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JANSBERG
Jansberg ligger intill Jansbergssjöns 
östra strand. Det är ett område rikt 
på fornlämningar från stenåldern och 
fram i historisk tid. I området ingår även 
hembygdsparken med ett urval av äldre 
byggnader flyttade hit från sina ur
sprungliga platser runt om i socknen.        

Jansberg är ett område som tar sin utgångs-
punkt i den mångfald av fornlämningar som 
finns här. De förhistoriska lämningarna 
vittnar om att människor har varit bosatta 
och verkat här på platsen i mer än 2000 år. 
Invid stranden finns resterna av en sten
åldersboplats. Norr om stenåldersboplatsen 
på sjöns östra sida finns två platser med 
järnåldersgravar samlade. De två platserna 
visar olika typer av gravformer som samtliga 
är daterade till järnåldern (ca. 500 f.Kr.-1000 
e.Kr.). Gravarna utgörs av ett röse, en sten-
sättning, två domarringar, en dös och en rest 
sten. De ligger i typiska höjdlägen i närhet 
till vattnet. På en udde i områdets sydvästra 
del finns även forntida åkrar som avgränsas 
av terrasskanter, åkerhak och vallar som 
berättar äldre tiders sätt att bruka marken.

Jättabron är en udde i Jansbergssjön. Tradi-
tionen säger att en jätte som bodde i Måråsa 
bokhult var på väg till Långaryds kyrka för att 
riva den. Med sig hade jätten en säck stenar, 
men det gick hål i säcken och stenarna föll ut 
och udden bildades. Berättelsen och namnet 
på udden är ett exempel på hur människor 

genom historien har gett namn eller benäm-
ningar till utmärkande landskapselement.

Vidare är Jansberg en miljö där människor 
från bygden själva valt att platsen ska förbli 
betydelsefull genom att förstärka den befint-
liga fornlämningsmiljön och själva skapa 
en kulturmiljö. 1938 bildades Långaryds 
hembygdsförening och hembygdsparkens 
första byggnad, en ryggåsstuga från Kambo, 
flyttades till platsen. Parken har sedan 
fyllts på med byggnader som hämtats runt 

om i socknen. De hitflyttade byggnaderna 
berättar om en svunnen tid och ett annat 
sätt att leva och har genom flytten och 
placeringen i parken fått en ny betydelse för 
människor i trakten. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Fornlämningarna och deras placering i 
förhållande till vattnet.

• Hembygdsparkens blandning av bygg-
nader inom den begränsade ytan.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Bebyggelsen och helhetsmiljön  vårdas 
fortsatt utifrån traditionella och bygg-
nadsvårdsmässiga aspekter.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.



93

JANSBERG  OMRÅDESAVGRÄNSNING



94

LANDERYD

9



95

LANDERYD
Landeryd är ett stationssamhälle som 
växte fram kring en mindre järnvägs
knutpunkt omkring sekelskiftet 1900. 
Sam hället utvecklades snabbt och 
hotell, affärs- och bostadshus uppför-
des i närhet till järnvägsstationen. I 
om rå det finns en rad bevarade byggna
der uppförda i en för stationssamhäll
en karak täristisk bebyggelsestruktur. 
Lande ryd är även utpekat som riksin
tresse för kulturmiljövården och sedan 
2018 är sta  tionshuset tillsammans 
med två intilliggande förråds byggnader 
skyddat som statligt byggnadsminne.    

Stationssamhället Landeryd växte fram 
kring järnvägsknutpunkten som uppkom då 
järnvägssträckningen Halmstad-Nässjö stod 
klar 1882 och senare Västra Centralbanan 
mellan Landeryd och Falköping.

Det nya samhället växte snabbt fram kring 
järnvägsstationen i början av 1900-talet. 
Bebyggelsen i Landeryd uppfördes främst 
utmed samhällets huvudgata, Centrum-
vägen, som löper parallellt med järnvägen 
i öst-västlig riktning. Samhällets centrum 
fick på så vis den för stationssamhällena 
karaktäristiska så kallade T-strukturen. 
Centrumvägen är taket i T till vilken affärs 
och bostadsbebyggelsen uppfördes och 
Järnvägsgatan är stapeln som avslutas med 

stationshuset. Denna struktur kan fortfa-
rande utläsas även om orten har vuxit och 
be byggelsen spridits åt fler riktningar.

I Landeryd finns det flera välbevarade bygg
nader som berättar om stationssamhäl lets 
uppkomsttid. Utmed Centrumvägen 
när  mast stationen skapades ett affärscen-
trum med byggnader med butikslokaler i 
bot ten plan. Det finns särskilt två exempel på 
äldre butikshus, som trots att de inte in rym-

mer någon verksamhet idag, tydligt för med-
lar sin forna funktion. Det är två trä hus i 
två våningar och där husens ena hörn mot 
gat an är av  kapat och försett med en trappa 
som leder upp till vad som tidigare var bu tik-
en. Det finns fler äldre affärs och bo stads
hus längs Centrumvägen men som under 
åren genomgått relativt stora förändringar. 

Skolan som uppfördes 1906 ligger en bit 
öster om centrum och järnvägen. Det är 
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ett två våningar högt trähus med samman-
bygg da flygelbyggnader, fasaderna är klädda 
med röda locklistpaneler och sadeltaket är 
täckt med tegelpannor. Norr om Centrum-
väg en uppfördes en missionskyrka 1915 och 
ytter ligare norrut byggdes Landeryds kapell 
1926.

Landeryd blev en stationeringsort för ett 
stort antal järnvägsanställda och HNJ (Halm-
stad-Nässjö Järnvägsaktiebolag) lät därför 
uppföra nio bostadshus under 1920- och 
30-talet. De placerades utmed Centrum-
vägens västra del. Idag finns fyra av husen 
bevarade. Det är stora träbyggnader i 1½ 
våning med locklistpaneler i en mörk kulör, 
branta lätt svängda mansardtak och öppna 
förstukvistar vid ingångarna.

Järnvägens bebyggelse ligger naturligt 
utmed spårområdet söder om Centrum-
vägen. Stationshuset uppfördes 1886 och 
byggdes ut 1906 i samband med Västra Cen-
tralbanans anslutning. Det är en tegelbygg-
nad i nygotisk stil i två våningar. Fasaderna 
är i gult tegel med hörn och fönsteromfatt-
ningar i rött tegel. Det finns även en välbe-
varad magasinsbyggnad intill stationshuset 
och två jordkällare. En bit västerut finns 
lokstallet och verkstaden med vändskiva 
bevarade. Lokstallet och verkstaden är 
utformade som cirkelsegment och uppförda 
i rött tegel. Här finns dessutom ett antal tåg-
vagnar och ett lok uppställt vilket förstärker 
upplevelsen av den äldre järnvägsmiljön. En 
promenadstig mellan verkstaden och statio-
nen binder samman miljön och gör området 
lättillgängligt.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH KVALITÉER

• Järnvägens byggnader; stationshus, magasin-
sbyggnad, jordkällare, lokstallar och verkstad med 
vändskiva.

• De bevarade personalbostäderna utmed Cen-
trumvägen.

• Bebyggelsestrukturen kring Centrum vägen och väl 
bevarade  byggnader som berättar om  stations-
samhällets uppkomsttid: affärs och bostadshus, 
kapell, skola. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar 
skall utföras varsamt så att bebyggelsens karak-
tärsdrag inte förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med särskild hänsyn 
till områdets karaktärsdrag och den befintliga 
bebyggelsestrukturen. 

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse för kulturmil-
jövården enligt miljöbalkens 3 kap. Området ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada kulturmil-
jön.

• De fd. arbetarbostäderna för järnvägens anställda 
omfattas av visst skydd i gällande detaljplan.                                                                                                                                     

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras utan till-
stånd från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagens 4 
kapitel.

• Stationshuset, beredskapsförrådet och den fd. 
dressinboden är ett statligt byggnadsminne. 
Byggnaderna får inte förvanskas och omfattas av 
skydd enligt förordningen om statliga byggnads-
minnen.
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BOARP
Boarp är en stor jordbruksby som ligger 
öster om Nissans slingrande sträckning 
genom landskapet. Den väl bevarade 
jordbruksbebyggelsen, typisk för inlan
dets skogsbygder ligger omgiven av ett 
småskaligt och öppet odlingslandskap.

Boarp är en stor jordbruksby i skogsbygd 
som ligger på Nissans östra sida. Det är ett 
öppet och svagt böljande odlingslandskap 
som ramas in av tät skog. Nissan slingrar sig 
fram genom områdets västra del i nord-syd-
lig riktning. Parallellt med ån löper den 
större byvägen, från vilken ett fint nät av 
mindre grusvägar binder samman gårdarna 
i byn. Området korsas också av den mindre 
Sågbäcken. Ett tätt stråk av lövträd växer 
utmed bäcken och markerar dess sträckning 
från nordöst och ner mot Nissan i väster. 
Det är den lättodlade jorden intill Nissan 
som har varit förutsättningen för byns eta-
blering.  

Byns gårdar är relativt stora och ligger 
utspridda utmed vägen. Så såg det ut även 
innan laga skiftet genomfördes i byn 1864 
då endast tre gårdar flyttades ut. Skiftet 
medförde därför inte så stora förändringar 
för bystrukturen.

Gårdarna har en öppen form som är vanlig 
i skogsbygden, där mangårdsbyggnaderna 
är omgivna av stora, friliggande och fint 
underhållna ekonomibyggnader. De är av 

varierande typer. De äldsta, från mitten av 
1800-talet, är i 1½-2 våningar uppförda med 
timmerstomme och klädda med locklistpa-
nel. Det finn även ett flertal salbyggnader i 
1½ våning, från 1800-talets slut och 1900-
talets början, uppförda av stående plank. 
Det finns även ett par boningshus uppförda 
under 1930-talet. Ett karaktärsdrag för 
Boarp är att flertalet av mangårdsbyggna-
derna är målade i ljusa kulörer. Det finns 
även de som likt ekonomibyggnaderna är 
målade i falurött. Bebyggelsen är välbevarad 

och representativ för jordbruksbebyggelse 
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

En byggnad som särskilt kan uppmärksam-
mas är det välbevarade före detta godtemp-
larhuset i byns södra del. Byggnaden är 
uppförd omkring 1900 i en våning och har 
jugendfönster med hög tvärpost och spröjs i 
nederdelen.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade jordbruksbebyggel-
sen och de bevarade gårdsformerna.

• Bebyggelsemönstret med gårdarnas 
fria lägen utmed vägen och invid skogs-
kanten.

• Det öppna och levande jordbruksland-
skapet. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen. 

• Ny bebyggelse placeras med stor 
hänsyn till det öppna landskapet och 
dess långa siktlinjer.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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NISSARYD
Nissaryd utgör en fornlämningstät 
kulturmiljö och en välbevarad agrar 
miljö präglad av 1800talets laga skifte. 
Området sträcker sig längs Nissans 
flöde och kring Nissastigens vägsträck
ning. De många spåren av mänsklig 
aktivitet i landskapet berättar om hur 
människor varit bosatta och brukat 
platsen från äldre stenåldern och fram 
till vår tid. I ett strategiskt läge intill 
Nissan och nära den forna riksgränsen 
mellan Sverige och Danmark finns även 
de väl bevarade resterna av Nissaryds 
skans.

Landskapet i Nissaryd är ett öppet och 
levande jordbrukslandskap. Det är en 
stor by, som delas upp i Norra och Södra 
Nissaryd, med förhållandevis stora gårdar. 
Gårdarna ligger främst utmed vägen men 
även ute i det flacka landskapet, omgivna 
av åkermark. Kring vägen som löper genom 
området är landskapet flackt men sluttar 
brantare ner mot Nissan som slingrar sig 
fram i öster. De öppna åkermarkerna bryts 
upp av mindre kullar bevuxna med lövträd 
och delas in av långa stenmurar.

Nissaryd är ett område med en stark kon-
centration av boplatser från stenåldern. De 
många fynd som har påträffats från äldre 
och yngre stenåldern förstärker bilden av 
den starka etableringen på platsen under 

denna period. Läget på sluttningarna ner 
mot Nissan och mötet med Färgeån var ide-
aliskt. Här erbjöds det goda möjligheter till 
jakt och fiske. Den väldränerade jorden har 
också medfört goda möjligheter för odling. 
Fornlämningsmiljöerna ger en bra bild av 
hur stenåldersboplatserna lokaliserades i 
anslutning till dåtidens strandlinje.

En bit längre upp i landskapet, i typiska höjd-
lägen, ligger även ett antal järnåldersgravar 
i form av en treudd och stensättningar. 

Den bördiga jorden utmed vattenleden är 
fortsatt en av orsakerna till etableringen 
även under denna tid. Genom gravarnas 
lokalisering kan vi se hur landskapets förut-
sättningar har styrt bosättningsmönstret och 
bebyggelseutvecklingen från forntid fram i 
vår tid. Den äldre jordbruksbebyggelsen vi 
ser idag ligger på flera ställen i nära anslut-
ning till järnålderns gravar. 

Nissaryd är också ett område som berättar 
om bygdens historia som gränsbygd. En 
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milsten vid landsvägen vittnar om att dagens 
vägsträckning är en del av den gamla färdvä-
gen, Nissastigen, som gick mellan Halmstad 
och Jönköping. Närheten till de forntida 
gravarna och vetskapen om historiskt kända 
vägsträckningar talar för att Nissastigens 
sträckning genom området är mycket 
gammal. 

I områdets norra del finns resterna av Nis-
saryds skans. Skansen som uppfördes på 
1500-talet anlades som skydd mot dansk-
arnas anfall under de oroliga krigstiderna på 
15- och 1600-talen. Platsen för skansen är 
strategiskt väl vald, nära den forna gränsen 
mellan Danmark och Sverige och där Nissa-
stigen går fram mellan Nissan och en på den 
tiden oframkomlig sank mosse.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det öppna jordbrukslandskapet med 
bebyggelsemönstret som utgår från 
landsvägen.

• De forntida gravarna och dess karaktä-
ristiska lägen i landskapet.

• Försvarsanläggningen Nissaryds skans 
i ett  strategiskt läge vid Nissan och 
vägen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse
strukturen.

• Ny bebyggelse ska anpassas efter den 
befintliga bebyggelsestrukturen och 
den naturliga topografin.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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FÄRGARYDS KYRKA
Området utgörs av en sammanhållen 
kyrkomiljö invid Nissan. Färgaryds kyrka 
har ett medeltida läge invid den förr 
så viktiga vattenleden och har genom 
historien fungerat som sockencentrum 
med bl.a. skola. Kyrkan fungerade som 
sockenkyrka för Hyltebruk till dess att 
Hyltebruks kapell uppfördes på 1920
talet. Den stora kyrkogården vittnar om 
kyrkans fortsatta betydelse som be
gravningsplats för tätortens invånare.

Färgaryds kyrka invigdes 1846 och är 
uppförd på platsen för den gamla kyrkan, 
som troligen var från 1300-talet. De medel-
tida kyrkorna uppfördes vanligtvis på platser 
som fungerade som centrum för bygden och 
i anslutning till viktiga kommunikationsleder, 
vilket är fallet i Färgaryd. Kyrkplatsen har ett 
strategiskt läge vid Nissan vars vattenväg 
länge var den mest betydelsefulla kom-
munikationsleden genom vad som idag är 
Hylte kommun. Här rinner också Färgån från 
Nissan till sjön Stora Färgen, som i sin tur 
binds samman med Holmsjön. Det var länge 
via vattenvägarna som människor enklast 
kunde förflytta sig och då bland annat ta sig 
till sockenkyrkorna.

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil med 
ett rektangulärt långhus, ett torn i väster och 
rundad koravslutning i öster. Fasaderna är 
putsade och vitkalkade med släta omfatt-

ningar runt portar och de höga rundbågade 
fönstren. Kyrkogården omgärdas av en 
stenmur som kantas av trädrader och en 
allé löper fram till kyrkans ena huvudentré 
i tornet. Kyrkan uppfördes som en kopia av 
Åkers kyrka, som byggdes av samma bygg-
mästare.

Utöver kyrkan speglas platsens historiska 
betydelse, som centrum för socknen, genom 
bevarade byggnader i form av prästgård, 

sockenstuga, prästlöneboställe och ekono-
mibyggnader.  Sockenstugan var under en 
längre period i början av 1900-talet skola 
för socknens barn. Den bevarade bebyggel-
sen och dess läge i förhållande till kyrkan 
bildar en sammanhållen bild av den äldre 
sockenkärnan. Den stora kyrkogården som 
utvidgats i flera etapper under 1900talet 
visar även på platsens fortsatta betydelse för 
människor i såväl stad som landsbygd. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den sammanhållna kyrkomiljön med 
kyrka, prästgård, sockenstuga och 
präst löneboställe.

• Kyrkans läge på höjden ovan Nissan. 
• Den välbevarade nyklassicistiska kyrko-

arkitekturen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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BEXET
Bexet ligger väster om sjön Stora 
Färgen. Det är en förhållandevis stor 
by med flertalet gårdar med byggnader 
från 1800 och 1900talet. Bebyggelsen 
ligger i ett småbrutet jordbruksland
skap som ramas in av tät blandskog.               

Bexet omges av ett svagt kuperat och hävdat 
jordbrukslandskap. Området utgörs av en 
förhållandevis stor by där en av gårdarna 
ligger kvar i sitt ursprungliga läge före laga 
skifte. Centralt i området ligger några gårdar 
samlade i nära anslutning till den slingrande 
byvägen. Ett finförgrenat nät av vägar leder 
ut från byvägen till de utskiftade gårdar som 
ligger invid skogskanten.

Det är ett småskaligt jordbrukslandskap 
med mindre åkrar, oregelbundna till formen, 
utsträckta mellan gårdarna. De öppna 
åkermarkerna bryts upp av mindre hag-
markspartier, rester av stenmurar, enstaka 
odlingsrösen och lövträdsbevuxna kullar, 
flera med äldre höga ekar. Byns bebyggelse 
och odlingsmarker omges av blandskog.

Gårdarnas bebyggelse och strukturer är 
övergripande välbevarade.  Bebyggelsen i 
Bexet är uppförd från mitten av 1800-talet 
och fram till slutet av 1900talet. Det finns 
en mångfald av ekonomibyggnader som 
ladugårdar, brygghus, jordkällare och någon 

enstaka ängslada som speglar det äldre 
månghyssystemet. Byggnaderna är anpas-
sade efter terrängen. 

I en miljö av den här typen är ekonomi-
byggnader lika viktiga komponenter för den 
byggda miljön som boningshusen.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den äldre jordbruksbebyggelsen från 
sent 1800-tal till tidigt 1900-tal.

• De äldre och välbevarade ekonomi-
byggnaderna, anpassade efter platsens 
terrängförhållanden.

• Det öppna och småskaliga odlings-
landskapet.

• Stenmurar, åkerholmar och odlings-
rösen som karaktärsgivande inslag i 
landskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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JÄLLUNTOFTA 
KYRKBY
Jälluntofta är en stor och ålderdomlig 
kyrkby i skogsbygden. Byn ligger invid 
sjön Jällunden och har väl bevarad 
jordbruksbebyggelse, karaktäristisk 
för västra Smålands skogsbygder. Den 
äldre bystrukturen med bebyggel sen 
kring kyrkans centrala läge vid vatt net 
och landsvägen är tydlig. Delar av om
rå det är även utpekat som riks intresse 
för kulturmiljövården.

Jälluntofta kyrkby ligger vid sjön Jällundens 
östra strand. Bebyggelsen i den gamla sock-
enkärnan ligger på sluttningarna ner mot 
sjön i ett flackt och öppet odlingslandskap 
som omges av högre belägna skogsområ-
den.

Kyrkan har ett centralt läge i byn och uppför-
des 1861. Den ersatte då en medeltida kyrka 
som troligen var uppförd under 1200-talet 
men som på grund av att den ansågs vara 
för liten för bygdens ökade befolkning revs 
och ersattes med den nya. Inom området 
och i dess närhet har fynd daterade till sten-
åldern påträffats, det finns även rester av 
stenåldersboplatser och gravar från brons-
ålder eller äldre järnåldern. De medeltida 
kyrkorna uppfördes vanligtvis på platser 
som fungerade som centrum för bygden, 
vilket tillsammans med fornlämningarna 

talar för att detta var en viktig mötesplats 
redan innan uppförandet av kyrkan på 1200-
talet.

I Jälluntofta möts landsvägar mot norr, 
söder, nordost och öster. Den genom histo-
rien viktigaste vägen har varit härads vägen 
mellan Kållerstad och Södra Unnaryds 
socken. Kyrkan har en typisk plats i land-
skapet, i ett höjdläge väl synlig från vattnet 
och intill de korsande landsvägarna.

Närmast kyrkan ligger den före detta sock-
enstugan, även skolan och handelsboden. 
På andra sidan vägen ligger den före detta 
Klockaregården. Bebyggelsen kring kyrkan 
skapar en tätare kärna från vilken den övriga 
bebyggelsen i kyrkbyn utgår. Bebyggelsen 
inom miljön har sitt ursprung i fyra äldre 
gårdsbildningar. De befintliga gårdarna har 
fria gårdsformer med mangårdsbyggnad 
omgiven av flertalet ekonomibyggnader. I en 
miljö av den här typen är ekonomibyggna-
der och uthus lika viktiga komponenter i den 
byggda miljön som bostadshusen.  Bebyg-
gelsen omges av öppna odlingsmarker som 
på vissa ställen även sträcker sig in mellan 
gårdarna. Bevarade stengärdesgårdar och 
odlingsrösen är karaktärsgivande inslag i 
det agrara landskapet och berättar om äldre 
tiders jordbruk.

På ett krön ovan sjön, strax söder om 
by kärnan ligger Prästgården. Gården har 
ett avskilt läge och en allé löper fram till 
bostadshuset och utmärker på så vis gården 
från byns övriga jordbruksbebyggelse. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den tydliga bykärnan kring kyrkan 
med kyrkan, den före detta skolan och 
handelsboden.

• Stora gårdar placerade samlat inom ett 
avgränsat område i närhet till kyrkan 
men med ett klart avstånd sinsemellan.

• Gårdsbebyggelsen som är anpassad 
efter topografin.

• De äldre välbevarade bostadshu-
sen och ekonomibyggnaderna med 
faluröda fasader och vita snickerier.

• Det öppna odlingslandskapet som 
omger bebyggelsen och sträcker sig in 
mellan gårdarna.

• Prästgårdens enskilda läge söder om 
kyrkbyns bebyggelse med allén som 
utmärker gården från övriga jordbruks-
gårdar. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras. 

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt miljöbal-
kens 3 kap. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada kulturmiljön.

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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HÄSSLEHULT
Hässlehult är en liten bybildning med 
tre gårdar samlade kring ett vägskäl. 
Området visar en välbevarad äldre 
jordbruksbebyggelse med typiska bygg
nadstyper för skogsbygden, omgivet av 
ett småskaligt odlingslandskap.  

Området omfattar en mindre by med tre 
gårdar kring ett vägskäl. Hässlehults by 
ligger där de gamla vägarna mellan Färga-
ryd-Jälluntofta-Unnaryd möts. Den nordöstra 
gården ligger något avsides, en bit nedanför 
vägen med skogen i ryggen. De två andra 
gårdarna ligger tätt intill varandra och i 
direkt anslutning till vägen med bostadshu-
sen på varsin sida om vägen och med eko-
nomibyggnaderna på den motsatta sidan. 
Bebyggelsen är omgiven av ett småskaligt, 
delvis igenvuxet, odlingslandskap som 
omges av skog.

Två av gårdarna har bostadshus uppförda 
under senare delen av 1800-talet. Det är 
dubbelradhus med timmerstomme, som 
är klädd med faluröd locklistpanel, sadeltak 
och lunettfönster på gavlarna. Bostadshuset 
på den nordöstra gården är rikt utsmyckad 
med detaljrika snickerier. Gemensamt för 
de båda gårdarna är de stora, höga ladugår-
darna uppförda i tegel och regelverk.

Bostadshuset på gården längst åt sydöst är 
yngre och uppförd på 1920-talet. Det har 
en plankstomme klädd med locklistpanel. 

På framsidan finns en frontespis och en 
inglasad veranda med fina snickerier. Även 
denna gård har en stor ladugård men av 
äldre typ med ett brant tak och bro till logen 
murad i natursten centralt på ena långsidan.

Gemensamt för all bebyggelse i Hässlehult 
är de faluröda fasaderna med vitmålade 
snickerier. I en miljö som denna är de 
bevarade ekonomibyggnaderna lika viktiga 
komponenter för den byggda miljön som 
manhusen.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Bebyggelsemönstret i den sydvästra 
delen av område med gårdarna place-
rade tätt ihop med ekonomibyggnader 
och bostadshus på var sida om vägen.

• De välbevarade bostadshusen från 
sent 1800-tal och 1920-tal.

• De stora välbevarade och välbyggda 
ladugårdarna.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• För området gäller inget ytterligare 
skydd.
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HULT  NORRA 
RINGSHULT
Området rymmer en fornlämningsmiljö 
med två intressanta gravfält. Gravfälten 
består att flertalet fornlämningar var-
dera där de olika gravtyperna och varia
tionen inom gravfälten är typiskt för 
äldre järnåldern. Bebyggelse från histo
risk tid visar hur det forntida bosätt
ningsmönstret levt kvar fram i vår tid.

Området ligger söder om sjön Jällunden. 
Kring Nissans dalgång och invid några större 
sjöar i kommunen finns en koncentration 
av fornlämningar som indikerar hur bosätt-
ningsmönstret såg ut under sten- och brons-
åldern. Men under äldre järnåldern förskjuts 
tyngdpunkten istället österut till området vid 
sjöarna Unnen, Jällunden och Nejsjön.

På krönet och sluttningarna av en kulle 
med utsikt över sjön Jällundens södra del 
ligger gravfältet Jättabacken. Gravfältet och 
kullen är bevuxet med bok och ek. Det är ett 
relativt stort område som består av 15 forn-
lämningar av varierande gravtyper. Här finns 
en kvadratisk stensättning, en domarring, 
tre järnåldersdösar, tre resta stenar, fem 
kantställda hällar samt två kullfallna hällar. 
Gravtyperna är typiska representanter för 
den äldre järnålderns gravar. 

Järnåldersdösarna är dessutom en ovanlig 
gravtyp med ett begränsat utbrednings-

område men där gränstrakterna mellan 
Småland och Halland är ett centralområde. 
Generellt anses gravfälten ha utgjort by- 
eller gårdsgravfält och ligger ofta i närheten 
av den historiska bebyggelsen. Gården 
Hult, eller Hule, ligger i nära anslutning till 
gravfältet norr om kullen, vilket är ett tydligt 
exempel på hur det forntida bosättnings-
mönstret levt kvar fram i vår tid.

I områdets västra del vid sjöns sydspets 
alldeles intill utloppet i Strömhultaån ligger 
områdets andra gravfält. Även det består av 
15 fornlämningar med varierande gravtyper. 
Det är en treudd, en stenkrets, fem resta och 
två liggande stenar samt sex klumpstenar. 
Dessutom finns en upprest sten som troligt-
vis är en gränssten. Gravfältet är delvis täckt 
med torv samtidigt som det är bevuxet med 
sly och ris vilket gör det är svårt att urskilja 
de olika fornlämningarna. Gravarna är 
anlagda nära intill strandkanten. Gravfältet 
har ett varierat gravbestånd som är typiskt 
för de äldre järnåldersgravfälten.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Fornlämningarnas läge i förhållande till 
sjön.

• Gården Hults placering intill gravfältet 
som visar hur det forntida bosättnings-
mönstret har levt kvar fram i historisk 
tid.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karak-
tärsdrag och placeras med hänsyn till 
befintlig bebyggelsestruktur.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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VARE
Vare är en relativt stor jordbruksby som 
ligger utmed en äldre landsvägssträck
ning. Området visar en sammanhållen 
välbevarad bebyggelse som huvudsakli
gen är uppförd under en period mellan 
1850 och 1910. I närheten av bykärnan 
finns även ett järnåldersgravfält som 
vittnar om platsens långa bosättnings
kontinuitet.   

Byn Vare ligger utmed en slingrande 
landsväg i ett svagt kuperat och småskaligt 
odlingslandskap. Invid vägen i byns södra 
del finns en milsten från 1872. Vägen är en 
äldre sträckning av landsvägen som var en 
viktig förbindelse mellan Färgaryd-Jällun-
tofta-Unnaryd.

Vare är en relativt stor och tätbebyggd by 
med väl bevarad jordbruksbebyggelse i 
form av bostadshus och en mångfald av 
ekonomibyggnader. Bebyggelsen är huvud-
sakligen uppförd under en period mellan 
1850 och 1910. I samband med laga skiftet 
och utflyttningen av gårdar på 1860talet 
uppförde likadana mangårdsbyggnader 
på tre av gårdarna. Det är tvåvånings tim-
merbyggnader med dubbel rumsbredd och 
fasader klädda med locklistpanel. Ingång-
arna är försedda med förstukvistar och en 
utmärkande detalj är lunettfönstren under 
taknock på gavlarna. I en kulturmiljö av den 
här typen är ekonomibyggnader och uthus 
lika viktiga komponenter i den byggda miljön 

som mangårdsbyggnaderna. Ekonomibygg-
nader som ladugårdar, jordkällare, brygghus 
och uthus är viktiga för att de äldre gårds-
strukturerna fortsatt ska kunna upplevas.

I Vare har det även uppförts några byggna-
der i modernare tid. Utformningen av den 
nyare bebyggelsen har tagit sin utgångs-
punkt i den äldre bebyggelsen men som 
genom till exempel fönsterformer, fönster-
sättningar och taklutningar ändå visar att 
de är mer sentida tillägg. Ett genomgående 
drag för bebyggelsen är att samtliga byggna-
der är målade i falurött, boningshusen har 

vitmålade snickerier och flera är försedda 
med förstukvistar dekorerade med detaljrika 
lövsågerier. Bebyggelsen upplevs på så vis 
sammanhållen och relativt enhetlig trots 
varierande uppförandetider.

I områdets östra del, vid Korpkullen i 
närheten av bebyggelsen, ligger ett järnål-
dersgravfält med 15 fornlämningar vilket 
talar för en tidig och lång bosättning i 
området.  Flertalet gravtyper är typiska 
representanter för den äldre järnålderns 
gravar och samtidigt typiska för västra 
Smålands och östra Hallands skogsbygder.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den äldre jordbruksbebyggelsen med 
välbevarade mangårdsbyggnader och 
ekonomibyggnader. 

• De tre identiska bostadshusen som 
uppfördes efter att byns gårdar flytta-
des vid laga skiftet.

• Det relativt täta bebyggelsemönstret 
med gårdarna utmed vägen.

• Den genomgående faluröda färgsätt-
ningen av manhus och ekonomibygg-
nader.

• Det omgivande öppna odlingsland-
skapet med spridda odlingsrösen och 
stengärdsgårdar.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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GRÄSHULT
Gräshult är en liten bymiljö med väl
bevarad gårdsbebyggelse från 18 och 
1900talen. Byn ligger utmed den 
gamla häradsvägen och är omgiven av 
ett kuperat odlingslandskap.    

Gräshult utgör ett begränsat område kring 
den äldre jordbruksbyn. Byn ligger utmed 
den gamla häradsvägen nordväst om 
Gräshultasjön. Gräshult består av två gårdar 
som ligger i ett högt läge med utsikt över det 
omgivande landskapet. Det är ett kuperat 
och öppet odlingslandskap med inslag av 
lövträd som omger bebyggelsen. Utspritt 
i landskapet finns odlingsrösen och äldre 
stenmurar.

Gårdarnas bostadshus är placerade intill 
varandra och är båda uppförda under första 
delen av 1800-talet. Mangårdsbyggnaderna 
är så kallade Smålandsstugor i 1½ våning, 
har timmerstomme och är klädda med 
faluröd locklistpanel. Kring bostadshusen 
och på båda sidor om vägen finns ett antal 
väl bevarade ekonomibyggnader. Bland 
annat en fin stor ladugård med ladugårds
wdelen i huggen sten.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den gamla vägsträckningen genom 
byn.

• Den välbevarade gårdsbebyggelsen 
och gårdsformen med bostadshusen 
placerade intill varandra.

• Den äldre jordbruksbebyggelsen med 
välbevarade mangårdsbyggnader och 
ekonomibyggnader.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• För området gäller inget ytterligare 
skydd.
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HÖLJERYD
Höljeryd ligger invid Strömhultaån 
norr om Holmsjön. Det är ett område 
vars historia berättar om hur vattnet, i 
olika syften, har använts som kraftkälla 
genom århundraden. Landskapet har 
utöver regleringen av vattenleden for
mats av den forna storgården Höljeryd.  
  
Strömhultaån rinner genom området i 
nord- sydlig riktning och en smal väg korsar 
det i öst-västlig riktning. Vägen går på för-
dämningsvallen som reglerar vattnet i ån, 
på den norra sidan finns den uppdämda 
dammen och på den södra rinner ån vidare 
söderut mot Holmsjön. Strömhultaån har 
drivit både kvarn och sågverk. Under slutet 
av 1700talet anlades ett handpappersbruk 
som under olika ägare var verksamt under 
nästan 100 år. Idag finns endast lämningar 
efter bruket bevarade, i form av delar av 
fördämningsvall, stensatta rännor och 
grundstenar. Istället nyttjas vattenkraften 
för elproduktion. Kraftstationen byggdes i 
mitten av 1930-talet. Turbinhuset i betong 
med ljusa putsade fasader, flackt sadeltak 
och höga, smala fönster i rader ligger på 
vägens södra sida. Det är en karaktäristisk 
byggnad som tydligt visar dess funktion och 
den funktionalistiska arkitekturen speglar 
tiden för uppförandet. 

Strax nordväst om  kraftstationen ligger  
gården lilla Höljeryd. Fram till 1930 låg här 
även Stora Höljeryd, som tillsammans med 

sågverk och pappersbruk gjorde att Höljeryd 
sjöd av liv. 1930 revs stora bostadshuset och 
flera ekonomibyggnader på Stora Höljeryd, 
endast ladugården står idag kvar söder om 
vägen. Manbyggnaden på Lilla Höljeryd 
är uppförd 1843. Det är en symmetriskt 
ut formad salsbyggnad i timmer klädd med 
falu röd locklistpanel. Sadeltaket har valmade 
gavelspetsar och kröns med två skorste-
nar. Entréns dubbeldörr är försedd med en 
fronton som vilar på dekorativa pilastrar. 
Fram sidans fönster har också försetts med 
stora överstycken. Byggnadens utformning 

vittnar om dess särställning och betydelse 
för platsen genom historien. Ett äldre 
vårdträd står mitt framför entrén. I trädgår-
den finns även en äldre ryggåsstuga och ett 
uthus bevarade. Gården omges av ett svagt 
kuperat odlingslandskap med stenmurar. 
Stora delar av det forna jordbrukets marker 
har planterats med skog under 1900-talet. 

Höljeryd utgör även centralpunkten för 
Långarydssläkten, världens största kart-
lagda släkt. Släktens stamföräldrar innehade 
gården under 1600-talets andra hälft.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade agrara bebyggelsen 
med storgårdskaraktär.

• Småskaligt vattenkraftverk som fortfa-
rande är i drift.

• Lämningar efter handpappersbruk och 
sågverk.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Lämningar efter tidigare nyttjande av 
vattnet som kraftkälla bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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YABERG
Området Yaberg visar ett mindre lands
bygdscentrum från tidigt 1900tal där 
bebyggelsen ligger samlad i närheten 
av den uppdämda Yabergsån. Äldre 
bevarade byggnader visar de olika funk
tioner och verksamheter som funnits 
i byn. Byns utveckling utgår från de 
tidigare säteriet Yaberg som ligger på 
en höjd centralt i området.  

Området ligger på Yasjöns sydvästra sida 
och invid Yabergsån som rinner i öst-väst-
lig riktning mot Färgensjöarna. Den södra 
delen av området karaktäriseras av ett 
öppet odlingslandskap och den norra delen 
av en tätare bebyggelse uppförd kring den 
uppdämda ån.

Det forna säteriet Yaberg, eller Öjaböke 
som det ursprungligen hette, fick sätesfrihet 
1677. Till säteriet hörde även en kvarn och 
såg vid Yabergsån. Gården ligger på ett krön 
med utsikt över den tätare bebyggelsen i 
norr och över de öppna odlingsmarkerna 
i söder och öster. Den bevarade man-
gårdsbyggnaden är uppförd på 1830-talet. 
Det är en stor timmerbyggnad klädd med 
locklistpanel. Taket är brutet med valmade 
gavelspetsar och gavlarna är försedda 
med lunettfönster. Byggnadens storlek 
och utformning utmärker sig bland övriga 

mangårdsbyggnader inom området och 
det ligger i en trädgård som omges av en 
kraftiga stenmurar. Kring byggnaden finns 
även ett antal större ekonomibyggnader 
bevarade.

Söder om det före detta säteriet finns ytterli-
gare två gårdar. Gårdarna, med bostadshus 
och bevarade äldre ekonomibyggnader, 
ligger intill varandra utmed vägen som 
korsar området. De tre gårdarna ligger i ett 
kuperat, småskaligt odlingslandskap som 
sluttar ned mot Yasjön åt nordöst och som 
omges av skog.

I områdets norra del är bebyggelsen 
tätare och ligger samlad i närheten till den 
uppdämda Yabergsån. Här finns en rad 
byggnader som berättar om hur Yaberg 
fungerade som ett landsbygdscentrum 
under det tidiga 1900-talet. På kvarndamm-
ens södra sida ligger det före detta mejeriet 
och den före detta lanthandeln. På andra 
sidan om fördämningen ligger den före 
detta kvarnen och ett kraftverk. I sluttningen 
söder om ån ligger den före detta mjöln-
arbostaden och på sluttningarna upp mot 
säteriet i söder finns ytterligare bostads och 
jordbruksbebyggelse från 1900-talets första 
årtionden. Öster om bebyggelsekärnan 
ligger det en idag nedlagd såg som i sin tur 
ersatt en äldre vattendriven såg.

Bebyggelsen inom området har bitvis 
genomgått relativt stora förändringar 
under senare delen av 1900-talet och fram 
till idag. Samtidigt är bebyggelsestruktu-
ren bevarad i såväl den södra delen som 
präglas av jordbruk som i den norra delen 
med bykärnan kring vattnet, vilket gör att 
området både har ett stort kulturhistoriskt 
värde och upplevelsevärde. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den reglerade Yabergsån med kvarn-
damm, fördämning och kvarnränna 
samt kvarn- och kraftverksbyggnader.

• Bevarade byggnader som berättar om 
Yaberg som centrum: mejeri, lanthan-
del och mjölnarbostad.

• Bebyggelsestrukturen med tät bykärna 
i norr och äldre gårdsbebyggelse 
utmed vägen i söder.

• Det öppna odlingslandskapet i 
områdets södra del.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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NORRA SARABÖKE
Saraböke är en by som består av tre 
gårdar och som har ett högt läge nord
väst om Aborrasjön. Det är en by med 
traditionell jordbruksbebyggelse som 
ligger i ett för skogsbygden karaktäris
tiskt småskaligt odlingslandskap.   

Från Södra Färgen leder en smal och brant 
väg österut, genom tät bokskog, fram till byn 
Norra Saraböke. Byn har ett högt läge med 
bebyggelsen i östsluttning mot Aborrasjön. 
I sluttningarna mellan Norra och Södra 
Saraböke finns ett fossilt åkersystem med 
terrasskanter, stenvallar och ett stort antal 
odlingsrösen.

En smal väg slingrar sig genom ett småska-
ligt, kuperat odlingslandskap som omges av 
tät lövskog. Den öppna åkermarken bryts 
upp av mindre lövskogsdungar och av sten-
murar och odlingsrösen som berättar om 
äldre tiders jordbruk och ägogränser.

Byns tre gårdar ligger utmed byvägen med 
gårdsbebyggelsen placerad på vardera sida 
om vägen. Gårdarna har en likartad struktur 
med mangårdsbyggnaden närmast vägen 
och där de före detta brygghusen är place-
rade i tydlig vinkel mot ladugårdsbyggnaden. 
Den mellersta gården i byn har flertalet 
bevarade ekonomibyggnader, anpassade 
efter terrängen. De är tätt placerade och 
delvis sammanbyggda.

 
Den första gårdens bostadshus är en mindre 
salsbyggnad uppförd 1893 och de två andra 
gårdarnas bostadshus är så kallade dubbel-
radhus, uppförda 1889 och 1916. Bostads-
husen har genomgått vissa  förändringar 
men har bibehållit en traditionell karaktär 
och har rödfärgade locklistpaneler med vita 
fönster och snickerier.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det öppna jordbrukslandskapet med 
odlingsrösen och stenmurar.

• Den gemensamma gårdsstrukturen 
med mangårdsbyggnad vid vägen och 
brygghus i vinkel mot ladugården.

• De välbevarade ekonomibyggnaderna.
• Bebyggelsens enhetliga karaktär med 

faluröda fasader, locklistpanel, spröjsade 
fönster och sadeltak.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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HÖKHULT
Hökhult är en bymiljö med välbevarad 
jordbruksbebyggelse omgiven av ett 
småskaligt odlingslandskap. Byns be
byggelsestruktur är i stort sett densam
ma som innan laga skifte genomfördes 
under 1800talet. Området ramas in av 
ett flertal fornlämningar som förstärker 
byns ålderdomliga karaktär.   

Hökhult ligger öster om sjön Södra Färgen. 
Byn ligger utmed den smala byvägen som 
leder fram till Hökhult och vidare genom 
området. Mitt i byn delar vägen sig och 
vid den lilla vägkorsningen ligger tre av 
byns gårdar samlade och bildar en tätare 
bykärna. Bystrukturen är till stora delar 
ursprunglig sedan tiden före laga skifte i 
slutet av 1800-talet.

Bebyggelsen ligger i ett öppet lätt kuperat 
småskaligt jordbrukslandskap med åker- 
och hagmarker som fortfarande brukas. 
Långa vällagda stengärdsgårdar markerar 
äldre ägogränser och visar hur det äldre 
jordbruket var organiserat. Gårdsformen är 
öppen med mangårdsbyggnad som omges 
av ekonomibyggnader. Den äldre jordbruks-
bebyggelsen är välbevarad inom området, 
där de stora ekonomibyggnaderna fungerar 
karaktärsskapande för bymiljön.

Öster om bybebyggelsen på en höjdrygg 
återfinns fornlämningar i form av en treudd 
och en stenkrets/röse. Platsen kallas sedan 
lång tid tillbaka Gubbarör, där ändelsen 
rör betyder just röse. Kring byn finns också 
flera lämningar av äldre tiders brukande av 
jorden i form av fossil åkermark.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Äldre vägsträckningar som möts i byn.
• Välbevarad bebyggelse och gårdsstruk-

tur. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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SÖDRA BÖKEBERG
Södra Bökeberg är en äldre jordbruks
by med ett bebyggelsemönster från 
tiden för laga skiftet. Bebyggelsen är 
omgiven av ett öppet ålderdomligt od
lingslandskap.   

Byn Södra Bökeberg har ett högt läge i land-
skapet och en slingrande väg löper genom 
området. Vid laga skiftet, som påbörjades 
1893, förändrades byns bebyggelsemönster 
till det vi ser idag. Ursprungligen var byn av 
klungbykaraktär med de fyra gårdarna pla-
cerade på båda sidor av vägen. I samband 
med laga skiftet fick byn sitt nuvarande 
mönster med de fyra gårdarna på rad 
utmed vägens norra sida. Förändringen är 
framförallt en följd av att ägofördelningen då 
kunde genomföras på ett mer rationellt sätt. 
Mangårdsbyggnaden ligger närmast vägen 
och ekonomibyggnaderna är placerade 
bakom. Det är endast den gård som ligger 
längst österut som har två ekonomibyggna-
der placerade på den södra sidan av vägen.

Samtliga av byns byggnader är uppförda 
efter laga skiftet. Bostadshusen är så kallade 
dubbelradhus uppförda med timmer-
stomme och klädda med stående locklist-
panel. Två av dem är målade i falurött och 
två har målats med en gul kulör. Bebyggel-
sen har genomgått en del förändringar 
genom åren men har bibehållit en traditio-
nell karaktär. Det finns ett flertal bevarade 
ekonomibyggnader vilket har ett stort värde 

för förståelsen och upplevelsen av den äldre 
bymiljön.

Bebyggelsen ligger i ett småskaligt och öppet 
odlingslandskap som bryts upp av minde, 
glest trädbevuxna kullar och som ringas in 
av den täta skogsranden. 

Det omgivande odlingslandskapet har en 
ålderdomlig karaktär med stenmurar och 
flertalet odlingsrösen av varierande storlek. 
I områdets nordöstra del finns en artrik 
ängsmark som fortfarande hävdas.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det tydliga bebyggelsemönstret med 
gårdarna på rad utmed vägens norra 
sida.

• Bebyggelsens traditionella karaktär.
• Odlingsrösen och stenmurar i det 

öppna odlingslandskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen. 

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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