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Historik
Sotterns västra strand lockade tidigt till sig män-
niskor. I trakten har en hel del stenåldersfynd hit-
tats, bl a i form av stenyxor. I anslutning till det
naturliga vad som bildades där Skogaån/Svenne-
vadsån bröt igenom Svennevadsåsen, kom män-
niskor med tiden också att slå sig ner och bli bo-
fasta. Exakt när detta skedde vet vi inte. Spår
efter tidiga svennevadsbor finns bl a strax sydost
om prästgården, i form av ett gravfält. Svennevad
har fått sitt namn efter det ovan nämnda vadet.
Namnets äldre form, Svinavad, tyder på att vadet i
äldre tider flitigt nyttjades även av vildsvin. Troli-
gen var det först på 1700-talet som namnet ändra-
des till Svennevad.

Byn Svennevad har en mycket lång historia.
En kyrka har funnits här sedan medeltiden. Troli-
gen anlades någon gång under 1600-talet även en
vägkrog i anslutning till byn. Längre fram i tiden,
främst under 1800-talet, anläggs en småskalig
bebyggelse utmed landsvägens båda sidor. Under
1900-talets mitt och andra hälft växer ett område
med fritidsbebyggelse fram invid Sotterns strand.

25a Bebyggelsen utmed väg 51
Bymiljö, Vägmiljö, Kyrkomiljö

Utmed den smala landsvägen på åsen, ligger en
småskalig bebyggelse från i huvudsak 1800-talets
senare del och 1900-talets början.

Historik
Landsvägen uppe på åsen bestod före bilismens
genombrott av en smal grusväg. I samband med
att vägen belades under slutet av 1950-talet, bred-
dades även vägbanan och vissa nivåskillnader
togs bort.

Under 1800-talet, samt även en bit in på 1900-
talet, växte en småskalig bebyggelsemiljö fram på
Svennevadsåsens krön. De små stugorna, som
uppfördes utmed den smala vägens båda sidor,
saknade egen jord att bruka. De boende fick of-
tast sin utkomst genom att arbeta vid byns gårdar
eller utöva någon form av hantverk. Vid landsvä-
gen uppfördes på 1850-talet en lanthandel, Norra
Hyddan, vilken 1897 ersattes med en ny byggnad
strax intill. Handeln drevs fram till slutet av 1960-
talet. 1931 uppfördes även ett ålderdomshem i
åssluttningen öster om landsvägen. Väster om
landsvägen ligger den från byn utflyttade Pella-
gården. Norr om denna har ännu en gård legat, va-
rav det idag bara återstår en ekonomilänga.

I Svennevads by har det funnits en kyrka åt-
minstone sedan 1270-talet, då det enligt skriftliga
belägg ska ha funnits en kyrkoherde i Svennevad.
Den medeltida kyrkan var i trä men komplettera-
des 1685 med ett gravkor i sten. Den gamla kyr-
kan revs 1782 och ersattes strax därefter av en ny
ståtlig kyrka i sten. Kyrkobygget finansierades
delvis av Skogaholms bruksherre Gustaf  Philip
Wennerstedt, vilken också var initiativtagare och
en av de viktigaste drivkrafterna till kyrkans till-
komst. Traktens bönder och skogsägare stod till
tjänst med timmer, kalkbränning och körslor. År
1786 stod den nya kyrkan färdig, vilken med Gus-
tav III’s medgivande gavs namnet Gustavs kyrka.
För ritningarna stod Thure Wennberg på överin-
tendentämbetet, vars chef Carl Fredrik Adelkranz
troligen hade ett finger med i spelet. Kyrkan kom
att bli något av en minneskyrka för släkten Wen-
nerstedt vid Skogaholm, samt för släkten Wester
vid Haddebo. Under 1950-talets senare del flytta-
des Gillberga skola till kyrkan för att fungera som
församlingshem.

Kulturmiljö
På krönet av rullstensåsen, öster om Svennevads
kyrka drar väg 51 fram i nord-sydlig riktning. På
en sträcka om ca en kilometer kantas vägen av en
småskalig bebyggelse. Öster om åsen tar sedan
skogen snabbt vid, medan åsens västra sluttningar
övergår i odlingsmark.

Bebyggelsen består idag i huvudsak av bo-
stadshus från 1800-talets andra hälft fram till
1930-talet, företrädesvis rödfärgade träbyggnader
i en till en och en halv våning. Undantag utgör

25 Svennevad

1 Väg 51, Sköllersta -
   Örmon -se Bo socken
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Svennevad. Bebyggelse utmed väg 51

bl a den yngre affärsbyggnaden i två våningar med
vita putsfasader, samt det fd ålderdomshemmet i
en våning med gulputsade fasader. Flera av husen
ligger mycket nära vägen, vilket vittnar om att
vägen i äldre tid hade en mycket mindre utbred-
ning i sidled.

Svennevads kyrka ligger i rullstensåsens väst-
sluttning, ca 80 meter över havet, mellan väg 51
och Svennevads by. Kyrkan är en stor och ståtlig
vitputsad kyrka med rektangulärt långhus och
halvrunt korparti. Kyrkan har ett torn i väster
samt sakristia i norr och ett skiffertäckt tak. Den
välbevarade interiören är ett ståtligt exempel på
den gustavianska kyrkoarkitekturen. Kyrkorum-
met präglas framförallt av den lite ovanliga färg-
sättningen i svart och guld. Under koret finns ett
gravvalv för bruksägarfamiljerna Wennerstedt och
Wester. Öster om kyrkan finns det gamla kyrk-
stallet bevarat och i söder ligger det ditflyttade
församlingshemmet.

Den småskaliga bebyggelsen utmed landsvägen
utgör tillsammans med Gustavskyrkan, en av lan-
dets mest homogena och välbevarade kyrkor från
den gustavianska perioden, en kulturmiljö av
mycket högt kulturhistoriskt värde.

25a Bebyggelsen utmed väg 51
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 95/9F 8f
Koordinater: X 6544300/Y 1475590

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga, småskaliga karaktär bevaras och inte förvan-
skas. Ny bebyggelse bör i princip inte tillåtas i området men
kan i något enstaka fall tillåtas om den nya bebyggelsen

25a Bebyggelsen längs väg 51
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Månsgården

anpassas till den befintliga vad gäller byggnadens utform-
ning, färg, material och placering.
- Kyrkan är skyddad enligt 4 kap lagen om kulturminnen m
m (KML 1988:950).
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla vägmiljön
krävs att vägen får behålla sin sträckning. Vid eventuell om-
byggnad och underhåll av vägen bör stor hänsyn tas till vä-
gens kulturhistoriska värden. Omfattande breddning av
vägen bör undvikas liksom utfyllnad och skärning i kuperad
terräng.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
52 Svennevadsby 18:1 (tidigare Kyrkogården 1:1), Gustavskyr-
kan, Svennevads kyrka
53 Svennevadsby 19:1 (tidigare Östra Lund 1:1), bostadshus,
bodar

59 Svennevadsby 5:17, bostadshus
60 Svennevadsby S:3, bostadshus
61 Svennevadsby 5:2 (tidigare Svennevadsby samf.), bostads-
hus, bod
62 Svennevadsby 1:16, bostadshus
63 Svennevadsby 1:17 (tigare Svennevadsby 1:45) bostadshus
64 Svennevadsby3:5, Solhem, bostadshus
65 Svennevadsby 3:12, Svennevads fd ålderdomshem
66 Svennevadsby 2:33 (tidigare Svennevadsby 2:4) bostads-
hus, bod och ekonomilänga
67 Svennevadsby 2:28 (tidigare Svennevadsby 2:23), Norra
Hyddan, fd affär, numera bostadshus
68 Svennevadsby 2:23, Norra Hyddan, fd affär, numera bo-
stadshus
69 Svennevadsby 3:9, bostadshus
70 Svennevadsby 2:32 (tidigare 2:2), bostadshus
71 Svennevadsby 2:8, Stora Hyddan, fd affär, numera bostads-
hus

25b Svennevads by
Bymiljö, Folkrörelsemiljö

I det öppna odlingslandskapet väster om Sottern
ligger Svennevads by. Bymiljön består av både
utflyttade gårdar och en sammanhållen bebyggelse
på den gamla bytomten.

Historik
Kyrkbyn nämns för fösta gången i skrifterna 1332.
På 1550-talet bestod Svennevads kyrkby av sex
gårdar, alla skattehemman. Byn låg fram till skif-
tet 1835-36 samlad som en radby, ett par hundra

meter väster om kyrkan. Vid tiden för skiftet
fanns i byn inte mindre än 18 jordägare. Av dessa
fick tio gårdar flytta ut från byn. Till byn hörde ett
tjugotal torp, varav ett soldattorp. Flera gårdar har
brunnit genom årens lopp, bl a brann större delen
av Månsgården troligen någon gång under 1800-
talets första hälft. Enligt uppgift ska endast den
östra enkelstugan klarat sig vid denna brand. På
1930-talet ödelades även stora delar av Sörgår-
dens uthus genom brand.

1874 drogs den smalspåriga järnvägen Påls-
boda-Finspång fram strax väster om byn. I anslut-
ning till denna anlades en station. Banan revs upp
1962. Vid stationen fanns även en handel.

Under 1850-talet nådde väckelserörelsen Sven-
nevad. Baptistförsamlingen, som bildades i byn på
1860-talet, höll till en början sina möten ute i
hemmen eller i någon inhyrd lokal. 1873 uppförde
församlingen ett eget kapell, vilket 1908 ersattes
av den större Betlehemskyrkan.

Kulturmiljö
Väster om rullstensåsen breder ett öppet odlings-
landskap ut sig på en nivå av ca 70-75 meter över
havet. Genom området sträcker sig i öst-västlig
riktning vägen från Skogaholm (väg 612). Från
denna fortsätter den gamla byvägen norrut, för att
sedan ansluta till väg 51.
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25b Svennevads by

Områdets bebyggelse ligger samlad kring den
gamla byvägens södra del och den kraftiga
s-kurva Skogaholmsvägen bildar strax öster om
byvägen. I områdets sydöstra del ligger Månsgården
och Sörgården på var sida om byvägen. Månsgår-
den består av två äldre faluröda enkelstugor i en
respektive en och en halv våning, flera ekonomi-
längor samt ett bostadshus från 1951. Söder om
gården ligger den gamla bysmedjan, en timmer-
byggnad i en och en halv våning. På Sörgården
finns bl a ett gulputsat bostadshus i en våning,
enligt uppgift byggt 1924. I områdets norra del
ligger några av de utflyttade gårdarna. Norrgården
består exempelvis av ett bostadshus från 1880-
talet i en och en halvvåning med falurödfärgade
timmerfasader.

Väster om byn, invid banvallen efter den nu-
mera upprivna järnvägen Pålsboda-Finspång,
finns fortfarande järnvägsstationen, dock under
senare tid ombyggd till oigenkännlighet.

Öster om det fd stationshuset ligger även den
fd handeln, även kallad ”Nain”.

I områdets västra del återfinns Betlehems-
kyrkan, en timmerbyggnad med gulgrå liggande
och stående fasspontpanel. Sydost om kyrkan lig-
ger ett falurött bostadshus i jugendstil med glasve-
randa i två våningar. Längre österut återfinns tre
bostadshus på rad, varav det ena är det fd Betle-
hemskapellet, en faluröd timmerbyggnad i en vå-
ning. Strax intill ligger bostadshuset Betania från
1915, även det ett falurödfärgat timmerhus i en

våning. Söder om dessa ligger den så kallade Väs-
tra Pellagården med ett bostadshus från 1800-
talets mitt, en faluröd enkelstuga i två våningar,
omgiven av bodar och ekonomilänga.

Den sammanhållna bebyggelsen kring Måns-
gården utgör tillsammans med den utflyttade går-
den Norrgården, samt bebyggelsen kring frikyrko-
miljön i väster, en kulturmiljö av mycket högt
kulturhistoriskt värde.

25b Svennevads by
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 84, 095 85/9F 8e, 9F 8f
Koordinater: X 6544050/Y 14745000

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ur-
sprungliga, småskaliga karaktär bevaras. Ny bebyggelse kan i
viss mån tillåtas i området men höga krav ska ställas på att
den nya bebyggelsen anpassas till den omkringliggande mil-
jön vad gäller byggnadens utformning, färg, material och
placering.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
54 Svennevadsby 13:1, Sörgården, bostadshus
55 Svennevadsby 2:32 (tidigare Svennevadsby 2:4), fd
bysmedja
56 Svennevadsby 1:3 ( tidigare Svennevadsby 1:2), Månsgården,
ekonomilänga och bod, bostadshuset rivet under 1900-talets
slut
57 Svennevadsby 1:3, Månsgården, tre bostadshus, bod och
ekonomilänga
58 Svennevadsby 6:17, Norrgården, bostadshus, bod och
ekonomilänga
73 Svennevadsby 16:1, Betania, bostadshus, bod
74 Svennevadsby 15:1 Betlehemskapellet, fd kapell, bodar
75 Svennevadsby 2:9, Västra Pellagården, bostadshus, bodar
och ekonomilänga
76 Svennevadsby 2:27, Fridsta, bostadshus, bod
77 Svennevadsby 5:13, Betlehem, missionskyrka

Norrgården

Sör-
Månsagårdegården
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Svennevads prästgård

25c Svennevads prästgård -
Lagmansbacka
Odlingslandskap, Prästgårdsmiljö, Kvarnmiljö,
Hembygdsgård

Söder och sydväst om Svennevad ligger ett od-
lingslandskap, med bitvis ålderdomlig karaktär
samt en åsträcka med ett flertal industrilämningar.

Historik
Den kuperade sluttningen ner mot Lillsjön har
varit brukad och bebodd under mycket lång tid,
därom vittnar bl a gravfältet på höjden strax sö-
der om Svennevads prästgård. Stränderna kring
Lillsjön har försett området med en rik ängs- och
betesmark. De torrare sluttningarna, liksom mar-
kerna i anslutning till åsen, har nyttjats till odling.

De flesta gårdarna i området har anor från
1500-talet och i flera fall troligen ännu längre
tillbaka. I 1556 års jordebok nämns två gårdar i
Berg (Sörberg och Norrberg), två gårdar i Österkvarn
samt gårdarna Bäcketorp, Kulltorp och Mickelstorp.
På Torings karta från 1688 finns förutom dessa
även Lagmansbacka, Mellankvarn, Prästgården samt
en gård vid namn Prästlyckan inritade. Vid 1870-
talet fanns dessutom uppemot ett trettiotal torp i
området, varav ett tiotal hörde till Prästgården.
Till Sörberg hörde ett soldattorp, vars soldat ex-

empelvis kunde få gårdens namn Sörberg som ef-
ternamn.

Nuvarande Svennevads prästgård uppfördes
1793 i en våning med sexdelad plan. Knappt hun-
dra år senare, år 1890, påbyggdes huset med en
andra våning. Under 1890-talet flyttades arrenda-
torn från prästbostället och en ny gårdsanläggning
anlades söder om prästgården. Vid arrendators-
bostället uppfördes nya mangårdsbyggnader på
1950-talet.

Vid prästgården uppfördes 1766 en stenbro
över Svennevadsån. Nuvarande bro är i huvudsak
ett resultat av en ombyggnad år 1833 men genom-
gick ytterligare en restaurering på 1930-talet, då
bron på- och ommurades samt fick ett räcke i
järn. Bron har även breddats något under 1900-
talets senare del.

Öster om vägen uppfördes troligen någon gång
under 1600-talet ett gästgiveri. Gästgiveriet finns
inritat som Krough på Torings karta från 1688.
Verksamheten drevs fram till 1865, då den över-
flyttades till Gästis vid Pålsboda station. En tid
efteråt hölls marknad vid gården, innan även den
flyttades till Pålsboda. Gästgiveriet, även kallat
Billsgården, brann ner 1914. Invid bron låg även ett
garveri.

Intill landsvägen byggdes 1895 en skola. Den-
na skola var den fjärde i ordningen i Svennevad.
Den första var en byggnad från prästgården, som
1796 flyttades till gästgiveriet och där inreddes
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som skola. Därefter inhystes skolan i sockenstu-
gan under åren 1833-50, då ett nytt skolhus ska
ha byggts. 1895 års skolbyggnad nyttjades för un-
dervisning fram till 1969.

I anslutning till Svennevadsån har en rad verk-
samheter förlagts genom åren. Här har funnits ett
flertal kvarnar. På 1688 års karta finns två kvarnar
inritade, Österkvarn och Mellankvarn. Österkvarn
kallades även Svennevads kvarn, hemmanet testa-
menterades på 1300-talet till Svennevads kyrka
för kyrkans byggnad och underhåll. Sedan 1600-
talet har det funnits en kvarn i Lagmansbacka.
Nuvarande kvarn är troligen uppförd i samband
med att verksamheten i Korpetorps kvarn på
1850-talet flyttades till Lagmansbacka. Kvarnen,
som hörde till Skogaholm, elektrifierades under
1900-talet och var i drift fram till 1953. Öster om
Lagmansbacka har det dessutom funnits ett tegel-
bruk tillhörande Skogaholm samt en vattendriven
såg.

Odlingslandskapet i området har förändrats en
hel del sedan 1870-talet, då stora områden kring
Lillsjön och vattendragen nyttjades som ängs-
mark. En relativt stor del av ängs- och betesmar-
ken har under 1900-talets senare hälft odlats upp
eller övergått i skog. Odlingsmarken har därför
ökat något med undantag av området kring Lag-
mansbacka, där en hel del odlingsmark försvunnit
under 1900-talets andra hälft.

Mellan åren 1874 och 1962 drog den smalspå-
riga järnvägen Pålsboda-Finspång fram genom
området.

Kulturmiljö
Inklämt i en öppning i förkastningsbranten, strax
väster om sjön Sottern, öppnar sig ett kuperat
odlingslandskap. Höjdskillnaden i området varie-
rar mellan ca 70 meter över havet i områdets
norra del, till ca 105 meter över havet i söder.
I områdets norra del slingrar sig Svennevadsån i
väst-östlig riktning fram till Lillsjön, för att däref-
ter fortsätta vidare ut i Sottern. I områdets södra
del möts två slingrande bäckar, som därefter i
uträtad form rinner vidare ut i Svennevadsån.
I väster avgränsas området av förkastningen och i
öster av väg 51, som drar fram på Svennevads-
åsens krön.

Ungefär en kilometer väster om väg 51 åter-
finns den gamla banvallen efter den upprivna järn-
vägen Pålsboda-Finspång.

Kring Lillsjön och utmed ån i båda riktning-
arna, sträcker sig ett större område av våtmark.
Mark som i äldre tider nyttjats som ängsmark.
Norr om sjön sträcker sig ett bälte av sumplöv-
skog som skymmer sikten mot sjön. Området när-
mast sjöns södra sida har en mer öppen och bitvis
betad karaktär. Öster om sjön finns en välbevarad
hagmark om ca 10 ha. Värdefulla betesmarker
finns även runt gården Norrberg, väster om Lill-
sjön. En förhållandevis stor del av de gamla ängs-
och hagmarkerna består idag av skogsmark och i
viss mån även åkermark. Området består i övrigt
av odlingsmark, som i huvudsak präglas av 1800-
talets jordbruk, samt ett flertal skogsbevuxna im-
pediment och bergshöjder.

Svennevads prästgård ligger strax söder om
Svennevadsån, ca 100 meter väster om riksväg
51, och består förutom av bostadshuset av för-
varingsbodar, stall, tvättstuga, källare och ett lust-
hus. Byggnaderna är alla falurödfärgade, förutom
lusthuset som är vitmålat. Bebyggelsen omgärdas
av en stor park med fruktträd. Sydost om präst-
gården ligger arrendatorbostället med sina ekono-
mibyggnader. Inom området ligger även Svenne-
vads Hembygdsgård, Sörberg, som tidigare var en
frälsegård under Skogaholm. Sörberg omfattar
ursprungligen bostadshus, en äldre manbyggnad
och en loftbod samt ditflyttade bodar och smedja.
Den senare från Korptorp. Norr om prästgården,
på andra sidan ån ligger Svennevads fd skola. En
falurödfärgad vinkelbyggnad i en och en halv vå-
ning. Av gästgiveriet finns idag bara en bodlänga
kvar.

I områdets nordvästra del ligger gården Lag-
mansbacka och vid ån den gamla kvarnen. Lag-
mansbacka kvarn, som numera fungerar som stall,
har en grund i tuktad sten och en övre del i tim-
mer. Intill ligger kvarnbostaden, en faluröd enkel-
stuga i en och en halv våning. Strax öster om
Lagmansbacka ligger lämningarna efter ännu en
kvarn, Mellankvarn. Ytterligare längre österut
återfinns ruinerna efter det gamla tegelbruket.

Den välbevarade prästgården med tillhörande
ekonomibyggnader, ger en bild av prästgårdarnas
karaktär innan jordbruket överfördes till arrenda-
torer. Det öppna odlingslandskapet har en förhål-
landevis ålderdomlig karaktär, inte minst på grund
av de bevarade betesmarkerna. Industrilämninga-
rna vid Lagmansbacka representerar en viktig



Svennevads socken

140

epok i kommunens tidiga industrihistoria. Den
samlade miljön får därför anses vara av mycket
högt kulturhistoriskt intresse.

25c Svennevads prästgård - Lagmansbacka
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 84, 095 85/9F 8e, 9F 8f
Koordinater: X 6543180/Y 1475430

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB

7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och väg-
renar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse
ska hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller
byggnadens utformning och placering.
- Miljön kring industrilämningarna bör hållas öppna och
vårdas. Ruinerna bör hållas fria från träd och buskar.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kultur-
minnen m m (KML 1988:950). För att den kulturhistoriskt

25c Svennevads prästgård - Lagmansbacka
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26 Svennevads
Gillberga

Odlingslandskap, Gårdsmiljö, Torpmiljö

Invid Sotterns norra strand öppnar sig skogen i ett
sammanhängande odlingslandskap kring gården
Gillberga.

Historik
Stränderna kring Sottern kom relativt tidigt att
utgöra en lämplig plats för mänsklig bosättning.
Närheten till vatten erbjöd både goda fiskemöj-
ligheter och transportvägar. Synliga spår efter
forntida förfäder i Gillberga finns ca en kilometer
nordväst om Gillberga gård, i form av några för-
historiska gravar. I Gillberga har man även hittat
ett praktfullt, förgyllt silverspänne, daterat till
folkvandringstid (ca 500 e Kr).

I skriftliga dokument påträffas Gillberga redan
under 1180-talet (Gilbergh). Under mitten av
1500-talet bestod byn Gillberga av fyra gårdar och
var därmed en av socknens tre största byar. Läng-
re fram i tiden, troligen under sent 1600-tal eller
1700-talets första hälft, slås byns gårdar samman
till en sätesgård. Gillberga gård flyttades till sitt
nuvarande läge någon gång under 1870-80-talen.

värdefulla miljön ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
- För att ge industrilämningsmiljöerna ett ökat pedagogiskt
värde bör informationsskyltar finnas.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:54 Prästgården
61:55 Norrberg

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
9 Gravfält
19 Stenvalvsbro

I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
13 Bäcketorp 1:16, 1:3, två bostadhus, ekonomilänga, smedja

38 Lagmansbacka 2:1, Skogaholm 2:1, 2:22 (tidigare Skoga-
holm 2:1), kvarnbyggnad, bostadshus och ekonomilänga.
41 Svennevads prästgård 1:5 (tidigare Prästgården 1:1), bo-
stadshus, bod
42 Svennevads prästgård 1:9 (tidigare Prästgården 1:1), präst-
gård, bodar, lusthus, tvättstuga och stall
43 Svennevads prästgård 1:4 (tidigare Prästgården 1:1), bo-
stadshus, bodar
72 Svennevadsby 3:34, Svennevads fd skola
78 Lagmansbacka 2:2 (tidigare Skogaholm2:1), bostadshus,
bod, garage och ekonomilänga
85 Sörberg 1:12, Bostadshus, bod
86 Sörberg 4:1 (tidigare Haddebo 2:5), Svennevads hem-
bygdsgård, två bostadshus, loftbod, bodar, smedja, dass

Tidigare låg gården på andra sidan vägen, på den
fd statarlängans nuvarande plats. Ännu längre till-
baka i tiden sägs gården ha legat längre åt nord-
väst, på ett stenigt impediment som av lokalbe-
folkningen än idag kallas ”storgår’n”.

Gillberga gård låg under Bystad fideikommiss i
Askers socken och brukades av ett tiotal dags-
verkestorp samt senare även med hjälp av lönear-
betare, så kallade statare. Till Gillberga hörde ett
soldattorp samt ett trumslagarboställe. Soldaterna
i Gillberga kunde få namn som Gillting, Gillberg,
Gillström osv. Gillberga gård var länge hushåll-
ningssällskapets försöksgård, där man bl a prov-
odlade nya sorters utsäde. Vid Gillberga fanns
även en skola, troligen uppförd någon gång under
1860-70-talen. Skolbyggnaden, som låg en dryg
kilometer norr om Gillberga gård, flyttades under
slutet av 1950-talet till Svennevads kyrka, där den
uppfördes som församlingshem. Enligt härads-
kartan från 1864-71 finns i områdets nordvästra
del ett torp med namnet Kvarnbäckstugan. Av nam-
net att döma har det sannolikt funnits en kvarn i
dess närhet.

Till Gillberga gård hörde ett tegelbruk. Tegel-
bruket låg vid Annebobäck, drygt två kilometer
norr om gården och var i drift fram till en bit in på
1900-talet.

Odlingslandskapet kring Gillberga har genom-
gått stora förändringar genom åren. Nya marker
uppodlades under 1800-talet, bl a det sanka strå-
ket med ängsmark väster om gården, de så kallade
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Rudorna. Denna mark visade sig dock vara alltför
fuktig och sedan man år 1867 fått vänta med
havreskörden tills marken frös, överläts marken
till torpen för att återigen brukas som ängsmark.
De största förändringarna av odlingslandskapet
har skett under 1900-talet. En stor del av åker-
marken har täckdikats och rensats från odlings-
sten. Det mesta av ängs- och hagmarkerna har fått
ge vika för skog eller åkermark. Under 1900-talets
senare del har en hel del åkermark i området plan-
terats med skog. Av de drygt 120 ha mark som var
uppodlade på 1920-talet odlas vid sekelskiftet
2000 ca 90 ha. 1995 anlades ett viltvatten i an-
slutning till en bäck nordost om Gillberga gård.
Sedan slutet av 1900-talet finns ingen arrendator
på gården utan jordbruket drivs (år 2001) av Bre-
vens Bruk AB.

Namnet Gillberga uppträder ofta intill forntida
centralorter men dess betydelse är omtvistat.
Några menar att förleden syftar på gild med bety-
delsen ’gäld’, det vill säga skatt. Kanske rör det
sig om en ort som under forntiden hade någon
form av administrativ funktion.

Kulturmiljö
Gillberga ligger vid Sotterns norra strand. Höjd-
nivån i området varierar i huvudsak mellan 70-80
meter över havet. Genom området rinner tre
bäckar i nord-sydlig riktning, till stor del omgivna
av sankmarker. Från sydväst leder vägen från

Gillberga gård från öster

Svennevad förbi Gillberga gård och vidare åt
nordost mot Annebo och Hällebosjön. Det öppna
odlingslandskapet ligger idag koncentrerat utmed
vägens båda sidor kring Gillberga gård och består
i huvudsak av åkermark. Delar av den fd åker-
marken hålls fortfarande öppen som betes- och
ängsmark.

Mangårdsbyggnaden vid Gillberga gård är av
ovanlig typ. Ett stort timmerhus i en och en halv
våning på T-formad grundplan. Fasadernas trä-
paneler är rödfärgade och det valmade sadeltaket
är täckt med plåt. Norr om mangårdsbyggnaden
ligger ett antal ekonomilängor, ett stort vitputsat
magasin samt en arbetarbostad med tillhörande
bod. Som byggnadsmaterial till några av ekonomi-
byggnaderna har använts slaggsten från Brevens
bruk.

Arbetarbostaden är en byggnad i en våning
med rödfärgad träpanel och tegeltäckt sadeltak.
Alldeles öster om vägen, knappt 200 meter norr
om ekonomibyggnaderna, ligger en stor rotfrukt-
källare i sten. Det större impedimentet, som ligger
ca 600 meter nordväst om gården, är troligen plat-
sen för den äldre herrgården. Kvar finns en stor
oxel som troligen var gårdens vårdträd samt rester
efter husgrunder. Som en rak fortsättning på nu-
varande väg sträcker sig resterna efter en min-
dre väg genom åkern och fram till den gamla
gårdsplatsen.



Svennevads socken

143

Norr och nordost om Gillberga gård ligger ett
antal mindre torp, bl a Klackebo, Trummaretorp,
Gullbo och Grindstugan. Alla med bostadshus i en
våning med sadeltak och fasader av rödfärgad
träpanel. Inom området finns dessutom lämninga-
rna efter ytterligare några torp. Ungefär 100 meter
sydväst om Grindstugan ligger grunden efter den
flyttade Gillberga skola. Strax intill återfinns även
resterna efter de lertäkter där tegelbruket vid
Annebobäck hämtade sin lera.

Ute på Gillberga näs finns ett flertal röjnings-
rösen, vilka kan vara spår efter tidigare odling. På
en höjd i skogsmarken, ca 700 meter nordväst om

26 Svennevads Gillberga

Trummaretorp, återfinns en kvadratisk stensätt-
ning. Det är en grav av järnålderskaraktär, med
4,5 meter långa sidor, stenfyllning och ett mitt-
block. 300 meter nordost om denna återfinns yt-
terligare två kvadratiska stensättningar med fem,
respektive sex meter långa sidor och fyllning av
sten.

Det öppna odlingslandskapet kring Gillberga
innehåller spår av skilda tiders markanvändning
och utgör tillsammans med de välbevarade torpen
samt Gillberga gård en kulturmiljö av mycket
högt kulturhistoriskt värde.
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26 Svennevads Gillberga
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 95, 095 85/9F 9f, 9F 8f
Koordinater: X 6546260/Y 1478150

Riktlinjer
- För att den värdefulla kulturmiljön ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och väg-
renar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ur-
sprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
färgsättning
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kultur-
minnen m m (KML 1988:950). För att den kulturhistoriskt
värdefulla miljön ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika ska-

dor på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
1 Annebo 1:3, Hagen, bostadshus, bod och ekonomilänga
2 Annebo 1:6, Grindstugan, bostadshus, ekonomilänga
14 Svennevads-Gillberga 1:2, 1:5 (tidigare Gillberga 1:1, 2:1,
3:1, 4:1), Gillberga gård, bostadshus, arbetarbostad,
ekonomilängor och magasin
15 Svennevads-Gillberga 1:2 (Tidigare Gillberga 1:1 mfl),
Klackebo, bostadshus, bod
16 Svennevads-Gillberga 1:2, (Tidigare Gillberga 1:1, 2:1, 3:1,
4:1), Lilla Mariedal, bostadshus, bod

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:53 Gillberga

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
5 Stensättning
6 Stensättningar, 2 st
35 Bebyggelselämning, platsen för Gillberga skola
37 Sentida torplämning
38 Sentida torplämning
44 Slaggförekomst

Bymiljö, Fornlämningsmiljö, Odlingslandskap,
Folkrörelsemiljö

Invid den gamla landsvägen söder om Svennevad
ligger byn Glottra, omgiven av ett vackert od-
lingslandskap med spår efter många tiders mark-
utnyttjande.

Historik
Vid Glottrasjön, intill den mycket gamla färdvä-
gen mellan Östergötland och Närke, växte tidigt
ett bygdecentrum fram. Att området var bebott
redan under äldre järnålder vittnar områdets båda
gravfält om. Gården Bjurhulta omnämns i skrif-
terna redan 1431. Enligt 1556 års jordebok fanns
två gårdar i Glottra, vilka ca 130 år senare finns
inritade på häradskartan söder, respektive norr,

27 Glottra
om Glottrasjön. Norra Glottra genomgick 1854
laga skifte, då en gård flyttades ut från byn och
uppfördes ca 600 meter söderut, invid Glottra-
sjöns östra strand. På häradskartan från 1864-71
finner vi på Norra Glottras ägor också ett skolhus
samt fyra torp. I jämförelse med dagens karta har
en del åkermark lagts igen sedan 1870-talet, men
även ny mark odlats upp. En stor del av det som
på 1864-71 års häradskarta är markerat som ängs-
mark har idag övergått till skog eller åkermark.

1874 drogs den smalspåriga järnvägen mellan
Pålsboda och Finspång, som vid Glottra korsade
väg 51. Invid korsningen uppfördes en banvakt-
stuga, vilken senare byggdes ut till station. Järnvä-
gen revs upp 1962.

1931 flyttade Glottra baptistförsamling en
bryggeribyggnad från Haddebo till Glottra, där
den uppfördes som ett sockenkapell. I Glottra har
det sedan 1870-talet funnits en såg, tillhörande
Bo gods.

Byn Glottra har fått sitt namn efter den närlig-
gande Glottrasjön, där glottra ungefär betyder ”den
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I beteshagen vid Norra Glottra vittnar ett flertal mindre röjningsrösen om att marken i äldre tider troligen fungerat som åkermark

lysande, glänsande”. Bjurhulta skrevs under 1500-
talet Byhulta eller Bihulta och har sannolikt fått sitt
namn efter en ”lövdunge där det fanns bin”.

Kulturmiljö
Söder om Svennevad, i odlingsstråket längs riks-
väg 51, ligger byn Glottra och gården Bjurhulta.
Bebyggelsen omges av ett svagt kuperat odlings-
landskap som ligger på en nivå mellan ca 110-140
meter över havet. Genom området sträcker sig i
nord-sydlig riktning en rullstensås, på vilken väg
51 är framdragen. Till rullstensåsens rygg är även
bebyggelsen i Glottra koncentrerad, medan går-
den Bjurhulta ligger öster om åsen, på mark som
företrädesvis utgörs av torvjordar. Genom områ-
det går även en mindre väg på den gamla banval-
len.

Området utgör en väl sammanhållen bebyggel-
semiljö, bestående av faluröda byggnader med
träpanel, från i huvudsak 1800-talets andra hälft
fram till 1900-talets första decennier. Banvaktar-
stugan från 1870 finns fortfarande kvar liksom två
fd skolbyggnader. Den yngre skolbyggnaden upp-

fördes 1926. Kvar finns även sockenkapellet samt
den fd affären. Av sågen som långt in på 1900-
talet låg invid Glottrasjöns östra strand, finns idag
bara ruiner.

Bebyggelsen omgärdas av ett värdefullt od-
lingslandskap med spår efter äldre tiders brukning.
Några välbevarade beteshagar, med typisk hävd-
gynnad flora, finns kring Norra Glottra och strax
norr om gården Bjurhulta. I några av hagarna,
samt i skogsmarken sydost om Glottrasjön, finns
talrika röjningsrösen. Flera av dessa har påtagligt
ålderdomlig karaktär, vilket tillsammans med de-
ras placering på åsens krön, tyder på att de skulle
kunna vara spår efter områdets tidiga odlingar.

I områdets norra del ligger ett järnåldersgrav-
fält, bestående av ca 19 stensättningar och en 2,5
meter hög rest sten, den så kallade Glottrastenen,
som enligt sägnen ska vara gravsten åt jätten Sven-
der och hans fru Glottra. Invid Glottrasjöns strand,
strax norr om lämningarna efter sågen, finns en
ensam grav, i form av en rund stensättning. Ca
200 meter sydost om sjön ligger ännu ett gravfält
av järnålderskaraktär, bestående av fyra stensätt-
ningar och en rest sten.
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Glottra är en sammanhållen miljö med spår
från många tidsåldrar och utgör en kulturmiljö av
mycket högt kulturhistoriskt värde.

27 Glottra
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 75/9F 7f
Koordinater: X 6538710/Y 1477310

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ur-
sprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning och placering.
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB

27 Glottra

7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och väg-
renar hållas öppna och rena från sly.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kultur-
minnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
5 Bjurhulta 1:1, två bostadshus, bodar och ekonomilänga
17 Norra Glottra 1:21, 1:17, bostadshus, ekonomilänga
18 Norra Glottra 1:20 (tidigare Glottra Norra 1:2, 1:17),
bostadshus
19 Norra Glottra 1:18, bostadshus
20 Norra Glottra 1:15, fd missionshus
21 Norra Glottra 1:22, bostadshus, bod och ekonomilänga
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Intill gruvhålet vid Träkärrsgruvan ligger en stor varphög

22 Norra Glottra 1:23, bostadshus, bod och ekonomilänga
23 Norra Glottra 1:5, bostadshus, bod och garage
24 Norra Glottra 1:16, fd skola och lärarbostad, bod
25 Norra Glottra 1:18, fd banvaktarstuga, utedass
Ev. även Södra Glottra 1:1 (i inventeringen förväxlad med
Sätta Allmänning 1:1), bostadshus, bod och ekonomilänga

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
15 Gravfält

16 Stensättning
17 Gravfält

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:61 Norra Glottra
61:62 Bjurhulta

Gruvmiljö, Torpmiljö

Söder om Sottern återfinns lämningarna efter en
järnmalmsgruva samt några torp.

Historik
Träkärrsgruvan hörde till Svennevads bergslag
och var den enda järngruvan av betydelse i trak-
ten. Gruvans historia är emellertid ganska kort.
Enligt en geologisk beskrivning från 1902 upptogs
gruvan kring 1737 på Kulltorps, Bäcketorps och
Prästgårdens samfällda mark. Gruvan privilegiera-
des elva år senare. Vid denna tid hade brytningen
nått ner till 14 meters djup. Vid sekelskiftet 1800
uppges malmen i gruvan i stort sett vara slut men
gruvan verkar ha varit i drift ännu en bit in på
1800-talet. Så sent som 1844 finns uppgifter i
Jernkontorets annaler om att malm från Träkärrs-
gruvan smältes i Hjortkvarns masugn. På 1864-71
års häradskarta återfinns däremot inte någon gru-
va, utan bara två torp med namnet Gruvan.

Brytningen vid Träkärrsgruvan koncentrerades
till ett schakt. Ytterligare provbrytningar gjordes i
området intill men dessa ledde aldrig till någon
vidare brytning. Då krutet började bli vanligt un-
der 1700-talet är det troligt att man redan från
början bröt med hjälp av krut vid Träkärrsgruvan.
Ett stort problem vid Träkärrsgruvan var att gruv-
hålet snabbt fylldes med vatten. Intill gruvan
fanns en körvandring som drev en pumpanord-
ning. Vandringen drogs av hästar eller oxar. Even-
tuellt drev denna körvandring även en uppford-
ringsanordning för malmen. Senare kom både vat-

28 Träkärrsgruvan
ten och malm att fraktas upp ur gruvan med hjälp
av vattenkraft, vilken leddes fram till gruvan med
hjälp av en stånggång.

Träkärrsgruvan, jämte hamrarna i Gryt och
masugnen i Hjortkvarn, tillhörde Bo fideikom-
miss. Malmen blåstes i Hjortkvarns masugn och
gick sedan till Gryts Bruk, som under 1700-talet
hämtade en stor del av sitt råmaterial från Trä-
kärrsgruvan.

Skogen runt omkring området nyttjades i stor
utsträckning till kolning, då traktens bruk och
masugnar varje dag slukade mängder av kol. Men
skogen användes också till bete för de närliggande
torpens och gårdarnas djur.

Fram till 1950-talet, då den nuvarande skogs-
vägen anlades, var den närmaste vägen ut till
landsvägen den så kallade Hantverkargatan. Utmed
denna väg låg det fram till en bit in på 1900-talet
flera torp som beboddes av olika hantverkare. Av
dessa torp finns idag bara grundrester kvar.

Kulturmiljö
Söder om Sottern, ca två kilometer sydost om
Svennevad ligger resterna efter Träkärrsgruvan
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28 Träkärrsgruvan

och två torp. Gruvområdet består av ett vatten-
fyllt gruvhål, ca femton meter långt och tio meter
brett, invid en öppen glänta i skogen. I nära an-
slutning till gruvhålet finns resterna efter ett min-
dre hus, troligen gruvfogdens stuga, en körvand-
ring, ett kruthus samt några åkerlappar. En stor
hög med kasserad sten tornar upp sig strax öster
om gruvhålet. I området i övrigt finns stenmurar,
några stenrösen som troligen är röjningsrösen
samt några hål efter små provbrytningar, så kal-
lade skärpningar.

Väster om gruvområdet, alldeles invid vägen,
återfinns ruinerna efter torpet Gruvan. Invid hus-
grunden finns bl a en delvis raserad jordkällare,
några byggnadsgrunder, en källa samt en syren-
berså.

Cirka 80 meter väster om vägen finns en hjul-
grav, ca tio meter lång och tre meter bred i kall-
murad sten. Här stod vattenhjulet som via stång-
gången överförde kraft till gruvan. Kvar av stång-
gången, som sträckte sig i en rät linje från hjul-
graven till gruvan, finns idag bara mindre sten-
rösen som utgjorde stolparnas fundament. En bit
söder om hjulgraven återfinns även dammvallen.

Den så kallade Hantverkargatan finns fortfa-
rande kvar i form av en stig, vilken leder från gru-
van och vidare mot sydväst ut till landsvägen.

Kulturmiljön vid Träkärrsgruvan innehåller
tydliga lämningar efter gruvverksamhet, vilka
jämte resterna efter ett småskaligt jordbruk ger
området ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

28 Träkärrsgruvan
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 85/9F 8f
Koordinater: X 6542500 /Y 1477970

Riktlinjer
- Miljön kring gruvan och torpruinerna bör hållas öppen och
vårdas. Ruinerna, körvandringen och stånggången bör hållas
fria från träd och buskar.
- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika ska-
dor på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.
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Industrimiljö, Odlingslandskap

Ca fyra kilometer nordväst om Hjortkvarn ligger
den gamla bruksmiljön Haddebo, omgiven av ett
omväxlande och småskaligt odlingslandskap.

Historik
Haddebo bruk grundades i mitten av 1600-talet
av Jacob Classon och var liksom Skogaholm ett
av de många bruk som växte fram i Närke under
1600-talet. Men järnhanteringen i Haddebo hade
troligen redan då pågått en tid, eftersom gården
enligt skriftliga dokument skattade i järn redan
1554.

Haddebo är troligen ett medeltida namn som
1555 skrevs Haddaboda. Förleden Hadda- skulle
kunna vara en smeknamnsform av namnet Ha-
rald, vilket ger en möjlig betydelse av ”Haddas
(Haralds) gårdar”.

1658 får Haddebo sitt första privilegium för att
uppföra en hammare, vilken senare kom att be-
nämnas Haddebo Övre hammare. Full ström krävdes
i ån för att hammaren skulle kunna gå för fullt.
Under 1680-talet flyttades hammaren något längre
upp i strömfåran. Samtidigt anlades sex hålldam-
mar för att bättre kunna utnyttja vattenkraften.
1695 erhöll bruket privilegium på en egen masugn
vid Norra Essböle. Samma år anlades Haddebo
Nedre hammare en bit nedströms i ån.

Under 1700-talets andra hälft pågick en viss
kopparhantering i västra gränstrakterna mellan
Svennevads och Bo socknar, varför även en kopp-
arhytta uppfördes vid bruket. Kopparmalmen
hämtades bl a från Dalhövdingegruvan på Gryts
marker och Venagruvan i Hammars socken.

Under 1800-talet minskade stångjärnsproduk-
tionens lönsamhet, vilket medförde att bruket
alltmer inriktade sig på järnets vidareförädling.
Enligt Örebro läns kalender 1869 fanns vid denna
tid i Haddebo: fyra härdar, två smält- och fyra
räckhammare, en knipphammare och en stålugn.

Under 1890-talet hade Haddebo bruk en sista
blomstringsperiod med ca 160 anställda i val-
sverk, smedja och gjuteri. Valsverket lades ner
1902. Verkstaden och gjuteriet brann ner 1919.

29 Haddebo
Det senare återuppbyggdes och drevs fram till
1924, då verksamheten lades ner för gott.

Bruksrörelsen vid Haddebo var fördelad på två
gårdar, Övra och Nedra Haddebo, som under en
lång period (1684-1826) ägdes av släkten Wester.
Haddebo bruk var ett av de relativt produktiva
bruken i Närke. Den sammanlagda tillverkningen
vid de båda hamrarna närmade sig under 1600-
talets slut storleksmässigt tillverkningen vid
Närkes större hamrar, som exempelvis Axberg,
Hasselfors och Lassåna. Sitt tackjärn hämtade
bruket i huvudsak från Lerbäcks, Nora och Linde
bergslag, samt i viss mån även från den egna mas-
ugnen vid Norra Ässböle och Hjortkvarns mas-
ugn. Den senare var bruket delägare i från och
med år 1838.

Till bruket hörde även gårdarna Glotterbäck,
Ingelsgård, halva Västra Hjärta samt Haddebo såg
och kvarn. Förutom själva bruksverksamheten var
jord- och skogsbruket vid Haddebo av stor bety-
delse. Från de stora skogsägorna hämtades den

Ruinerna efter gjuteriet i Haddebo, vars väggar var murade med block
av vällugnsslagg. I bakgrunden skymtar den nyuppförda herrgårds-
byggnaden vid Nedre Haddebo
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Övra och Nedra Haddebo. Bruket, sågen och kvarnarna finns ej längre kvar men deras ungefärliga läge är markerat på ovanstående karta

enorma mängd virke som gick åt för tillverkning
av det kol som bruket slukade. Jordbruket, som
försåg gårdarna med livsmedel och dragdjur, fung-
erade även som en säkerhet under järnhantering-
ens lågkonjunkturer.

Till bruket hörde även ett flertal arbetarbo-
städer, vilka låg strax öster om Dammen, på både
norra och södra sidan om bäcken. De bar namn
som Stockholm, Göteborg, Pillerhem, Bergsbyggning-
arna och Nagelspräckan. Arbetarbostäderna bestod
av ca åtta lägenheter, vilka var så kallade spisrum
med kök och bostadsrum i ett. I det nyare huset
Klämman bestod däremot varje lägenhet av ett
rum och kök.

Kulturmiljö
Området genomflyts av Haddeboån som rinner
från Östersjön österut mot Glottrakärret. Från
norr ansluter Kvarnbäcken. I områdets mitt finns

två vattensamlingar, Dammen och Spångkärret. Ter-
rängen sluttar ned mot vattendragen, där spåren
av den gamla industrimiljön finns kvar i form av
damm- och byggnadsruiner. Höjdnivån i området
ligger mellan ca 95-115 meter över havet.

Vid Nedra Haddebo strålar vägarna från
Glottra och Hjortkvarn samman för att vid Övra
Haddebo återigen delas upp i tre, där en sträcker
sig söderut mot Gryt, den andra norrut mot Östra
Hjärta och den tredje västerut mot Närkesberg.

Lämningarna efter själva bruksområdet breder
ut sig på båda sidorna om bäcken, mellan Dam-
men och Spångkärret, och avgränsas i norr av
vallar. Här finns ett femtontal ruiner och en stor
del av marken är täckt av slagg. Bruksbyggna-
derna låg invid det vattenfall bäcken bildar strax
nedanför bron.

Ruinerna efter Smältsmedjan och valsverket
återfinns närmast dammen och den mekaniska
verkstaden och gjuteriet nedanför. Intill smedjan
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har det även funnits två stora kolhus och ett min-
dre hus som kallades Labbit, där smederna kunde
vila ut. Av alla dessa byggnader finns idag bara
ruiner kvar. Den bäst bevarade ruinen är efter
gjuteriet, med murar uppförda med block av väll-
ugnsslagg. Väster om gjuteriet finns fortfarande
kraftstationsbyggnaden bevarad, en mindre bygg-
nad från 1800-talets slut, med vitputsade väggar
av tegel. Ännu längre västerut återfinns platsen
för ramsågen, vilken dock aldrig blev färdig. Strax
intill återfinns tvättstugan, även den en vitputsad
tegelbyggnad från 1800-talets slut.

Nedra Haddebo ligger avskild från bruksom-
rådet av Spångkärret, en utvidgning av Haddebo-
ån. Den gamla herrgårdsbyggnaden revs i slutet på
1930-talet. På dess plats uppfördes under 1900-
talets senare del en ny herrgårdsbyggnad i trä,
med tydlig inspiration av den gamla karolinska
herrgårdsbyggnaden vid Övra Haddebo. Öster om
herrgården ligger några bostadshus, varav det ena
är ett putsat timmerhus i två våningar från mitten
av 1800-talet och det andra en faluröd tvåvå-
ningsbyggnad. Den senare har troligen fungerat
som arbetarbostad. Strax intill ligger också Had-
debo fd skola, en vinkelbyggnad från 1890-talet i
en och en halv våning, med faluröd liggande och
stående panel.

Ovanför avtagsvägen mot Gryt ligger Övra
Haddebo. Av herrgårdens bebyggelse finns idag
inget kvar. Själva herrgården, som låg på vägens
norra sida, brann ner 1941. Strax söder om vägen
låg tidigare brukshandeln samt herrgårdens
ekonomilängor.

Drygt hundra meter västerut, alldeles invid
vägen, ligger två av brukets fd arbetarbostäder,
Fridhem och Klämman. Båda är faluröda längor i
två våningar, troligen byggda någon gång under
1800-talets slut. Norr om dessa, på andra sidan
bäcken, återfinns ytterligare tre fd arbetarbostä-
der, bestående av små faluröda stugor i en, res-
pektive en och en halv våning.

I jämförelse med 1864-71 års häradskarta har
odlingsmarken i området minskat med ungefär
hälften fram till sekelskiftet 2000. Det kvarva-
rande öppna odlingslandskapet ligger koncentre-
rat invid bebyggelsen vid Övra och Nedra Hadde-
bo.

Med sina bevarade arbetarbostäder och ruiner
efter verkstäder och kolhus berättar kulturmiljön
vid Haddebo om traktens långa brukshistoria och
får därför anses vara av mycket högt kulturhisto-
riskt värde.

29 Haddebo
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29 Haddebo
Socken/Församling: Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 64, 095 65/9F 6e, 9F 6f
Koordinater: X 6532420/Y 1474900

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och väg-
renar hållas öppna och rena från sly.
- Miljön kring industrilämningarna bör hållas öppna och
vårdas. Ruinerna bör hållas fria från träd och buskar.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ur-
sprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande

miljön vad gäller byggnadens utformning och placering.
- För att ge industrilämningsmiljöerna ett ökat pedagogiskt
värde bör informationsskyltar finnas på platsen.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
27 Haddebo 2:32 (tidigare Haddebo 2:1), bostadshus, bod
28 Haddebo 1:15, 1:17, 1:18, 1:19, 2:24, två fd arbetar-
bostäder, ekonomibyggnader och ruin efter Övre Haddebo
herrgård, den gamla affären och gjuteriet
29 Haddebo 1:16, 1:10, 1:14 (tidigare Haddebo 1:6, 1:10,
1:11), två bostadshus, Haddebo fd skola, ekonomibyggna-
der

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:65 Haddebo

Industrimiljö

Några kilometer öster om Tisaren, omgiven av
väldiga barrskogar, ligger den gamla bruksmiljön
Skogaholm.

Historik
Skogaholm var ett av de medelstora bruk som
uppstod i Närke under 1600-talet, järnets århund-
rade. I brukets närhet fanns alla nödvändiga för-
utsättningar för en lyckad bruksdrift: ett vatten-
drag med tillräcklig fallhöjd, god tillgång på kol-
ved, närhet till bra järnmalm (Skålegruvorna)
samt en hammare för tackjärn.

Skogaholm bildades under 1630-talet, då Gert
Wissmar köpte upp och slog samman hemmanen
Skoga, Emta och Emtsätter till en enhet. Emta var
en renodlad jordbruksegendom. I Skogas ekonomi
ingick förutom jordbruk även järnframställning.
Enligt en karta från 1635 fanns då en hammar-
smedja vid Östra Å. Under 1640-talet grundades
Skogaholms bruk av Zacharias Rinkstadius, som då
anlade Skoga stångjärnshammare vid ett litet vatten-
fall i Skoga ström. För att kunna producera eget

30 Skogaholm
     och Östra Å

tackjärn anlades 1643 en masugn invid Tisarens
utlopp, i samarbete med delägarna i Skålegruvan.
Masugnen fick namnet Östra Å. Malmen hämta-
des i huvudsak från Skåle gruvor men även från
Nora och Lerbäcks bergslag. Från de senare trans-
porterades malmen till Östra Å med släde på vin-
tern eller till Åsbro, för att därifrån fraktas över
Tisaren på pråmar. För att pråmarna skulle kunna
ta sig ända fram till masugnen fanns en sluss i
Skogaån. Fyrtio år senare ersattes masugnen med
en ny och större masugn en bit längre österut i
vattendraget.

En ny stångjärnshammare, Carlshammaren, an-
lades på 1740-talet nedanför Skogasjön. Ungefär
samtidigt anlades även en knipphammare på åns
norra sida, uppe vid Skogaholm. 1798 flyttades
Carlshammaren upp till själva bruket, där en ny
stor stångjärnssmedja uppfördes på åns södra sida.
En tredje stångjärnshammare tillkom 1837. Då
låg på åns norra sida, förutom spik- och knipp-
smedjan, även en såg. 1879 flyttas masugnen vid
Östra Å ännu en bit längre ner i ån.

Minst lika viktigt som bruksrörelsen var Sko-
gaholms skogs- och jordbruk, vilket inte minst
försåg bruket med de stora mängder kol som gick
åt både i hammaren och masugnen. Från skogarna
i söder flottades timmer ner till Skogasjön via
Skepphulta flottled. Flottleden utgjordes av en rätad
bäck, försedd med flottningsrännor i trä, i vilken
vattenflödet reglerades med hjälp av en fördäm-
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Skogaholms bruk och Östra Å

ning uppe vid Niagara. En hästbana fanns mellan
Skogaholm och Östra Å, vilken transporterade
järn och timmer mellan bruket och masugnen.

Ett sågverk ska enligt uppgift även ha funnits
vid masugnen. Till bruket hörde under 1800-talet
även en kvarn och ett tegelbruk. Kvarnen låg en
bit väster om bruket medan tegelbruket låg vid
Mellankvarn, strax väster om Lagmansbacka. Till
Skogaholm hörde dessutom ett stort antal torp
som försåg bruket med arbetskraft och utförde
diverse sysslor som kolning, vedhuggning, körslor
m m. Jordbruket utökades under åren genom
nyodlingar och inköp av hemman, främst under
1800-talet då bl a Vissboda egendom slogs sam-
man med Skogaholm.

Bruksverksamheten vid Skogaholm nådde sin
topp under högkonjunkturen på 1870-talet, för att
sedan avta och slutligen upphöra helt under 1920-
talet. Masugnen, som 1920 blivit återuppbyggd
efter en brand, blåstes ned 1925. Fem år senare
var hela anläggningen riven. Under 1930-talet
raserades även flera av byggnaderna vid själva
bruket, bl a stångjärnshammaren. Under 1940-
talet uppfördes två vattenkraftstationer utefter
Skogaån, vid hyttdammen och Smedjefallet.

Skogaholms bruk och jordbruk drevs i 126 år
(1689-1815) av släkten Wennerstedt. 1833 var
dock brukspatronernas tid vid Skogaholm till
ända. Ekonomiska svårigheter tvingade dåva-
rande ägaren Carl Armfeldt att sälja bruket. Några

år tillhörde bruket ett mindre konsortium men
1841 bildades ett bolag som drev bruket fram till
1903, då det uppköptes av Skyllbergs bruk.

Den första sätesgården vid Skogaholm byggdes
troligen på 1630-talet. Gården förlades till västra
stranden av Skogasjön, tidigare kallad Emptasjön,
där Emptas och Skogas ägor gränsade intill varan-
dra. Kring 1680-talet ersattes den gamla sätes-
gården med en ny knuttimrad huvudbyggnad i en
våning med säteritak. En tid senare försågs bygg-
naden med två hörnpaviljonger, troligen med går-
den Stora Lassåna som förebild. 1780 byggdes en
pampig stenflygel och under 1790-talet försågs
huvudbyggnadens fasader med ljus puts och en
gustaviansk interiör. Sedan bruket övergått i
bolagsägo kom huvudbyggnaden vid Skogaholm
att användas som pensionärshem en tid. 1929
donerades huvudbyggnaden till Skansen, dit den
flyttades året efter. Herrgårdens ekonomilängor
flyttades med tiden fram till själva bruksplatsen,
troligen kring 1900-talets början. Några år tidi-
gare, 1875, uppfördes en skola i Skogaholm.

Det gamla namnet Skoga finns belagt sedan
1500-talet och dess betydelse torde inte vara sär-
skilt svårförklarad, med tanke på läget mitt i den
väldiga barrskogen öster om Tisaren. Under 1600-
talet, då de båda hemmanen Skoga och Emta
slogs samman, tillades den för herrgårdar typiska
efterleden -holm, vilket skapade namnet Skogaholm.
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Den kvarvarande flygelbyggnaden vid Skogaholms herrgård

Kulturmiljö
Djupt inne i den täta barrskogen, nära gränsen till
Hallsbergs socken, ligger den gamla bruksmiljön
Skogaholm. Landskapet kring Skogaholm är kupe-
rat och blockigt och ligger på en höjd över havet
mellan ca 80 och 110 meter. Genom området
slingrar sig Skogaån i väst-östlig riktning. Det som
på 1864-71 års häradskarta är markerat som ängs-
mark består idag i huvudsak av lövskog. Större
delen av det sena 1800-talets åkrar är dock fortfa-
rande i bruk.

Vid Östra Å i Hallsbergs socken återfinns rui-
nerna efter brukets masugnar. Ruinen efter den
sista masugnen ligger strax söder om det nuva-
rande kraftverket. Den runda stensockeln utgör
rester av rostugnen. Söder om vägen finns rester
av en slaggvarp. Ruinerna efter 1680-talets mas-
ugn, vilken var en mulltimmerhytta likt Trehör-
nings masugn i Mariedamm, återfinns ca 250 me-
ter västerut. Ruinerna består av nedre delen av
masugnens kallmurade stensockel samt rester av
rostugnen i form av en sockel. Troligen ändrades

Fd arbetarbostäder vid Skogaholm

åns läge i samband med att masugnen flyttades,
eftersom vattnet idag flyter fram alldeles intill
ruinen. Eventuella lämningar efter den första
masugnen borde finnas någonstans i närheten av
slussen vid Östra Å.

Av själva bruket finns, förutom den stora dam-
men, i stort sett bara ruiner kvar idag. På åns
norra sida ligger en stor putsad byggnad som idag
inrymmer en smedja. Byggnaden kan tidigare ha
utgjort den gamla spik- och knippsmedjan eller
vara uppförd senare på dess grund. Bakom bygg-
naden ligger ett kraftverk och mitt emot, på åns
södra sida, återfinns ruinerna efter stångjärns-
smedjan.

På dammens södra sida ligger den gamla dis-
ponentbostaden, även kallad Skogaholms gård.
Byggnaden uppfördes troligen någon gång på
1880-talet och är i två våningar. Fasaden är delvis
klädd med fjällpanel, delvis putsad. Kring bruks-
platsen ligger flera fd arbetarbostäder från 1800-
talets slut och 1900-talets början. Bostadshusen
är i två våningar med faluröda träpaneler och om-
ges ett antal ekonomibyggnader. Söder om vägen
ligger några senare tillkomna bostadshus, bl a
några i tegel. Här återfinns även den gamla kon-
sumaffären. Strax öster om bruksområdet ligger
resterna efter Skogaholms kvarn med tillhörande
dammvall.

I skogarna kring bruket återfinns en del av den
torpbebyggelse som tidigare hörde till bruket, fö-
reträdesvis mindre faluröda enkelstugor, vars till-
hörande ängs- och odlingsmark i dag för det mesta
är igenvuxna. I området finns även ett flertal läm-
ningar efter nedlagda torp. Vid Niagara, som lig-
ger drygt två kilometer söder om Skogaholm, åter-
finns resterna efter den dammanläggning som an-
vändes vid timmerflottning i bäcken ner mot
Skogasjön.

Invid Skogasjöns västra strand ligger flygel-
byggnaden samt övriga lämningar efter Skoga-
holms herrgård. Platsen är omsluten av tät löv-
och barrskog samt ett flertal kärr. Genom den för-
vuxna gamla parken når man på en smal väg fram
till den gamla gårdsplatsen, där en förhöjning av
marken avslöjar var huvudbyggnaden tidigare
stod. Kvar på gården finns den brunrosa putsade
stenflygeln i två våningar, ruinerna efter de övriga
byggnaderna som hörde till gården samt en min-
nessten över Carl Gustaf  Wennerstedt och hans
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30 Skogaholm och Östra Å

hustru Ebba Magdalena Hjerta. Invid vägen upp
mot Skepphulta ligger en grop som enligt uppgift
ska vara en varggrop.

Området kring Skogaholm är rik på lämningar
som vittnar om traktens långa brukshistoria och
utgör därför en kulturmiljö av mycket högt kultur-
historiskt värde.

30 Skogaholm och Östra Å
Socken/Församling: Hallsberg, Svennevad
Ekonomiskt kartblad:9F 9d, 9F8d, 9F 9e, 9F 8e/095 93, 095
83, 095 94, 095 84
Koordinater: X 6544340/Y

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ur-
sprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, färg och placering.
- Miljön kring industrilämningarna bör hållas öppen och
vårdas. Ruinerna bör likaså hållas fria från träd och buskar

- För att ge miljön ett ökat pedagogiskt värde bör
informationsskyltar finnas.
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och väg-
renar hållas öppna och rena från sly.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kultur-
minnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
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- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika ska-
dor på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.

Värdefulla objekt och miljöer i andra invente-
ringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
45 Skogaholm 2:18 (tidigare Skogaholm 2:1), Skogaholms
herrgård, herrgårdsflygel
46 Skogaholm 2:1, 2:15, 2:27, 2:5, 2:8 (tidigare Skogaholm
1:1, Ämta 1:1), Skogaholms gård, fd disponentbostad, arbetar-
bostäder, bod och ekonomilänga
49 Skogaholm 2:20 (tidigare Skogaholm 1:1, Ämta 1:1),
Ämta, bostadshus, bod och ekonomilänga
51 Skogaholm 3:1 (tidigare Skogaholms skola 1:1), Labyrin-
ten, fd Skogaholms skola, fd lärarbostad/småskola

70 (Hallsbergs socken) Viken 2:32 (tidigare Viken 2:1), Fiskar-
torp, bostadshus
71 (Hallsbergs socken) Viken 2:2, bostadshus, bod. Bostads-
huset tillbyggt under 1900-talets slut. Ytterligare byggnader
flyttade till platsen, bl a en ladugård från Deje

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
123 Masugnsruin och slaggvarp
124 Masugnsruin, slaggvarp samt rest efter rostugn
133 grund efter timmertorkhus till sågverk

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:52 Ämta


