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Kalmar läns museums bebyggelseenhet utför antikvarisk medverkan vid 
förändringar och renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/
bebyggelsemiljöer. Flera medarbetare är också certifierade som sakkunnig 
kontrollant av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. 

Kalmar läns museum kan även erbjuda expertis inom exempelvis land- 
och marinarkeologi, konservering och kulturmiljöpedagogik. 

www.kalmarlansmuseum.se

KUL-kontroll – vad är det?

Den nya Plan- och Bygglagen (PBL) började gälla den 2 maj 2011. Sakkun-
nig kontroll av kulturvärden s.k. KUL-kontroll grundar sig i Boverkets 
föreskrift BFS 2011:15 KUL 2 och är tillämpbar för de villkor som ställs 
om antikvarisk medverkan. 

Antikvarisk medverkan genom KUL-kontroll verifierar att samhällets 
krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses. I byggprocessen 
tillför antikvarien kunskap om de kulturhistoriska värdena och hur de tar 
sig uttryck i det enskilda objektet.
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Karta med det aktuella området markerat med streckad röd linje. Källa: Kalmar kommun.
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för att konstatera om det finns förhistoriska 
lämningar. 

De södra delarna av området omfattas av 
en stadsplan från 1967. Området har också 
uppmärksammats i flera utredningar. År 1980 
gjorde länsmuseet en kulturhistorisk utred-
ning där det aktuella området ingick som en 
del i arbetet. Man konstaterade då att områ-
det utmed Kapten Karlssons väg hade ett högt 
kulturhistoriskt värde, men att det var möjligt 
med viss kompletteringsbebyggelse. Mycket 
stort värde tillskrevs de fyra välbevarade äldre 
byggnader som fanns utmed vägen och som 
man ansåg som goda exempel på 1800-talets 
agrara byggnadstraditioner i området kring 
Kalmar. 

Även Kalmar kommun har gjort utredningar 
för området bland annat Norra Kalmar Över-
siktlig områdesplan från 1980 samt Program 
för Norra Kalmar från 2005. Båda rapporter-
na är planeringsunderlag för utvecklingen av 
norra Kalmar. I den översiktliga områdespla-
nen från 1980 har den kulturhistoriska utred-
ningens synpunkter arbetats in och dessa också 
överförts till programmet från 2005. Området 
ses som värdefullt men att det är möjligt att 
göra tillägg med ny bebyggelse. Sedan två ar-
keologiska utredningarna uppmärksammat 
lämningarna i området betonas även dessa i 
den senare rapporten. Även stenmurar, lands-
vägens gamla sträckning samt topografin utpe-
kas som värdefulla. Dessa faktorer anser man 
bör bli viktiga utgångspunkter i den framtida 
planeringen av området.

Uppdragets bakgrund
Utredningen över Karlssons äng har tagits 
fram på uppdrag av Kalmar kommun inför ar-
betet med ny detaljplan för området. Syftet är 
att ge en historisk bakgrund till området och 
dess bebyggelse med omgivande landskap. Ar-
bete ska också ge förslag på hur de kulturhis-
toriska värdena kan beaktas i planarbetet samt 
ge övergripande antikvariska rekommendatio-
ner avseende planbestämmelser för befintlig 
bebyggelse. Utredningsarbetet har bestått av 
arkiv- och kartstudier, fältbesök på plats med 
fotografering samt rapportskrivning. De aktu-
ella fastigheterna har inte besiktigats interiört. 

Områdesbeskrivning och karta
Idag är endast en mindre del av området be-
byggt. Bebyggelsen ligger samlad i området 
sydvästra hörn, utmed Kapten Karlssons väg, 
som utgör ett mindre avsnitt av den gamla riks-
vägen från Kalmar och norrut. Just här har 
den gamla sträckningen bevarats. Bebyggelsen 
är åldersmässigt blandad med inslag av äldre 
bebyggelse. Norra delen av området består av 
igenväxande odlingsmark och mot söder ett 
större lövskogsområde.

Aktuell skyddsstatus
Två arkeologiska utredningar från 1993 kon-
staterar att det i området finns en fornlämning 
bestående av boplatslämningar samt ytterli-
gare fyra platser som närmare bör undersökas 

Inledning
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Karta över Kapten Karlssons väg med fastighetsbeteckningar och det aktuella området markerat med streckad röd linje. 
Källa: Kalmar kommun.
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Kulturhistoriskt värde
I en kulturhistorisk utredning definieras vilka 
kulturhistoriska värden en byggnad eller en 
plats har. Kulturhistoriskt värde är inget ab-
solut värde utan ett komplext begrepp som 
omfattar olika typer av värden. Dessa värden 
byggs upp av många olika egenskaper hos de 
objekt eller den miljö som värderas. Definitio-
nen av de olika värdena går ofta in i varandra 
och kan inte renodlas.

Utifrån de sammanställda uppgifterna i 
denna rapport har en rad kulturhistoriska vär-
den definierats, vilka grundar sig på betydelse-
fulla karaktärsdrag och kvalitéer hos enskilda 
fastigheter och den sammanhängande miljön. 
Sådana karaktärsdrag och kvaliteter kan bestå 
i upplevelsevärden lika väl som så kallade do-
kumentvärden. 

Vy över Karlssons äng mot söder med vattentornet till vänster i bild.

V Ö

© Samhällsbyggnadskontoret,  2015
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Karta som redovisar fornlämningar, landsvägens sträckning och dike genom Karlssons äng. Aktuellt område markerat med 
streckad röd linje. Grundkarta: Kalmar kommun.
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Under stenåldern var området ett skärgårds-
landskap med flera öar. Här fanns goda möjlig-
heter för människor att fiska och jaga säl. Under 
perioder bodde man ute på öarna på tillfälliga 
boplatser. Under brons- och järnåldern höjdes 
landskapet ur havet. De fuktiga markerna bör 
ha erbjudit bra bete för boskapen. I områdets 
västra del finns fornlämningen Kalmar 115 
registrerad i fornlämningsregistret. Det är en 
möjlig boplats där man i samband med arkeo-
logiska undersökningar i början på 1990-talet 
hittade avslag av flinta, kvarts och porfyr. Den 
arkeologiska förundersökning som gjorts i om-
rådet säger också att här finns flera intressanta 
boplatslägen. Fler okända fornlämningar kan 
alltså finnas i området. 

Under medeltiden blev byarnas strukturer 
tydligare. Byn Berga var en av de större byarna. 
Den omtalas första gången i det skriftliga käll-
materialet 1299. Då fanns här flera gårdar. An-
ledningen till den tidiga skriftliga noteringen 
om Berga är att en kvinna vid namn Bengta 
Holmsdotter donerat jord till det nyinstiftade 
nunneklostret i Kalmar. Den tidiga skriftliga 
dateringen av Berga talar för att fanns en by 
här redan under järnåldern.  

Centrum för den medeltida byn Berga låg 
väster om nuvarande Norra vägen. Den äldsta 
kända kartan för Berga by är från storskiftet 
11760. Kartan visar byns läge och jordbruks-
mark väster om dåvarande landsvägen, idag 
Kapten Karlssons väg. Bebyggelsen ligger väl 

1 Storskiftet beslutades 1757 och innebar att bondens ägor 
samlades i färre skiften.

Historik

samlad i en radby. Mellan byn och landsvägen 
fanns ”Rudedamm” alltså odlingar av fisk. 
Norr om dammen, utmed landsvägen, finns en 
grupp byggnader markerade på kartan. Intill 
byggnaderna står inskrivet krog och båtsmans-
stugor. Här har alltså funnits en krog där de 
resande kunnat rasta och hästar och andra 
dragdjur kunde dricka i dammen. Båtsmans-
stugorna var Berga bys två båtsmansrusthåll2 
med bostad och litet jordbruk för byns båts-
män. Enligt en artikel i Christoffersgillets krö-
nika från 1998 fanns det ytterligare ett antal 
stugor på platsen. Samlingen av stugor kallas 
i artikeln för ”Dahlmans stugor” men namnet 
har inte gått att verifiera på någon karta eller i 
kyrkobokföringsmaterialet. 

Storskiftet 1760 innebar att byns jordbruks-
mark skiftades men skog och fiske förblev en 
gemensam angelägenhet för byns bönder. 
Fisket var ett mycket viktigt komplement till 
jordbruket och vid den tiden på året då fisken 
gick till eller det var lite lugnare i jordbruket 
ordnade man gemensamt fiske med större red-
skap som till exempel notdragning3. Vid sidan 
om den viktiga kommunikationsleden i nord-
sydlig riktning som landsvägen utgjorde har 
det alltså också funnits en kommunikation i 
öst-västlig riktning mellan byn och havet.

2 Båtsmansrusthållet innebar att en eller flera bönder tillsam-
mans utrustades och avlönade en båtsman genom att förse honom 
med ett litet torp.

3 Notdragning är en fiskemetod där fisken dras samman i ett nät.
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Utsnitt av karta från 1760 som visar radbyn markerad med svart ring. Utredningsområdet ligger nordost om byn och finns 
inte med på kartan. Källa: Lantmäteriet.
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Utsnitt av karta från laga skifte av byns utmarker 1845. Svart streckad linje visar utredningsområdet. Källa: Lantmäteriet.

Utsnitt av karta från 1818. Svart streckad linje visar utredningsområdet. Källa: Lantmäteriet.
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Utsnitt av ekonomiska kartan från 1930-talet. Karlssons väg markerad med rött. Utredningsområdet markerat med en vit 
streckad linje. Källa: Lantmäteriet

Ett nytt skifte, enskiftet4, genomfördes i 
Berga 1818. Det innebar att radbyn splittrades 
och byns gårdar flyttade ut på byns mark med 
jordbruksmarken samlad kring gården. Platsen 
där krogen och båtsmansrusthållen låg blev nu 
platsen för gården Berga nr 3. Byns utmarker, 
det vill säga skog och fiske, skiftades först i och 
med laga skifte5 1845.

Den nya gårdsbildningen verkar inte ha 
påverkat den bebyggelse som redan fanns ut-
med landsvägen. Under hela slutet av 1800-ta-
let och början av 1900-talet fanns flera olika 

4 Enskiftet beslutades 1807. Radikalare skiftesreform än stor-
skiftet. Marken skulle helst samlas i ett enda skifte och gårdarna 
flyttades ut ur byn. Genomfördes främst i jordbruksbygder.

5 Laga skifte beslutades 1827. Marken skulle samlas i ett fåtal 
skiften. Även skog och fiskevatten skiftades. Gårdar flyttades.

små lägenheter, torp eller backstugor6 på byns 
marker och flera av dessa var belägna utmed 
landsvägen. De flesta av dessa byggnader är 
idag försvunna. Av husförhörslängderna att 
döma var det dels statare7 och lantarbetare 
som bodde här samt flera trädgårdsarbetare. I 
Berga med omnejd fanns flera handelsträdgår-
dar som försåg staden med grönsaker, frukt 
och blommor.   

Genom det som idag kallas Karlssons äng 
går ett dike. Detta finns redovisat på den ekono-
miska kartan från 1930-talet. Även på kartan 
från lagaskiftet 1845 kan man i återgivningen 

6 En backstuga är en enkel stuga på ofri grund som delvis kan 
vara nergrävd i marken. Bostad åt fattiga och gamla.

7 Stataren var en gift lantarbetare som fick sin lön i natura det 
vill säga i form av bostad, ved och livsmedel.
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Södra delen av Kapten Karlssons väg 2015.

av den skiftade utmarken se det aktuella diket. 
Någon gång efter enskiftet 1818 har inägomar-
ken, det vill säga åkermarken, som idag utgör 
Karlssons äng alltså dikats ut. Det var dock 
fortfarande ett ganska sankt område. Perso-
ner som växte upp i området på 1930-40-talet 
minns att man blöta år kunde åka skridskor på 
Karlssons äng. 

Den vägsträckning som idag utgör Kapten 
Karlssons väg var ursprungligen en del av lands-
vägen mellan Kalmar och Stockholm. Denna 
fick status som riksväg redan på 1500-talet 
och är alltså en mycket gammal kommunika-
tionsled. På 1930-talet byggdes Norra vägen 
som blev den nya förbindelselänken norrut från 
Kalmars centrum. Stora delar av den gamla 
landsvägens sträckning försvann i och med 

att den nya vägen byggdes och marken togs i 
anspråk för annat. Men här vid Kapten Karls-
sons väg och längre norrut mot Krafslösa finns 
en del av den gamla landsvägen kvar med ur-
sprunglig sträckning. 

Vem var Karlsson som gav namn åt såväl 
vägen som ängen? Från tidigt 1800-tal ägdes 
den utskiftade gården Berga nr 3 av en familj 
som hette Karlsson. Den mest framträdande av 
dem var den tredje generationen på gården som 
hette Karl Karlsson. Han var aktiv i ledningen 
för Kalmar stad under främst 1930-40-talet. 
Under andra världskriget var han kapten inom 
den försvarsorganisation som kallades för 
Landstormen. Landstormen var en organisa-
tion för att skydda viktiga lokala anläggningar 
som kommunikationer eller fästningar, i syn-
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Flygfoto med inlagda årtal för när vägar och bostadsområden tillkommit. Aktuellt område markerat med röd streckad 
linje. Källa: Kalmar kommun

nerhet under tiden den reguljära armen mobili-
serades. Organisationen avskaffades i och med 
försvarsbeslutet 1942 och uppgifterna övertogs 
av den nya hemvärnsorganisationen som vuxit 
fram. När den gamla landsvägssträckningen i 
det aktuella området skulle få ett nytt namn 
valde man att valde man att kalla den för Kap-
ten Karlssons väg efter Karl Karlsson. Namnet 
Kvarnkullen härrör från den kvarn som i näs-
tan 100 år fanns på platsen. 

Kring sekelskiftet och in på 1900-talet var 
Berga fortfarande en bondby med jordbruk. 
Man hade en del gemensamma angelägenheter. 
Bland annat ska byalaget haft en stenkross som 
stod uppställd på Karlssons äng. I korsningen 
Norra vägen och nuvarande Norrlidsvägen 
fanns också ett gemensamt sågverk som sköt-
tes av båtsmannen Vimpel som bodde i Krafs-
lösa och som gett namn till bostadsområdet 
Vimpeltorpet. Sågverket låg vid Berga floe, en 

göl som var en rest av 1700-talets damm för ru-
dor. Gölen är idag helt bort liksom sågverket.

Från 1967 finns en gällande stadsplan som 
omfattar kvarteret Vätten. För kvarteret Vät-
ten säger planen att området kan bebyggas 
med friliggande bostadshus med max två vå-
ningar. Kvarteret har också beteckningen C 
som står för att man avser att låta området 
förbli ett kulturreservat. Denna stadsplans in-
tention har följts i kvarteret Vätten och även 
utmed de delar av Kapten Karlssons väg som 
inte omfattas av stadsplanen eller någon an-
nan detaljplan. 

Under 1900-talet har Kalmar stad vuxit på 
flera håll men i synnerhet mot norr. Områden 
som Oxhagen, Funkabo, Berga och Norrliden 
har blivit årsringar i stadens utvecklingshis-
toria. Området kring Karlssons äng var även 
det tänkt att bebyggas med bostäder men en 
markundersökning gjord av Vattenbyggnads-

0 100 200 m

© Samhällsbyggnadskontoret, 2015
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byrån i mitten av 1960-talet visade att marken 
var för sank för att varar lämplig för bostäder. 
Området har därför blivit kvar som en ”refug” 
mellan Norrliden och Brunnslätsvägen.  Idag 
består området av den begränsade bebyggelsen 
utmed Kapten Karlssons väg, en förväxt åker-
mark samt ett lövskogsområde i söder utmed 
Norrlidsvägen.

Under 00-talets andra hälft var planen att 
det kinesiska företaget Fanerdun Group AB 
skulle etablera sig i det gamla chokladlagret vid 
Snurrom. Planen var att bygga bostäder för de 
kineser som skulle arbeta i verksamheten på 
Kapten Karlssons äng. Det nya bostadskvar-
teret kallades Tehuset. När Fanerdunprojektet 
gick i konkurs avbröts planeringen.
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obebyggt område omgivet av vägar och nya 
bostadsområden.  

Av central betydelse för de kulturhistoriska 
värdena i området är den urgamla landsvä-
gens sträckning. Den är känd från 1500-ta-
let som vägen mellan Kalmar och Stockholm 
men kan mycket väl vara betydligt äldre. Den 
bevarade slingrande vägsträckningen har ut-
gjort en viktig kommunikationsled för Kal-
mar och kringliggande områden. Här har så-
väl kungliga personer, inhemska arméer och 
fiendetrupper, varor och vanligt folk färdats. 
Vägen utgör i sig själv en levande kulturhisto-
risk lämning. 

Området utmed den gamla landsvägen har 
tidigt bebyggts. Bebyggelsen som fanns före 
enskifte kan vi idag inte se spåren av. Den har 
ersatts med en tydligt lantligt präglad bebyg-
gelse med den utskiftade gården Berga 3 som 
ett nav tillsammans med kvarnanläggningen, 
etablerade i början av 1800-talet. Längs med 
den gamla Stockholmsvägen har moderna till-
lägg tillkommit.  Dessa moderna tillägg till be-
byggelsen har utgått från den befintliga äldre 
bebyggelsen och utifrån sin egen tid tolkat den-
na. Detta utgör idag områdets kulturhistoriska 
karaktär. Till denna hör även stenmurar och 
äldre träd. 

Såväl Karlssons äng som den äldre bebyggel-
sen utmed vägen har en nära koppling till den 
gamla Berga by. Byns gamla marker har använts 
för Kalmar stads expansion under 1900-talet. 
Stadsdelar som Berga, Norrliden och Svens-
knabbenområdet ligger på byns marker. 

Områdets kulturhistoriska värden
Området kring Kapten Karlssons väg och 
Karlssons äng har en lång historia som en plats 
där människor bott och hittat sin försörjning. 
De förhistoriska lämningar som finns i områ-
det visar på detta och på de goda förhållan-
den som människor i alla tider här har tagit 
tillvara. På grund av markförhållandena har 
Karlssons äng med anslutande skogsområde 
inte bebyggts utan fram till idag förblivit ett 

Byggnadshistorik och beskrivningar



Karlssons äng • Kalmar läns museum

19

Antikvariska rekommendationer
Insikten om de värden som finns utmed Kapten 
Karlssons väg har en historia som går tillbaka 
till stadsplanen från 1960-talet då delar av om-
rådet avsattes som kulturreservat. Ambitionen 
att värna områdets karaktär har därefter varit 
vägledande för bebyggelseutvecklingen.

• En planbestämmelse för skydd/varsam-
het införs i den nya detaljplanen avseende om-
rådet närmast kring Kapten Karlssons väg. 
Bestämmelsen bör gälla vägens sträckning, 
stenmurar, gamla träd samt bebyggelseområ-
det övergripande struktur och karaktär. Några 
enstaka nya tomter längs med gamla landsvä-
gen bedöms kunna tillskapas. Om så sker bör 
man sträva efter att nya tillägg anpassas efter 
befintlig karaktär, att tomterna inte görs för 
små och att bostadshus placeras vända mot den 

gamla landsvägen. Eventuella nya hus längs 
med vägen bör vara i en eller två våningar. 

• Vägen bör även fortsättningsvis vara ge-
nomfarbar med åtminstone cykel. 

• Viss obebyggd mark bör lämnas som en 
skyddszon mellan Kapten Karlssons väg och 
den nya planerade bebyggelsen på Karlssons 
äng för att inte otydligöra den gamla väg-
sträckningen.  

• Förhistoriska lämningar är skyddade en-
ligt Kulturmiljölagen och ska så långt möjligt 
bevaras. Om det inte är möjligt ska platsen un-
dersökas av arkeologer och dokumenteras inn-
an den tas bort. Länsstyrelsen kontaktas i alla 
ärenden rörande fornlämningar. Förekomsten 
av förhistoriska lämningar kan vara en tillgång 
och ger området en spännande historia att byg-
ga vidare på. 
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Vätten 4, Berga 3

Nybyggnadsår: ej känt
Ombyggnadsår: flyttat till platsen 1828, 
ombyggt början av 1980-talet
Arkitekt (ombyggnadsarkitekt): ej känt
Ursprunglig funktion: bostad
Stomme: timmerstomme

Historik

Beskrivning
Gården Berga nr 3 som var en av de gårdar som 
flyttades ut från den gamla radbyn (Berga) och 
som går att följa i det historiska källmaterialet. 
I husförhörslängderna8 för Kalmar landsför-

8 Husförhörslängd är en kyrkbok med uppgifter om innevånarna 
i en församling. Började föras under 1700-talet och ersattes 1895 
av församlingsbok.

samling finns antecknat vem som ägt och bott 
på gården under olika tider. Gården historia 
har också återgivits av Birger Carlsson i Sancte 
Christophers Gilles Chroenica från 1998. 

De äldsta husförhörslängderna är från 1821-
28 och då äger herr handelsmannen Magnus 
Hagenberg gården. Efter hans död omkring 
1825 övertog hans änka fru Sophia Heurlin 
gården. När hon sålde gården 1828 köptes den 
av mältaren Jonas Henrik Funkqvist som sex år 
senare sålde den vidare till lantbrukaren Carl 
Carlsson. Carl var gift med Jonas styvdotter 
Anna Chatarina. På gården verkar det då inte 
ha funnits något bostadshus som passade den 
unga familjen. Carl lät därför köpa ett hus i 
Stojby i Ryssby socken för 55 riksdaler. Huset 
märkets upp, plockades ner och flyttades till 
Berga där det återuppbyggdes. Carl och Anna 
fick tillsammans 13 barn men sju av dessa dog 
som spädbarn. 
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Det blev näst yngste sonen Gustaf Alfred 
Carlsson som tog över Berga nr 3. Han betala-
de 14 000 riksdaler samt ett årligt undantag för 
föräldrarna så länge de levde. Köpet var klart 
1875 och det var på flera sätt ett viktigt år för 
Gustaf Alfred. Då gifte han sig med Johanna 
Sofia Jonsdoter från Kvilla och en helt nybyggd 
ladugård stod färdig på gården.  Framtiden såg 
ljus ut för de nya, unga ägarna av Berga nr 3. 
Paret fick tillsammans tre barn, två döttrar och 
sonen Karl. Liksom i tidigare generationer blev 
det sonen som övertog gården. 1914 sålde Gus-
taf Alfred och Johanna Sofia gården till Karl 
och hans hustru Ida Sandell från Vittskövle i 
Skåne. 

Karl Karlsson var aktiv i styret av Kalmar 
stad och bland annat medlem av drätselkam-
maren och skolstyrelsen. Under andra världs-
kriget var han, som tidigare nämnt, kapten 
inom landstormen. Karl Karlsson är den som 
gett upphov till namnet Kapten Karlssons väg. 
Parallellt med sina uppdrag drev han också 
jordbruket men 1945 avvecklades det då går-
dens mark med undantag av hus och tomt sål-
des till Kalmar stad. Karl och Ida bodde kvar 
på Berga nr 3 fram till sin död 1970 respektive 
1977. Då köptes huset av sonsonen Bo Karls-
son och hans fru Marie. Det äldre hus som 
flyttades till platsen står kvar än idag men har 
naturligtvis moderniserats. I samband med att 
övriga byggnader inom kvarteret Vätten bygg-
des i början på 1980-talet (Vättern 5-9) gjordes 
ändringar exteriört som balkong, förenkling 
av verandans snickerier med mera. Från början 
ska huset ha varit målat rött med vita knutar 
men någon gång kring sekelskiftet målades det 
om med oljefärg och idag är det målat vitt. Ta-
ket är belagt med enkupigt lertegel. 

I gårdsmiljön fanns tidigare ekonomibygg-
nader. Av dessa återstår idag en mindre timrad 
byggnad med locklistpanel till höger framför 
bostadshuset. Till vänster står en liten stuga i 
skiftesverk som flyttades från ett läge längre sö-
derut på fastigheten i början av 1980-talet. De 
båda byggnaderna var ursprungligen målade 
röda med vita knutar men båda är idag svart-
målade med vita snickerier och gula dörrar.

Kulturhistoriska värden
Vätten 4, Berga 3, har ett högt kulturhistoriskt 
värde som en av gårdarna i Berga by. Gården 
var en av dem som vid enskiftet 1818 flyttades 
ut från radbyn. Genom att gården etablerades 
vid den gamla landsvägen ändrades områdets 
karaktär från en utmarksbebyggelse med krog 
och båtsmanstorp till jordbruk med anställda. 
Gårdens långa och väl kända historia gör den 
till en viktig del av Berga bys historia med per-
sonhistoriska inslag som också haft betydelse 
för Kalmar stad.  Mangårdsbyggnadens höga 
ålder och välbevarade uttryck gör den till en 
viktig del av den lantliga miljön utmed Kapten 
Karlssons väg. Till det bidrar också de båda 
uthusbyggnaderna som med sin placering idag 
bildar en helhet med mangårdsbyggnaden. 
Vätten 4, Berga 3, är en av de byggnader ut-
med Kapten Karlssons väg som stått som fö-
rebild för den nya bebyggelse som tillkom på 
1980-talet.

Antikvariska rekommendationer
Vätten 4, Berga 3 med bostadshus och två min-
dre byggnader bedöms utgöra särskilt värde-
fulla byggnader enligt Plan och bygglagen 8 
kap. 13§ och bör förses med skyddsbestämmel-
ser som skyddar mot rivning och förvanskning 
(q). Förvanskningsförbudet bör gälla exteriör 
och stomme. Gårdsmiljöns äldre träd och sten-
murar bör bevaras.
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Vätten 5-9

Nybyggnadsår: början av 1980-talet
Ombyggnadsår: mindre ändringar – till-
byggnad av uteplatser m m
Arkitekt (ombyggnadsarkitekt): ATRIO 
arkitekter
Ursprunglig funktion: bostad
Stomme: regelstomme

Historik

Beskrivning
I slutet av 1970-talet väcktes tanken på att 
utöka bebyggelsen i anslutning till Berga 3. 
Vintern 1979 tog ATRIO arkitekter fram två 
förslag till förtätning av bebyggelsen signerade 
Arne Delborn. Förslagen innebar att sju eller 
fem nya enbostadshus kunde uppföras. Det 

blev förslaget med fem bostadshus och två ga-
rage- och förrådsbyggnader som antogs. De 
nya husen anpassades stilmässigt efter det be-
fintliga äldre bostadshuset. Vätten 4, Berga 3, 
bevarade sitt läge. 

De nya bostadshusen uppfördes i början på 
1980-talet. Samtliga hus har locklistpanel. Tre 
av dem är målade vita medan de två övriga är 
målade i två olika gröna nyanser. Samtliga har 
tak av svart, tvåkupigt betongtegel. Garage-
byggnaderna har också de locklistpanel men 
är målade i rött med svarta snickerier.

Kulturhistoriska värden
De fem byggnaderna som utgör fastigheterna 
Vätten 5-9 har alla byggts med en tydlig avsikt 
att samspela med den äldre gårdsmiljön Vätten 
4, Berga 3. Proportioner, storlek och i viss mån 
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Atrios förslag till förtätning av bebyggelsen i kv Vätten. Förslaget till vänster genomfördes. Källa: Kalmar läns museums 
samlingar.
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Antikvariska rekommendationer
Husens ursprungliga karaktär bör bevaras. 
PBL:s krav om underhåll och varsamhet enligt 
8 kap 14 och 17§ gäller.

val av material är inspirerade av den äldre man-
gårdsbyggnadens utformning. Samtidigt är de 
fem husen ett uttryck för det tidiga 1980-talets 
tolkning av hur en agrart inspirerad bostads-
bebyggelse kan se ut. Trots likheterna med den 
äldre byggnaden är de ändå tydliga represen-
tanter för sin egen tid.
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Berga 10:31

Nybyggnadsår: okänt
Ombyggnadsår: 1951 tillbyggnad av ve-
randa, 1970 ytterligare tillbyggnad
Arkitekt (ombyggnadsarkitekt): -okänt
Ursprunglig funktion: bostad
Stomme: okänt

Historik

Beskrivning
Berga 10:31 är en av de äldre byggnaderna 
utmed Karlssons väg. Uppgifter om när huset 
byggdes saknas. Huset finns inte utmärkt på 
enskifteskartan från 1818 men på kartan från 
laga skifte från 1845 finns en byggnad på den 
här platsen. Troligen är det den byggnad som 
finns på platsen idag. Huset, som är en liten 
torpstuga, ska på 1930-talet ha använts som 
arbetarbostad av en av drängarna som var an-
ställd på Berga 3. Någon ytterligare informa-
tion om huset har inte gått att få fram. 

Bostadshuset på fastigheten är idag en min-
dre stuga som har byggts till vid åtminstone 

två olika tillfällen. Huset har en locklistpanel 
målad i rött med vita snickerier. Taket är belagt 
med tvåkupigt lertegel. På tomten finns också 
ett par mindre uthus vara ett troligen är av 
äldre datum. Det finns också en jordkällare.  

Kulturhistoriska värden
Trots att inte mycket är känt om huset har 
det genom sin ålder, karaktär och koppling 
till Berga 3 ett tydligt kulturhistoriskt värde. 
Den enkla torpbebyggelsen är idag ovanlig i så 
centrala lägen vilket bidrar till det kulturhisto-
riska värdet.

Antikvariska rekommendationer
Husens ursprungliga karaktär bör bevaras. 
PBL:s krav om underhåll och varsamhet enligt 
8 kap 14 och 17§ gäller. Till varsamhet hör här 
husets proportioner och traditionella material. 
Varsam tillbyggnad är möjlig under förutsätt-
ning att husets ursprungliga volym framträder.  
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Berga 10:33 och 10:34

Nybyggnadsår: 1982
Ombyggnadsår: -
Arkitekt (ombyggnadsarkitekt): okänt
Ursprunglig funktion: bostad
Stomme: regelstomme

Historik

Beskrivning
De båda fastigheterna styckades av från fastig-
heten Berga 10:32 i början av 1980-talet. Båda 
bostadshusen på de avstyckade tomterna har 
likheter med bostadshuset på Berga 10:32 men 
är också mycket typiska för det tidiga 1980-ta-
let med långt neddragna takfall, fönster utan 
spröjs och svart betongtegel på taket. På båda 
tomterna finns också en byggnad med förråd 
och garage. 

Kulturhistoriska värden
Berga 10:33 och 34 har båda byggts med av-
sikt att samspela med det äldre bostadshuset 
på Berga 10:32. Proportioner och storlek är in-
spirerade av den äldre bostadsbyggnadens ut-
formning. Samtidigt är de två husen ett uttryck 
för det tidiga 1980-talets tolkning av hur en 
lantligt inspirerad bostadsbebyggelse kan se ut. 
Trots likheterna med den äldre byggnaden är 
de ändå tydliga representanter för sin egen tid. 

Antikvariska rekommendationer
Husens ursprungliga karaktär bör bevaras. 
PBL:s krav om underhåll och varsamhet enligt 
8 kap 14 och 17§ gäller.
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ket och blev istället mjölnare och mältare. En 
mältare framställde den viktiga malten som an-
vändes för att brygga öl. Kvarnen fick ge namn 
åt kullen som än idag kallas för Kvarnkullen. 
Platsen kring kvarnen kallades kring sekelskif-
tet 1900 för Westerlundska planen efter sko-
makaren som byggde kvarnen. 

Jonas Westerlund ägde kvarnen fram till 
1848. Ägare av kvarnen har därefter varit:
- Claus Davidsson 1848-1860
- Gustaf Elfström 1860-63
- J Högstedt 1863-65
- C J Holmström 1865-70
- Per Magnus Håkansson och hans son 
  Albert 1870-

Familjen Håkansson ägde fastigheten i 
början av 1900-talet. Det är oklart när man 
slutade använda väderkvarnen. I församlings-

Berga 10:32, Kvarnkullen

Nybyggnadsår: sannolikt 1880-eller 1890-
tal
Ombyggnadsår: början av 1900-talet och 
troligen kring 1930
Arkitekt (ombyggnadsarkitekt): -
Ursprunglig funktion: bostad med kvarn 
på tomten
Stomme: plank- eller regelstomme

Historik

Beskrivning
Berga 10:32 är en av de äldsta bevarade fastig-
heterna utmed landsvägen och tillkom 1834-
35. På en kulle utmed landsvägen byggde en 
skomakare vid namn Jonas Westerlund en vä-
derkvarn. Han övergav därmed skomakaryr-
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Berga 10:32, Kvarnkullen.  Bilden är från slutet av 1800-talet. Till höger i bilden mjölnaren Per Magnus Håkansson med 
cykel och hund. Källa: Jan-Olof Karlsson, Nybro

Berga 10:32, 1908. Till höger Per Magnus Håkansson med 
hustrun Maria Gustava. Till vänster sonen Albert med 
hustrun Maria och barnen Ally och Arvid. I mitten hunden 
Boj. Källa : Jan-Olof Karlsson, Nybro.

Flygfoto Berga 10:32, troligen 1930-talet. Till höger 
bodlängan där charkuteriverksamheten bedrevs. Källa: 
Jan-Olof Karlsson, Nybro.
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övergång mot villastadens bebyggelse. En by 
på landet i stadsnära miljö. Liksom Vätten 4, 
Berga3, har bostadshuset fungerat som inspi-
ration för den närliggande bebyggelse som upp-
fördes i början av 1980-talet. Bostadshuset har 
förändrats sedan det uppfördes. Fasaden har 
reveterats och verandan har byggts in. Föränd-
ringarna hör samman med tiden då charkute-
rirörelsen blomstrade. Berga 10:32 bedöms ha 
ett högt kulturhistoriskt värde på grund av sin 
kända historia av allmänintresse dit även da-
gens bostadshus tydligt kan knytas.

Antikvariska rekommendationer
Berga 10:32 har en lång och intressant histo-
ria som påverkar den kulturhistoriska bedöm-
ningen av fastigheten. Bostadshuset bedöms 
vara en särskilt värdefull byggnad enligt Plan 
och Bygglagen 8 kap 13§ och bör förses med 
skyddsbestämmelser som skyddar mot rivning 
(q). 

böckerna står Albert noterad som slaktare från 
1902. Kvarnverksamheten upphörde dock de-
finitivt 1915 när kvarnen brann ner. På fastig-
heten fanns då ett äldre bostadshus. Enligt 
barnbarn till Per Magnus Håkansson är det 
troligen det bostadshus som finns på fastighe-
ten idag men Per Magnus ska ha gjort en större 
ombyggnad och modernisering av huset i bör-
jan av 1900-talet. På ett äldre fotografi från 
tiden kring sekelskiftet 1900, efter Per Magnus 
renovering, ser man att huset då hade en lig-
gande träpanel som var målad i en ljus oljefärg. 
Den putsade fasaden har troligen tillkommit på 
1930-talet. 

Slakteriverksamheten bedrevs i en bodlänga 
på tomten. Bostadshuset och boden kan ses på 
ett flygfoto, troligen från 1930-talet. Här fanns 
en korvbod där man hade korvstoppningsma-
skin, köttkvarn och stenbänkar. Produkterna 
såldes i en vagn på torget inne i Kalmar. Särskilt 
duktiga ska man ha varit på att göra isterband. 
Receptet på isterband såldes så småningom till 
Abrahamssons charkuterifabrik och lär tillver-
kas än idag. 

Bostadshuset är ett 1½-plans hus med put-
sad fasad avfärgad i vitt. Den ursprungliga 
glasverandan har byggts in och över den har 
en balkong tillkommit. Taket är belagt med 
tvåkupigt rött tegel.  

Kulturhistoriska värden
Berga 10:32 är en av de äldsta fastigheterna 
utmed Kapten Karlssons väg. Verksamheterna 
på platsen har gjort den omtalad. Kvarnen som 
tidigare fanns här var ett landmärke för om-
givningen och har också gett namn åt platsen, 
Kvarnkullen. Charkuterirörelsen var välkänd 
och har genererat ett kulinariskt kulturarv som 
lever kvar än idag. Liksom Berga 3 bidrar också 
Berga 10:32 till den lantliga miljön utmed Kap-
ten Karlssons väg men huset markerar också en 

Grinden till Berga 10:32 har samma utförande som på foto 
från 1908.
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Berga 10:35, Westerlundska stället

Nybyggnadsår: sannolikt 1830-talet
Ombyggnadsår: 1980-talet
Arkitekt (ombyggnadsarkitekt):  -
Ursprunglig funktion: bostad
Stomme: timmer?

Historik

Beskrivning
Även denna fastighet är en de fyra äldre som 
finns kvar utmed Kapten Karlssons väg. En-
ligt en uppgift i Birger Carlssons artikel i San-
cte Christoffers Gilles Chroenica ska huset 
ursprungligen ha kallats för Westerlundska 
stället vilket antyder att kvarnägaren Jonas 
Westerlund på något sätt har varit inblan-
dad i husets historia. På enskifteskartan från 

1818 finns kvarnens läge markerat. I anslut-
ning till kvarnen finns inga andra byggnader 
på den norra sidan av vägen. Däremot finns 
en byggnad söder om vägen vars läge överens-
stämmer med fastigheten Berga 10:35. Det är 
alltså möjligt att denna byggnad, alternativt en 
föregångare, fanns på platsen redan i början 
av 1800-talet. Namnet Westerlundska stället 
skulle i så fall ha samband med kvarnens förste 
ägare och troligen har detta varit mjölnarens 
bostad. Även på kartan från laga skifte finns 
byggnader på den här platsen. I anslutning till 
vad som troligen är dagens bostadshus finns då 
också en ladugårdsliknande byggnad. 

Muntliga uppgifter säger att i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet ska det 
Westerlundska stället ha fungerat som undan-
tag till Berga 3. Hit flyttade alltså den äldre 
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gamla timmerstommen finnas kvar vilket ändå 
skulle göra det möjligt att i framtiden till viss 
del återställa byggnaden i ett mer ursprungligt 
utförande. Renoveringen har skett i sen tid och 
det är därför troligt att även Berga 10:35, i sin 
ursprungligare utformning, tjänat som inspi-
ration för bebyggelsen i kvarteret Vätten. Den 
kopplingen är dock inte avläsbar idag. Byggna-
dens ålder och den del av dess historia som är 
känd ger dock byggnaden ett kulturhistoriskt 
värde.

Antikvariska rekommendationer
Husens ursprungliga karaktär bör bevaras. 
PBL:s krav om underhåll och varsamhet enligt 
8 kap 14 och 17§ gäller. Vid framtida renove-
ring och underhåll kan man med fördel återge 
byggnaden traditionella detaljer och material. 
På grund av husets förmodade höga ålder fö-
reslås också ett rivningsförbud för byggnaden.

generationen när en ny, ung familj skulle överta 
lantbruket på gården. 

Huset är idag mycket ombyggt. Verandan 
har byggts in och försetts med en våning till. 
Fönster, dörrar, panel och takmaterial har 
bytts ut. Enligt ett äldre fotografi förefaller hu-
set vid tiden kring sekelskiftet har varit målat 
rött med vita knutar men idag är det målat med 
oljefärg i en grön kulör med vita snickerier. 

Kulturhistoriska värden
Berga 10:35 är en av de äldsta byggnaderna 
utmed Karlssons väg. Exakt när den byggdes 
har inte gått att fastställa. Genom mer detal-
jerade undersökningar och dendrokronologisk 
provtagning skulle man kunna fastställa hu-
sets ålder. Bostadshuset har genomgått en ge-
nomgripande renovering som lett till att dess 
genuina karaktär åtminstone exteriört gått 
förlorad. Bakom nya material bör dock den 
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Otryckta källor

Kalmar kommun, kartunderlag m m 

Kalmar läns museums topografiska arkiv

Lantmäteriet, Historiska kartor

Riksarkivets söktjänst SVAR

Muntliga källor

Jan-Olof Karlsson, Nybro

Gunnar Magnusson, Kalmar

Lars-Göran Jönsson, Nybro

Tryckta källor

Carlsson, Birger ”Något om Berga by” ur 
Sancte Christophers Gilles CHroenica 
XXXIX, Kalmar 1998

Carlsson, Birger ”Kvarnen på Kvarnkullen” 
ur Sancte Christophers Gilles CHroenica 
XXXIX, Kalmar 1998

Carlsson, Birger ”Något om Berga by” ur 
Sancte Christophers Gilles CHroenica 
XXXIX, Kalmar 1998

Tjärvar, Bruno Allting har en ände men Kal-
mar län har två Prinfo Bergs 2013

Källförteckning
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Adress Telefon Fax E-post

Box 104, S-391 21 Kalmar 0480-45 13 00 0480-45 13 65 info@kalmarlansmuseum.se
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