mitt över byggnaden. Idag fungerar byggnaden 
som hotell och har till stor del förändrats exteriört med påbyggd 
övervåning, fönsterbyten samt fått en mer slätstruken fasad.   
I brunnsmiljön ingick tidigare även bland annat ett badhus, 
kägelbana och ett fl ertal villor för inkvartering av badgäster. 
Samtliga är idag rivna. Miljön präglas av höga lövträd, öppna 
gräsytor och grusade gångar. Ett större antal trädkantade, 
snirklande gångvägar löpte tidigare över parkområdet, något som 
endast ett fåtal bevarade vägsträckningar samt trädens placering 
vittnar om idag. En öppen plats på norra området visar på var en 
av de numer rivna Brunnsvillorna låg. 
Storåns sträckning genom området och en bro med gjutjärnsräcken 
sammanbinder områdets södra och norra delar. En musikpaviljong 
från 1800-talet ersattes på 1940-talet av den nuvarande, vars 
utformning anpassades till den övriga miljön. 

innerstaden: 
gaturum och grönytor

Det utpekade området Brunnsparken.Brunnsparken med 
Brunnskyrkan.
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VÄRDERING

Miljön i Brunnsparken är en av stadens viktigaste kulturmiljöer 
då den visar på starten för och utvecklingen av besöksnäringen 
i staden. Parkmiljön med tillhörande hus med prägel från 
1800-talets mitt och fram till sekelskiftet 1900 har höga estetiska 
och miljöskapande värden för innerstaden och platsens funktion 
som ett rekreationsområde för allmänhet fyller en aktiv funktion 
för stadens invånare och besökare – nu liksom för 300 år sedan. 
Eftersom fl era av anläggningarna i miljön försvunnit under 
1900-talet är det av särskild vikt att den historiska miljön med 
bevarade byggnader, träd och parkanläggning bevaras och 
underhålls.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde 

Till vänster: Brunnsparken med 
huvudbyggnaden ”Slottet”. 
Ovan: Brunnsparken och 
Brunnslasarettet.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

- Det utpekade området är relativt känsligt för ny bebyggelse. En-
staka nya byggnader kan möjligen placeras på de rivningstomter 
där exempelvis brunnsvillorna tidigare låg placerade eller i Brunn-
sparkens östra del, från tennisplanen och österut. Dock är det 
viktigt att dessa underordnar sig den historiska miljön och bebyg-
gelsen vad gäller byggnadshöjd och utformning. Detta för att par-
ken i största möjliga mån ska bevaras som en sammanhållen yta. 
Kompensatoriska åtgärder för ett sådant ingrepp är då lämpliga. 
Sådana kan vara restaureringsåtgärder i Brunnsparken samt att ta 
fram en ny detaljplan för parken, som då förses med prickmark 
och befi ntliga byggnaderna förses med rivningsförbud, skydds- 
och varsamhetsbestämmelser.   

- Samtliga byggnader tillhörande brunnsverksamheten bör särskilt 
värnas om, då de alla bidrar till den enhetliga miljön. Vid renove-
ring eller ombyggnation av byggnader som ingår i brunnsmiljön 
bör antikvarisk medverkande anlitas för att säkerställa att de kul-
turhistoriska värdena inte minskar.

- Flera av de äldre grusgångarna i parken är numera igenvuxna. 
Dessa skulle kunna återupptas för att ge sammanhang åt trädens 
placering och aktivera platsens funktion som rekreationsområde 
ytterligare. Även de historiska, estetiska och sociala värdena på 
platsen skulle då kunna förhöjas.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöprogram 
där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering och andra 
inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestaltning regleras. I ar-
betet bör även rutiner för att säkerställa att programmet efterföljs 
utarbetas. 

- Riktlinjer för uteserveringens möblemang kan vara lämpligt, 
denna kan utformas i samband med ovan nämnda Park- och ut-
omhusmiljöprogram och i samråd med fastighetsägaren.

- Informationsskyltar för samtliga byggnader som ingår i Brunns-
området bör tas fram i samråd med fastighetsägarna.

- Träd och buskar bör vårdas och vid behov förnyas. Den framtag-
na trädvårdsplanen och succesionsplanen bör efterföljas. Rutiner 
för att säkerställa att den efterföljs bör även utarbetas.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära anslutning 
till området bör en antikvarisk förundersökning eller en miljö-
konsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras för att ta fram 
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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Bevarade byggnader som ingår i Brunnsparksmiljön. Brunnskyrkan 
i fornnordisk träarkitektur, en liten paviljong utanför ”Slottet” och 
Brunnssalongen. Den sistnämnda var ursprungligen reveterad.
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innerstaden: 
gaturum och grönytor

Det utpekade området Drothemskvarteren och västra årummet.

Drothemskvarteren karaktäriseras 
av ljusmålade eller faluröda 
träfasader och med småskalig 
bebyggelse. Markbeläggningen 
varierar mellan gatsten, kullersten 
och grus. 

DROTHEMSKVARTEREN OCH VÄSTRA 
ÅRUMMET

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Drothemskvarteren består av kvartersformer och gatunät 
med medeltida hävd, med smala gränder och huvudsakligen 
oregelbunden kvartersstruktur. Bebyggelsen utgörs av 
fristående trähus från huvudsakligen 1700- och 1800-talen i 
en till två våningar. Byggnaderna har sadeltak och fasader med 
locklistpanel med framförallt faluröd färgsättning men med 
inslag av oljefärgsmålade träfasader i en ljus pastellskala. Flera av 
husen är delvis byggda på äldre medeltida stenkällare tillhörande 
klosteranläggningen. Gatubeläggning av gatsten och kullersten 
samt grusade gränder och innergårdar. Smala gränder, fasader i 
gatulivet och innergårdar med uthus och fruktträd, omgärdade 
av träplank målade i samma färgskala som husen. Utmärkande är 
fl era ryggåsstugor i ett plan. Direkt anslutning till västra årummet 
längs Storån, S:t Laurenti kyrka och Drothemskyrkan. Årummet 
karaktäriseras sydöst om ån av öppna gräsytor, höga lövträd 
och grusgångar samt domineras av tegelkyrkan S:t Laurenti. 
Nordväst om ån präglas miljön av tre villaträdgårdar tillhörande 
bostadshus söder om Munkbrogatan. Det fi nns även gräsbevuxna 
ytor strax söder och sydväst om Rådhuset, vilka är tillgängliga för 
allmänheten. På sydsidan av Storån återfi nns också Klosterkvarn 
(tidigare Hospitalskvarn) vilken har kontinuitet på platsen från 
1200-talet. Kvarnen har delar daterade till 1600-talet med senare 
till- och påbyggnader och var i drift in på 2010-talet. 
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I kvarteret fi nns många detaljer 
som bidrar till den historiska 
miljön. Bräddörrar och ryggåstak.

Västra årummet med trädgårdar 
som vetter mot ån. Bilden längst 
ner visar Klosterkvarn som har 
kontinuitet på platsen sedan 
1200-talet. 

VÄRDERING

Gaturummet i Drothemskvarteren utgör en omväxlande och 
levande kulturmiljö, där bebyggelsekaraktären och gatunätet 
bidrar till en intim rumslighet med stora upplevelsevärden. Det 
medeltida gatunätet och den stora mängd bevarade byggnader 
med delar från 1600-1900-talet ger gaturummet en imponerande 
mängd synliga kulturlager. Värdebärande karaktärsdrag i området 
är byggnadsvolymer, fasaduttryck, grönskande innergårdar, 
gatubeläggning samt gators och smala gränders oregelbundna 
dragning. Bebyggelsens och gatunätets anpassning till topografi n 
är även karaktäriserande för området. Utmärkande är den 
ensamstående Klosterkvarn på andra sidan Storån om kvarteret, 
med dess utformning som tydligt visar på det ursprungliga 
ändamål som kvarn. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

1. Högsta värde 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER 

- Drothemskvarteren är en miljö med en hög känslighet för 
förändringar. Inget utrymme för förtätning kan inte iden-
tifi eras inom området. Eventuella mindre tillägg bör hållas 
i en skala som underordnar sig platsens historiska bebyg-
gelse. 

- Bejaka den vildvuxna och brokiga karaktären. Grusade ytor 
och gångar samt kullersten behålls medan gatubeläggnings-
byte övervägs på asfalterade ytor. En diskussion hålls om 
förbättringar av grusmaterial och markberedning för att 
skapa tillgänglighet för personer med rörelsehinder utan att 
det kulturhistoriska värdet minskar.

- Träd och buskar bör vårdas och vid behov förnyas. Den 
framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör efter-
följas. Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör även 
utarbetas.

- Trädgårdarna i kv. Lejonet, Gripen och Härberget hålls 
fortsättningsvis öppna och obebyggda mot åsidan.

- Klosterkvarn bör särskilt värnas om då verksamheten har 
anor på platsen tillbaka till 1200-talet.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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KORSKULLEN OCH VILLASTADEN RUNT VÄ-
DERKVARNSGATAN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Mellan Brunnsparksområdet och E22 fi nns friluftsmuseet 
Korskullen, en campingplats samt ett mindre villastadsområde 
bestående av huvudsakligen individuellt namngivna 1920-talsvillor 
med mansardtak. Bostadsområdet har en rutnätsplan med 
kvadratiska trädgårdar kantade av häckar och med fruktträd och 
uthus. Enstaka villor och mindre fl erfamiljshus från sent 1800-
tal och 1940- till 1970-tal. Den asfalterade Väderkvarnsgatan 
genomskär området i nordvästlig-sydostlig riktning och viker av 
längs den ekbevuxna höjden Korskullens sydvästra sida. Kullen 
kröns av Lagbergska lusthuset, uppfört 1830 av brunnsintendent 
Lagberg. På kullen ligger även ett antal äldre byggnadstyper, vissa 
ditfl yttades från andra platser i kommunen på 1920- och 30-talen. 
En av byggnaderna är 1700-talshuset Mangelgården som fl yttades 
från kv. Engelbrekt på Skönbergagatan och som sedan 1952 
fungerat som vandrarhem. Mangårdsbyggnaden och grindstugan 
står emellertid på sin ursprungliga plats. På kullens södra sida 
fi nns det tidigare nämnda stug- och campingområdet från 1941 
inringat av en trädkrans och ett högt plank mot E22. Campingen 
är förhållandevis liten och består av öppna gräsytor, fl ertalet 
lövträd och grusade, raka vägsträckningar. Avskärmande rader av 
buskage skiljer campingraderna från varandra och fl era enkla, små 
campingstugor målade i rött med vita knutar ligger i två klungor på 
området. 

yttre staden:
karaktärsområden

Det utpekade området Korskullen och villastaden runt 
Väderkvarnsgatan.

Bebyggelsen runt 
Väderkvarnsgatan består 
huvudsakligen av 1920-talshus 
omgivna av trädgårdar. Sydost 
om villastaden fi nns Korskullen, 
en hembygdspark med ditfl yttade, 
äldre byggnader. Det röda 
huset på nedersta bilden är från 
1700-talet och låg tidigare på 
Skönbergagatan. 
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VÄRDE RING

Sammantaget utgör området en enhetlig miljö från 
mellankrigstiden med koppling till Söderköpings besöksnäring. 
Korskullens fl yttade byggnader med höga kulturhistoriska värden 
berättar om den Skansen-anda som rådde när man befann sig 
mitt mellan allmoge- och modern tid. Det vittnar även om tidiga, 
medvetna bevarandeinsatser som gjordes inom kommunen. 
Området kan ses som en förlängning av Brunnsparken och 
tillsammans visar de på turistnäringens utveckling från 1700-tal till 
nutid. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Träd och växtmaterial bör vårdas och vid behov förnyas. 
Den framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör 
efterföljas. Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör 
även utarbetas.

- Ett kommunalt vårdprogram bör tas fram för byggnaderna 
på Korskullen. 

- Ny bebyggelse inom villastaden runt Väderkvarnsgatan bör 
underordna sig övriga områdets karaktär från 1920-talet, 
vad gäller tomters form och storlek, byggnadshöjder, tak- 
och fasadbeklädnad samt färgsättning. 

- Trädgårdarna i villastaden bör särskilt värnas om. Därför 
är avstyckningar eller stora komplementsbyggnader här 
olämpliga.

- Sydöstra delen av området bör även fortsättningsvis använ-
das som camping- och stugområde. 

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Hembygdsparken Korskullen 
med bland annat en utmärkande 
väderkvarn.

Campingen har funntis på platsen 
sedan 1941. 
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GAMLA LASARETTOMRÅDET

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Det före detta länslasarettet invigdes 1881 och användes för 
landstingets ändamål fram till 1995 då det byggdes om till sin 
nuvarande funktion med gymnasieskola. Lasarettet var när 
de uppfördes ett av fyra länslasarett och ett av landstingets 
storsatsningar i kommunen. Till området hörde bland annat 
den stora och monumentala lasarettsbyggnaden i oputsat tegel, 
tjänstebostäder bestående av en mindre byggnad med två 
fristående fl yglar norr om lasarettet samt en representativ läkarvilla 
något undangömd i en skogsdunge i sydväst. Läkarvillan och 
tjänstebostäderna utformades med klassicerande drag i ljust 
avfärgad slätputs och med valmat, brutet sadeltak. Söder om 
lasarettet ligger Söderköpings vårdcentral i en låg byggnad med 
sutterrängplan, troligen från 1960-talet. Byggnaden är klädd med 
ett fasadtegel med ett ovanligt murförband, samt en utmärkande 
skorsten i plåt som sträcker sig högt över byggnadskroppen.
Hela lasarettsområdet omgärdas av en större grönyta. Området 
sydväst och nordväst om vårdcentralen har en bevarad, mer 
småskalig fruktträdgårdskaraktär med små platsbildningar och 
rester efter trädkantade gångvägar från tiden runt sekelskiftet 
1900. Området norr och väster om f.d. lasarettsbyggnaden har 
karaktär av klassisk park med höga lövträd och öppna gräsytor. 
En slätputsad tvåvåningsbyggnad med sadeltak ligger som sista 
utpost i norr på området. Ytan öster om lasarettet är en asfalterad 
parkering. Intill vårdscentralens entré och mellan villan och dess 
fl yglar bildas två mindre platser med en intim rumslighet och 
bevarad, tidstypisk karaktär för 1890- respektive 1960-tal. Ett 
utmärkande drag för vårdcentralen är en låg häck som är planterad 
längs med och tätt inpå fasaden.
Lasarettområdet har under sin nära 140-åriga historia genomgått 
fl era utvidgningar, om- och tillbyggnader samt rivningar, de största 
genomfördes 1910, 1938-40 samt 1995. 

yttre staden:
karaktärsområden

Det utpekade området Gamla lasarettområdet.

Gamla lasarettområdet med 
lasarettbyggnad, tjänstebostäder 
och den yngre vårdcentralen 
uppförd under 1900-talets andra 
hälft. 
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Sedan den sista ombyggnation på 1990-talet har huvuddelen av 
området inhyst Nyströmska skolan som också är dess nuvarande 
funktion. Vårdcentralen används fortfarande som sådan, vilket ger 
områdets funktion en över 100-årig kontinuitet. Läkarvillan används 
numer som privatbostad. 

VÄRDERING

Lasarettsområdet har en över 100-årig historia med kontinuitet som 
institutionsområde för sjukvårdsbyggnader sedan 1881. Tidstypiska 
tankar och ideal för sekelskiftet 1900 präglar utformning och 
markplanering, vilket synliggörs i parkanläggningen med funktion som 
rekreationsområde samt i lasarettets placering utanför den dåvarande 
staden med närhet till naturen längs Storån. Sammantaget bildar 
anläggningen en representativ miljö med prestigefyllda, monumentala 
byggnader kombinerat med tankar och luft och ljus. De många på- 
och ombyggnadsfaserna av huvudbyggnaden tillsammans med den 
yngre vårdcentralen synliggör anläggningens många årsringar med nya 
tiders förändrade behov i sjukvårdens byggnader. Detta i sig förhöjer 
områdets kulturhistoriska värden. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Samtliga byggnader inom området värnas särskilt om så att de-
ras kulturhistoriska värden inte minskar. Vid större renoverings-
arbeten på de ursprungliga byggnaderna bör deras ursprungliga 
detaljer och kvalitéer beaktas genom antikvarisk medverkan. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära anslutning 
till området bör en antikvarisk förundersökning eller en miljö-
konsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras för att ta fram 
skydds- och varsamhetsbestämmelser.

- De stora, öppna ytorna i parken behålls i största möjliga ut-
sträckning obebyggda. Förtätning är möjlig men då företrädel-
sevis så att övrig bebyggelse ges en buffertzon om 75 meter 
från byggnadernas fasader.

- Träd och växtmaterial bör vårdas och vid behov förnyas. Den 
framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör efterföljas. 
Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör även utarbetas.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöprogram 
där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering och andra 
inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestaltning regleras. I 
arbetet bör även rutiner för att säkerställa att programmet efter-
följs utarbetas. 

Gamla länslasarettet skymtar i 
bakgrunden och förgrunden syns 
vårdcentralen.

En trädkantad väg och fruktträd 
är sparade rester efter den 
lasarettpark som fanns på platsen 
under 1900-talets första hälft.
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FIXFABRIKEN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Delar av fabriken byggdes som centralmejeri på 1940-talet, 
vilket under sin tid var en av stadens största arbetsgivare med 
koppling till de bostadsområden som uppfördes i staden vid denna 
tid. År 1964 fl yttade Fix trikåfabrik in i lokalerna. På fabriken 
tillverkades barntrikåkläder av hög kvalitet, en industri som fanns 
kvar fram till 1990-talet. Företagets 30-åriga historia fi ck stor 
betydelse för staden och på mitten av 1980-talet när fabriken var 
som störst arbetade 410 personer på området. När Fixfabriken 
lades ned omvandlades lokalerna till köpcentrum. Ett mindre 
textilproducerande företag huserar fortfarande i byggnaderna. 
De senaste åren har området åter utbyggts då ett fl ertal kedjor 
som säljer matvaror, byggvaror och heminredning rest fristående 
byggnadskomplex söder om de äldre fabrikslokalerna. 
Den äldre bebyggelsen präglas i huvudsak av varierande 
huskroppar i stora volymer under platta tak. Byggnaderna är i 
två till tre våningar, fl era är klädda med korrugerad fasadplåt och 
har senare tillkomna dörr- och fönsterpartier i PVC eller eloxerad 
aluminium. Även fönsterbågar i trä förekommer, dessa är äldre 
än de övriga. Utmärkande är den oputsade tegelbyggnaden i 
områdets norra hörn samt en tillhörande hög skorsten i rött 
tegel. Karaktäriserande för bebyggelsen är också ett fl ertal 
skärmtak med tidstypisk utformning för tiden runt 1960, samt de 
överbyggda broar som sammanbinder de olika byggnadskropparna 
med varandra men ändå möjliggör fri sikt och transportväg 
mellan husen. Runt om byggnaderna präglas områdets karaktär 
av öppna, asfalterad parkeringsytor med rytmiskt utplacerade 
belysningsstolpar.  

yttre staden:
karaktärsområden

Det utpekade området Fixfabriken.

Fixfabriken. Utmärkande är den 
röda, oputsade tegelbyggnaden 
med en hög skorsten. Ett 
fl ertal, tidstypiska skärmtak är 
utmärkande för byggnaderna. 
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VÄRDERING

Området med Fixfabriken utgör en omistligt viktig kulturmiljö 
som visar på Söderköpings utveckling då industrin under 
tidsperioden i fråga var en av stadens största arbetsgivare. 
Fabriken berättar om vardagens miljöer och om 1960-90-talens 
kvinnodominerade industriarbetsplatser. Områdets ursprungliga 
användning som centralmejeri under 1940-60-talen ger platsen 
ytterligare social- och industrihistoriska värden, då mejeriet som 
fenomen och som industri visar på den centralorganisation och 
industrialisering av lantbruket som genomfördes vid denna tid. 
Det äldre centralmejeriet kan även kopplas till 1940-70-talens 
urbanisering och de bostadsområden som planlades och uppfördes 
i staden under denna tid. På- och tillbyggnationer på området 
gjordes i takt med verksamhetens utveckling och tillväxt, varför 
den varierande miljön med utmärkande och karaktäriserande 
detaljer från 1960-talet innehar stora kulturhistoriska värden.

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Vid större renoveringsarbeten på de ursprungliga byggna-
derna bör deras ursprungliga detaljer och kvalitéer beaktas. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

- Skorstenen och fasader i oputsat tegel bör bevaras och un-
derhållas. 

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

Flera typer av korrugerad plåt 
förekommer som fasadmaterial 
på byggnadskropparna. 
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ERIKSVIK, F.D. EVAPORATOR OCH PALM-
GRENS BÅTVARV

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG 

Industrin Evaporator grundades 1940 med egen tillverkning 
av värmeväxlar. I samband med industrins etablering i staden 
uppfördes egna hemsområdet Eriksvik där industriarbetarna 
skulle bo i villor, fl erfamiljhus och radhus. Idag ligger Luvata 
på Evaporators industriområde, med fl era industrihistoriskt 
intressanta byggnader från 1900-talets mitt och framåt.  
Bostadsområdet och industrin förlades på mark som låg i direkt 
anslutning till det anrika Palmgrens båtvarv. Här ligger numera 
Båtklubbens inhägnade område med fl era äldre magasinsbyggnader 
och en båtlyftkran från mitten av 1900-talet. En lång, rak allé fi nns 
också bevarad och leder fram till Viggeby gård. Tidigare har även 
hela Viggebyvägen varit trädkantad fram till Brunnsparken men 
idag fi nns endast några få av de höga lövträden kvar. 
Bostadsområdet Eriksvik består framförallt av hus från 1940- till 
60-talen, placerade i rutnätsplan med raka gatusträckningar som 
genomkorsar området. Både enfamiljs- och fl erfamiljshus fi nns 
på området och karaktäriseras ofta av fasader i tegel eller med 
slät- eller spritputs, sadeltak och en till tre våningar. Många av 
husen har små trädgårdar med gräsmattor, grusgångar, frukt- och 
prydnadsträd samt är omgärdade av häckar och staket. Här fi nns 
mindre fl erbostadshus med funktionalistiskt enkla och symetriska 
fasader och utmärkande trapphusfönster. Även ett större antal 
likadana småhus i ett plan fi nns inom området, placerade längs 
raka gator med små trädgårdar. Symmetri i kvartersstrukturen. Här 
fi nns även inslag av nyare bostadshus från 1980-2000-tal.

yttre staden:
karaktärsområden

Det utpekade området Eriksvik, f.d. Evarporator och Palmgrens varv.

Bostadsområdet uppfördes från 
1940- till 60-talen som bostäder 
för de anställda på industrin 
Evaporator. 
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VÄRDERING

Områden med bostäder i anslutning till en stor industri, med 
egna hem för fabrikens arbetare är en tidstypisk företeelse som 
berättar om det svenska folkhemmet, om urbanisering och 
industrisamhällets utveckling i staden. 
Bebyggelsens tidstypiska karaktär med byggnader från en relativt 
snäv tidsperiod om cirka 30 år visar på den mindre stadsutbyggnad 
som föregick storsatsningarna under miljonprogramsåren 1965-75. 
Industriområdet med tydlig koppling till bostadsbebyggelsen inom 
karaktärsområdet har fl era byggnadskroppar från olika tidsperioder 
vilka tillsammans berättar om industrins utveckling och förändrade 
behov.
Båtklubbens område med lyftkran har koppling till historiska 
verksamheter på platsen såsom Palmgrens båtvarv men även äldre 
hamnverksamhet i ån, något som haft stor betydelse för stadens 
utveckling från medeltid och framåt. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

3. Högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Äldre byggnader med koppling till varvsverksamheten samt 
lyftkranen på Båtklubben bör särskilt värna om. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

- Träd längs Viggebygatan samt allén mot Viggeby bör sär-
skilt värnas om och vårdas. 

- Träd och växtmaterial bör vårdas och vid behov förnyas. 
Den framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör 
efterföljas. Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör 
även utarbetas.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

Industriområdet för Evaporator 
låg vid Palmgrens båtvarv. Idag 
ligger Luvata och båtklubben här. 

Allén till Viggeby gård fi nns kvar 
och löper i sydöstlig riktning med 
utgångpunkt från Viggebyvägen. 
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STORÄNGEN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Tidigare anstalt för personer med utvecklingsstörning, då kallat 
”Sinnesslöanstalt”. Ursprungligen fyra byggnader uppförda 1925 i 
1920-talsklassicism efter ritningar av arkitekt Teodor Kjellgren. En 
äldre bondgård på platsen inkorporerades delvis i verksamheten. 
Byggnaderna har under 1960-talet och framåt fått förvanskande 
om- och tillbyggnader men har enskilda detaljer kvar såsom takfot, 
lunettfönster, dörromfattningar och trappstenar i granit samt 
ankarjärn i fasad. 
Personalbostäder uppfördes 1949 och 1964 byggdes Centralköket, 
en idag välbevarad byggnad med ursprungliga dörr- och 
fönsterpartier. Arbetshemmen Lindgården, Mellangården, Gläntan 
och Tallgården uppfördes 1965-66. 
Tidigare tillhörande mindre byggnader och en ladugård har rivits 
respektive brunnit ner. 
Inom områdets mitt fi nns en stor, sluttande gräsplan och runt 
den västra huvudbyggnaden (numera Kommmunhuset) fi nns 
en bevarad park. Här fi nns frukträd, buskar och lövträd samt 
gångvägar som slingrar sig över området. Båda grönytorna har 
en bibehållen karaktär sedan 1920-talet eftersom tillkommande 
bostadsbebyggelse placerats i områdets ytterkanter. 

yttre staden:
karaktärsområden

Det utpekade området Storängen.

Äldre byggnadsdetaljer 
från Storängens f d västra 
huvudbyggnad. Huset är idag 
kommunhus. 

Arbetshemmen Lindgården och 
Mellangården uppfördes som 
arbetshem för kvinnor 1966. 

Arbetshemmet Haga är 
idag kraff tigt renoverad och 
inhyser idag Björkhagaskolans 
verksamhet. Den profi lerade 
takfoten är en av få bevarade 
exteriöra detaljer från 1920-talet, 
då byggnaden uppfördes. 
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VÄRDERING

Storängens anstalt har ett historiskt värde för Söderköping genom 
att det varit ett hem för åtskilliga människor under fl era decennier 
samt en stor arbetsgivare. Platsens öppenhet och närheten 
till naturen är bevarade karaktärsdrag från den ursprungliga 
anläggningen. Kontinuitetsvärde i att nya institutionsfunktioner 
övertagit byggnaderna. Bevarade detaljer på 1920-talsbyggnaderna, 
det välbevarade centralköket och de tidstypiskt utformade 
arbetshemmen. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Samtliga byggnader inom området värnas särskilt om så att 
deras kulturhistoriska värden inte minskar. Vid större reno-
veringsarbeten på de ursprungliga byggnaderna bör deras 
ursprungliga detaljer och kvalitéer beaktas genom antikva-
risk medverkan. Möjlighet att återskapa förlorade kvalitéer 
kan fi nnas. 

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

- De stora, öppna ytorna i parken behålls i största möjliga 
utsträckning obebyggda. Ny bebyggelse föläggs även fort-
sättningsvis i områdets ytterkanter.

- Träd och växtmaterial bör vårdas och vid behov förnyas. 
Den framtagna trädvårdsplanen och succesionsplanen bör 
efterföljas. Rutiner för att säkerställa att den efterföljs bör 
även utarbetas.

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

Centralköket från 1964. 

De öppna gräsytorna med buskar 
och frukträd på Storängsområdet 
har ett högt kulturhistoriskt värde.
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EGNAHEMSOMRÅDET BOSSGÅRD

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

Egnahemsföreningen i Söderköping grundades 1895 med 
pionjärerna inom Egnahemrörelsen i Motala som förebild. 1901 
inköptes Bossgårds ägor vilka styckades upp i tomter för tre 
småbruks-egnahem och 78 villaegnahem i en organiskt utformad 
gatuplan enligt tidens Camillo Sitte-inspirerade ideal. 
Ett stort antal villor och ett mindre antal fl erfamiljshus uppfördes 
under 1900-talet, där de tidigaste villorna från pionjärtiden 1905 
ligger i områdets norra del i karaktäristisk träarkitektur. 
1905 fi ck villastaden vatten från eget vattenverk och 
vattentorn, och nyårsafton 1918 inkorporerades området i 
Söderköpings stad. Åtskilliga av de äldre villorna har namn. 
Villorna uppförda 1905 är bland annat Villa Rosenborg, Villa 
Gullborg, småbrukaregnahemmet Ringsberg, Villa Skogsborg, 
fl erfamiljshuset Halleby, Villa Arla och Villa Särla. 
Senare tillkomna kulturhistoriskt intressanta byggnader är Villa 
Almlid från 1912, hem åt båtbyggaren Albin Flink, Villa Parkudden 
från 1913 där lokala kvinnosakskämpen och Telekommissarien Bea 
Walgren bodde samt hyreshuset ”Skyskrapan”, uppfört 1926 av 
snickarmästare Albin Nilsson. 
Områdets placering söder om järnvägen lockade många 
mindre industrier. 1906 startade Båtbyggeri AB vid nuvarande 
Vikingavägen vilket följdes av ytterligare tre båtbyggerier i området 
och ett utanför de kommande årtiondena. På Vikingagatan 1 låg 
AutomobilAktiebolaget, vilket startade som Dahlmans Mekaniska 
verkstad 1905 och bytte inriktning och namn kring 1923. 
Byggnaderna är bevarade och har hyst bilrelaterade verksamheter 
under lång tid. 
Insprängt i området fi nns ytterligare ett fl ertal äldre 
industribyggnader bevarade. 
 

yttre staden:
karaktärsområden

Det utpekade området Egnahemsområdet Bossgård.

Hus i Bossgård uppförda under 
1900-talets första hälft. Överst 
syns ”Skyskrapan” som byggdes 
av snickarmästare Albin Nilsson 
1926.
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VÄRDERING

Egnahemsområdet Bossgård har ett historiskt värde som ett av 
de första planerade egnahemsområdena i Sverige. Området har 
ett kulturhistoriskt värde genom sin bevarade gatuplan och ett 
stort antal tidstypiska och välbevarade villor från tidigt 1900-
tal. Områdets småindustrier har ett kontinuitetsvärde även om 
nuvarande verksamheter inte nödvändigtvis är ursprungliga. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-
DER 

- Egnahemsvillor från den tidigaste utbyggnadsfasen i bör-
jan av 1900-talet inom området visas särskilt hänsyn så att 
deras kulturhistoriska värden inte minskar. Vid större reno-
veringsarbeten på de ursprungliga byggnaderna bör deras 
ursprungliga detaljer och kvalitéer beaktas. Möjlighet att 
återskapa förlorade kvalitéer kan fi nnas såsom färgsättning, 
panel, fönsterindelning med mera. 

- Ny bebyggelse inom området bör underordnas husen från 
tidigt 1900-tal vad gäller tomtens storlek och form, bygg-
nadshöjd, tak- och fasadbeklädnad samt färgsättning.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

- Småindustrimiljöerna och verkstädernas möjlighet att 
fortsätta bedriva verksamhet bör särskilt värnas om. Vid 
förändringar av äldre industribyggnader bör antikvarisk 
expertis tillfrågas i bygglovsskedet för att kvalitéer inte ska 
gå förlorade. 

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Äldre lövträd på kommunal mark inom området bör vårdas 
och vid behov förnyas. Den framtagna trädvårdsplanen 
och succesionsplanen bör efterföljas. Rutiner för att säker-
ställa att den efterföljs bör även utarbetas.

I området ingår även yngre 
byggnader från 1950- till 70-talen. 

Insprängt i området fi nns ett 
fl ertal äldre industribyggnader 
bevarade. 
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E22 OCH GAMLA NORRKÖPINGSVÄGEN

BESKRIVNING OCH VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRS-
DRAG

E22 hette ursprungligen Riksväg 4 (Riksfyran) men döptes om till 
riksväg 15 1962 och senare till E22. På 1960-talet byggdes den nya 
genomfartsleden genom Söderköping. Vägens sträckning genom 
staden följer i stort den nedlagda järnvägen. Järnvägstrafi ken 
upphörde 1966 och de två järnvägsstationerna revs efterhand. 
Även en banvaktarstuga som låg strax norr om kanalbron har rivits 
då E22 drogs längs spårens sträckning. 
Dragning gick då genom staden via Ågatan, Rådhustorget och 
Rådhusbron, Storgatan, Hagatorget och Skönbergagatan. Infarten 
och den ursprungliga dragningen förlorade sin roll som huvudled 
när E22 ersatte tågspåren. Den före detta infarten heter än idag 
Gamla Norrköpingsvägen och en bevarad allé visar på dess äldre 
funktion som huvudled. Vägen mot Norrköping gick tidigare över 
Göta kanal på en svängbro vid torrdockan. Järnvägen gick via en 
egen svängbro vid kanalen över den nuvarande sträckningen för 
E22. 
Järnvägens svängbro ersattes med den nuvarande klaffbron 
1965. Spår fi nns från de numera rivna svängbroarna för 
Norrköpingsvägen och järnvägen i form av vallar, stenstöttningar 
och brofästen. 

Strax väster om Storån följde E22 ungefär samma sträckning som 
järnvägen hade tidigare, varför den skar av en allé som ledde upp 

Det utpekade området E22 och gamla Norrköpingsvägen.

E22:an byggdes när järnvägen 
lades ner 1966. 

Allén till S:t Laurenti kyrkogård 
genomskars först av järnvägen, 
sedan E22. 
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till kapellet vid S:t Laurenti kyrkogård. Kyrkogårdsallén är idag 
synlig både norrost och sydväst om E22. 
I stadens sydöstra del ligger bilreparatörer och däckfi rmor vilka har 
en tydlig koppling till E22s dragning. 

VÄRDERING

Den gamla Norrköpingsvägen med allé och 1960-talets satsning 
på biltrafi k är två tidstypiska element i staden som visar på en 
expansiv fas i stadens utveckling under 1900-talets andra hälft. Att 
E22:an följer den f  d järnvägens dragning ger vägen även ett värde 
som kan kopplas till karaktärsområdet F d järnvägen (se avsnittet 
Landsbygden: karaktärsområden). 
Alléerna som visar på den äldre vägsträckningen från tiden före 
1960 har stora miljöskapande värden. De fungerar också som 
tydliga markörer i landskapet eftersom de pekar ut historiskt 
viktiga vägsträckningar och ofta leder fram till byggnader och 
anläggningar som haft stor betydelse för staden. 

KOMMUNENS BEDÖMNING 

2. Mycket högt värde 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER

- Både den gamla Norrköpingsvägen och kyrkogårdsallén 
har potential att aktiveras när trafi ken på nuvarande E22 
minskar. Kyrkogårdsallén slutar i nuläget i en vägg men kan 
dras om för att ansluta till intilliggande gator för att skapa 
ett promenadstråk, möjligen med trafi kljus över nuvarande 
E22. Gamla Norrköpingsvägen kan anslutas till E22 om 
behov skulle uppstå, exempelvis i samband med exploate-
ring och ett ökat trafi ktryck på gator genom staden. 

- Behov fi nns att uppdatera ett Park- och utomhusmiljöpro-
gram där belysningsstolpar, fasadbelysning, parkmöblering 
och andra inslag i den offentliga utomhusmiljöns gestalt-
ning regleras. I arbetet bör även rutiner för att säkerställa 
att programmet efterföljs utarbetas. 

- Äldre lövträd på kommunal mark inom området bör vårdas 
och vid behov förnyas. Den framtagna trädvårdsplanen 
och succesionsplanen bör efterföljas. Rutiner för att säker-
ställa att den efterföljs bör även utarbetas.

- Vid upprättande av nya detaljplaner inom eller i nära an-
slutning till området bör en antikvarisk förundersökning el-
ler en miljökonsekvensbeskrivning av kulturvärden utföras 
för att ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser.

S:t Laurenti kyrkogårdsallé skars 
av när E22 byggdes.

Bevarad allé längs 
Norrköpingsvägen visar på den 
äldre huvudledens dragning in i 
staden. Nedersta bilden visar var 
Norrköpingsvägen idag tar slut 
men tidigare anslöt till E22:ans 
dragning över kanalen via en 
klaff bro.  
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BILAGA

Förstudie för kommunalt kulturmiljöprogram
Av Jessica Åkesson, Byggnadsantikvarie
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Söderköpings kommunala kulturmiljöprogram
- en förstudie av befintligt kunskapsunderlag 

 

Av Jessica Åkesson, Byggnadsantikvarie 

 

 

Bakgrund 

Behovet av att inventera och skapa ett bra kunskapsunderlag om 
kommunens kulturmiljöer fastslogs i det kulturarvsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2009-06-11. Stadsmiljön och vissa gårdsmiljöer har 
inventerats under 80-talet, men en fullständig och kommuntäckande 
inventering saknas. För att säkerställa viktiga kulturmiljöer krävs att ett 
underlag tas fram och tillgängliggörs för allmänheten.  

Regeringen har gett anslag till Riksantikvarieämbetet för att finansiera det 
kommunala och regionala arbetet med förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet har fördelat anslaget på länsstyrelserna, 
som i sin tur vidarebefordrat statsbidrag till de kommuner som är i behov 
av och vill ta fram ett bättre kulturmiljöunderlag. Söderköpings kommun 
har beviljats bidrag på 50 000 kr för att starta upp programarbetet.  

 

Förstudie 

Syftet med förstudien är att sammanställa det kunskapsunderlag som finns 
om kommunens kulturmiljöer samt att identifiera vilken kunskap som 
saknas. Fokus har legat på att undersöka de kulturhistoriska 
byggnadsinventeringar som har gjorts i kommunens egen regi, samt av 
länsmuseet, länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet (bilaga 1). 
Fornlämningar har inte tagits upp eftersom de finns katalogiserade och 
sökbara via en digital karta i riksantikvarieämbetets databas Fornsök. 
Materialet består av både enskilda objekt och miljöer. Det har sammanställts 
i en katalog som ska kopplas till med den digitala kartan för att skapa en 
överblick över var de intressanta miljöerna finns samt utgöra ett 
analysredskap. Tanken är att katalogen ska byggas på med mer information, 
och att det ska vara möjligt att göra spridningskartor som kan användas i 
kulturmiljöprogrammet. För att möjliggöra kategoriseringar av materialet är 
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katalogen strukturerad utifrån riksantikvarieämbetets beskrivningskategorier 
som grupperar materialet på miljö-, anläggnings- och byggnadsnivå. 
Förutom en kategorisering tar katalogen upp fastighetsbeteckning, 
benämning, en kortare beskrivning av objektet, klassificering eller lagskydd 
samt information om inventeringen. I de enstaka fall materialet är 
tillgängligt via internet finns en URL-adress.  

I syfte att diskutera det befintliga kunskapsunderlaget samt eventuella 
kunskapsluckor har kontakter tagits med representanter för 
hembygdsföreningarna, Jan Eriksson (länsantikvarie), Marie Hagsten och 
Anita Lövgren Ek (byggnadsantikvarier Östergötlands länsmuseum), Ann-
Charlotte Hertz (pensionerad stadsantikvarie i Norrköpings kommun) samt 
Gunnar Elfström (stadsantikvarie i Linköpings kommun). Deras synpunkter 
har integrerats i rapporten. 

 

Det regionala kulturminnesprogrammet  

Det viktigaste kunskapsunderlaget är det regionala kulturminnesprogram 
som utfördes av länsstyrelsen 1979-1981. Det baseras delvis på de 
kategoriinventeringar av broar, kvarnar, prästgårdar, frikyrkobyggnader och 
järnvägsmiljöer som genomfördes av länsmuseet i slutet av 1970-talet, samt 
på Kalmar och Östergötlands läns skärgårdsutredning (KÖSU) från 1976. 
Detta kompletterades med ett omfattande fältarbete. Resultatet av dessa 
undersökningar finns samlade i boken Natur Kultur – miljöer i 
Östergötland, som är en redovisning av länets natur- och kulturmiljöer. Den 
innehåller en inledande kulturhistorisk analys av länet och presenterar 
därefter särskilt skyddsvärda miljöer och objekt kommunvis (bilaga 2).  

Det tar upp 57 utvalda kulturhistoriska miljöer och objekt, samtliga tio 
riksintressen ingår, samt nio av tolv byggnadsminnen. Lämningar i form av 
stora gravfält, fornborgar, stensträngar och runstenar mm vittnar om 
bosättningar från bronsåldern men framförallt järnåldern. Det finns även 
spår från stenåldern. Den unika försvarsanläggningen Göta Virke intar en 
särställning. Medeltiden har en framträdande plats. Handelsstaden 
Söderköping var en av landets viktigaste hamnstäder under medeltiden och 
spåren från denna tid finns bevarade i det i stort sett oförändrade medeltida 
gatunätet, den äldre tomtstrukturen, kyrkorna samt profanbyggnader, källare 
och andra medeltida lämningar. Stadens medeltida historia är nära 
förknippad med skärgården där Skällviks borg och Stegeborgs slott utgjorde 
effektiva lås och skydd sjövägen med möjlighet till kontroll av handeln. 
Landsbygdskyrkorna som utgjorde sockencentrum har även de medeltida 
anor, utom Börrum som tillhörde Mogata socken. Traktens 
herrgårdsanläggningar tillkom framförallt under 1700-talet, men flera har 
äldre anor. Många av dessa objekt är byggnadsminnen eller ingår i områden 
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av riksintresse för kulturmiljövården. Under 1700-talet grundas 
Söderköpings Brunn, en vattenkuranstalt med kungliga privilegier, och ett 
rikt socialt liv utvecklades kring brunnsdrickningen. Anläggandet av Göta 
kanal var landets största byggnadsprojekt under 1800-talet och innebar ett 
lyft för Söderköping, även om det inte blev den viktiga transportled som var 
avsikten. Det är en kommunikationsmiljö av stor teknikhistorisk betydelse 
och utpekad som riksintresse. 1700- och 1800-talets bebyggelseutveckling 
speglas i de byar, gårdar, torp och prästgårdar som ingår bland de utvalda 
miljöerna. Skolor, broar, frikyrkor och kvarnar finns också listade men dessa 
saknar beskrivning och motivering. Länsmuseets kategoriinventeringar 
utgör dock bra underlag för vidare studier. 

 

Kunskapsunderlagets luckor 

Det regionala kulturminnesprogrammet står sig väl än idag. De valda 
miljöerna är av stort kulturhistoriskt intresse och berättar om viktiga drag i 
kommunens historia. Man bör emellertid ha i åtanke att materialet tillkom 
för 30 år sedan. Man kan också konstatera att många verksamheter, 
bebyggelse- och anläggningskategorier inte finns representerade i urvalet. 
En tydlig brist är att 1900-talets miljöer saknas i stor utsträckning. En 
anledning är att historieskrivning kräver ett tidsperspektiv, det är idag lättare 
att anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv på 1900-talets bebyggelse än vad 
man hade på 1970-talet. Allt eftersom tiden går skjuts tidsgränsen fram för 
vad som är kulturhistoriskt intressant. En annan brist är att det är 
framförallt adelns, prästerskapets och de jordägande böndernas 
levnadsmiljöer som behandlas. Miljöer som gestaltar liv och arbete för 
gemene man får inte samma utrymme. Det är också viktigt att påminna sig 
om att urvalet har gjorts på en regional nivå, och att det sammanlagda 
urvalet kan uppvisa en jämnare fördelning på länsnivå.  

Det övriga kunskapsunderlag som har studerats kompletterar till viss del de 
luckor som finns i det regionala programmet. Inventeringarna är till större 
delen utförda under senare delen av 1970-talet. Stadsinventeringen 
reviderades 1988, en gårdsmiljöinventering i Söderköping utfördes 1986 och 
mindre landsbygdsinventeringar tillkom under 1980-talets senare del. Den 
länsomfattande inventeringen av Modernismen från 2006 är senast 
tillkommen. Den sammantagna bilden är att det befintliga 
kunskapsunderlaget är 25-35 år gammalt. Under denna period har 
byggnadsbeståndet generellt minskat, mycket är rivet, förfallet eller ombyggt 
vilket påverkar utvärderingarna på så sätt att värdet av det som finns kvar 
ökar. Det innebär att det som då bedömdes till de lägre klasserna idag 
troligen kan uppgraderas.  
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Beskrivningarna av både de utvalda miljöerna i det regionala programmet 
och övriga inventeringar är ofta av översiktig karaktär och generellt finns 
det behov av fördjupning i form av kulturhistoriska analyser. De historiska 
sammanhangen blir möjliga att förklara om man utgår ifrån 
sammanhängande miljöer eller de historiska strukturerna i landskapet. 
Tillsammans med en sammanfattande kulturhistorisk bedömning av miljöns 
betydelse och karaktär samt argument för bevarande skapas en större 
förståelse för de kulturhistoriska värdena. 

 

Ett bredare kunskapsunderlag 

Även om urvalet i det regionala programmet är relevant ännu idag behöver 
det ses över. Beskrivningarna behöver uppdateras och även fördjupas, och 
avgränsningarna behöver aktualiseras. Hur 1900-talet och vardagslivet 
gestaltade sig kan berättas genom att studera miljöer som är förknippade 
med det arbete och samhällsliv som har präglat trakten. Den 
näringsverksamhet som har dominerat har framför allt varit kopplat till 
lantbruk och fiske men även bergsbruk och sentida industriverksamhet 
förekommer. Genom att studera kommunikationsmiljöer av olika slag får 
man en nyckel till sambandet mellan bebyggelse- och 
kommunikationsstrukturer. Samhällsinstitutioner och fritidslivets miljöer 
utgör viktiga dokument i beskrivningen av framförallt 1900-talets historia. 
Nedan ger jag exempel på olika verksamheter och miljöer som delvis kan 
fylla de kunskapsluckor som nämnts ovan. Denna genomgång är inte 
fullständig utan bör betraktas som förslag till hur man kan gå vidare för att 
skapa ett bredare kunskapsunderlag. 

 Skärgården 

En stor del av kommunen utgörs av skärgård där olika näringar såsom 
småjordbruk, fiske, jakt och sjöfart utgjort inkomstkällor. Det är en 
kulturbygd med gamla anor, inom många områden markeras kontinuiteten 
från forntid till nutid på ett åskådligt sätt. Redan före historisk tid passerade 
en av de viktigaste farlederna genom Sankt Anna skärgård, och under 1800-
talet fram till 1900-talets mitt förekom det en livlig verksamhet på öarna 
med många olika former av småhantverk, handel och en begynnande 
turism. Skärgårdens naturmiljöer är väl dokumenterade, men kunskaperna 
om kulturlandskapet, fornlämningarna och bebyggelsemiljöernas värde är 
ofullständiga. Det finns behov av att uppmärksamma gårds- och 
samhällsbildningar som är präglade av kustens näringsliv, och också de 
anläggningar som hörde samman med dessa näringar som exempelvis 
båthus, lotsstationer, fyrplatser, hamnanläggningar, varv, båtsmanstorp. 
Sammanhanget med kulturlandskapets åkermarker, ängar och hagar är också 
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intressant att lyfta fram. En landskapsanalys som undersöker de historiska 
strukturerna skulle vara av stort värde. 

 Näringsverksamhet 

Söderköpings är en landsbygdskommun vars historia präglas mer av 
jordbruk, fiske, fångst, sjöfart, skogsbruk, hantverk och annan småskalig 
verksamhet än av sitt industrihistoriska arv. Dessa verksamheter har 
efterlämnat mer eller mindre anspråkslösa anläggningar och byggnader som 
uppmärksammas i begränsad utsträckning i det befintliga 
kunskapsunderlaget. Landskapet är rikt på herrgårdar och större gårdar vilka 
utgjorde betydande ekonomiska enheter på landsbygden. På herrgårdarna 
bedrevs det ofta många olika verksamheter och förutom de vanligen 
förekommande ekonomibyggnaderna fanns det ibland också kvarnar, 
mejerier, sågverk och tegelbruk. Tillsammans med den struktur de 
underlydande torpen och arrendegårdarna ingick i, kan dessa olika 
verksamheter förklara en viktig del i hur landsbygdens ekonomi och 
bebyggelse var organiserad. Även i byarna kan man finna spår av 
arbetslivets miljöer. Det är relativt få byar med i urvalet och det kan vara 
aktuellt att uppmärksamma flera, t ex Hälla by. Länsmuseets 
kvarninventering kan vara en av utgångspunkterna för vidare studier. 
Kvarndriften har varit av central betydelse för många olika näringar t ex 
spannmålsproduktion, sågverk, gruvdrift och annan förindustriell 
verksamhet. Kraften från vattenhjulen var en äldre motsvarighet till 
turbinerna i dagens kraftverk, och tillgången till ett vattenflöde har varit 
viktig för de vattendrivna kvarnarna. I Söderköping finns det flera kvarnar 
längs Storån som troligen har en lång historisk kontinuitet.  

Bergsbruket i kommunen är föga känt trots att det förekom brytning av 
järnmalm i trakten av Nartorp från 1700-talet till 1900-talet. Den största 
gruvan fanns i Nartorp där brytningen inleddes 1817 och nedlades 1927. 
Under perioden ökade befolkningen kraftigt och det uppstod ett 
gruvsamhälle med gruvarbetarbostäder, skola, lanthandel, IOGT-lokal, 
Folkets hus. Till detta kommer alla de anläggningar som var förenade med 
malmhanteringen samt den sex km lång linbana som byggdes för 
malmtransporterna och den lastningshamn som anlades vid Gropviken. Vid 
nedläggningen revs gruvbyggnaderna och maskinerna monterades ned, men 
verksamheten har ändå satt sina spår i landskapet. I området finns det också 
ett flertal mindre gruvor, såsom Bosängsgruvorna, Petängsgruvan, 
Uggletorpsgruvan och Ormestorps gruva, som varit i drift kortare perioder 
men som vittnar om en epok då gruvbrytning var en viktig del i traktens 
näringsliv. Nartorp-Börrums hembygdsförening har samlat dokumentation 
om gruvdriften i form av historik, bilder, kartor och intervjuer som finns 
tillgängliga på föreningens hemsida http://nartorp.se/. 
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En verksamhet som har efterlämnat många spår på landsbygden är 
lanthandeln. Det blev möjligt att bedriva handel utanför köpstäderna först 
vid 1800-talets mitt när handelsförbudet på landsbygden avskaffades. 
Kommunikationerna byggdes ut i snabb takt, distributionen av varor blev 
snabbare och billigare. Varusortimentet ökade och lanthandeln blev 
konkurrenskraftig, även prismässigt. Handelsbodar öppnades i många byar i 
skärgården och särskilt invid ångbåtsbryggorna, när den nya 
passagerartrafiken bröt den gamla isoleringen. De första enkla 
handelsbodarna följdes snart av mer välsorterade lanthandlare. Deras 
sortiment var brett; utöver basvaror fanns verktyg, färg, drivmedel, glas, 
porslin, tyger och mycket annat. Här hämtades posten och ortens första 
telefon var ofta lokaliserad hit. Studieförbundet Vuxenskolan har i 
samarbete med de lokala hembygdsföreningarna bedrivit studiecirklar på 
temat ”Lanthandeln” och dokumentationen finns tillgänglig via Kulturarv 
Söderköpings webbplats http://kc.soderkoping.se/. 

Det är först under 1900-talets Söderköping får en industri i egentlig 
bemärkelse. Luvata som idag är den största arbetsgivaren i Söderköping 
etablerades redan 1940 som Evaporator med en tillverkning av värmeväxlar. 
Byggandet av 1940- och 1950-talets egnahem i staden har en koppling till 
Evaporators etablering. På 1940-talet anlades också ett centralmejeri som 
var en stadens större arbetsgivare. Mejerilokalerna övertogs 1964 av 
Fixfabriken som tillverkade barntrikåkläder av hög kvalité och vars 30-åriga 
verksamhet blev betydelsefull för staden. Fabriksområdet har idag blivit ett 
handelsområde, men fabriksbyggnaden har bevarat mycket av sin 
ursprungliga industrikaraktär och tillhör de byggnader som präglar 
stadsbilden.  

 Kommunikationer 

Göta kanal är en för både kommunen och länet viktig kulturhistorisk 
kommunikationsmiljö vars historik är väl dokumenterad och utpekad som 
ett riksintresse. För närvarande arbetar länsstyrelsen med en fördjupad 
riksintressebeskrivning av hela kanalens sträckning genom länet. 

Mindre uppmärksamhet har de äldre vägsträckningarna rönt. Vägar på 
landsbygden har ofta en lång historisk kontinuitet, vilket bl a kan visa sig 
genom förekomsten av ålderdomliga broar och runstenar. Vägar liksom 
broar är betydelsefulla för förståelsen av kulturlandskapet. De ger bidrag till 
kunskapen om hur människor bott, byggt, färdats och handlat. I 
inventeringsmaterialet från länsmuseet finns såväl en väg- som en 
broinventering som kan vara intressant att studera närmare. Häradskartorna 
är en viktig primärkälla i detta studium. I början av 1600-talet hade Sverige 
fått en stark centralmakt som verkade för förbättrade kommunikationer, 
bland annat av militära skäl. Broarna uppfördes vanligen av trä, men under 
1700-talet propagerade staten för byggandet av stenbroar på allmänna vägar 
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för att spara skogarna. Under 1800-talet skedde stora omvälvningar i det 
svenska samhället, inte minst inom det kommunikationstekniska området. 
Den framskridande industrialismen ställde högre krav på broarnas 
hållfasthet, vilket ledde till både stål och betong började användas, samtidigt 
som sten- och träbyggnadstekniken utvecklades. Intressanta exempel på 
kallmurade stenvalvsbroar finns i Börrum, i Hälla samt rådhusbron i 
Söderköping som byggdes omkring 1850.  

Andra viktiga element i vägarnas kulturmiljöer är milstenar, gästgivaregårdar 
och skjutshåll. I och med gästgivarordningen 1649 infördes milsystemet i 
vårt land. Gästgiveri och skjutshåll skulle ligga med cirka en och en halv till 
två mils avstånd från varandra, där resande skulle ha möjlighet att byta 
hästar. Landshövdingarna i de olika länen blev ansvariga för att milstolpar 
uppsattes, och genom milstolparna kunde resans längd beräknas. Med 1734 
års gästgiveriförordning fastslogs och förtydligades gästgiveriskyldigheten 
och nu tvingades de gästgiverier som ännu inte hade någon måltidslokal och 
gästrum för de resande att bygga sådana. Gästgiverierna ålades även att ha 
stall och vagnslider. Sjögerums gård i Börrums socken är ett exempel på ett 
fd gästgiveri och skjutsstation. En lämplig källa för vidare studier är 
”Östgötska gästgivargårdar” från 2009 av Kaj Kjellström. 

Satsningen på järnvägen innebar ett stort steg för moderniseringen av det 
svenska samhället, det var en förutsättning för industrialiseringen, restiden 
förkortades, människor fördes närmare varandra standardtid infördes. Till 
Söderköping kom järnvägen 1893, men det var först med sträckningen till 
Valdemarsvik 1906 som trafiken tog fart ordentligt. 1966 lades linjen ned. 
Direkt efter nedläggningen började upprivningen av räls, slipers och växlar, 
stationshus och mark såldes. Efter att länge ha stått oanvända revs 
stationsbyggnaderna i Söderköping 1975 och 1984. Kvar finns dock 
banvallen som ett tidsdokument och kanske finns det även några 
stationsbyggnader kvar, om än i privat ägo? 

 Samhällsinstitutioner 

Vården av äldre, handikappade, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och fattiga 
har under 1900-talet genomgått genomgripande förändringar. I 
bondesamhället var det i första hand familjerna som ansvarade för de 
familjemedlemmar som inte kunde klara sin egen försörjning. De 
hjälpbehövande som inte hade anhöriga som drog försorg om dem var 
hänvisade till socknarnas fattigstugor, t ex finns det en bevarad fattigstuga i 
Västra Husby som nyligen har rustats av hembygdsföreningen. I och med 
den ökande industrialiseringen och urbaniseringen blev det svårare för 
anhöriga att ta hand om sina sämre bemedlade släktingar och de 
okomplicerade arbetsuppgifterna fanns inte längre kvar. Vid slutet av 1800-
talet började man komma till insikt om att det fanns grupper i samhället 
som behövde speciella stödinsatser och anstalter av olika slag växte fram. 
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Östergötlands läns uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn som öppnades år 
1878 i Söderköping, var en av landets första sinnesslöanstalter. De första 
åren var anstalten lokaliserad till Lilla Mariehov utanför Söderköping, och 
då verksamheten utökades flyttade verksamheten till Förmansgården och 
Broby innan landstinget köpte Storängsjorden. År 1928 invigdes Storängen 
och var enligt tidens syn en komplett sinnesslöanstalt med som innehöll 
asyl, skolhem och manligt respektive kvinnligt arbetshem. Där fanns ett 
centralkök med bageri, slöjdverkstad, skomakeri, en kyrksal och det bedrevs 
jordbruk på tillhörande mark. Anstalten hölls skild från samhället utanför 
och större delen av personalen bodde inom området. Efter om- och 
tillbyggnader på 1960-talet fanns det 271 platser på Storängen, men redan 
vid slutet av 1960-talet blev principer om integrering och normalisering 
aktuella. Allt eftersom integrerades de boende i samhället och i likhet med 
andra sinnesslöanstalter avvecklades verksamheten i Storängen. 
Socialpolitiken utgjorde en central del i formandet av folkhemmet och 
historien om sociala inrättningar som Storängen är betydelsefulla ur 
socialhistorisk synvinkel.  

Även sjukvården är intressant att belysa. Under 1860-talet var ett av länets 
tre länslasarett förlagt till Söderköping. En ny lasarettsbyggnad stod färdig 
1881 efter ritningar av arkitekt C. F. Glosemeijer från Norrköping och 
fungerar sedan några år som gymnasieskola, Nyströmska skolan.  

Skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Genom 
folkskolestadgan 1842 blev inrättande av folkskola obligatoriskt för 
socknarna och det tillkom särskilda skolbyggnader samt lärarbostäder både 
på landsbygden och i samhällena. Många landsbygdsskolor har fått ändrad 
användning, men är oftast ännu är urskiljbara som byggnadstyp. Det kan 
idag vara intressant att titta närmare såväl på välbevarade representanter för 
den äldre landsbygdsskolan som på de skolor som anlades i tätorterna kring 
mitten av 1900-talet. Under senare delen av 1800-talet uppstod de stora 
folkrörelserna som har haft ett stort inflytande på samhällslivet under 
framförallt 1900-talet första hälft. Frikyrkorörelsens, arbetarrörelsens och 
nykterhetsrörelsens lokaler är karaktäristiska inslag både i staden och på 
landsbygden, men framförallt på landsbygden har de fått ändrad funktion. 
Skolorna och folkrörelselokalerna inventerades av Östergötlands 
länsmuseum under senare delen av 1970-talet och det torde vara enkelt att 
utifrån detta göra ett urval, dock bör dessa miljöer ses över. 

 Fritid och rekreation 

1800-talets starka industrialisering och urbanisering bidrog till insikten om 
att ljus, frisk luft och gröna omgivningar var viktigt för människor. 
Friluftsliv och motion blev av medicinskt intresse och kom att påverka 
livsstilen. De naturliga och hälsosamma idealen lade grunden till 
friluftsrörelsen, sportstugerörelsen, barnkolonier och sommarhem. 
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Satsningen på barnkolonier initierades i slutet av 1800-talet, och syftade 
ursprungligen till att ge fattiga eller sjukliga stadsbarn möjlighet till en tids 
sommarvistelse på landsbygden, gärna i skärgårdsmiljö för att ge möjlighet 
till stärkande bad. Anläggningarna drevs ofta av välgörenhetsorganisationer, 
men flera av dessa övertogs senare i kommunal regi. Det blev också ett 
vanligt sätt att tillbringa sommaren på för barn från alla samhällsskikt som 
hade arbetande föräldrar, men i och med barnomsorgens utveckling lades 
de flesta barnkolonier ned. Motala kommun har ännu kvar ett sommarhem i 
Sankt Anna. 

På 1930-40-talet uppstod begreppet fritid för gemene man, ledig tid hade 
tidigare varit förbehållet överklassen och det burgna borgerskapet. Grunden 
hade lagts genom arbetarrörelsens kamp för kortare arbetstid och rätten till 
semester. Förbättrade ekonomiska och sociala villkor ledde till att 
sommarboendet blev möjligt för en större allmänhet. Under 1930-talets 
senare del blev sportstugan den vanligaste fritidsbostaden. Benämningen 
sportstuga ersattes så småningom av fritidshus eller fritidsbostad. En av 
grundtankarna med sportstugan var att den skulle vara enkel och ganska 
primitiv, byggnaden skulle smälta in i naturen och tomten skulle lämnas 
opåverkad. Sportstugeområdena låg ofta i kuperad mark och placerades 
helst i närhet till vatten, även insjöarnas stränder exploaterades. Det är 
angeläget att se över fritidshusområden som Hagsätter, Udden, Sjöhagen, 
Djupdalen, Spinkeudden och Väle eftersom det idag är vanligt att dessa 
områden förtätas och omvandlas till permanentbebyggelse.  

Andra fritidsanläggningar som håller på att förändras eller försvinna är de 
sommarhem som anlades av t ex kyrkor eller föreningar från 1930-talet och 
framåt. De förlades till landsbygden, företrädesvis nära kusten, och var 
avsedda för fritidsändamål. Till fritidens och sommarlivets miljöer kan även 
föras hotell och pensionat där Båtsholm, Sanden och Mon kan nämnas som 
exempel.  

 Söderköpings stad 

Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar av staden utfördes under 1970-
talet och reviderades 1988. Även den moderna bebyggelsen inom 
inventeringsområdet är inventerat men dessa har generellt en låg klassning 
som eventuellt kan vara aktuell att uppgradera vid en revidering. 
Inventeringsområdet omfattar endast de äldre stadskvarteren samt delar av 
egnahemsområdet Bossgård och en utökning av inventeringsområdet bör 
tas i beaktande. Som ett komplement till bebyggelseinventeringen gjordes år 
1986 en gårdsinventering av de kulturhistoriskt mest intressanta kvarteren. 
Däremot finns inte torg- och platsbildningarna, gatustråken och parkerna 
dokumenterade. Många av dessa platser och stråk har en lång historisk 
kontinuitet och kulturhistoriska analyser av dessa kan bidra till att belysa 
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historiska sammanhang som lätt försvinner i en bebyggelseinventering där 
fokus ligger på de enskilda objekten.  

 

Slutsatser 

Landskapet är en viktig del av kulturarvet, och för att dess kulturhistoriska 
dimension ska tas tillvara på bästa sätt krävs kunskap om kulturmiljön. 
Kulturmiljö är hela den miljö som har formats av människor genom tiderna, 
det kan vara en enskild byggnad eller plats till hela landskap. I ett 
kunskapsunderlag kan de historiska spårens betydelse för platsens identitet 
lyftas fram och förklaras tillsammans med argument för och förslag till hur 
betydelsefulla karaktärsdrag kan tas tillvara i den framtida utvecklingen.  

I Riksantikvarieämbetets vägledning Att upprätta program för 
kulturminnesvård från 1983 anges att kulturmiljöprogram behövs för att 
samordna olika insatser för vård, skydd och underhåll av kulturhistoriska 
värden. Beskrivning av bygdens historia med de olika utvalda miljöerna är 
enligt vägledningen avsedd att fungera som en kunskapsbas som kan nyttjas 
i olika sammanhang och ge möjlighet för den enskilde att mera konkret 
uppleva hur den egna bygden vuxit fram och förstå sammanhangen i denna 
utveckling. Materialet disponeras vanligen i en översiktlig historik, en 
presentation av miljöer och objekt av särskilt värde samt en åtgärdsdel med 
förslag till insatser den närmaste framtiden. Den översiktliga historiken bör 
belysa sambandet mellan den historiska utvecklingen med dess topografiska 
och näringsgeografiska förutsättningar i det kulturlandskap vi möter idag. 
Det är även värdefullt att klarlägga hur den historiska utvecklingen 
återspeglas i olika drag och miljötyper i kulturlandskap och tätorter. 
Beskrivningen och analysen ska framförallt ge bakgrund och motivering till 
urvalet av miljöer och objekt. Den del som behandlar urvalet bör ta upp 
beskrivning, avgränsningar, motivering bestående av sammanfattande 
kulturhistorisk bedömning av miljöns betydelse och karaktär och argument 
för bevarande. Åtgärdsdelen kan bestå i en sammanställning av aktuella 
behov och en prioritering av dessa. 

Det regionala kulturminnesprogram som redovisas i Natur och Kultur från 
1983 är det mest betydelsefulla underlaget vid upprättandet av kommunalt 
kulturmiljöprogram. Här presenteras särskilt skyddsvärda miljöer och 
objekt, vilket inkluderar samtliga riksintressen samt de flesta 
byggnadsminnen. Detta urval står sig väl än idag, och utgör en bra bas att 
bygga vidare på. Man bör dock ha i åtanke att stora delar av underlaget 
tillkom för ca 35 år sedan, att 1900-taletsmiljöer endast i undantagsfall finns 
med och att vardagslivets miljöer saknas till stor del. Det kunskapsunderlag 
som finns i form av kategoriinventeringar av t ex skolor, folkrörelselokaler, 
broar, kvarnar, vägar och modernismens bebyggelse är viktiga komplement, 
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men man bör ha i åtanke att miljöerna behöver ses över på grund av 
inventeringarnas ålder.  

Ett bredare och mer aktuellt kunskapsunderlag kan uppnås genom att bland 
annat studera miljöer som är förknippade med det arbete och samhällsliv 
som har varit dominerande. Skildringar av t ex de speciella näringar som 
präglat kommuner och regioner gör att de lokala skillnaderna framträder 
tydligare. Genom att studera kommunikationsmiljöer av olika slag får man 
en förståelse för bosättningsmönster och handelsvägar. Programmet ska 
belysa även senare tiders historia varför det är relevant med en tidsmässig 
uppdatering. Sociala inrättningar, samhällsinstitutioner och fritidslivets 
miljöer har varit betydelsefulla för utvecklandet av välfärdssamhället och är 
viktiga att uppmärksamma i beskrivningen av framförallt 1900-talets 
historia. Ett område som särskiljer kommunen från många andra är 
skärgården. Skärgården har en intressant kulturhistoria och ett rikt 
kulturlandskap som förtjänar att lyftas fram mer. Kunskaperna om 
bebyggelsens värde, fornlämningar och kulturlandskapet är ofullständiga, 
samtidigt som det finns ett förändringstryck. Det är därför av vikt att de 
miljöer som är av särskilt kulturhistoriskt värde vårdas och skyddas. 

En viktig prioritering i programarbetet är att verka för att bevara och skydda 
kulturvärdena i de utpekade områdena genom lämpliga skyddsåtgärder. Det 
därför angeläget med en översyn av miljöerna i det regionala programmet. 
Under denna period har byggnadsbeståndet generellt minskat, en del är 
rivet, förfallet eller ombyggt vilket påverkar utvärderingarna på så sätt att 
värdet av det som finns kvar ökar. Beskrivningarna behöver uppdateras och 
även fördjupas, och avgränsningarna behöver aktualiseras. Det börjar även 
bli aktuellt att revidera inventeringen av stadskvarteren i Söderköping, 
eftersom mycket har hänt sedan den senaste revideringen gjordes 1988. Vid 
en översyn av värderingarna är det troligt att vissa objekt behöver 
uppgraderas, exempelvis den yngre bebyggelsen. Den är generellt lågt 
klassad och allt eftersom tiden går skjuts tidsgränsen fram för vad som är 
kulturhistoriskt intressant. För att skapa en större förståelse för de 
kulturhistoriska värdena är det viktigt att revideringen av både det regionala 
programmet och stadsinventeringen tydliggör bevarandemotiven. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett kulturmiljöprogram syftar till att 
synliggöra spåren av många generationers användning av landskapet. De 
miljöer som väljs ut som särskilt skyddsvärda berättar om hur trakten 
genom människors liv och verksamhet har blivit som vi ser den idag. Med 
ett aktuellt kulturmiljöprogram finns det möjlighet att presentera och arbeta 
med kulturmiljöerna på ett sätt som tar tillvara och utvecklar miljöernas 
värde så att de bli en resurs på det lokala planet. 
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Rekommenderade åtgärder: 

En översiktlig kommunövergripande historik  
belysa sambandet mellan den historiska utvecklingen med dess 
topografiska och näringsgeografiska förutsättningar  

beskriva hur den historiska utvecklingen återspeglas i olika drag och 
miljötyper i kulturlandskap och tätorter. 

ge bakgrund och motivering till urvalet av miljöer och objekt. 

Uppdatering av det regionala kulturminnesprogrammet.  
översyn av beskrivningar och avgränsningar. 

fördjupad historik och bilddokumentation. 

Kompletterande undersökningar för att skapa ett bredare och uppdaterat 
kunskapsunderlag.  

skärgården, gårds- och samhällsbildningar som är präglade av 
kustens näringsliv. Anläggningar som hör samman med 
skärgårdsnäringen. Kulturlandskapet. Lämpligt för historisk 
landskapsanalys. 

näringsverksamheter, t ex kvarnar, mejerier, sågverk, tegelbruk, 
gruvdrift, industri, lanthandlar. 

bymiljöer, t ex Hälla by. 

kommunikationsmiljöer, t ex vägar, broar, gästgiverier, spår av 
järnvägsmiljön. 

samhällsinstitutioner, t ex fattigstugor, vårdinrättningar, skolor, 
folkrörelselokaler. 

fritidslivets miljöer, t ex fritidshusområden, barnkolonier, 
sommarhem, pensionat. 

Revidering av stadsinventeringen från 1970-talet, reviderad 1988. 
översyn av klassificeringarna, vissa objekt behöver troligen 
uppgraderas, t ex den yngre bebyggelsen. 

en utvidgning av inventeringsområdet bör övervägas.  

en kulturhistorisk analys över gårdsmiljöer, torg, gatustråk, parker 
och andra platsbildningar ger en fördjupad bild av stadens historiska 
utveckling fram tills idag. 
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BILAGA 1 Katalogiserade inventeringar  

Östergötlands Länsmuseum 

Byggnadsinventering Modernismen, 1945-1975 

Frikyrko- arbetar- och nykterhetsrörelsens lokaler, 1978 

Kvarnar, 1978 

Prästgårdar, 1929, 1978-79, 1984-85 (klass 1A, 1B, M) 

Prästgårdsmiljöer, 1978 (klass 1A, 1B, M) 

Skolor, 1978 (klass 1A, 1B, M) 

 

Riksantikvarieämbetet 

Byggnadsminnen 

Inventering av Tingshus och Rådhus 1997-2007 

 

Länsstyrelsen 

Kalmar och Östergötlands läns skärgårdsutredning (KÖSU), 1976 

Förteckning av Riksintresse Söderköpings kommun 

Förteckning av Byggnadsminnen Söderköpings kommun 

Natur Kultur miljöer i Östergötland, 1983, Naturvårds- o 
kulturminnesprogram 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Söderköpings stadsinventering 1970 

Söderköping stadsinventering 1988 revidering 

Bebyggelseinventering på landsbygden 1987 

Bebyggelseinventering V Husby 1988 

Gårdsmiljöinventering 1986 

Landsbygdsinventering Bubbetorp, Ö Ryd 1989 

  

BILAGA 2 Ur Natur och Kultur Miljöer i Östergötland 1983 

Börrum Sjögerums gård 
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Gibbenäs gård 

Börrum kyrkomiljö 

Drothem 

Loddby, kanalmiljö 

Venneberga kanalmiljö 

Karlsborg kanalmiljö 

Mariehov, kanalmiljö, herrgård 

Duvkullen, kanalmiljö, 
fornlämningar 

Klevbrinken, kanalmiljö 

Spetalen, lämningar av hospitalet, 
prästgård, 

fornlämningar 

Lund, by 

Ramunderborgen, fornborg 

Drothem o S:t Laurentii 

Stadskärnan 

Söderköpings hamn, kanalmiljö 

Tegelbruket, kanalmiljö 

Gårdeby 

Göstorp gård 

Ekhamra ryggåsstuga 

Spolstad gård 

Gårdeby kyrkomiljö 

Mogata 

Djursnäs, prästgård, fornlämningar 

Husby, säteri, fornlämningar 

Mogata kyrkomiljö 

Stora Sörby gård 

Hösterum, rusthåll 

Sankt Anna 

Korsnäs, kyrkoherdeboställe 

S:t Anna kyrkomiljö – Herrborum 
säteri 

Torönsborg, herrgårdsmiljö 

Engelholm säteri 

Vänsö, by 

Vrångö, by 

Äspholm, by 

Skällvik 

Skällvik – Stegeborg, kyrkomiljö, 
herrgård, 

slottsruin, borgruin 

Segerstorp, kuströsemiljö 

Nartorp – Botentorp, kuströsemiljö 

Ugglekullen gård 

Bråta, by, fornlämningar 

Skönberga 

Viggeby, säteri, fornlämningar 

Skönberga – Ljunga, kyrkbyn, 
fornlämningar 

Bolltorp, herrgård, fornlämningar 

Skälboö, säteri 

Västra Husby 

Korssätter säteri 

V Husby – Hylinge, fornlämningar, 
Göta Virke, 

Hylinge herrgård, Tvärdalen 

Pålstorp parstuga 

Korskullen parstuga 

Lilla Snövelstorp-Norrbo, 
kanalmiljö och Norrbo gård 

Klämman, Kanalmiljö 

Gäverstad, kanalmiljö, 
formlämningar, gård 
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Östra Ryd 

Olerum by 

Björkviks säteri 

Syttorp gård 

Hummelsäter gård 

Kil gård 

Ö Ryd kyrkomiljö 

Viby gård 

Tåby gård 

Hällerstad gård 
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