Bevarandeprogram
för Kumla kommun
LANDSBYGD och TÄTORTER
Upprättat åren 1973-77
Kompletterat åren 1984-90
Inventering och beskrivning av kulturhistoriskt
intressanta byggnader och miljöer med analys
och bevarandeförslag till underlag för planering
och byggnadslov.
Bevarandekommitten svarade för inventeringen
och bevarandeförslaget 1976-77. Kommitten bestod
av ledamöter från kommunstyrelsen, byggnadsnämn
den och kulturnämnden.
Arbetet utfördes i samråd med länsmuseet, läns
styrelsen, hembygdsföreningen och vissa andra
berörda intressenter.
Förslaget godkändes av fullmäktige 1977-12-19.
Protokollskopia ingår sist i programmet.
Materialet till bevarandeprogrammet insamlades
och värderades av arkitekt SAR Jerk Alton (1973)
för delen Ekeby - Hagaby, av kulturgeograf
Christer Ny ten (1974-77) för landsbygdsdelen och
av antikvarie Lennart Edlund (1975) för tätorterna. Programmet slutredigerades av Anders
Janson (1984-87). Det redigerade programmet
skickades 1986 på remiss till berörda. Efter
bearbetning gjordes en ny remissomgång 1989 .
Förslaget ställdes sedan ut 1990 tillsammans med
den kommunala översiktsplanen. (Se bilaga med
tjänsteutlåtande).
Kommunfullmäktige antog 1990-06-18 förslaget
till bevarandeprogram.
Fotografierna är tagna åren 1973-1975 av kulturgeograf Christer Ny ten , antikvarie Lennart
Ed1und och tekniker Ove Haglund.
Ar 1982 kontrollerade Per Aberg vilka byggnader
som rivits eller byggts om. Där ändringar skett
och nya objekt upptagits i programmet har nya
bilder tagits åren 1985-90 av fotograf Arne
Arnshe1m.
Är 1996 gjordes en enklare kontroll av programmet
inför upptryckning av ny upplaga .
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Fastighetsbeteckningarna i
programmet (beskrivningar och
kartor) är de som gällde före
ändringarna 1989 . De flesta
beteckningarna på landsbygden
överensstämmer dock med de
nya. Korslistor som visar de
nya beteckningarna finns på
kommunens stadsarkitekt- och
mätningsavdelningar .
Inom tätorten Kumla har stadsägorna kompletterats med aktuella beteckningar 1996.

Oevurandeåtgtirder anges med skrivstil
•
Anger särskilt värdefulla objekt
000 Oevarandeobjektens nUrIll1cr i text
och på kartan

byggnader kring

3

Kumla by f r ån v äst er

1 Sammanfattningibevarandeprogram
Människans verksamheter, levnadssätt och
förbrukn i ng av natu r tillgångar påverkar
gestal tn i ngen av bebygge l se och l and skap . Därvid förekommer att levande ku l turminnen försvinner och att områden med
tilltalande skönhetsvärden skadas.
Hem bygden som för många är ett rotfäste kan
förlora sin identitet. Vetenskapliga na tur- och kulturv ä rden kan gå till spil lo.
Detta har manat till eftertanke. All t
fler känner ansvar
att i en medveten
verksamhet

med

dess

vårda

och

bevClra

kulturhistoriska

1.2 Programmets innehåll
Devarandeprogrammets huvuddel består av
detaljerade besk rivningar och fotografier på bebyggelseurvalet. Landsbygdsdelen
redovisas sockenvis och inom naturlig t
avgränsade områden. Tätortsdelen upptar
varje tätort för sig.
Bevarandeprogrammet innehåller ett påfallande rikt bestånd av intressanta och bevarandevärda
miljöer och byggnader . Det sträcker sig
tidsmässigt något in på 40-talet.

hembygden

minnen

och

skönhetsvärden .
Sådan verksamhet kräver förutom intresse
ä ven kunskaper. Det behövs insatser från
både kommunen, föreningar och enskilda .
Några bidrar med att insamla och vida rebefordra r
sedan kunskaper om värdefulla byggnader och miljöer . Medan andra, främst fastighetsägarna, tar på sig
huvudparten av bevarandeåtgärderna efter
samråd med kommunen .

1.1 Inventeringar
Insamlandet av kunskaperna
inventeringarna
har omfattat hela kommunen.
Det slutgiltiga urvalet omfattar huvudsak ligen bebyggelsemiljöer; på lands bygden byar eller enhetliga grupper av hus
och i tätorterna bebyggelsegrupper där
exempe lvis byggnadsstilen eller dc byg gandes sociala tillhörighet varit sammanhållande faktorer
el l er där normer
för byggnadsgruppering och tomtbildning
e ll er samhörighet med en produktionsanluggning varit sådan faktor.
I urvalet
ingår äve n en rad enskilda byggnader, en
del utan samband med någon bebyggelsegrupp och en del karaktärsbyggnader.

Inom landsbygdsdelen framstår tre områden av natur - och kulturhistoriskt myc ket högt värde, nämligen området kring
Hardemoåsen,Öjaområdet inom drumlinlandskapet och Rösavi radby . Högt kUlturhistoriskt värde
har radbyarna Vallersta
och Blacksta samt Hjortsberga - Vestaområdet. Bostadshusen är till övervägan de del rödfärgade enkel- och parstugor.
Från 1900-tal ets börj an
finns hus med
kors formad plan. på dessa börjar l jusa
oljefärger att tränga ut rödfärgen.
I det småbrutna landskapet
i gränsmar kerna mellan skog och slätt ligger områden med småstugor.
Här bodde torpare,
hantverkare, soldater och husarer. Sådana områden är Hörstabacken och Frommestafallen och söder därom.
Områden med
liknande småstugor finns i
skogsbältena
t ex kring Sandstenstorp öster
om Sånnersta, utmed vägen vid Skogstorp söder
om Hynneberg samt vid Franstorp, Ringstorp, Käl l torp och Skogaholm tidigare
torpställen - utmed vägen mellan Brånsta
och Ekeby.
Programmet upptar två
herrgårdsmiljöer
med framträdande
huvudbyggnader; Säby lund och Nynäs. Vid Säbylund knyts det
kulturhistoriska intresset även till egendomens näraliggande arrendegårdar.

Kul turgeog rafiska beskrivningar och bebyggelsehistoriska övers ikter ger bakgrund och his toris ka perspektiv. För
några betydelsefulla byar och bebyggelseområden är redovisningen något mer detaljerad.
Så framstår ett kUlturlandskap av slättområden och mellanl iggande skogspartier.
Slätterna är skulpterade av inl andsisens
åsar , jordryggar
och drumliner. Dessa
har en nord- s ydlig huvudriktning och på
dem får bebyggelsen först fast mark oftast i
form av radbyar. Byggnaderna
tillhör några få välkända huvudtyper .
I de tre socknarnas kyrkbyar och ett par
andra landsbygdscentra föreko mmer verksamheter - skola, å ldringsvå rd, handel,
hantverk, friförsamlingar och fö reningar
- som betjänar kringliggande l ands bygd .
För dessa har uppförts sär s kilda byggnader. En del verksamheter har upphört och
byggnaderna har fått annan användning.
De nya tätorterna har viss anknytning
till äldr e bygdecentra men det var sko och stenindustrins etab l ering och utbyggnad som främst , gav den snabba tillväxten. Urvalet för bevarandeprogrammet
inom tätorterna får därför hämtas från
en kulturhistoria med begränsat innehål l
och med bara e tt par mansål dr a r på nacken. Emellert id är flera av de särskilda
miljöer och karaktärsbyggnader som ska pades denna tid genuina, intressanta och
värda att vårda och bevara.
I tätorte rna har intresset således knuti ts till tidig industribebyggelse med
sammanhörande b ostadsbebyggelse. Men det
är främst grupper av tidtypi sk villabebyggelse som föreSlås
till bevarande
jämte centrala bebyggelseområden och gatus tråk som är karaktäristiska för res pektive ort .
Ett särski lt avsnitt behandlar folkrörelsernas byggnader som inte lika kraf tigt påverkat bebyggelseutvecklingen och
därför inte lika tydligt kommer till synes i bevarandeprogrammet som den tidiga
industrins byggnader. Medan folkrörel serna betytt mycket för den socia l a och
kulturella utvec klingen i bygden.

vä rden och kulturpräglade naturområden
kan skyddas me d för ordnanden
enl igt
byggnads1agen och n a turvå rdslagen . Kulturhistoriskt synnerligen märkliga byggnader kan bevaras om l ä n ss tyrelsen förklarar dem som byggnadsminnen. Lands k apspa rti e r kan skyddas genom att för klaras som naturreserva t.
För att bevara en byggnad eller en miljö
inom planlagt område kan rivningsförbud
utfärdas för en tid. Men för att i längd e n hindra rivning fordras som regel
förvärv. En byggnad som ä r
historiskt
och kulturhistoriskt m~rklig kan tvångsinl6sas. Det finn s också möjlighet att
s timul era b evarande ekonomiskt.
Bevarandeåtgärder f ör enskilda byggnader
innebär i princip att karakt ären på befintliga hus s kall behå llas och nya hus
skall anpass as till den omgivande milj ön
så att områdets k a raktär inte för~ndras.
I bevarandeprogrammet beskrivs vid r es pektive byggnad vad som avses med kravet
att karaktären behålles.
Gäl l ande rege lsystem för bevarandeåtgärder liksom bestämmelser
om ekonomiskt
stöd till verksamheten ändras fr ån en
tid till en annan. För närvarande, 1 987,
har ett mångå rigt förarbete resulterat i
ny plan- och bygglag, PBL, med nya begrepp och ändrade mede l
för bevar andeverksamheten . Av dessa och andra anledningar behöver programmet ses över efter
några års praktisk erfar enhet av lagarna .

1.4 Sammanställning av bevarandeobjekt
Sammanstäl lningen sker i geografisk ord ning; socken - och tätortsvis . Bevarande objekten förteckna s i
två avdelningar.
Till den första hör 1.4.1 fasta fornlämningar, 1 . 4 . 2 kyrkor och prästgårdar och
1.4.3 värdefulla samlade bebyggelsemiljöer och e ns kil da byggnader som särskilt
starkt vittnar om bygdens natur- och
kulturh i stori a . Till den and r a avdelningen hör
1.4.4 bevarandeprogrammets
ö vriga milj öer och byggnader. Objekten
är numrerade både i t exten och på soc ken- och detaljkartor.

1.3 Bevarandeåtgärder
En stor del av bevarandet är inriktat på
bebygge l semiljöer. För
dem som saknar
detaljp l an föreSlås särskilda riktlinjer
för bevarandeå tg~rder , se s id 11.
Riktlinjer av detta slag har ingen rättsverkan. Men redan att milj öer och byggnader tas in i kommunens bevarandeprogram ger tyngd åt kravet på hänsyn till
de mi l jömässiga värdena. I
avvaktan på
översiktlig plan som visar hur programmet skal l genomföras praktiskt har riktlinjerna tillämpats
vid prövning
av
byggnadslov. Där bebygge l sen är tät och
efterfr ågan stor på mark och hus uppr~t
tas detaljplan .

Miljöer med

särskilda

kulturhistoriska

1.4.1 Fa s ta fornl ä mningar
Kommunen är rik på fasta fornlämningar.
De skyddas av fornminneslagen. Några har
uppmä rksammats i bevarandeprogrammet men
alla hittills kända ä r intagna i det s k
forn lämningsregistret ,
som fortlöpand e
kompletteras. Kumla kommuns byggnadsnämnd och kulturnämnden
har kopior på
kartor och register. I bevarandeprogram met illustreras:
Torshögen och milstenen v id Skyberga
vägkors, 1
Milstenen vid Lanna, 15
Domarring v id Brändåsen, 25
Bygravfä1t vid Rösavi, 54
Domarring vid Hjort sberga , 77
Två h~llkistor i Yxhu1t, 180
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- F d varmbadhuset, ingår i vårdanläggning.
167

Ha.~~a.b:r-ottet

- Norra Mossby 1:4 5, restaurerad präktig

- Tre äldre
hus utmed Kungsvägen,
kv
Plåtslagaren, stg 608 och stg 610 samt
Snickaren 19. 172
- Metodistkyrkan, Västra

Drottninggatan

16. 175

Abyto:r-p

- Bostadshus, Stationsgatan 11 (tidigare

för järnvägsanställda). 170
-

F

manbyggnad. 189 A

- Centrumbebyggelse. 205-208

d Kumla sparbank, Svanen 14. 171

- Villa Skogsborg, hus och trädgård

ut-

gör en värdefull miljö från skofarikationens glansdagar, Järnvägsgatan
9.

173

Ekeby
- Äldre kyrkby intill

vilken tätbebyg-

gelse uppförts för beredskapsindustrin

- Villa Skogsborg, granne till föregående och av samma sort, Järnvägsgatan

i Kvarntorp. 210

11. 174

- Fylsta gård, välbevarad utflyttad gård

K"V'a.:Crl.torp

Sörbyvägen. 176
- Lundholms gård, utflyttad

från

Södra

Mos med bevarad mangArd, Gamla Örebro-

vägen . 177

Skofabriksområde vid Hammargatan.

8

- Område

med

b eredskapsindustri

tillhörande bostadsområde. 213. 214

och

2

Underlag, mål och medel

2.1 Målsättning och urval
Tillkomsten av bevarancteprogrammet bör
ses mot bakgrund av flera olika företeelser: behov av kulturhistoriskt grundade bedömningar i samband med den fysiska planeringen, ökat allmänt intresse
för den äldre bebyggelsen,
förtindringstrycket, som främst riktar sig mot den
äldre delen
av byggnadsbeståndet samt
till följd av detta ett behov av vägledning och information i aktuella byggnads- och miljöfrågor.
Vidare

föreligger

behov

av

att

i

den

kommunala planeringen mer långsiktigt
kunna
hantera bevarandeinsatser.
Det
kulturhistoriskt utvärderade materialet
kan därför behöva kombineras med tekniska och ekonomiska bedömningar.
En annan målsättning är att söka bevara
hela miljöer och endast i
undantagsfall
rikta bevaringssträvancten mot enskilda
objekt.

I
bevarande programmet skall redovisas
den bebyggelse, de anläggningar och miljöer
- som är kulturhistoriskt värdefulla,
- som tillhör bygdens och
historia,

näringslivets

- som är karaktäristiska för
och stadsbild,

landskaps-

- som har särskilda skönhetsvärden,
- som kommunens invånare och myndigheter
därför anser skall bevaras, vårdas och
tillföras nya värden.

En sammanställning av bevarandeobjekten
ingår i avdelning 1.4.
Värderingen av de kulturhistoriska byggnaderna och miljöerna har skett utifrån
kunSkaper om dem och bedömningar
av
deras estetiska och arkitektoniska värden. Värderingen omfattar även social historiskt
representativa
objekt och
miljöer samt några person- och lokalhistoriska objekt.
Utöver de kulturhistoriska värder i ngarna
är det ur social synpunkt angeläget att
bevara kontakten med ursprung och hembygd. Bevarande har stor pedagogisk och
vetenskaplig betydelse.
En tidsgräns är satt för bevarandeprogrammet . Det sträcker sig något in på
40-talet. Men samtidigt måste det hållas
en beredskap kring miljöer och byggnader
som kan förutses bli intagna i ett framtida bevarandeprogram.

Nedre Vesta by från söder.

2.2 Etternärke
Kumla och Hardemo socknar tillhör
den
trakt som för den genuine närkingen är
känd under benämningen "Etternärke " och
är Närkes forntida kärnornråde. Det innefattar västra och centrala Närkeslätten,
ett variationsrikt kulturlandskap från
centrala öppna odlingslandskap till övergångsbygder och perifera skogsbygder .
Landskapet bär idag en starkt agrar präge l - ett av de bäst bevarade - med sto ra partier från l700-talet.
Bebyggelsen
är ofta reglerad till regelbundna by tomter och är
ett ålderdomligt
inslag.
Drumlinerna ä r
"Etternärkes"
verkliga
särmärke med böljande landskap och med
ovanlig markanvändning - odling och be byggelse på krönläge . Detta särpräglade.
kulturlandskap är
mycket känsligt
för
ingrepp.

2.3 Landskap och bebyggelse
Kumla kommun är en central
del av den
utpräglade odlingsbygden på Närkeslätten. Andelen åkermark uppgår till nästan
3/4 av hela landarealen. Tre slättområden kan utskilj as. I väster
finner vi
dalgången där Hardemoåsen går fram. Centralt utbreder sig dalgången med KumlaHallsbergsåsen som ryggrad och i öster
det tredje kring den s k Kvismaresänkan.
Två skogsklädda höjdsträckningar skiljer
de tre slättpartierna
åt
och mindre
skogsområden bryter här och var de odlade fälten. Två
större
mossar finns i
kommunen, Ekebymossen och den välbevarade Öjamossen, vilken är av stort naturgeografis kt intresse.
Västra
Hardemo
tillhör
ett utpräglat
drumlin1andskap
med mjukt formade moränkullar liggande i
norr-söder.
Jordbruksbebyggelsen utgör
ett dominerande inslag i
detta kulturlandskap.
Bondbyarna är många och ligger tätt med
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Byggnaderna i bevarande programmet uppvisar inga särdrag vad avser byggnadskonst
och byggnadsteknik. En särskild redovisning om detta är
därför
onödig.
Det
finns ett rikligt och heltäckande kunskapsrnaterial om traditionell byggnadskonst och byggnadsteknik. En del därav
redovisas i litterturförteckningen.

Trots vanskligheter med gradering av bevarandeobjekten har de klassificerats i
två grupper. Den första gruppen består
dels av objekt som redan har författningsenligt skydd (fasta fornlämningar,
kyrkor och vissa prästgårder )
dels av
objekt vars skydd regleras i detaljplan
(t ex kyrkskolan i Kumlabyn) eller annat
myndighetsbes lut (t ex stationsbyggnaden) samt dels bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader som bevarandekommitten
ansett vara särskilt värdefulla. Den andra och största gruppen omfattar övriga
kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader som ingår i
bevarandeprogrammet.
Första gruppens objekt redovisas i styckena 1.4.1, 1.4.2 och 1.4.3 och den an dra gruppens objekt i stycket 1.4.4.
Kartmaterialet består av kommuntäckande
översiktskarta samt kartor för de tre
socknarna . För områden av särskilt intresse finns detaljkartor. Objektnumren
på kartorna
hänvisar till motsvarande
nummer på bild och i text.

2.7 Bevarandekommittens utvärdering
För några fastigheter utsatta för starkt
förändringstryck har den kulturhistoriska bedömningen kompletterats med en tek nisk-ekonomisk utvärdering. Diskussionen
om planmässiga förutsättningar och miljövärden har fördjupats. Eft er detta har
kommitten beslutat att en del bevarandedeobjekt i
det ursprungliga inventeringsmaterialet skall utgå .
I gengäld
har en del byggnader och miljöer
som
kommitten ansett vara av särskilt värde
intagits i programmet.

2.6 Programmets innehåll
Bevarandeprogrammets huvuddel utgörs av
e~ sammanställning av
inventeringsmate r~alet. Det redovisas sockenvis och förd~lat.på landsbygd och
tätorter. Några
sarpräglade områden har beskrivits mer
ingående och redovisats särskilt.
FOlkrörelsernas hus har fått ett eget kapitel 14.

All bebyggelse besöktes. Därefter gjordes ett urval som undersöktes noggrannare och beskrevs och fotograferades. I en
stor del av Harderno socken utfördes emellertid en total registrering bland
annat av bebyggelsen i drumlinområdet
och på Hardemoåsen, som är av stort intresse för natur- och kulturvård.
Den noggranna undersökningen gav en god
uppfattning om vad som återstår av den
äldre byggnadskulturen och omfattningen
av senare tiders bebyggelse samt en bra
bild av det karaktäristiska i bebyggelsens utformning, gruppering och närmiljö. Detta blir vägledande vid urvalet i
återstående delar av kommunen. Grunderna
för urvalet redovisas i avdelning 2.1.
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Den slutliga redigeringen av bevarandeprogrammet har blivit fördröjd.
Under
tiden har en del byggnader som ingick i
bevarandeprogrammet rivits. Andra har
byggts om. I några bevarandemiljöer har
nya byggnader uppförts. Några objekt har
tillkommit . Detta har föranlett ändring ar i text- och bildmaterialet. Samtidigt
har programmet givits en mera lättillgänglig geografisk
och innehållsmässig
uppdelning.
En sammanställning av bevarandeprogrammets samtliga objekt finns i kapitel l
avdelning 4.

UppSkovet medförde
att den offentliga
spridningen av materialet fördröjdes och
därmed också den information och diskussion om bevarandeprogrammet som var pla nerad och som mycket av genomförandet av
programmet bygger på. Detta får nu repareras.
Mellantiden har emellertid givit erf :
renheter
hur
bevarandeintressena
kö ..
hävdas. Det
behövs bland annat ökade
kunskaper och vidgat intresse för hembygdens kUlturhistoriska värden för att
samråd och diskussioner om bevarandefrågor skall vara meningsfulla.

KAP 3

LANDSBYGDE N
KUMLA SOCKEN
,H ARDEMO SOCKEN
EKEBY SOCKEN

3

Landsbygdsdelen

3.1

Bevarandefrågor på landsbygden

Dagens kulturlandskap är resultatet av
människors verksamhet under årtusenden.
I detta landskap bildar vegetation, brukad jord, byggnader och övriga minnesmärken över människors verksamhet en odelbar helhet - en helhet som emellertid
förändras.

att östra Kumlabygden och Hardemo företrädesvis var bosatta. När människan nu
blev bofast, utformades gravanläggningarna med omsorg och är idag våra vanligaste fornlämningar. Hällkistorna härrör från stenålderns slutskede.
Två av
Närkes förnämsta ligger vid Yxhult.

Brukningsformerna skiftar, nya metoder
för skogsbruket sätter sina spår och
villkoren för djurhållningen växlar. Mekanisering och användning av kemikalier
påverkar utvecklingen . Den äldre bebyggelsen kompletteras och förnyas. Ny bebyggelse för andra ändamål växer upp.
Vägnät, ledningsnät etc utvidgas.

Järnålderns fornlämningstyper som rösen,
stensättningar, resta stenar och h ögar
finns relativt rikt företrädda och ofta
koncentrerade till gravfält. På gravfältet Lekebacken vid Hjortsberga by kan
man beskåda alla dessa former med bland
annat domarring och ett av Närkes största rösen.

Förändringarna

Järnålderns gravar och gravfält ligger
vanligtvis tätt intill den nuvarande bebyggelsen. Under denna tid utformades
bygdens struktur och bondesamfundet ut bildades.

är

emellertid snabbare

och mer genomgripande än tidigare.
Dä rför behövs medvetna insatser för att huvuddragen i den ursprungliga miljön och
i den tidigare utvecklingen fortfarande
skall kunna urskiljas. Detta förutsätter
att viktiga historiska företeelser och
representativ bebyggelse bevaras och då
inte bara fornlämningar
och enstaka
byggnader utan även andra inslag i
kulturlandskapet som exempelvis bebyggelsens gruppering och förläggning,
värde fulla samlade miljöer, landskapspartier,
vägsträckningar, väg-,by- och gårdsnamn.

3.2 Bosättnings- och bebyggelsehistoria
Under årtusenden av mänsklig bosättning
och näring har människan anpassat sig
till naturen, men samtidig satt sin prägel på den, format
och utnyttjat den.
Omdaningen har växlat under olika perioder ~en som regel har varje tid satt sina spår i kulturlandskapet.
3.2.1.

Förhistorisk tid

Efter inlandsisens försvinnande och genom landhöjningen dyker Kumlabygden upp
ur havet för omkring 6000 år sedan. Skogen vandrar in på tundran,
först björk
och tall och under vä rmeperioder når ekblandskogen sin största
utbredning i
dessa trakter. Granen vandrar så
småningom söderut från Norrland och bildar
skog.
De första
invandrande människorna
är
f å ngstmän, som vandrar vida omkring mellan olika jaktmarker och fiskevatten.
Mer stationära blir sedan de första odlarna med sina yxor, lerkärl och sin boskap. De uppträder under yngre stenåldern och denna bondebebyggelse har en
ganska begränsad utbredning även under
den därpå kommande bronsåldern och första delen av järnåldern.
Fornfynd och odlingsbetingelser tyder på

Domarring vid Hjortsberga från nordost.

3.2.2.

Medeltid

I början av 1000-talet kom kristendomen
till Sverige. Kyrkorna satte alltmer sin
prägel på landskapet och en indelning i
socknar gjordes. Det romanska tornet p å
Hardemo kyrka är
från
denna tid. Med
detta och många
andra kyrkbyggen tog
kalkstensbrytningen fart på
e n plats,
som fick det talande namnet Hällabrottet.
Den fasta bosättningen
når
en omfattning, där mer sammanhängande bebyggelse
framträder i Kumlaåns dalgång, vid Ralabäcken, vid Stenebäcken och i
dalgången
på vardera sidan om Hardemoåsen.
Under medeltiden blev byarna i slättbygderna solskiftade, det v ill säga att de
olika gårdstomterna i byn utformades noga som ett underlag för
regleringen av
markinnehavet. Detta underlättade
att
reda ut ägotvister och var själva grunden för
taxeringen av markinnehavet.
Radbyn är såtillvida inte endast en anpassning till naturförutsättningarna på
t ex en åsrygg utan även ett resultat av
denna strikta uppmätning.

Vid lSDD-talets mitt bestod många byar
av 4-6 gårdar. En del av dessa tillhörde

På många gårdar dyker en ny planlösning
upp i l 1/2 våning,
tvårumsdjup,
f yr-

kyrkan eller n ågot kloster som t ex Vadstena och Riseberga. Flertalet är dock

eller sex-delad och senare med frontespis. Det mycket stora antalet ekonomi-

skattebönder. Kring herrgårdarna
även ett antal frälsegårdar.

byggnader på de tätbyggda by tomterna ersätts
efter skiftet med stora, höga

ligger

byggnader med många funktioner under ett

tak, vilka idag i hög grad präglar
turlandskapet.
3.2.3

Nyare tider

kul-

Under l8DD-talet kom de första skolbygg-

Från nyare tider, 1600-talet och framåt,
härstammar
traktens äldsta
bostadsbe-

naderna, i förstone intill sockenkyrkorna. Lundmarkska skolan i Hardemo byggdes

byggelse. Huvudbyggnaden på Nynäs säteri
är från 1692 och motsvarande byggnad på
Säbylunds herrgård är från 178D-talet.
Stenhuset i Hällabrottet är byggt 1774.

1808 och två år efter folkskolestadgan
byggdes 1844 en skola strax söder
om
Kumla kyrka. Invid Ekeby kyrka uppfördes
en skola 1855 . Ett flertal skolbyggnader

Av övriga byggnader kan nämnas sockenmagasinet i Harderna från
1750-talet och

har sedan vari t i bruk med en relativt
stor spridning i de tre socknarna, från

svalgångsboden på hembygdsgården Tiven
från 1768. Två timmerbodar på Hardemo
prästgård är daterade till 1793. Ekeby

Skankeruds skola (1891) i väster
Torsta skola (1921) i öster.

kyrka får i huvudsak sin nuvarande utformning vid en ombyggnad 1774 och Har-

Vägnätet byggdes ut och

demo kyrkas långhus stod färdigt 1776.

till

broar anlades.

Nya odlingsmarker skapades genom dikningar och omfattande torrläggningsföretag med Mosjön och Kvismaren som slående
exempel.
En nord-sydlig järnvägslinje genom Kumla

socken

stod

klar

1862

och

till ett stationssamhälle

gav

upphov

nordväst

om

den gamla kyrkbyn.

Den fortsatta utvecklingen under 1 900talet har medfört
en avflyttning från

landsbygden till nya arbetstillfällen

i

tätorterna. Många övergivna gårdar har
blivi t fritidsfastigheter och åretruntbostäder för dem som arbetar i tätorterna. Det gamla kUlturlandSkapet utsätts
för en
snabb förändringsprocess genom
rationaliseringar inom jord- och skogsbruk. Jordbruk läggs samman till större
enheter, avsides belägna småbruk blir
igenplanterade med skog och boskapen.
försvinner ur landskapsbilden och därmed
ängar och hagmarker. I
detta föränder liga kulturlandskap ser vi dock fortfarande spår likaväl efter inlandsisen som
efter de första invandrade människorna.

Svalgångsbod på hembygdsgården Tiven

Med 18DO-talet kommer en mängd
förändringar, som omformar och förnyar bonde-

finns

Slättland med god jordmån,
åsar och
skogsklädda moränmarker ger förutsätt-

än idag en hel del ursprunglig bebyggelse i anslutning till de många skiftesförrättningarna
och utflyttningen vid
seklets mitt.

ningar för bosättningen. Dalgångarna med
sina vattendrag spelar en betydelsefull
roll. Byarna är ursprungligen placerade

samhället. Från detta

århundrade

i . torra,

fasta höjdlägen,

ofta moränå-

sar, omgivna av odlingsmarkerna.

Mycket gamla och enkla bostadsformer
levde kvar en bit in på lSDO-talet såsom
de envåniga enkel- och parstugorna i
o-

färgat timmer. Gårdarna

består

av ett

Byarnas namn och lokalisering kan säga
oss en hel del om deras ålder och inbördes förhållanden. Deras storlek och be-

tydenhet pekar på hur rik

eller fattig

bygden var.

stort antal byggnader, som bildar en relativt sluten enhet . De är utformade med

en mangård skild från en fägård med
staket

eller

ett

en byggnad med portlider.

Manbyggnad med två flyglar

är

idag en

rest av denna gårdsplanering. De traditionella planlösningarna byggs på med en
våning, husen kläds med panel och rödfärgas. Efter laga skiftet är denna be-

byggelse spridd i

landskapet.
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KAP 4

HARDEMO
SOCKEN
ÅSBEBYGGELSEN
BEBYGGELSEN INTILL ÅSEN
ÖJA FJÄRDING
..
OSTRA HARDEMO

Lundmarkska skolan
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Hardemo socken

4

Barderna socken är rik på välbevarade natur- och kulturvärden - några av dem av
riksintressen. Vid redovisningen av dem
har socknen indelats i tre områden
så
att varje område får något så när enhet-

lig landskaps - och bebyggel setyp.
l

2

Den äldsta odlingsbygden kring Hardemoåsen med de små centrumbildningarna
kring kyrkan och vid Brändåsen .

Västra

Hardemo (Öja

fjärding)

med

drumlinlandskapet och Öjamossen.

3

form

av backstugor och torp blivit ett

framträdande drag på åsen. På små tomter
o fta i svåra lägen i åssluttningen
ger ä n idag ett flertal rödfärgade
stugor.

ligsmå-

Omkring kyrkan l igger ett antal offentliga byggnader - s k ola , nya församlingshemmet, sockenmagasin och kyrk s tallar.

Längre söderut ligger p r ästgård/pastors-

Östra Harderna med det små brutna land skapet.

Inventeringen har var i t i det närmaste
heltäckande och dokumentationen omfattande och inträngande.

expedi tion

och

hembygdsgård .

byggda under perioden
fram till 1980-talet.

Husen

tidigt

är

18GO - tal

Ett flertal fasta fornlämningar
ligger
på åsen såsom gravfält, källa och milsten.
Redovisningen på de följande sidorna ger
k a raktär och
visar därtill
de särpräg l ade

en bild av bebyggelsens allmänna

4.1

Odlingsbygden kring Hardemoåsen

4.1.1

Al l män beskrivn i n g

Området är enligt
fysisk riksplanering
av betydelse för kulturminnesvården.
Området utgör en välbevarad del
av den
mellansvenska bondebygden. Ett till talande land s kap bestående av öppen jord-

bruksbygd i en bördig dalgång kring

den

byggnaderna.

Bevarandeåtgärder genomförs enligt riktlinjer på sid I l. Vägledande är att åsbebyggelsen ingar i en större miljö av
betydelse för kulturminnesvården med äldre byggnader av stort värde,
fornlämningar och ett tilltalande landskap .

markanta och väl sammanhängande Hardemo åsen och
en stor skogsklädd
drumlin,
NäIbergshammaren i söder .
Område t är rikt
första odlarna.

på

lämningar

från

de

Oebygge lsen med bland annat ett flertal
ä ldre byggnader av stort värde ligger i
nord-sydliga stråk inom byarna eller som
utflyttade gårdar på
vardera sidan om
åse n . på själva åsen ligger småstugebe bygge l sen - tidigare torp av olika slag
och backstugor - samt socknens offentli ga byggnader . I söder ligger Brändåsen,
en liten tätort intill Nälberg s hammaren
kr ing ett gammalt vägkors.

Inom odlingsbygden kring Ilardemoåsen är
målsättningen att
landskapsbildens karaktär och bebyggelsens huvuddrag bevaras. Inom den norra delen är natur- , och
kulturvärdena höga.

4.1.2

och milstenen vid
vägkors, från sydväst . Här på
ken " fanns tidigare två högar.
Den som
återstår är en av Närkes största högar,
tro ligen från folkvandringstid.

Åsbebyggelsen

på de mellansvenska rullstensåsarna lig ger mycket ofta en väg, ett f l ertal byar
och en kyrka. Vad gäller väg
och kyrka
utgör Hardemoåse n inget undantag.
Däremot har åsens smala
och branta profil
gjort d e n mindre lämplig
för
bybildningar. Istället
har fallbebyggelse i
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3 Hardemo kyrka från väster
Om man tar sig ned från färdvägen på åsen, går åt väster över den bördiga leran och vänder sig om när man når moränmarkerna i skogsbrynet, kan man betrakta
och uppleva åsens betydelse som naturoch kulturådra i Hardemo.
Från odlingsslätten i
socknens centrum en

väster syns här
tidig vår
utan

skymmande löv från den täta vegetationen. I detta utpräglat agrara landskap
är kyrkan den mest dominerande byggnaden

högsta

del

skymtar den gamla 180Q-talsskolan
sockenmagasinet från l700-talet.

från alla

håll.

På

åsens

och

Skyberga 6:2, Källan (2)
2 Skyberga 6:2 Källan

Manbyggnaden vid den utflyttade gården
"Källan" i Skyberga är uppförd omkring
år 1890. Förstukvisten är rikt utsmyckad
med detaljerat träarbete,
så
kallad
snickarglädje. Från öster.

Flygelbyggnaden i söder är liksom manbyggnaden uppförd
i vi t locklistpanel
och rött tegeltak. Från nordost.
Ekonomilängan utmed vägen är i sin helhet byggd i timmer, vilket är ovanligt

på en utflyttad gård. Från sydväst.
Skyberga 3:3, transformatorstation (l A )

Skyberga 6:2 flygelbyggnad

Skyberga 6:2 ekonomibyggnad

Det öppna
odlingslandskapet i Hardemo
genomkorsades tidigt av kraftledningar.
Tillhörande
transformatoranläggningar
uppfördes i en sparsam tegelarkitektur.

lA Skyberga 2:4 transformatorbyggnad.
Riven 1992.
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3 Ilardemo kyrka från norr

Hardemo kyrka (3)
Hardemo kyrka från norr. Tornet, uppfört
i kalksten från
Yxhul t, är
kvar från

1100-talskyrkan. Långhuset stod färdigt
år 1766 i
vi t spritputs och plåttak.
Torntaket täcks av tjärad spån.

I den ursprungliga kyrkan
ingång 1 tornet. I samband

fanns ingen
med ombygg-

naden på 1700-talet togs denna

västpor-

tal upp. Dörren är försedd med medeltida
smide och en tympanon över
denna är

prydd med ett trädtillbedjansmotiv.

Kyrkan från söder
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Västportalen

Skyberga 1:1, Kyrksko1an (4)
Kyrkskolan, byggd år 1903,
är en stor
och dominerande byggnad i kyrkomiljö.
G1ippsta 6:3, Lundmarkska skolan (5)
Att lägga märke till är den symmetriska
uppbyggnaden kring entren - likt parstugan. Till höger om entren står en minnessten över donatorn Anders Lundmark ,
1724-1803. Skolan stod färdig år 1808.
Fasaden består av faluröd locklistpanel
med knutar i samma färg.
Fönstren är
sexdelat spröj sade
i traditionell utformning med en regnlist i överkant.

4 Kyrkskolan från nordost

De bruna dubbeldörrarna inramas
av ett
profilerat dörrfoder och två halvfönster
intill förstugan.

*

5 Lundmarkska skolan från öster

Sockenmagasin, kyrkstall (6)

Entren till Lundmarkska skolan

Sockenmagasinet är ett
av endast fyra
kvarvarande stenbyggda magasin i Närke.
Det ä r byggt år 1758 .
Där åsen är som mäktigast höjer den sig
cirka 15 meter över omgivande mark. Föl jer vi åsvägen norrut har vi Lundmarkska
skolan till vänster. Till höger ligger
sockenmagas inet och kyrkstallet, ett av
de få bevarade i länet.

Glippsta 3:7, Högalund (7)
Högalund - f d Harderna telefonstation

är idag något ombyggd med
i gult.

fasspontpanel

* 6 Sockenrnagasinet från norr

6 sockenmagasin, kyrkstall

7 Högalund från söder
23

Nybble 4:3, Hardemo prästgård (8)
Boningshuset har i traditionell utformning faluröd
locklistpanel,
enkupigt
taktegel och sexdelat spröjsade fönster.
Planlösningen är den sexdelade med två
skorstenar. Huset är byggt år 1875.
Prästgården och parken söder därom skyddas genom att förtecknas hos stiftsnämnden som kulturhistoriskt intressanta.
Tre mindre åsstugor
ligger på små branta tomter.

* 8
Nybble 4:9, Asphagen (9)
Asphagen är renoverad och tillbyggd
terut.

Hardemo prlistgård från öster

ös-

Berga 1: 9, Granhult (10)

Berga 1 :,2, Högtorp ( Il)

Även Granhult är tillbyggd o~h reparerad

Högtorp är tillbyggd västerut.

Ytterligare två faluröda byggnader

med locklistpanel och rött
tegel tak Lanna 1:9 (12) och Lanna 1:10 (13)
ligger på åsens västsida.

12 Lanna 1:9 från öster

10 Granhult från söder

Il Högtorp från norr
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Berga 2:8, hembygdsgården Tiven (17)
på Hardemo hembygdsgård är manbyggnaden
en för bygden typisk tvåvånig enkel stuga
med faluröd locklistpanel, vita snickerier och enkupigt tegeltak. Manbyggnaden

tillhör en utflyttad gård i Berga.
Svalgångsboden är flyttad från Norrby på
1960-talet . Den daterar sig till 1768
och har ett tak av torv.

Lanna 1:8, Lugnet (18)

14 Bönhus i

Lanna från nordost

Fastighetens ekonomidel och ett garage
är inpassade i
åsbranten .
Boningshuset
består av två sammanfogade stugor från
1875 respektive något senare.

Nä1berg 1:19, Lötåsen (19)
Lötåsen är en

utflyttad stor gård

på

Nälbergs mark. Manbyggnaden är byggd år
1901 i rödfärgad fasspontpanel och rött

tegeltak.

Fönstren

är

fyrdelade

med

tvärpost.

*

17 Hembygdsgården Tiven från söder

16 Lanna 2:2 från söder

18 Lugnet från söder

Lanna 1:11, bönhus (14)
Socknens äldsta bönhus är ursprungligen
från 1863. Det moderniserades på 1950-

talet.
Lanna 2:2, milsten (15)
utmed åsvägen
söderut finns milstenen
vid Lanna. Som de flesta av Närkes rnilstenar är den rest av
"Evert Franc Landshöfdinge AD 1781".

Lanna 2:2 (16)
En liten åsstuga med faluröd locklistpanel, vita snickerier och rött taktegel

19 Lötåsen från söder
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Lanna 1:6 (20)

NäIberg 1:17, Ordenshus (22)

är en tidstypisk tvårumsdjup bostad i
l 1/2 våning från slutet av l800-talet.
Huset har spontad panel, tvåkupigt tegel
och kragad skorsten. Bilden tagen från
sydost.

Ordenshuset, byggt år 1908, har
panel och tegeltak.

Söder om boningshuset ligger ett uthus
med dekorativa dörr- och fönsterinfattningar. Från nordost.

faluröd

Skogstorp 1:1 (23)
Byggnaden Skogstorp har faluröd
och blankt, grönt plåttak.

panel

Nälberg 1:4 (24)
Kvarntorp 1:7 (21)

26

Smedj a i putsad sten och med locklistpanel ligger inpassad i åssluttningen.

är en mindre stuga i NäIbergshammarens
sluttning. Den har faluröd locklistpanel
och trekupigt tegel. Bilden tagen från
väster.

20 Lanna 1:6 från sydost

22 Ordenshuset från

Lanna 1:6, uthus från nordost

23 Skogstorp 1:1 från

21 Kvarntorp 1:7 från nordost

24 Näiberg 1:4 från väster

nordv~st

v~ster

4.13 Brändåsen
Brändåsen är
en I i ten agrart präglad
tätort på HardemoAsen sydväst om Nälbergshammaren. Här löper vägen norrut
mot Harderna kyrka, österut
mot byarna
NäIberg, Hidingsta ffi fl och Kumla socken
åt söder mot Tälle och häradsallmänningen och åt väster mot Viby socken och Öja
fjärding.

Under tidsperioden från 1870-ta1et

1930-talet

byggdes

vid

detta

till

vägkors

skola, handel, mejeri, lärarbostad och
kvarn. på 1940-talet tillkom även ett
pensionärshem (Brändåsen 1:16). I
södra
delen ligger en domarring med sex resta
stenar (bild 25). I söder
dominerar en
vägkorsning på motorväg E3.

Brändåsen från söder

Förutvarande skolan -

Brändåsen

1:21-

är från 1878 och lärarbostaden från 1920
Skolan är idag lanthandel.
strax söder
därom
ligger den tidigare affären
Brändåsen 1:4 - som även
fungerat som

tele- och taxistation. Den är

byggd på

1870-talet och har en väl bevarad tidsprägel med omväxlande liggande och stående pärlspontpanel i
lj ust grå olj efärg. Planen är sexdelad kring två rnurstockar. Huset är l 1/2 våning med två
frontespisar och används numera som bo-

stad efter om- och tillbyggnad.
Hardemo mejeriförening fanns till mellan

1893 och 1950. Mejeriet - Brändåsen

1:8

- bör vara uppfört vid sekelskiftet med
fasad i ljust gul spritputs,fasspontpanel och med sexdelat spröjsade
fönster

med tvärpost.
Kvarnen byggdes år 1936 i grå och ljust
gul träpanel med rött taktegel och 12delat· spröjsade fönster.
utmed vägen mot Hardemo kyrka ser man på
östra sidan tre faluröda stugor. De bär
namnen Aspelund, Erikslund och Hörningsholm. Strax norr därom upp mot Nälbergshammaren ligger Ordenshuset, en väl ut- '

nyttjad möteslokal.

25 Brändåsen

. De äldre byggnadernas yttre, liksom miljön i detta
bygdens gamla centrum är
värda att bevara enligt angivna riktlinjer, sida 11.
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*

4.14 Bebyggelsen
väster och öster om åsen

Från åsryggen har man en vidsträckt utsikt över det flacka åke rlandskapet i
väster. Här har ett nord-sydligt bebyggelsestråk uppkommit med
fem byar och
deras utflyttade gårdar. Några få gårdar
ligger kvar på de, vad gäller vegetation
och husbestånd, starkt utglesade by tomterna. De flesta gårdarna är dock utflyttade. Av ett flertal torp, som förr
låg i skogsbrynet i väster återstår idag
endast tre ställen.
I Lanna ligger nAgra större manbyggnader
med en del gemensamma och speciella drag
Byggåren ligger inom perioden 1894-1924.
Husen är av stort format i l 1 /2 våning
med
f ront espis
och
norrgavelplacerat
trapptorn.

Öster om åsen finner man
tre byar med
ett stort samlat husbestånd med karaktären av radbyar . I Berga är
flertalet
gårdar utflyttade. Mårsta är socknens
enda herrgård. Två småställen (det ena
husartorp) ligger öster om Berga.

Bebyggelsens främsta gemensamma nämnare
är faluröd
färg
med vi ta snickerier,
locklistpanel, rött taktegel och sexde lat spröjsade fönster. Liggt immer är det
vanligaste
stommaterialet,
dock
har
knutskallarna ofta sågats av vid paneling av husen. Det äldre enkupiga takteglet förekommer tillsammans med trekupigt och de t vanl ig a tvåkupiga.
En ljusare färgsättning förekommer på en
del byggnader från början av 1 900 - talet
då oljefärger och puts blev allt vanligare och även på några ombyggda manbyggnader och nya ekonomilängor.
Till en del manbyggnader formerar sig en
eller två flyglar i äldre utfö rande.
på
by tomterna va r detta en vanlig mangårds plane ring som man sedan tog med sig till
de utflyttade gårdarna.
Bevarandeprogrammet si!ker urskilja den
kul turhistoriskt värdefu1.1a bebyggelsen
i det i!p~na odlingslandskapet. Bevarandeåtgärderna på sidan Il tillämpas på
bymilji!rerna.

Av de tre by tomterna ligger de i Skyber9a och Berga för ovanlighetens skull orienterade i väster-öster. De ä r båda av
forntida ursprung och tidigare de två
största byarna i socknen. I Näiberg ligger by tomten i norr-söder med det rika
husbeståndet kl ängande på en väl
avgränsad höjd.
Berga by har tilldragit sig specie ll t
intresse de ls på grund av gravfält på
"Till erbacken" och dels därför att man
kunnat v i sa at t by tomtens utformninq och
läge i stort sett är bevarad sedan järnåldern. En gård i byn har kvar den gamla
uppdelningen mangård - fägård, en gårds placering som minner om den central svenska gårdstypen.
34 Berga 1:2
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Byggnadernas genomsnittsålder är hög med
ett flertal väl bevarande manbyggnader.
Enkelstuguplanen dominerar här som i hela socknen . Parstugor finns dock i Nä lberg och i Berga.

27 Lanna 1:3 och 3:3 från öster

28

Lanna 3:5 (26)
Lanna 3:5 är en stor gård med ett stort
antal byggnader i falurött
och vitt.
Manbyggnaden från 1890-talet har dock en
ljus träfasad. Ett trapptorn har tidigare funnits.
GArden är ett bra exempel på den öppna
tomtplanering som blev vanlig efter utflyttningen från den trånga by tomten.

Lanna 1:3 och 3:3 (27)
Två utflyttade gårdar i Lanna, på bilden
sedda från HardemoAsen. Efter laga skifte sprängdes
byarna och många gårdar
flyttades ut till sina nya, mer samlade
ägor. Gården utformades mer öppet och de
stora ekonomibyggnaderna placerades mer
avskilt från bostadsdelen.

Eneby 2:8 (30)

Lanna 6:1, Hallarna (28)
En

som

av

de

stora

byggts

i

manbyggnaderna

i

Lanna

tidig 1900-talsstil.

Ty-

piskt är det brutna taket,
frontespisen
och tvärpostfönstren. Trapptornet är en
egenhet hos dessa Lannahus. Den faluröda
färgen med vita omfattningar på detta
20-talshus återspeglar
den tradi tionsbundenhet som låg i tiden.

Enkelstugan var under ISDO-talet den
hel t dominerande plantypen hos manbyggnaderna i Hardemo. Den är dimensionerad
efter stocklängderna och efter skiftet
allt vanligare i två våningar,
faluröd
locklistpanel och rött tegeltak. Den här
stora enkelstugan i Eneby har förstugan

till höger.

o _ _l . -

Enkelstuga typplan

Eneby 6:1, Hansagården (29)

Hot slutet av 1800-talet blev det all t
att bygga i en dubbelfilig,
tvårumsdjup och mer kvadratisk plan. Här
har eldstaden placerats centralt. l 1/2
våning medför ett
brantare och större
tak, vilket utformades som en lätt och
tunn skiva. Material, färg och detaljutformning är fortfarande det traditionelvanligare

la. Hanbyggnaden byggd år 1901.
Skyberga 4:1 (32)
Genom att bygga samman två enkelstugor
har denna långa och säregna byggnad uppkommit. Panelen är bred med grov struktur . Knutlådor skyddar samtliga timm e r-

knutskallar och taket är täckt
o

Tvårumsdjup typplan

o

med ett

falstegel. på gaveln syns den omsorgsfullt utformade källarnedgången i timmer
och tegeltak. Den bortre glaslösa dö rren
är äldst. Notera hur stuprören trollats
bort genom en anpassad avfärgning. Byggnaden lär delvis vara uppförd på 1700talet. Gästgivaregården, som l åg strax i
väster, har använt sig av byggnaden som

logi.

29

34 Berga 1:2 från söder

Norrby 2:5 (31)

Berga 1:7 (33)

Manbyggnad i Norrby med ovanligt rikt
utsmyckning av olika träarbeten. Förstugan och lövsågeriarbetena härrör
från
tiden kring sekelskiftet. Stugan är
i
övrigt traditionellt byggd vid mitten av

Enkelstuga, utflyttad gård från 1800talets mitt. Taket är täckt med det äldsta teglet
det enkupiga. Bågfrisen
under takfoten visar tydligt på
det

1800-talet i faluröd locklistpanel, enkupigt taktegel med en nocklåda av trä

okonventionella

och

hantverkspräglade

tänkande som är så typiskt för äldre
byggnader; varje båge är anpassad till

och sexrutat spröjsade fönster.

panelavstånden mellan locklisterna.

Panelen har rundade lister och gaveln är
försedd med en horisontell skråbräda som

Berga 1:2 (34)

gör det möjligt att korta

panel längder-

na. Över fönstret sitter en dropplist på
pro filerade konsoler. Fönstren
är
på
gammalt sätt mittposthängda.
Planeringen av denna utflyttade gård

typisk;

två

flyglar till

manbyggnaden

och ekonomilängan väl skild från
den.

31 Norrby 2:5

är

bosta-

På Serga by tomt ligger S erga 1:2 med
bevarad bebyggelsebild från

Gkiftet på 1840-talet. på mangården står
en parstuga. uthusflyglarna står mitt
för gränsen mellan man- och fägård. Häcken med grindarna markerar denna uppdel-

ning. Fägården har fått en öppnare

35 Serga 6:1 Smedsgården
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35 SmedsgArden frAn väster
36 MArsta herrgård frAn öster.
Gården nedbrunnen 1989 och är ersatt av ett nytt liknande hus.

Berga 6:1, Smedsgården

(35)

Smedsgården är en utflyttad gård cirka
500 meter s ydöst om byn. En trädplantering antyder en delning mellan man- och
fägård. Manbyggnaden är en traditionell
tvåvånings enkelstuga .
Denna enkelstuga är byggd i samband med
skiftet vid mitten av 1800-talet. Den
har förstugan till vänster. Timmerstornmens knutskallar är bevarade. Takteglet
är
det flacka trekupiga. Entretakets
profilering och de glasade dörrarna med
spröjssmyckning hör sekelskiftet till.
Jämför den nymurade skorstenen med den
äldre, kragade på Enebystugan.

Södra flygeln vid Mårsta herrgård
Mårsta 3:2

(36)

Mårsta är socknens enda herrgård. Corps
de logiet byggdes på 1840-talet i en enkel sengustaviansk stil. Den kolonnförsedda verandan tillkom 1920 i en utformning påverkad av empirstilen. Byggnaden
omges av flyglar i vi t spritputs. Den
ljusa färgsättningen är typisk. Den var
länge förbehållen de större godsen på
landsbygden. Utmärkande är också allen
som leder fram mot gården från öster.

36 Mårsta herrgård från öster
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37 Näibergs by fran 6ster
NäIbergs by

.
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(37)

NäIbergs by med en mångfald byggnader
ligger på en mindre nord-sydlig moränhöjd. Tre gårdar ligger kvar efter att
fyra stycken har flyttats ut efter laga
skifte år 1841. Två gårdar vänder sig
österut med dubbla flyglar.
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Nälberg 1:21

)37

(38)

Parstugan är i princip en förlängd enkel stuga med entre i mitten och rum på
båda sidor om förstugan. En enda eldstad
kan ibland betyda att en bod på ena gaveln inretts för bostadsändamål. Parstugan har aldrig vari t vanlig i Hardemo .
Den här ligger i NäIbergs by.

OF
I

t --"

37

Pqrstuga typplqn
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Näibergs by

4.2 Västra Hardemo, Öja fjärding
4.2.1 Allmän beskrivning

Området
fjärding

västra
Harderna omfattar Öja
samt moss- och skogsområdet

fram till jordbruksbygden. Öja fjärding
tillhörde
tidigare
Grimstens
härad.
(1611-1891 )
De äldsta färdlederna i

västra

Harderna

går i nord-sydlig riktning. Den ena
från söder förbi Alavi och Västra
mot Hackvad. Den andra från

söder

går
Öja
till

Mossby och Mossbytorp . För att förbättra
förbindelserna med socknens centrala delar anlades en väg över Öjamossen mellan
östra Öja och Eneby.
På
allra senaste
tiden har en väg dessutom byggts genom
skogen mellan ~ossby och Lanna. En dubbel högspänningsledning
löper i nord-

mindre igenväxt del och Öjarnossen med en
kvarvarande vattenspegel - Älgsjön,
den
enda naturliga sjön i Kumla kommun.
Skarbysjön har sänkts i . flera omgångar.
De första arbetena genomfördes i
början

av l860-talet och torrl ä ggningen fullbordades 1917-20. Till en viss del kan
sjön återuppstå vid vårflöden. Före detta Skarbysjön utnyttj ades inte till någon form av bete eller jordbruk utan är
en ren vildmark .

sydlig riktning.

•

Lantmätaren Bergsten skriver 1848:"Jordarternas beståndsdelar
äro
inom Oij a
f järding mycket gynnade för växtnärningen och upphäva i viss mån olägenhet av

och Östra Öja, Alavi och Mossby dessutom
gårdarna Akerön,
Skankerud och Näiön.

det öppna, på höjderna

torra

drumlinen med gårdarna i en tätt samman -

läget." Instämmande kommer år 1976 från
Lantbruksnämnden s om klas sade åkermarken
tillhörande klass I - av hög klass i lä-

hållen r ad fram
till skiftet och ut flyttningen vid mitten av l800-talet.

net.

Alavi,

*

allt för

Inom Öja fjärding ligger
Byarna låg ursprungligen

som

var

Hardemo

byarna Västra
på

krönet

sockens

av

först

lagskiftade by 1831, hör till de få byar
där ingen utflyttning gjordes. På 1860 ta let låg det soldattorp längst i no rr
(Ö ja) och i öster (Mossby) .Förutom ett
jordtorp på Alavis ägor låg det ett

4.2.2 Drumliner

Drumliner eller hamrar bildades under
d e n senaste istiden (isen lämnade Närke
omkring 7000 f Kr). Rikligt med material
h ade rivits upp ur den lösa berggrunden
av sandsten och skifferlera . Denna s k
morän fick inte plats
under isen utan
kom att lagras i dess rörelseriktning.

Sålunda uppkom nord-sydliga avlånga

och

mjukt rundade moränryggar, ibland med en
kärna av berggrund. Traktens mjuka skifferlera gynnade isens erosion och avnötning. Strömlinj eformen
uppkom som ett
minsta motstånd mot isrÖrelsen. Drumlinområdet är
koncentrerat till Hackvads
s ocken och delar av Edsbergs och Hardemo
socknar.
I Hardemo finns större
drumliner vid
västra och östra Öja, Alavi och uppstickande ur Öjamossen,
Lingåsen och Hullingåsen. Mindre ryggar finns vid Skank e rud och Mossby.
De flesta drumliner är odlade och betade
och utan skymmande skog, vilket ger ett
tilltalande samspel mellan natur- och
kul turlandskap
samtidigt
som
området

blir l ä tt överskådligt.

*

4.2.4 Öja fjärding

flertal torp i anslutning till skogen på
Mossbys ägor.
Den äldsta bebyggelsen finns på

ägor med ett flertal små

Mossbys

tvåvåniga

en-

kelstugor från ISDD-talet. Timmerstomme n

är klädd med faluröd locklistpanel. Sadeltaket är täckt av två- eller trekupigt tegel och fönstren
är
sexdelat
spröjsade. Detta är alltså traditionellt
byggda hus, som är mycket vanliga i hela
Hardemo socken . Denna stugtyp förekommer

ä ven i l 1/2 våning och byggd i

vinkel .

Inga manbyggnader med parstugeplan finns
i dessa byar.
Några manbyggnader har en för slutet av
ISOO-talet traditionell utformning, som
bygger på den större
sexdelade planen
och l 1/2 våning.
De gotikinspirerade
halvfönstren på gaveln finns h ä r
liks om
i hela Kum1abygde n. Frontespis med sa deltak är vanlig och takt ä ckningen be står av tegel.
Fyra gårdar har en traditionell

mangård

med två flyglar till manbyggnaden; i två
fall vända mot väster och de övriga mot
söder och öster. Antalet ekonomibyggna-

d e r per gård är litet förutom · på Alavi
och Mossby by tomter plus storgården
Nälön.

4.2 . 3 Före detta Skarbysjön

I sens avsmältning kom att lägga den här
trakten hel t under vatten. Genom landhöjningen
uppstod så
småningom flera
havsvikar, vilka sedan avsnördes
och

bildade sjöar: En sådan sjö var

Skarby-

sjön, som efter
naturlig och mänsklig
torr l äggn ing bland annat efterlämnade en

33
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Skankerud 1:4
42

Slumpen

Mossby 7:2, Slumpen

(42)

Slumpen är en typisk torpare-/småbondebostad i
proportioner och utformning
från ISDO-talet. utmärkande är också det

i förhållande till byn avsida läget.

40

Skankeruds skola

-I<.

4 .. 2 .. 5 Öj amossenområdet

öjamossen kom att dräneras och
i vissa
delar uppodlas under senare delen av

l8DD-talet. Torvtäkt har huvudsakligen
bedrivits i sydöstra delen på 192D-talet
I naturvårdsinventeringen heter det att
Öjamossen är den enda av de
stora högmossarna på Närkeslätten som är praktiskt taget orörd av torvtäkt och genom-

gående dikessystem.

41

De bebyggelsemiljöer som ligger intill
Öjamossen har alla det gemensamt att de
tillhör byarnas utmarker. Således finns
här rester av torpbebyggelse med små inägor. Det värdefulla med denna småstugebebyggelse ligger främst i att den över
huvudtaget finns kvar i någorlunda bevarat skick. De flesta torpen och backstugorna på andra håll har försvunnit eller

Nä1ön 2:1

Skankerud 1:4
Manbyggnaden

(39)
har

tidstypisk

utformning

från 1890 byggd på den sexdelade

planen

med två skorstenar. Den tvåvåniga verandan är unik för trakten, både i sin öppna uppbyggnad och vad gäller
den rika
utsmyckningen.

Nälön 1:2, Skankeruds skola

(40)

Skolan byggdes år 1891. Den är traditionellt utformad vad gäller färg och material. De förhöjda fönstren visar skolsalens läge. Skolan lades ned år 1950.

Nälön 2:1

Nälön 2:1 är en stor gård som ligger in-

Manbyggna-

den är uppförd i timmer klätt med vit
träpanel. Taket täcks av rött tegel och
fönstren är spröjsade. Byggår i början

av l8DD-talet.

34

Den mest särpräglade miljön i denna del
av socknen, j a !<anskc i hela Kumla kommun, är Hullingåsen.
Mitt ute på
Öja
högmosse ligger denna smala drumlin.
Egentligen finns här två bebyggelsemiljöer, skilda åt aven
bi t skog och den
öst-västliga vägen. Miljön söder om vä-

gen hyste på

18DD-talet två

jordtorp,

varav det södra finns kvar idag helt omgärdat av skog.
Byggnaderna är små
i
traditionell utformning.
Den norra miljön har det öppna mosseplanet i väster. Längst i norr på Hulling-

åsen låg på l8DD-talet två jordtorp

(41)

till f d Skarbysjöns strand.

byggts om till oigenkännlighet.

med

namnet Hullingen. Av dessa återstår idag
två fritidsstugor och ett
litet fähus.
Under andra hälften av århundradet tillkom ett ställe strax söder om dessa två.
Där står idag en förfallen stuga, (liten
envånig enkelstuga) och ett uthus. Omgivande ängs- och betesmark på den markant välvda drumlinen hå~ls öppen.

Öster om Hullingen, strax utanför mossen, ligger ett litet torpställe
med
namnet Fallet. Här finns idag en liten
stuga med en äldre fähuslänga.

på kartan från l860-talet tycks en smal
remsa betes- eller odlingsmark förbinda
detta ställe med den bebyggelsegrupp som
man finner rester av vid gränsen mellan
Eneby-Glippsta (Fri torp). Här låg tidigare tre jordtorp, ett soldattorp och
ett stattorp/backstuga, all t under namnet Bränningen. Idag kan man finna hus grunder och vegetation i detta mosskantläge.
ytterligare en bebyggelsemiljö kan nämnas i samband med Öjamossen. Där de tre
byarna Glippsta, Nybble och Mossby möts
ligger tre småställen, tidigare torp med
namnet Laggen. De är omgivna av skog och
mindre inägor och samlade i en relativt
väl bevarad utformning.
Miljön på och kring Öjamossen rymmer inte endast betydande naturvärden utan ä ven några värdefulla bebyggelsemiljöer.
Kulturhistoriskt är bosättningen av torpare på Hullingsåsen mycket intressant,
speciellt så som den ter sig i den norra
delen.
Samtliga dessa förutvarande torpställen
i typiska utmarkslägen och med bevarad
traditionell bebyggelse i liten skalaär
är miljöer av stort värde.

--'5
!.. - '
1:1

Jlackvad drumlinområde sträcker sig in i
Västra Hardemo. Det är av riksintresse
för natur- och kulturvård. Länsstyrelsen
har utarbetat skyddsföreskrifter och anvisningar för den anpassning och hänsyn
som skall g~lla i
drumlinområdet.
Inom
före detta Skarbysjön skall samråd ske
om torrläggningsföretag. Den väl bevarade högmossen - Öjamossen - har så höga
naturvärden att den bör bli naturreservat. Länsstyrelsen har gett ut en mycket
informativ skrift: Bygga och bo i drumlinområdet. publikation 1983:1.
Inom återstående delen av västra Ilardemo
bör måls~ttningen vara att landskapsbildens karaktär och bebyggelsens huvuddrag
bevaras med åtgärder enligt fastst~llda
riktlinjer. Se sid Il.

3S

Hullingsåsen 1:1 och Eneby 1:9

(43)

Torpbe byggelsen tillhör
byarnas utmark e r . på den smala drumlinen HUllingåsen

ute på Öjamossen låg på lSDD-tal et några
jordtorp. En betesäng och några stugor
ger än idag en god bild av hur de yttre
villkoren tedde sig i detta unika läge.
Omedelbart till vänster om bilderna breder mosseplanet ut sig . Tillsammans ~ed
de mycket stora naturvärdena hos Öjamos- .
sen finner vi här på norra Hullingsåsen
en mycket värdefull miljö.

Eneby 1:10

(44)

På en liten inäga i skogen i
Öjamossens
ö stkant ligger torpet Fallet.

Glippsta 3:9 och 3:10 samt
Johannesberg 1:1 (45)
Nära Öjamossens sydöstra del ligger några torpstugor med det typiska namnet
Laggen. Namnet är hämtat från det kärrparti som omger hela mossen. Bebyggels ens skala och avsides läge ger en god
bild av levnadsvillkoren för lSDD-talets
torpare.

4.3

Östra Hardemo

4.3.1 Områdesbeskrivning
I detta område ligger det n ågra byar och
ett flertal avgärdade g å rdar på byarnas
utmarker; i norr de stora byarna Norrby,
Vreta och Julsta. På deras marker finns
ett stort antal småstugor som en rest av
de många husar-, soldat- och jordtorpen

samt boställen från ISOO-talets mitt.
Längre söder ut ligger byarna Hidingsta,
Ormesta, Äspsätter och Stora Älberg i en
mer kuperad trakt än
den utpräglade
slättbygden kring Hardemoåsen. I anslutning till dessa byar ligger flera gårdar
som tidigare vari t torp men kommit att
avgärdas från
byn och fått
ett eget
namn. Många har sitt ursprung från slutet av ISOO-talet och början av l6DO-ta1et. på Berga bys utmarker
finns t ex
torpen Lilla Joglunda, Linde, Misteräng
och Skogstorp.

4.3.2 Bebyggelse
De valda objekten belyser byggnadskonsten förr, bygdens historia och den kraftiga omvandling som landsbygden genomg å tt. Med Julsta missionshus undantaget
brukas ingen av byggnaderna idag på sätt
som de ursprungligen använts. Men värdet
finns att bevara karaktären
från
u )'- sprungliga tider .

Äspsätters by

15 G1ippsta 3:9 och 3:10 samt Johannesberg 1:1 från sydväst
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(46)

Äspsätters by ligge r p å väst s luttninge n
aven å s kulle med skog i öster. Den har
inte den vanliga radbyutformninge n utan
liknar mest en klungby. Inom byn ligg er
också tre mode rna bo s tad s hus.

på bilden ser vi byn från väster med den
gamla väl bevarade gården på by tomten.
Från vänster ligger brygghus,
mangårdsbyggnad och fägårdslänga. Värt att notera är att mjölkpallen idag är något av
kulturhistoria på många håll och därmed
väl värd att bevara.

..

'/ ..~
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F~gårdsl~nga

på

Stugan befinner sig i ursprungligt skick
även invändigt avseende ytskikt, rums indelning
och
den smala,
stegliknande
trappan till övervåningen. Utvändigt är
den moderniserad med hängränna,
stuprör
och nocktegel.
Uppdelningen mellan man- och fägård kan
skönjas i två bevarade grindstolpar. Här
fanns förr ett staket .
En del av fähuslängan tillhörde mangården.
Först i
längan låg magasin och vedbod, därefter
stall, hönshus, vagnskjul, loge och la"da. Längan är uppförd i falurött timmer
med enkupigt taktegel.

Källarboden/drängstugan ligger på mangården. Den har faluröd locklistpanel,
enkupigt taktegel och sexdelat spröjsade
fönster. Sluttningen utnyttjas så att
stenkällaren ligger därunder.
47

Äsps~tter

Äspsätter 1:3

1:3 från söder

(47)

Äspsätter 1:3 är en kulturhistoriskt intressant gård med tre
byggnader i ursprung ligt läge på by tomten och i gammalt utförande.
Fastställda riktlinjer
gäller. Se sid Il.

Gården Äspsätter 1:3 ligger på by tomten
med en bebyggelsebild som nära överensstämmer med skifteskartan från 1850. Den
har sitt l800 -talsutförande väl bevarat.
Gården har manbyggnad, källarbod, drängstuga, fägårdslänga samt lite avsides ä ven brygghus, svinhus och en större ekonomilänga.
Manbyggnaden är en tvåvånings enkelstuga
av timmer med bred faluröd loCklistpanel
med rundade lister . Snickerierna är vitmålade . Sadel taket är flackt med breda
vindskivor, vilket tyder på att det tidigare varit täckt
med torv,
innan
det byttes mot enkupigt taktegel.
Eldstaden och skorstenen är
placerade
intill l ångsidan , ett byggnadssätt som
man ser på stugor från l700-talet och·
tidigare.
Fönstren i bottenvåningen är traditionellt sexde lat spröjsade medan övervåningens något mindre fönster är tOlvrutade. Dubbeldörren är som brukligt inåtgående. Dörrpanelen bildar ett pilmönster. Dörren har ett gammalt lås och över dörren sitter ett enkelt skärmtak på
två profilerade konsoller.

Äspsätter 1:3

/
8
'brygghus
fägårdslänga

IZJ

manbyggnad
I

t

~~källarbOd
I

/

bygatan
Situationsplanen för Äspsätter 1:3 visar
den intressanta gårdsbilden med senare
tillkomna ekonomibyggnader streckade.
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Julsta bygdecentrum
Julsta tillhö r
om

~

I

-1--_.

(48)

Hardernas

storbyar.

skiftet låg byn samlad cirka
söder

1 ..

Oppegarden .

Fjugestavägen.

200

Före
met~r

Till ski llnad .

mot Skyberga med sitt gästgiveri
låg
alltså inte Julsta by invid landsvägen.
Men i början av 1900-talet kom ett ny tt -

I anslutning till dem ligger fem bos tadshus; ett falurött hus från 1920-talet , ett hus med Sidiplattor från 1940talet och tre mindre hus med träpane l .

litet centrum att bildas vid vägen med
bönhus, skola och affär.
Bebyggelsemiljön är intressant genom dessa byggnader.

51

Julsta 3:4 från söder

Julsta 3:4

49.50

Julsta 3:1 och 3.25 från norr

Julsta 3:1

(49)

Betels kapell (ti ll vänster på bilden)
är en spartanskt utformad byggnad uppförd å r 1894 med falurö d lockli stpanel,
v ita snickerier och rött tege ltak.

(51)

Affären är den senast tillkomna byggnaden, - byggd 1926. Den lånade
drag från
sko lan. Taket är brutet och valmat och
föns tren är försedda med tvärpost med
spröjsad öve rde l. Fasaden har li ggande
fasspontpanel, men kring affärsingången
sitter det rödmålade Sidiplattor.

Bebyggelsens
Julsta 3:25

(50)

Skolan (till hÖger på bilden) är byggd
1914 och var i bruk mellan åren 1915 och
1937. Den är
en stor l 1/2- vånings
bygggnad i faluröd locklistpanel, vita
snickerier och rött , tegel tak. Tidstypiskt är tvärpostfönstren med spröjsad
överde l och det brutna valmade taket.
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hänger

samtl1an

kulturhistoriska
med

värde

de verksamheter

legat samlade här utmed landsvägen
den särpräglade husutformningen.

som

och

52

Norrby 7:1, Hulbo Norrgården
53

Norrby 7 : 1, Mul b o Norr gården
på l690 - talet

för kronolänsmannen

härad .

samband med

I

(52)

anslogs Norrgården

bost€ille

vreta 1:4, Gröndal- från sydost

i

til l

Harderna

-Vreta 1 :4, Gr önda l

(53)

l aga skifte 1860

flyttades gården ut och fick namnet Mul-

Före detta jordtorpet Gröndal

bo. Bostället upphörde på 1870- talet.

bys ägor är en,

Manbyggnaden som härrör från 1843 är ovanligt långsträckt med fyra fönsterax-

vid en smal inäga i backig skogsterräng,
dels genom sin småskalighet
och dels
genom den enhet som bildas av husen,
vegetationen
och
.den
gränsskiljande
stengärdesgården.

full miljö.
lar . Den påminner mest om den s k

fram -

kammarstugan, d v s en parstuga med ett
rum til l agt på längden . Byggnaden är ovanl i gt djup med plats för två fönster
på gavlarna. Planen är unik i Harderna.

på

Vreta

kulturhistoriskt värde -

Dels genom

att det ligger

Manbyggnaden har timmers tomme klädd med
faluröd locklistpanel . Sadeltaket är tegeltäckt . Fönstren är sexdelat spröjsade
med tandsnittsdekor under dropplisten .
Entren med överliggande fönster
och en
skorsten har moderniserats .

..

t
53

Vret a 1:4
Hardemo socken
Vreta 1:4, situationsplan

Fönster med tandsnittsdekor
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KAP 5

KUMLA

SOCKEN
LANDSBYGDEN

Rösavi f r ån NV frå n f älte t
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Kumla socken

5

5. 1 Urvals- och redovisningsmetod
De
kulturhistoriska
riksintressena
i
Harderna motiverade en total registrering
av bevarandeobjekten. Med erfarenhet av
denna gjordes urvalet av kulturhistoriskt värdefulla
miljöer och enskilda
byggnader i Kumla och Ekeby socknar utan
föregående totalregistering. Dock strukturerades materialet liksom i Harderna

ligge r på små inägor i skogen. Hustyperna ä r l ika dem i det små brutna landska-

efter

Det öppna jordbrukslandskapet
Kumla . Omkring Kumla tätort
sig nära ett trettiotal
byar
omfattande bebyggelsestråk med
antal gå r da r . Några byar har

landskapstyp,

bebyggelsetyp

och

naturförutsättningar. Indelningen är något schematisk och gränserna ungefärliga
men ger en bra bild av de karaktäristiska huvuddragen för respektive typområde
och bör bland annat
kunna fungera som
bedömningsgrund vid lokal i sering och ut formning av ny bebyggelse.
5. 1.1 Indelning i

pet.

5.2 Öppen jordbruksbygd

mindre gått upp

i

dominerar
grupperar
i ganska
ett stort
mer eller

tätbebyggelsen.

Vissa uppgifter tyder på att en

by med

namnet Korsta skall ha legat väster om
Blacksta. En kulturhistorisk undersökning kan b l i aktuell i samband med ut-

l an d s k apstyper

byggnaden av Kum l abyområdet . Se sid 84 .
Öppen jordbruksbygd kännetecknas av

ett

öppet intensivod l at landskap
med dels
samlad bebyggelse på de gamla by tomterna
och dels utspridd bebyggelse med ensamma
gårdar eller gårdar i str åk. Bondgårdarnas planering med t ex flyglar, manbyggnadens utformning och by tomtens utseende
är karaktärsdrag som bör bevaras.
Srnåbrutet landskap består av omväxlande
odlings - och skogsmark. Det är ett över -

gångslandskap mellan

skogs -

och jord- '

bruksmark. Terrängen är ofta kuperad och
stenbunden. Småbruk, torp och småstugor
på mindre brukningsenheter är vanliga.
Det förekommer även små tätbebyggelse-

grupper med utpräglat
gelse.
I

småskalig

skogsbygden är bebyggelsen

bebyg -

gles. Den

Ur kulturhistorisk synvinkel är
det
önskvärt att uppmärksamma bebyggelsens
p l ace r ing. Före utflyttningen vid l aga

skifte l åg gårdarna samlade

på

en by-

tomt, vars placering var väl vald i

ett

torrt, högt och fast läge. De utflyttade
gårdarna kom sedan att spridas
i landskapet. I många fall kunde man finna ett
l äge med motsvarande markförutsättningar
som i byn i anslutning till de nya ägor na . I Kurnla socken ligger bebyggelsen
oft a i
anslutning till nord - sydgående
vägar . Spridningen
sker i huvudsak i
dessa riktningar.

För samtliga by tomter, tätbebyggda eller
inte, gäller att de är intressanta på
grund av sin ålder och de bosättningslämningar som kan finnas. Vid

rnarkarbe-
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ten p~ dessa platser bör eventuella fynd
uppmärksammas så att nödvändiga antikvariska kontroller och unders6kningar kommer till stånd.

kallat odlingsröse uppbyggt av sten från
de intilliggande åkrarna hör också till
bilden.

5.2.1 Bebyggelseområden

Topografin och det öppna landskapet gör
det enkelt att få en överskådlig bild av
byns läge på sin höjdkam och hur de utflyttade gårdarna är placerade
i bygatans förlängning.

*

Rösavi

Allmän beskrivning
Rösavi är en av flera radbyar i Kumlatrakten. Liksom de flesta andra kom den
att uppstå på en nord-sydlig åsbildning
där gårdarna placerades i rad utmed en
bygata. Om man ser till genomförda skiften,
hemmansklyvningen,
befolkningsutvecklingen, jordbrukets organisation och
dylikt har Rösavi utvecklats på samma
sätt som de omgivande
byarna. Vad byn
undgått, vilket gör den unik och intressant, är en utglesning och förstörelse
av den gamla by tomten . Bebygggelsebild
och omgivande kulturlandskap bildar här
en helgjuten miljö av stort värde.
Inom jordregisterenheten Rösavi
ligger
tolv bebyggda fastigheter och dessutom
två registerenheter med namnen Karlsberg
i sydväst och Rösavi husartorp i nordost
Fem gårdar ligger i nord-sydlig rad utmed bygatan på den gamla byns plats. Bygatan löper på en låg Asbildning.
Den
leder söderut till några av de utflyttade gårdarna
samt två
fri tidshus och
norrut mot Kumla. I norra delen av byn
korsas den aven öst-västlig väg.

strax norr om by tomten ligger ett bygravfält, det enda bevarade i denna del
av Kumlabygden. Troligen härrör det från
den yngre j~rnåldern, cirka 400-1100 efter Kristus.
Äker- och betesmarken är uppdelad i
relativt små
tegar åtskilda
av diken,
stenhägnader och buskvegetation. I västra delen av byområdet
ligger en bi t
skogsmark uppdelad mellan gårdarna.

Bevarandeåtgärder
Rösavi är utpekat som ett riksintresse
för kulturminnesområde. Bevarandeåtgärder skall utföras pnligt riktlinjer på
sida 11.
Målsättningen är att bevara byn som en
fullständig miljö, det vill säga förutom
bebyggelsen på by tomten, p~ de utflyttade gårdarna och småstugorna ~ven kulturlanskapet d~romkring med åkrar,
betesf~lt och skogsmark.

Marken är till största delen uppodlad.
Endast ett mindre skogsområde
finns i
väster. Akrarna ligger dels i anslutning
till respektive fastighet och dels i
långsmala tegar i sydv~st.
Nivåskillnaden inom byn överstiger i stort sett inte fyra meter. Som en kil söderifrån utmed järnvägen
ligger SJ:s rälsjusteringsverkstad för skarvning och reparation av järnvägsräls.
Ett speciellt förhållande i mellansverige har varit samspelet mellan tomtens
utseende och åkermarkens
indelning och
storlek - det vill säga grunden för det
medeltida
solskiftet.
En
Rösavikarta
från 1764 visar tydligt de regelbundna
gårdstomterna och den motsvarande ordningen för tegarna . Man ser en noga reg-'
lerad by tomt vars omfattning kan studeras än idag.
Rösavi är en typisk radby med undantag
för mangArdarnas placering utmed bygatan. Gatan i by tomtens östra kant fanns
dock tidigare men försvann
troligen i
samband med att gårdarna
blev fler i
början av 1800-talet och f~gårdarna d~l
vis måste byggas, ut åt detta håll.
Flera av husen är
av äldre
datum och
några har inte flyttats
ur sina lägen
från l800-talets förra h~lft.
Exempel
finns på traditionell byggnadskonst från
tidigt 1800-tal och sekelskiftet .

\ 2
'- - \

Ett flertal äldre tr~d utmed bygatan och
i by tomtens sydgräns samt ett
stort så
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Karta fr å n 1764 öve r Rösavi by

Namnet Rösavi
Namnet tillhör
troligen den grupp av
ortnamn som slutar på -vi, där denna ändelse inte har den gängse
betydelsen
"helig plats". Ändelsen
lär
istället
syfta på skog och
en fornsvensk form,
"Risavidhi" anses betyda "den risiga
skogen" eller möjligen "småskogen". Med
"Ris" kan här avses så kallad skottskog,
från vilken man fick
ris till korgar,
kvastar, hägnader m m i äldre tid,
Lövängens träd topphöggs ett par meter över
marken och med vissa års mellanrum tillvaratog man de utväxande
grenskotten.
Förfarandet kallas hamling (klappning).

I det fornsvenska Risavidhi har det första i-lj udet under århundradenas
lopp
blivit ett ö-ljud. Den gamla mellanvokalen -a- kan ibland försvinna (från 1591
finns namnet "Rösswy") men precis som i
namnet Folkatorp och Hällabrottet finns
vokalen kvar, delvis beroende på att det
i närkemålet är vanligt med
sammansättningar av typen "oxatöm",
"byapappertI
och liknande.

på kartan från 1764
finner man namnet
Rösawed och i jordeboken från 1825 för
första gången dagens stavning Rösavi.
(Kumlabygdens historia del III, sid 119,
120 och 412.)
Byns ursprung
Ortsnamns forskare
såsom
Sahlgren
och
Hellberg (Kumlabygdens historia del III)
har med l edning av namnet på byarna i
Kumla försökt utreda vad som varit urbyar och därifrån avsöndrad sekundär bebyggelse.
I fallet Rösavi har Sahlgren placerat
byn i den grupp byar som avsöndrats i
ett andra steg från de uråldriga byarna.
Att
Rösavi
sålunda
skulle
vara
en
sekundärbebyggelse
tyder
även
bland
annat uttolkningen av namnet på - liden
risiga skogen II •
Byn har dessutom haft ett ofördelaktigt
l äge
ur
kommunikationssynpunkt.
Åtminstone i äldre tid lade topografin
hinder
i
vägen
för
en
öst-västlig
förbindelse, då man undvek att dra vägar
på de öppna lermarkerna .
Förutsättningarna för odling i gammal
tid kan heller inte sägas ha varit goda.
Sammanfattningsvis säger Hellberg att
gravf~ltet visar att bebyggelse funnits
i
förhistorisk
tid
och
att
Rösavi
antagligen kan ses som en dotterbebyggelse till den öster därom liggande "ur- ,
byn" Rala.
(Kumlabygde ns historia del
III sid 422, 431, 434 och 464.)

Bygravfäl tet Rösavi 1: 2

'I<

GravfäI t
finns i
Kumlabygden på
ett
halvt dussin ställen,
i västra
Kumla
dock bara i en by, nämligen Rösavi.
Strax intill vägkorset i norra delen av
byn ligger detta bygravfält, delvis bevuxet med resliga björkar.
Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering ger
följande beskrivning:
"Gravfä~t, 80 x 60 meter (ö - V), bestående av clrka 25 fornlämningar. Dessa utgöras av runda stensättningar 5-11 meter
~ diameter och 0,2 - 0,5 meter höga.
Overtorvade med i
ytan enstaka stenD,r
0 ,1 - 0,2 meter stora. Ojämn i ytan och
oklar begränsning. 'I (Riksan tikvarieämbe tets fornminnesinventering 1955, fornl~mning nr 40 Rösavi Norrgården l.)

Troligen härrör gravfältet från yngre
järnåldern, det vill säga perioden 400 1100 efter Kristus. (Kumlabygdens historia del III sid 439.)
Ett fynd har gj orts aven t j ocknackig
stenyxa från båtyxetiden, det vill säga
perioden 2500 - 1800 före Kristus under
yngre stenåldern. (Kumlabygdens historia
del III sid 136 och 263.)
Det senmedeltida Rösavi
En karta gjord av Sarnzelius ger en bild
av ägofördelningen i Rösavi vid mitten
av ISOD-talet, Notera här
att en av
gårdarna
tillhörde
Vadstena kloster.
(Kumla kyrkas r~kenskapsbok . )
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Vid karteringarna på 1600- och l 700-talel
var Rösavi 3 halva hemman. uppdelade i 6
fjlirdedelshemman. Denna vlirdering finns
belagd sedan 1616.
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R6savi by - bygatan norrut

55

Det gamla stallet på Rösavi 1:2 sett
från öster

56

Rösavi 1:4 från öster

bygatan söderut

Rösavi 1:2

(55)

Längst i norr på by tomten, här sedd fr ån
ordlingsröset, ligger Rösavi 1:2 med ursprunglig placering av manbyggnad och

det lilla knuttimrade stallet.
Manbyggnaden är nyligen utbyggd till
55

Rösavi 1:2

Det gamla stallet på gården
Rösavi by

Byn har den vanliga placeringen

på en höjd - om än svag -

Rösavi

1:2

ger en god uppfattning om fähusens storlek och utformning då
alla gårdarna

(54)

På första bi lde n på sidan ser vi bygatan
norrut.

en

tvåvånings parstuga
i den för
Närk es
slättbygder så karaktäristiska utformningen. Trots tillbyggnad och en del moderniseringar av tak och fasad har den
sin ursprungliga 180Q-talskaraktär bevarad.

trängdes på
by tomten.
byns äldsta byggnader.

Stallet

tillhör

i slättland-

skapet. Här på moränmarken finner man
torra, fasta byggnadsplatser.
Andra bilden visar bygatan söderut. Liksom många andra radbyar i Närke har Rösavi ~angårdar närmast gatan. Manbyggnaden t~ll vänster på bilden är en parstu-

ga från tidigt 1800-tal. Till höger
brygghus som enda byggnad väster om
gatan.

ett
by-

Rösavi 1:4

(56)

på den andra gården från norr på by tomten ligger en parstuga från tidigt 1800tal i traditionell färgsättning och
ramad av vegetation och ett staket.

in-

En senare gjord tillbyggnad harmonierar
med byggnaden genom sin rika fönsteru tformning . Att notera är
takets äldre
pr~gel genom det enkupiga
teglet, nockens brädtäckning och de kragade skorstenarna.

47

57

Brygghuset Rösavi 1:4 från söder

Brygghuset Rösavi 1:4

58

Rösavi 2:14 från öster

(57)

Brygghuset/tvättstugan ligger

som enda

byggnad väster om bygatan. Skorstenen är
placerad i takfallet. Förr
var taket

täckt med torv, idag med enkupigt tegel.
Brygghuset i Rösavi är ett av två i denna utformning i Kumla socken. (Det andra
finns i Blacksta .) Knuttimringstekniken
var grundvalen för
tidigare seklers
byggnadsverksamhet. Själva knutarna kun-

de utföras på många olika sätt. I

59

Rösavi 2:15 från väster

60

Rösavi 2:14 från nordväst

Närke

var konstruktionen ofta bristfällig med
dålig
vattenavvisning. Detta medförde
rötangrepp och att knutarna fick kläs in
eller sågas av. Äldre val bevarade knuttimmerhus är därför sällsynta och värdefulla lämningar aven betydande byggnadsepok .

Rösavi 2:14 inom by tomten (58)
Manbyggnaden på gården näst längst i söder på by tomten hör till de äldre husen
i byn. Den är hitflyttad
på 1820-talet
som ersättare för en nedbrunnen bostad .
Till husets äldre detaljer hör den breda
panelen, de enkupiga takteglen, nocklåda
i trä och hängränna i form aven urhol-

kad stock.
Rösavi 2:15

(59)

Den utflyttade gården längst i

söder

byn är ett Slående exempel på hur

i

skif-

tet medförde gårdsplaceringar ute i
åk erslätten. De nya ekonomibyggnaderna har
blivit ett dominerande inslag i den nya

bebyggelsebilden.

(60)

Rösavi 2:14

På den utflyttade gården norr om

ten

(2: 2)

byggdes på

manbyggnad i

ning.

57

48

Brygghusets timrade knut, en bevarad
sällsynthet

bytolU

1910-talet denna

en för tiden typisk utform-

Senare påbyggd

med balkong.

Den

smala enkel- eller parstuguplanen är här
bytt mot en djupare plan. Karaktäristiskt är även en
och en hal v våning,
fönstrens form och takutformningen.

61

Vallersta by
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V.llerstllhammaren

Vallersta by

23

(61)
_
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Bebyggelsebilden är bevarad och speciellt intressant med mangårdarna på östra
sidan om gatan och fägårdarna
på
den
motsatta sidan. Den äldre karaktären är
bäst bevarad vad gäller ekonomibyggnaderna. För övrigt finns ett flertal moderniseringar. I södra delen av byn har
ett bostadshus uppförts på 70-talet.
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By tomten sträcker sig från bebyggelsen
strax norr om en bäck och drygt halvkilometern norrut. Intresseområdet amfat- '
tar även bebyggelsen söder om bäcken och
en kilometer norrut.
Intressant är att den by tomt vi ser idag
lades ut så sent som på l820-talet efter
medeltida principer som ersättning' till
den tidigare trånga och eldfängda bebyggelsebilden. I detta sammanhang är frånvaron av bebyggelse norr och söder ' · ·om
by tomten värdefull som en
markering av
dennas utsträckning.

-

)-- -- .

Vallersta är en stor
by med en långsträckt by tomt , utmed vägen mot Täby.
Byn ligger i nord-sydlig riktning på en
åsbildning (drurnlin) i
den flacka och
öppna odlingsbygden.
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61 VALLERSTA

En pampig trädalIe
sträcker
sig utmed
gatan och binder i hög
grad ihop byn.
Stor hänsyn måste
tas till allen
vid
vägarbeten. En fornlämning Vallerstakällaren - ligger mitt i byn.

"

"

7:1
1

2:1

De äldre vägskyltarna mot västra Vallersta har historiskt intresse,
då
man
alltmer gått över till större
skyltar
lågt placerade på två rör.

Bevarandeåtgärder enligt riktlinjer sida
11. Speciell t uppmäksammas
bebyggelsebilden med mangårdar
och fä gårdar
på

vardera sidan gatan
gatan som har ett

och

träden

utsatt

läge

1/1

o

------.--,~f.:~

utmed
vid

eventuella vägarbeten.
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HAGABY

J:l
I

•

o
\

••

Hörsta

\

\

(6 2)

Hörsta är en tätbebyggelsegrupp i det
öppna odlingslandskapet som int e har direkt byursprung. Husgruppen ligger norr
om den gamla by tomten och sträcker
sig
ti ll skill nad mot denna i väster-öster.
H~r
ligger missionshus (1924), gamla
skola n ( 1 878) - nu Blåbands l okal,
nya
sko lan (1916) - n u bost ad och en f d
handel tillsammans med n ågra
villor.
Dessutom finns här rester av ett medel tida kapell,
troligen
lIDO-tal, vars'
grundrester grävdes
ut 1962. Framför
Bl åbandslokalen visar stenplattor på kapellets plan.

62 c

Hörs ta 2: 8. missionsllus

62 d

Hörsta 4:28, f

Bevarandeåtg~rder:

Vid större förändri ngar av befintlig bebyggelse och lokalisering av nya byggnader uppmärksammas särart en

hos detta

tidigare lilla bygdecentrum med gl"est
oregelbundet
grupperade byggnader på
rymli ga tomter. Den storvu xna och artrika trädvegetationen som t~cker hela området bevaras och föryngras.

62 a

50

T v Hagaby 1:13 bostad f d skolan,
t h Hörsta 4:2 blåbandslokal f d
gamla skolan från väster.

d handel

öster

64

Ekeby 1 :41 Sörgården. från

65

Ekeby 2:16 Hindersgården från väster

\

\

___ 1

Ul
'Il

\

66

...
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Ekeby 1:41. Sörgården

- ~ - - -- --~-"t...---...l~
\

(64)

SörgArden är ett exempel på en relativt
stor utflyttningsgård
med väl
bevarad
gårdsbildning vad gäller placering,
husens allmänna karaktär och trädgårdsplanering uttryckt i grusgångar och gräs-

1:1

\

Ekeby 1:34 från söder

'"

rundel.

Manbyggnaden är

från

1854 och

förlängd till parstuga i samband med utflyttningen. Därtill har den fått en veranda.

Ekeby 2:16, Hindersgården

(65)

Hindersgården är en väl bevarad gård på
den gamla by tomten. Manbyggnaden är från

1875 med stor djup plan och fasad av 01jefärgad spontad panel. Förstukvisten är
vackert utformad såväl
i proportioper
som i l övsågeriutsmyckningen. Notera även dubbeldörrens snidade
dekor. Gården
är utomordentligt vacker, speciellt man byggnaden och magasinet är av kulturhistoriskt värde.

Ekeby 1 :34
Ekeby (Kumla)

På en moränval l

(63)

Bebyggelsen i Ekeby är starkt

i

Ekeby löper vägen

Norra Mos förbi denna
splittrad

men det finns några väl bevarade hus bAde inom och utom den gamla by tomten.
Byns bebyggelse ligger ovanligt nära den
omfattande torpbebyggelsen i Ekeby och

Hagaby.

(66)
mot

utflyttade gård.

Manbyggnaden i en och en halv våning

är

tvårumsdjup med sexdelad plan byggd på
1860-talet. Den är varsamt ombyggd med
bibehållen

symmetri,

fönsterutformning

och fasadfärg, vilket gör att den behållit sin karaktär. Till höger om manbyggnaden ligger en undantagsstuga från slu -

tet av 1800-talet.

51

Brånsta - Säbylund

(67)

Brånsta - Säbylundsmiljön omfattar landskaps avsnittet från Brånsta bycentrum i
söder till och med parken och Djurskogen
vid Säbylund i norr.
Ett flertal väl bevarade falurödfärgade
gårdar i Torp och Brånsta ingår i
området tillsammans med skogsbrynet i öster
och ett antal randmoräner .
(Se under
rubriken Ekebyfallet sid 60.)
Denna miljö bör skyddas från större för-

ändringar
i befintlig
vid nylokalisering.

52

bebyggelse

och

68

Säby1und 3:1, Sätra 3:1 från väster

Säby1und 3:1, Sätra 3:1

(68)

Säbylunds herrgård ligger vid före detta
Hosjöns strand. Med början på l8S0-talet
sänktes sjön ett flertal gånger. Säbylundsmiljön
omfattar en huvudbyggnad
uppförd 1781-87 med två flyglar vändande
sig åt väster mot den pampiga kilometer-

allen. Dessutom ligger på gården ett antal mindre bostadshus, bland annat en

69

Torp 1:1, 2:1 från söder

70

Brånsta 4:13 ·från väster

före detta skola. Flera av ekonomibyggnaderna är dessutom kulturhistoriskt intressanta. Naturintress~n finns knutna

t ill

den

engelskinspirerade

1800-tals-

parken och skogen öster om gården.

Torp 1:1, 2:1

(69)

De två småbruken har en stor ek vid vägen mellan gårdarna.
Båda boningshusen

är typiska enkelstugor från

l800-talets

mitt. Ekonomibyggnaderna är faluröda med
tegel- eller eternlttak.

Drånsta 4:13

(70)

Brånsta 4:13 är en fin representant för
seke lskiftets panel arkitektur. Planen är
den tvårumsdjupa. Fasadens proportioner
med frontespisen, fönsterplaceringar och
deras format samt verandan är omsorgs-

fullt utformade för att ge en
Iluvuden tre Säby1unds herrgård

harmonisk

helhetsinverkan. Fasaden består av
gande och stående
fasspontpanel

i

ligen

ljus oljefärg. Till gårdsbilden hör även
den typiska rundeln med grusgångar.

53
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Vissberga, bygatan frAn söder

Vissberga by

(71)

Vissberga by är en av tre likartade byar. Gemensamt med Järsjö och Björka är
att byplatserna ligger i norra kanten av
ett moränmarkområde. By tomterna är långsträckta och ligger i norr-söder .

By tomten väster om gatan

är

Vissberga 2:12 (72)
cirka 230

mete r lång och 50 meter djup . Från att
på 150D-talet bestått av tre gårdar f yrdubblades antalet fra m till laga skifte

på lSSD-talet. Idag ligger återigen tre
gårdar på tomten. Samtliga bostadshus är
tillkomna på ISOO-tal et . Öster om gatan
ligger en utflyttad gård. på lS6D-talet
låg
enligt den ekonomiska kartan en
backstuga eller ett stattorp på denna

på gården i norr ligger en mycket välvårdad och fint bevarad parstuga i karaktäristiskt utförande - faluröd locklistpanel,
vita
snickerier,
enkupigt
taktegel, sexrutat spröjsade fönster och
s k lunettfönster i gavelröstet.

Vissberga 3:1S

(73)

p lats - en ovanlig placering så nära in-

på by tomten.
Radbyn var den lite bakvända typen som
är vanlig i dessa trakter, det vill säga
mangArdarna ligger närmast bygatan.
Äldre vegetation finns på by tomten och
utmed gatan. Den förstärker intrycket av
en sedan mycket länge hävdad boplats.

BevarandeAtg!irder enligt riktlinjer sid
Il. TvA !i1dre manbyggnader med bAde
typiska och egenartade utföranden uppm!irksammas s!irski1t.

Manbyggnaden är från strax före sekel skiftet och i en och en halv våning med
frontespis. Liggtimret är opanelat och
foder och omfattningar lövsågade. Vid en
nyligen genomförd renovering har detta
utförande bevarats.

Vissberga 1:33

(74)

Bostadshuset längst i söder har förr varit en handel. Ursprungligen är det en

enkelstuga. Manbyggnaden på den utflyttade gården är byggd på lSSD-talet. Idag
är den försedd med grå sidiplattor.

Blacksta
Byn

(75)

ligger

väl

samlad

i

ett

typiskt

krönläge på åsen cirka
tio meter över
omgivande mark. Den täta bebyggelsebil-

den beror på att ingen utflyttning av
gårdar har skett. Blacksta var den första av ett fåtal byar i Kumlabygden som
genomförde enskiftet. Ar 1814 sammanlades inägorna till
större skiften. Den
ensamma gården i söder
tillkom vid en

hemmansklyvning år 1884.
Plats

för tinget har

Blacksta troligen

varit redan på 1300-talet. på åskullens
högsta punkt låg Blacksta gästgivaregård
- omnämnd på 1600-talet. Rörelsen upphörde på 1860-talet och byggnaden revs
år 1931.
Byn består

av några

äldre

Blacksta by från nordväst

byggnader.

Speciellt l.l:1gger man märke t i l l det lilla brygghuset i
falurött
timmer, hög

skorsten och tvådelad dörr samt den väl
bevarade parstugan från 170Q-talet med
skorsten av kalkstensplattor, hängrännor
av trä och fönsterluckor. På "östsidan av
åskullen ligger Kumla vattenverk med " en

ladliknande byggnad i faluröd träpanel.
Färdleden på åsen är den gamla Eriksgatan från landskapslagarnas tid; idag en

hårdgjord och tungt belastad länsväg.
U

7,3
DÖdisgropar finns på . båda sidor om åsen.
De tillhör de största på Närkeslätten.
Samfälligheten söder om byn är skyddad
som naturminne för
den sällsynta
och
fridlysta backsippan.
En stor del av Blacksta tillhör
vattenskyddsområde.

4

l

,

1

\
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Kumla

Bevarandeåtgärder omfattar riktlinjer på
sidan Il. D~rvid uppm~rksammas byns historia, den täta bybildningen, byggnadernas ålder och naturvärden med lokal för
backsippan och rullstensåsen med dödis-

--L.
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7,3

, ,I,
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\

\

gropar.
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Blacksta 2:10 från väster

Blacksta 2:10

(76)

Bilden på Blacksta 2:10

är

från

1908.

Vi ser den södra av de två parstugorna.

Den är idag till det yttre sig helt lik,
75 Asvägen går uppe på den
Blacksta by ligger samlad. Bilden är
gen från norr.

bortsett från att den vänstra skorstenen
är borttagen. Huset dateras till 1700talet. Ägare då
bilden togs var Lars
Pärsson,
som poserar tillsammans med
trotjänaren ttRillken".

ss

Bebyggelsemiljön i Nedre Vesta omfattar
tre gårdar i en nord-sydlig rad. De ligger på en
templats som tillkom under
första hälften av lSOO-talet, - före laga skifte - för att avhjälpa trångboddheten på den gamla, ursprungliga by tomten. Denna är belägen cirka 500 meter
norrut och bebyggd med två gårdar västerut men är obebyggd intill vägen.
Bevarandecitg~rder

de

enligt

generella

riktlinjerna (sida 11.). Vid planering
och byggande uppm~rksammas den varierande och tilltalande bebyggelsebilden med
ett flertal äldre byggnader och ursprungliga äldre by tomter utmed höjdkanten.

77

Nedre Vesta från söder

Nedre Vesta 5:2 och 5:4

(78)

Den samlade och väl bevarade radbyn utgör en unik helhetsmi ljö med uteslutande
äldre byggnader. De tre parstugorna från
tidigt l SOO-ta l är
byggnadshistoriskt
och i sina detaljer mycket intressanta.
Gemensamt har de en faluröd träpanel med
vita snickerier, två eldstäder, rött tegeltak, timmerstomme och två vån~nga:.
Intressanta detaljer är
en femkant~g
förstuga med fyrdelat spröjsade kvadratiska fönster, va'ckert profilerade konsoler till regnlist ovan fönster och en
flack taklutning med breda vindskivor
tydande på ett tidigare torvtak.

Blacksta 1:3, vattenverkstomt

Hjortsberga - Nedre v.esta

(77)

Hjortsberga - Nedre Vestamiljön sträcker
sig från gravfä I tet
Lekebacken i norr
till Nedre Vestas by tomt vid kommungränsen i
söder.
Den omfattar dessutom
Hjortsbergaoch bebyggelsen utmed vägen
söderut i Övre och Nedre Vesta. Lekebacken och Lundsbacken väster om vägen är
två
fornlämningsområden
på
markanta
drumliner i det öppna landskapet. 8ebyggelsebilden ä r varierad på den accentuerade höj dkanten med
ett flertal äldre
gårdar.

56

Ekonomihusen är traditionellt utformade
med faluröd träpane l.
Takmaterialet är
av spån, eternit och tegel, ~ilket. inte
bryter miljön. Ett brygghus är spr~tput
sat i grått.

78

Norragården, Nedre Vesta 5:2

5.2.2

1:1

Enskilda gårdar

7:1

Bevarandeåtgilrder för de enskilda gårdarna får bedömas utifrån de allmilnna
rikt~injer som inledningsvis redovisas,
nilmligen att byggnaden inte får förvanskas genom ilndringar eller tillbyggnader
att nya byggnader skall anpassas till
bebyggelsemiljön i den öppna odlingsbygden samt att den miljöbildande vegetaticnen skall vårdas och vid behov förnyas.

.'

Sickelsta

Sickelsta tillhör den långa rad av byar
där utflyttningen av gårdar varit så
omfattande
att
man
nu
knappt
kan
urskilja den ursprungliga bykärnan. Men
några intressanta gårdsbildningar ingår

'tiJORTSB
82

(_____
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bevarancteprogrammet.

Sickelsta gård 2:1, 3:1

Den stora gården har en intressant manbyggnad genom en annorlunda, tradi tio!1sbunden utformning med byggAr 1933. Den
är i en och en halv våning med brutet
tegel täckt tak, frontespis och fasad i
gul locklistpanel. Fönstren är sexdelat

-. .-. -.~

o

......

spröjsade.

2:1
2

......

Sickelsta 1:3

/

)

(79)

("

1:4
112

(80)

På den lilla gården finns ä l dre bevarade
byggnader; en Ii ten tvåvånig enJ.:elstugö,
drängstuga/brygghus och en vinklad ekonomilänga. Till gårdsbilden hör en alle
från manbyggnaden mot ekonomibyggnaden .
Den lilla faluröda enkelstugan är utsmyckad med en konstfullt sågad bågfris.

79

Sickelsta gård 2:1, 3:1 från

80

Sickels ta 1:3

öster

--
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5.3

Det smabrutna landskapet

I det småbrutna landskapet begränsas utblickarna av vegetation, som kan bestå
av träd och buskar i åkerkanter eller av
dungar och mindre skogsområden. Den odlade jorden är uppdelad på mindre skiften. Naturen växlar mellan åkrar, betesmarker och skogspartier. Ofta är marken
stenbunden som moränmarker.
Stengärdesgårdar är vanliga.

81

Västra Aby 2:2 från sydost

Västra Aby 2:2

(81)

En liten gårdsbildning
ligger kvar på
östra del.
Speciell t intressant är boningshusets traditionella och
karaktäristiska utformning. Den tvAvåniga enkelstugan ger en mycket bra bild av
en tidig l800-talsbostads storlek och
proportioner. Entren
med skärmtak och
glasad dubbeldörr hör dock till seklets
senare del.
by tomtens

Stene
Den ursprungliga bybildningen i Stene är
delad av den stora vägen.
Det återstår
några enstaka gårdsbildningar.

Stene 21:1

(82)

Den fina gårdsbildningen
har samtliga
byggnader i välbevarat skick och en välskött närmiljö. Manbyggnaden i
två våningar har faluröd locklistpanel.
Taket
är täckt m'3d
enkupigt rött tegel och
fönstren är sexdelat spröjsade. En egenhet är det lilla burspråket som finns på
södra gaveln
med tegel täckt
tak. Som
flyglar åt väster ligger en stuga i samma yttre utförande som manbyggnaden och
en gräSbevuxen jordkällare.

Ovanstående urval av enskilda gårdar i
den öppna
odlingsbygden belyser översiktligt det traditionella och intressanta hos den äldre bebyggelsen. Samtliga dessa gårdar säger oss något om husutformningen förr och är alltså historiska dokument samtidigt som de kan tjäna som utgångspunkt för utformningen av
en ny bebyggelse med avseende på anpassningsfrågor och lokalisering.

Brukningsenheterna är relativt små och
kan tillhöra en bondgård på slätten likaväl som ett småbruk, kanske ett före
detta torp intill ägorna. på l800-talet
utvecklades torpbebyggelsen just i detta
landskap tillsammans med mindre utflyttade gårdar,
backstugor och småstugor
för hantverkare.

Det småbrutna landskapet är ett övergångslandskap
mellan odlingsbygd och
skog och bebyggelsen tillhör
oftast
skogsbrynen med brutna skiften in på
skogsmarken.
på ekonomiska kartan från l860-talet kan
man se hur torp- och backstugebebyggelsen låg i det småbrutna landskapet .
Den
kunde i vissa byar bestå av enstaka hus
eller jordtorp och ett husar- eller
SOldattorp. Beteckningen Bs förekommer
på kartan som en markering av både stattorp och backstugor. Men på en del byars
ägor låg torpen samlade på "fallen" eller "backarna" vilka var utägomark upplåten för hustomter.
Några av dessa småstugemiljöer har fram
till idag bevarat sin karaktär väl.
Det
kulturhistoriska intresset är
främst
knutet till bebyggelsens skala som en återspegling av de sociala villkoren för
torpare, husarer, soldater, hantverkare
och i viss mån backstugusittare. Naturligtvis är även ' husens utförande
i - detalj av stort intresse. Färgsättning och
materialval ger ofta denna bebyggelse en
helhetsverkan som bryts mot den oregelbundna placeringen av husen och variationen inom en bestämd ram
av det enskilda husets utformning.
Variationer
uppkommer ju även genom förnyelse
och
ombyggnad, som förr mer än nu underordnade sig miljöns karaktär.
I Kumla socken förekommer detta omväxlande landskap först och
främst
i anslutning till de två skogsområdena Steneskogen och Sånnerstaskogen.
på ekonomiska kartan från 1864-69 framgår att det mest utpräglade torpstråket
sträckte sig från
V Vallersta ~ norr
till stens i söder. På utägor till byarna Vallersta, Hörsta, Hagaby, Sickelsta,
Sörby, Långgälla och Stene låg ett antal
"fall" eller "backar" med torp och backstugubebyggelse. Enligt kartan var det
drygt 30 jordtorp, 20-talet stattorp och
knappt tio husartorp och ett soldattorp
i detta område. I många av dessa stugor
tillverkades skor och här föddes och utvecklades partiskomakeriet. Abytorp
i
den södra delen blev jämsides med Kumla
ett skomakericentrum.

82

58

stene 21:1 från söder

Hörstabacken

(83)

Hörstabacken och Hagaby utäga bildar i
dag en liten tätbebyggelsegrupp
i den
östra kanten av ett skogsklätt rnoränområde. Terrängen höjer sig åt väster och
nedanför husgrupperingen v idtar de uppodlade lermarkerna tillhörande Hörsta by
På 1860-talet låg här cirka 20 torp och
backstugor, varav hela fyra husartorp.
Idag ligger här nära
30 stugor i det
lilla formatet. De flesta har en eller
en och en halv våning.
Den faluröda
locklistpanelen med vi ta snickerier dominerar liksom sadeltaket med rött tvåkupigt taktegel. Fönstren har två lufter

och är sexdelat

spröjsade.

små, låga och uppförda i

Uthusen är

falurött trä.
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Miljön karaktäriseras av små brukningsenheter och välvårdade stengärdesgårdar.
Två hus har ett modernare utseende. Vidare finns ett skrotupplag. Till sevärdheterna hör en minnessten över "partiskomakeriets fader" Anders Andersson som
1839 lade första grunden till skoindustrin.

Bevarandeåtgärder enligt riktlinjer sida
Il. Byggnader och tomplatser kännetecknas av småskalighet.
Detta skall uppmärksammas både vid f6rändringar av hus
och vid lokalisering av nya byggnader.
Hörsta 4:10

(83 a)

på Hörstabacken ligger
en liten stuga
med 1800-talsprägel, Hörsta 4:10. Den är
låg, enrumsdjup med sadeltak täckt med
rött tegel. Fasaden består av faluröd
spontad panel och fönstren är sexrutat
spröjsade.
Hörsta 4:11 och 4:14

(83 b) .

I Hörstabaeken
finns även
boningshus
från sekelskiftet. Hörsta 4:11 och Hörsta 4:14 är i en och en halv våning med
lika materialval och färgsättning
som
Hörsta 4:10. De toppformade gavelvindsfönstren är typiska.
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H6;itåbacken på ekonomiska kartan 1864~'
Jtp = jordtorp Bs = backstuga. stattorp
s t p = s o ldattorp Htp = husartorp
utfl G = utflyt tad gård
Skala 1:17 000
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83 .~

H6rsta 4:10 från väster
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H6 rsta 4:11 och 4 : 14 från norr
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EKEBY

Ekebyfallet. Ekonomiska kartan 1864

Ekebyfallet

(84)

Ckebyfallet är en öst-västligt utsträckt
småhusbebyggelse på båda sidor om Täbyvägen.
Landskapet och bebyggelsen är
s måskalig . Terrängen är
flack men ett
flertal väl synliga moränvallar, så kallade randmoräner, ger en småkupering och
ä r av naturgeografiskt intresse . Randmoränerna från den senaste istiden är i

regel mellan 1/2 - 2 meter höga med en
längd upp till 50 0 meter och de sträcker
s ig

huvudsakligen

nordost .

En

av

riktning

i

sydväst-

de mer markanta kan man

Aktuell karta över Ekebyfal l et . Jämför
vidstående
karta från
lB60-talet, då
torpbebyggelsen var etablerad i området.

Ekeby 5:20

(84 a)

Ekeby fallbebyggelse består av ett fler-

se där Täbyvägen och v ägen mot Norra Mos
!-corsas. Den sistnämnda vägen löper på

tal torpstugor kring en öst - västlig

ga -

ta. Stugorna är små med låga uthus.

En-

:~1 oränvallen.

kelstugan i

förgrunden

Ekeby

har

Dessa moränvallar ingår i ett större omr åde med vallar på båda sidor Kum laå sen.
i~ ring Säbylund och Torp finns ett
stort
a ntal randmoräner, här dock i riktning
Dydost -nordväst.
Tillsammans med dem
v äster om åsen bildas en vinkel, en vik
ö ppen mot söder med
en isälv som gav

torp. Den ger en god bild aven torpstugas storlek och utformning. Den ligger på en av områdets många randmoräner,

u pphov till rullstensåsen längst inne

i

viken.
Under
isens
avsmältningsskede
g j orde isviken stundtals framryckningar
s om sköt ihop vallar av morän invid kan-

ten. (Kumlabygdens historia l: A Bergd al. )
Den ekonomiska kartan,

även

kallad hä-

radskartan, visar att på 1860-talet låg
här ett antal jordtorp (Jtp), stattorp
o ch backstugor (8s), husartorp (Htp) och
s oldattorp (Stp). Speciellt kan man no -

5: 20

långsträckta

på

tidigare vari t

låga

ryggar som sträcker

Bevarandeåtgärder enligt riktlinjer sida
11. Ekebyfallet ingår i Norra Mos exploa .t eringsområde. Eventuell tätbebyggelse
i närheten medf6r avgörande f6rändringar
i landskaps- och bebyggelsemiljön. Emellertid är bebyggelsen i Ekebyfallet karaktäristisk för bygden. väl sammanhållen och så omfattande att den bör
kunna hävda sig och ingå som ett kvarter i den nya bebyggelsen. Viss anpassad
komplettering
är
tänkbar.

är samlade på en plats.

Bebyggelsen består idag av

små

stugor,

varav ett flertal har sina namn utsatta
p å dagens ekonomiska karta.
Talande är
~amnet "Ryttartorpet " på ett
av husart orpen . stugornas karaktär har i
vari'e~a nde
grad förändrats,
moderniserats.
i~jå nga har dock 1800-ta1skaraktären
kvar
med mindre uthus invid. Gemensamt för
s tugorna är det lilla formatet i en och
e n halv våning och i många fall träpanel
och sade ltak med rött tegel.
S ~åstugubebyggelsen

är på

typiskt sätt

s kild från bycentrum och hänvisad
d e t s må brutna landska pet.

60

till

soldat-

sig mot nordost.

tera att fyra husartorp och ett soldat~ orp

fastigheten

84 a Ekeby 5:20 från väster
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Folkatorp ,Dynningeberg

(85)

Folkatorp är en relativt stor tätbebyggelsegrupp i östra sockendelen. Bebyggelsen ligger i ett utmarksomrAde i en sän-

ka från Mosjöbotten. Gården Folkatorp
avsöndrades vid
medel tidens slut från
det norr därom liggande Sätra.
Dynn!ngeberg i söder, som tillhör denna
miljö, har bildats på Sånnerstamark.

85 a

Folkatorp 1:10 och 1:29 från norr

85 b

Dynningeberg 1:3 och 1:8 från norr

Gården Folkatorp har kommit att delas
upp på många små ägor. Laga skifte ·genomfördes vid mitten av lSOO-talet och
på l860-talet bestod Folkatorp av några
små gårdar och torp.
Landskapsbilden består aven småbruten

odlingsbygd med ett skogsområde i väster
och en sluttning ned mot en bäck i öster. Akrar och hagmarker är små med
buskvegetation och stensträngar i kanterna. Öppnast är landskapet i öster och
söder.
De små brukningsenheterna motsvaras helt
av småskalighet hos
stugor, bodar och
ladugårdar. Idag ligger här cirka 35 bo-

!Otadshus i

miljön

omfattande Folkatorp

och Dynningeberg.

lliktlinjer fCjr ,.pevarandeåtgärder återfinns på sida Il. Det karaktäristiska med
milj6n i Folkatorp är småskalighet och
traditionsenlig utformning: Nybyggnader
anpassas med byggnadshCjjd. material (trä
och r6tt taktegel) och färg (falur6d).
Vegetationen utnyttjas vid val av nya
b ygglokaler.

Folkatorp 1:10 och 1:29

(85 a)

Stugorna är traditionellt utformade i
faluröd träpanel, tegeltäckt sadeltak
och
sexdelat
spröjsade
fönster.
Enkelstuguplanen är vanlig. I den västra
delen
av
Folkatorp
är
landskapet
småskaligt_
Dynningeberg 1:3 och 1:8

(85 b)

I Dynningeberg är landskapet mer öppet
mot söder och öster.
Denna bebyggelse
har ursprungligen uppkommit på den allra
västligaste delen av Sånnersta byamark
men är av samma sort som i Folkatorp.
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Hjortsbergakilen

(86)

den östra sockendelen utbreder sig ett
skogsområde norr om Hällabrottet på by-

I

Småstugebebyggelsen på Hjortsbergakilen
är samlad på en utäga tillhörande Hjortsberga by . Den ligger på ett kilformat
markområde cirka 2 km öster om bycentrum
på l860 - talet fanns här cirka ett dussin
torpstugor . Antalet är
detsamma idag .
stugor och uthus är små och faluröda.
Miljön är a v något begränsat värde på
grund av industrin strax norr ut.

marker till Örsta,

Sånnersta

sta. Området har utlöpare
söder om Hällabrottet och i
skogsmarker i

och Brån-

till skogen
öster till

västra Ekeby socken.

Ur bebyggelsehistorisk synvinkel spelar
skogsområdena en mindre roll. Den typiska bebyggelsen har samma utförande som
stugorna i
det småbrutna
landskapet .

För omr~det gäller de allmänna riktlinjerna för bevarings~tgärder p~ sida Il .

Torpbebyggelsen ligger ju i det småbrutna landskapet i övergången mellan slätt
och skogsbygd. Naturligtvis är detta ofta bruten skogsmark, där
bebygge lsen

Kommentar till småstugebubyggelsen

naggat

De här ovan redovisade miljöerna i det
småbrutna landskapet,
övergångslandskapet på utmarkerna, belyser än idag de
yttre levnadsbetingelserna för
torpare
och obesuttna. Bostädernas storlek och
utformning finns bevarad tillsammans med
ett kulturlandskap aven speciell karak-

tär vitt skild från slättböndernas storskaliga bygd.
Det värdefulla är att finna

småstugube-

byggelsen samlad som en enhetlig miljö.
Kulturhistoriskt har de ett värde som en
länk i vår samhällsutveckling samtidigt
som de

skogsbrynen

ibland ganska

erbjuder en tilltalande boende-

miljö med "oplanerade" bebyggelsebilder.

Skogen har på ett annat plan betytt mycket för bygdens byggnadshistoria. Till gången på trävaror har ju under mycket
lång tid varit en förutsättning för timmerhus.
Kumlabönderna har precis som bönderna i
Hardemo socken kunnat dryga ut sin be-

gränsade tillgång på trä genom

Trots detta är det troligt att en viss
knapphet på denna råvara alltid funnits
och därmed påverkat husens storlek och
utsmyckning. I skogrika trakter som Dalarna och Hälsingland byggdes ofta större hus och en träarbetsteknik av

utförandet .

I Kumla socken finns två sammanhängande
skogsområden av någon större omfattning .
I västra sockendelen breder Steneskogen

ut sig norr om Abytorp upp till Vallersta och Baggetorp . Väster ut sträcker
socken. Stene-

skogen har endast bebyggelse i sin randzon ~ch i en liten öppning strax söder
om K~lamossen. För övrigt är den obe-

byggd,

vilket har uppmärksammats

i na-

turinventeringen och kommunöversikten.
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konst-

Kumlabygden

är husen oftast relativt små och enkla i

5.4 Skogsbygd

Kräcklinge

att äga

en häradsallmänning. Den ligger i Hallsbergs socken söder om förkastningsbranten.

närligt slag utvecklades. I

den sig in i

avse-

värt.
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Bebyggelseområden

Valla

(87 )

Bebyggelsemiljön söder om Baggetorp ingår i programmet bland annat på grund av
den kuperade terrängen. Här ligger några
traditionella faluröda småstugor med små
uthus. Ställena heter Valla (Vallersta
3:10) Johanneslund (Vallersta 4:8) och
Malmberget (Vallersta 4:7). på l860-talet fanns det enligt ekonomiska kartan
inte några stugor här. Troligen hör ko lonialiseringen till tiden omkring sekel. skiftet.
BevarandeAtg~rder:

De

Sånnersta skogstorp

allm~nna

. ./~
./=

.~~

(88)

På Sånnersta skog ligger några småstugor. På l860-talet låg här fyra torpställen. Namnen på dagens karta är Ställetorpet (Sånnersta 3:11) Nybygget (Sånnersta 3:9) Sandtorp (Sånnersta 3:7) och
Sandstenstorp (Sånnersta
3:8). strax
norr därom på mark i Brånsta ligger ytterligare ett ställe;
Sandstenstäppan
(Brånsta 4:5). Stugorna ligger vid mycket små skiften och är små och faluröda.
BevarandeAtg~rderna

./

pA sid Il.

pA sid Il

dande.

~r

v~gle

Ul

L)

\

b~

-r-

",,/

,t'~lahOlm
I

Sånnersta skog

O'

\

\

.

(89)

Från ovan beskrivna bebyggelsemiljö flyter en liten bäck söderut.
Intill den
ligger uppodlade inägor helt kringväxta
av skog.
I ett stråk på
dryga kilometern finns
här ingen
bebyggelse. Dessa obebyggda
öppningar i skogen är ovanliga i
Kumla.
Området är en värdefull tillgång för dem
som strövar i skogen.
F6r bevarandet g~ller att dessa marker
behAlles
obebyggda samtidigt som de
hAlls 6ppna och brukas.

8B

sAnnersta 3:9. Nybygget
63
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Nedre Vesta 2:14, Höglunda

Övre Vesta 2:3, Skoghem
Nedre Vesta 2:7, Skogstorp
Nedre Vesta 2:14, Höglunda
Nedre Vesta 3:4, Katrinelund
Nedre Vesta 1:18, Johannelund

--\

(90)

utmed vägen söder ut från Hynningeberg
ligger några
småställen i skogen . på
l860-talet låg i ett nord-sydligt stråk
i ungefär samma lägen på Nedre Vestas
mark några jordtorp . Idag motsvaras de
av sex småstugor. Tre stugor ligger mer
samlade med namnen Skogstorp och Höglunda.
Dessutom finns ytterligare några
stugor som idag ligger på liknande sätt
vid små skiften i skogen; Sl<oghem i norr
och Johanne1und i

söder.

Bevarandeåtg~rder:

I detta torps tråk bör
gälla riktlinjer på sid Il .
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SKALA 1 ' 50000

6

Ekeby socken

6.1 Urvals· och redovisningsmetod
Urval och redovisning av bevaran deobjekten :!. Ekeby socken har utförts
efter
samma modell

i

som

Kumla

socken.

Beva-

randeobjekten är färre i Ekeby . Odlingsbygden upptar en j ämförelsevis
mindre
areal och det finns inte så många sammanhållna byar och bebyggelseområden. En
del av det ursprungliga bosättningsområdet
utplånades
av verksamheterna i
Kvarntorps industriområde. Även indelning i redovisningsområden öppen odHngsbygd , småbrutet landskap och skogsbygd - följer den i Kumla socken.

6.2 Öppen odlings bygd

Bebyggelseområden

Björka by

Bevarandeåtg~rder enligt riktlinjer sida
11. Det b6r uppm~rksammas att trots skadorna kvarstår en del karakt~ristisk bebyggelse i den ursprungliga bymilj6n som
~r v~rd att vårda i synnerhet som den ~r
ensam i Ekeby .

Björka 2:2

Allmän beskrivning a v öppen odlingsbygd
är densamma som för Kumla socken. Se sida 11.
6.2.1

skulle utgå på grund av störningar i bymiljön såsom kraftig förändring av den
norra gården och den föga anpassade industrin i byns södra del. Trots detta
har byn
ett kulturhistoriskt värde,
främst knutet till bebyggelsebilden hos
gårdarna mitt i byn. Björka är en nordsydlig radby med en planering liknande
den i Rösavi med mangårdarna längs bygatan.

( 91)

Björka by var en av de miljöer som togs
upp i riksplaneringens planeringsskede
som kulturhistoriskt intressant. Kommunen har sedan . dess föreslagit att Björka

(92)

I Björka radby finns en del äldre byggnader bevarade. Till d e n bäst bevarade
gårdsmiljön - på fastigheten Björka 2:2
- hör en parstuga i faluröd locklistpanel, tegeltak, sexdelat spröjsade fönster och två
kragade skorstenar. Inåt
gården ligger två timrade bodar på höga
socklar.

~:~Il ·

Bygatan i Bj~rka mot s6der

2:2
1/2 /

4:11

/
/

-------------_./

-

.--

,../

U

--92

Bj6rka 2:2 från

s~der
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Allen mot Nynäs herrgård

• Nynäs 1:1, Eneby 1:1 m fl,
Led 1:1 m fl (93)
Nynäs herrgårdsmiljö ligger invid sänkta
och

torrlagda

marker.

I

samband

Mell.

med

Hjälmarsänkningen på l800-talet sänktes
även V Kvismaren varvid stora arealer
tillhörande Nynäs kunde odlas upp. Den
intressanta miljön är något mindre än
vid Säbylund. Främst omfattar den huvud-

byggnaden tillkommen 1692 och den söderut löpande allen. Med denna datering är
byggnaden en av de äldsta i

Kumla och E-

keby socknar. Noteras bör dock att huset
är ombyggt på l860-talet och moderniserat på 1920-talet. Den stora ladugården
byggdes 1891 och var då Närkes största. _
Nynäs herrgård är en omfattande bebyggelsemiljö, där allen och huvudbyggnaden
tilldrar sig störst intresse.
Corps de
logi har ljus slätputsad fasad. Utsmyckningarna är
samlade till mittpartiet.
Taket är av falsad svart plåt och de
sexdelade tvärpostfönstren har gröna bå-

gar.

Hela herrgårdsmiljön har högt kulturhistoriskt värde, som kräver särskilda bevaringsAtg~rder.

De kan först preciseras

då förändringar planeras.

•
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Huvudbyggnaden Nynäs herrgård från söder
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6.2.2

Enskilda gårdar

Ekeby 1:2, Norrgården

Inom den öppna odlingsbygden upptar bevarandeprogrammet några
från Ekeby by
utflyttade gårdar .

*

Ekeby 4: 5, Sköttegården

(94)

Sköttegården är en utflyttad gård med en
mycket värdefull
helhetsmiljö.
Gården
omfattar sex byggnader. Mangårdsbyggnaden är en tvåvånig parstuga från 1850talet med en förstukvist och gaveltillbyggnad från 1920-talet. Tidigare fanns
endast ett skärmtak över entren.
Den
timrade stommen är klädd med faluröd
locklistpanel, taket täckt av rött enkupigt tegel och de två skorstenarna är
putsade. Fönstren är sexdelat spröjsade .
Brygghuset med drängkammare har en gjuten stomme och ett flackt sadel tak och
är liksom den avsides liggande smedjan
troligen från
1860-talet. Smedjan har
skorstenen i takfallet. Det gamla stallet/hönshuset har också en gjuten stomme
med timmerpåbyggnad.
.
Magasinet/boden i faluröd träpanel, troligt byggår 1904, har sadeltaket täckt
med tegel, liksom den stora vinkelbyggda
ladugården/logen från 1910. Ladugårdsdelen är timrad och fönstren har fått dekorativa
spetsformade
omfattningar.
Stengärdesgård och staket löper utmed
vägen tillsammans med ett flertal större
träd . Trädgården är stor och välskött .

(95)

Gården är utflyttad och har manbyggnad
från 1890-talet i en och en halv våning,
fasad i vit liggande fasspontpanel, rött
taktegel, två kragade skorstenar, frontespiser och fönster med tvärpost. Tillsammans med väl bevarade ekonomibyggnader är det en fin gårdsmiljö. Den är nyligen renoverad och påbyggd med balkong .
Ekeby 7:1, Kaplansgården

(96)

Manbyggnaden lär ha anor från 1600-talet
Den ligger på Ekeby bys by tomt. Idag är
den en väl bevarad byggnad i 180Q-talsutförande. Det är en lång och låg tvårumsdjup, en och en halv vånig bostad i
faluröd locklistpanel , rött tegeltak och
två vitkalkade skorstenar.
Framför boningshuset står ett vårdträd.
Bevarande~tg~rder

för de enskilda g~r
darna i den öppna odlingsbygden i
Ekeby
socken: Byggnader och gårdsmiljöer får
inte förvanskas. Nya byggnader skall anpassas till miljön. S~rskild uppm~rksam
het bör ~gnas Sköttegården, Ekeby 4:5.

Denna g~rd i ett skogsbryn ~r en tilltalande miljö av mycket stort kulturhistoriskt intresse.

95

Manbyggnaden på Sköttegården,

fr~n

norr

Nerrgården, Ekeby 1:2, från söder

96 Kaplansgården, Ekeby 7:1, fr~n v~ster
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6.4

Skogsbygd

6 . 4.1

Allmän beskrivning
av skogsbygden , sida 62

sad och de vitkalkade , kraftiga hörnked-

6.4.2

Bebyggelseområden

jorna. Fönstren är kvadratiska och fyrdelat spröj sade.
Norr om boningshuset
ligger ett väl
bevarat timrat magasin
och i söder ett mindre hus i
sekelskiftesutformning . Tillsammans bildar husen
en fin miljö.

I Ekeby socken sträcker sig ett sammanhängande skogsområde
från
Kvarntorp Norrtorp utmed västra sockengränsen till
kommungränsen i norr.

Aby 2:1, Abylund

(97)

parstugan på gården har två våningar med

två skorstenar,

rött

tegel tak och ett

proportionellt sett litet mittparti. Huset är ovanligt utformat med den reveterade timmerstommen som är gult spritput-

Alsta 3:2

(98)

Gården har en faluröd parstuga i
traditionell utformning i två våningar, faluröd locklistpanel, rött tegeltak och två
vitkalkade skorstenar. Framför den står
två faluröda
timrade bodar med fina,
äldre dörrar och
en stor väl
bevarad
ekonomibyggnad
med
en utbyggnad
för
tröskvandring.

Franstorp 1:1, Ringstorp, Källtorp 1:118
Skogaholm, Gölinge 1:3 (99)
En bebyggelsemiljö är

värd

att nämna.

Den finns utmed vägen mellan Brånsta och
Ekeby cirka 700 meter öster om sockengränsen. Här ligger några småstugor som
tidigare varit torpställen. Namnen
är
Franstorp, Ringstorp, Källtorp och Skogaholm. Stugorna är som brukligt små och
faluröda liksom uthusen .

6.4.3

Enskilda gårdar

Gölinge 1:1

(100)

GÖlinge gård ligger strax öster om ovanstående stugor. Den är en ensamgård med
marken bruten här i skogen.
Fin gårdsmiljö
med flera faluröda
tegeltäckta
byggnader. Manbyggnaden i en och en halv
våning är från tidigt lSDO-tal .
Den är

långsträckt med

Abylund, Aby 2:1, frjn

97

v~ster

9~

98

Alsta 3:2 från

v~ster

6.3

Det småbrutna landskapet

6,3,1

Allmän beskrivning

I

Ekeby socken är

om kyrkan -

högt

fasadIiv . Brygg-

huset är av falurött tegel och har enkupigt taktegel. Mangården gränsar mot
vägen med ett staket och på södra sidan
vägen ligger den stora ekonomibyggnaden .

Frans torp , Ringstorp,
Skogaholm från v~ster

K~lltorp

(jmf sid 58)

skogskanten nordväst

Frommestafallet -

det mest

typiska övergångslandskapet .
Landskapstypen finns även sydöst om Torsta by och
söder i socknen kring Rastarp .
Det

saknas emellertid områden

manhållen likartad

bebyggelse.

med sam-

Den är

mest utspridd utmed vägarna och det kUlturhistoriska värdet är
inte så högt.
Därför upptas ingen del av denna bebyggelse i bevarandeprogrammet .
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100

Gö11nge gård från

v~ster

och

KAP 7

TÄTORTERNA
KUMLA
••
HALLABROTTET

' SANNAHED
ÄBYTORP '

EKEBY
KVARNTORP
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7

Tätorterna

7.1

Metod för inventering

Kumla, Hällabrottet, Sannahed,
Äbytorp, Ekeby, Kvarntorp

För att

erhålla

underlagsmaterial för

bedömningen av byggnadsbeståndet
des

en översiktlig

7.2
utför-

totalinventering av

all tätortsbebyggelse.
utifrån
denna
gjordes sedan en noggrannare undersökning av de byggnader och miljöer, som i
första
hand bedömdes
bevaringsvärda.
Dessa byggnader och miljöer fotodokumenterades samt beskrevs på blanketter. Den
slutliga rapporten innehåller en verbal
beskrivning av de utvärderade objekten ~
De aktuella byggnaderna och miljöerna
markeras och avgränsas på kartor.

En övergripande målsättning i

bevarande -

programmet för tätorterna är att de

för
tätorts del
karaktäristiska
eller på annat sätt framträdande miljörespektive

erna och byggnaderna bevaras och betryggande skyddas. Till grund för
urval av
bevarandeobjekt har bland annat legat
representativiteten hos olika byggnadsepoker , olika sociala skikt och samhörigheten arbetsplats - bostad liksom anknytningen till bygdens historia och näringsliv.

Atervändsgränd mot norr. Rosenhillsgatan mot öster.
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Urvalet i tätorterna

KAP 8

KUMLA
••

TATORT
KUMLABYN, CENTRUM,
MILJÖN nDSKOLVÄGEN,
HUS vIDSTENEVÄGEN,
S MOS VILLAOMRÅDE,
NAGRA SKOFABRIKER,
ENSKILDA HUS
o

.

,

-.---.
Furugtan h(jger 15 - 5. "Funkispr!i.glade"
bostadshus f(jr flera familjer
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"'a'gav,'"

BHANS
Hagel

SÖRBY

Ångg"den

W.. "I,, ',".ns
bu .. A8

NORRA VIA
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8.1

Kumla tätort
Bebyggelsehistorisk översikt

Innan järnvägen år 1862 drogs fram genom
Kumla var orten en av Närkeslättens
många jordbruksbyar. Men när järnvägen
kom växte här fram ett stationssamhälle,
som sedermera skulle expandera till in-

dustristad. Det nuvarande tätortsområdet
bestod vid j ärnvägens
framdragande av
delvis skogsbevuxna utmarker till Kumla

by.

Delar av denna bys byggnadsbestånd

finns ännu bevarade.

Vid mitten av l880-talet hade stationsorten antagit sådana
proportioner att
Kumla erhöll sina första tätortsförordningar. Ett regelrätt gatunät och indelade kvarter började anläggas. Bebyggel-

sen vid den tiden kan lättast karaktäriseras som en glest byggd "kåkstad" med
några större offentliga byggnader. Centrum utgjordes av området kring järnvägsstationen, Hagendalsvägen och Odengatan.
Eftersom Kumlabygden var centrum för ett

utbrett hemskomakeri blev det naturligt
att när detta näringsfång togs upp i mer
industriartad form koncentrera det till
tätorten. Gynnsamma avsättningsmöjligheter, en för järnvägstransporter väl lämpad produkt samt tillgången på kunnig
arbetskraft gjorde att Kumla skoindustrier under 1910- och 1920-talen genomgick en explosionsartad utveckling. Ar
1924 fanns exempelvis 15 skofabriker i
Kumla. Detta medförde naturligtvis att
befolkningen och bebyggelsen ökade kraftigt.

Detta torde vara den äldsta -flygbild som tagits av
a.
teras till b6rjan av 1920-talet, därf6r att Frälsningsarmens hus är färdigbyggt (1921) och "Odinslund" i h6rnet Hagendalsvägen - K6pmangatan
ännu inte är uppf6rt (1924). Bilden är tagen fr~n 6ster och i f6rgrunden
syns S6dra Kungsvägen och mitt igenom skär Hagendalsvägen. Bilden är tagen i ganska brant vinkel s~ att praktiskt taget varje hus i centrum kan
lokaliseras. Markant är hur Torget domineras av ett hus (skofabriken oden) som idag är ett av de mindre kring denna plats. I norr avslutas bebyggelsen i stort sett vid Vattugatan och i väster bortom Fylsta skola .
K6pmangatans norra del är ännu ej utbyggd utan g6r en sväng f6rbi godsmagasinet. Framf6r allt märks hur hela centrum domineras av mindre hus
liggande mitt inne i rätt stora trädg~rdar. Fabrik6rs- och grosshandlarvillorna s~som Svea, Solg~rden och Sofieberg framst~r här som stora
hus. Det stora huset nordväst om korsningen Hagendalsvägen och S6dra
Kungsvägen är ordenshuset Natanae1, byggt p~ 1880-talet. Andra framträdande byggnader är skofabrikerna. p~ västra sidan järnvägen skymtar skofabriken Sture, Gartz fabrik, Lundholms och A G Anderssons fabriker samt
pJ 6stra sidan järnvägen Lasse Burens lager och skofabriken Oden vid
Torget.
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Eftersom det på platsen fanns både billig och så gott som obegränsad tillgång
på mark kom större delen av de inflyttade skomakeriarbetarna att bygga sina egna villor, ofta i närheten av den skofabrik där de arbetade. Följden blev en
vidsträckt villastad, med inslag av skofabriker och förnämare "direktörsvillor"
bland de mångtaliga
skoarbetarnas bostadshus.

jöer vid Hagendalsvägen - en affärs- och
hyreshusmiljö i centrum - områden med
äldre hyreshus utmed Skolvägen, hus vid
Stenevägen samt vid Kumla by rester av
en agrart präglad kyrkby o
utöver dessa
större miljöer finns i
bevarandeförslaget också en rad ensamliggande byggnader
av varierande ålder och karaktär.

Denna bebyggelsemässiga
utveckling pågick, om än med minskad intensitet, fram
till 1930-talet, då flervåniga hyreshus
började uppföras
i större
omfattning.
Under de senaste decennierna har villabyggandet åter tagit fart.

8.2 Bebyggelseutvecklingen
i villaområdena

Samtidigt med denna bostadsmässiga utveckling , som främst pågick utanför det
egentliga centrumområdet, har stadskärnan genomgått en ständig förändring allt
eftersom förändringstrycket på den äldre
bebyggelsen ökat . Därför finns i centrum
en mycket blandad bebyggelsemiljö
med
många typer av hus från olika perioder .

8.2.1 Perioden l870-talet - 19l0-talet
Perioden innefattar Kumla tätorts äldsta
byggnadsskede. Byggandet under denna tid
präglades påtagligt av ett från landsbygden medfört
traditionellt byggnadssätt med
knuttimrade, brädfodrade och
rödfärgade bostadshus, som hade spröjsade fönster och tegeltäckta sadeltak samt
knutar, lister och fönsterdetaljer
av färgade
i vit oljefärg.
Ett typiskt
lantligt byggnadssätt .
Byggnaderna var av varierande storlek från
små
torpstugeliknande bostadshus
till stora tvåvåniga byggnader med mer
påkostade snickerier och
allehanda utbyggnader. Till bostadshusen hörde ofta
ett eller flera uthus. De flesta bostadshusen nybyggdes men somliga inflyttare medförde sitt gamla hus, som sedan
återuppsattes inne i tätorten .

Köpmangatan 16, Odinslund, från sydost

Bebyggelsen som växte upp i Kumla centrum under den första expansionsperioden
är rätt väl dokumenterad i
boken Gamla
Kumlabilder utgiven av Kumla tryckeri år
1977. Många har beklagat att så litet av
den ursprungliga bebyggelsen har bevarats. Det framgår emellertid av bildmaterialet att många
byggnader var av
tillfällig
natur och av låg
teknisk
standard. Men ännu
viktigare var att
kommunens tillväxt
krävde
flera och
större lokaler för verksamheterna i kommunens centrum än de som kunde inrymmas
i de små
stugorna. Dessutom behövdes
centralt belägna
hyreslägenheter
som
jämvikt till det allt mer utbredda villaboendet.

Vid sidan av de rödfärgade och med stående locklistpanel fodrade husen,byggdes
också i enlighet med tidsmodet,
hus av
plank och försågs med liggande spontpanel målade
i ljusa oljefärger.
Under
denna period förekom också hus med ljusa
spritputsade fasader med inslag av slätputsade (ibland ljusare) banddekorer.
Bebyggelsen var vid denna tid främst lo kaliserad till det nuvarande centrumområdet. Men hus fanns också utanför detta
såsom i Södra Mos-området i de delar som
gränsar mot centrum. Emellertid är denna
epoks byggnader i centrum till stor del
utplånade. De finns
kvar i Södra
Mos
men också utmed Stenevägen samt några få
i centrumdelen utmed Hagendalsvsägen. Se
exempel från Järnvägsgatan 45,
Fabriksgatan 9-3, Kvarngatan 3 och Linnegatan
34. I beskrivningen av Stenevägen finns
exempel från gatunumren 20, 23 och 29 .

Byggnadsbeståndet
som hör
samman med
skoindustrin sätter fortfarande en markant prägel på stadsbilden, vilket återspeglas i bevarandeprogrammet. Denna bebyggelse innehåller skofabriker,
ibland
med tillhörande ägarvillor och skoarbetarnas bostadshus - de omfattande villaområdena . Av dessa beskrivs Södra Mos
villaområde.
Vid sidan härav innehåller bevarandeprogrammet för Kumla tätort avgränsade mil-
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Fabriksgatan 7 - 3,
bostadshus från sekelskiftet

S KWlgsvägen 20
Bostadshus från tidigt 1900-tal
Mossbanegatan 66

Villa med 19l0-talskaraktär

Mossbanegatan 62

Villa med 1920-talskaraktär
Linnegatan 34

Villa frJn 1910-talet
ka typer av tätspröjsning, främst i övre
delen av fönstret. Byggnaderna uppfördes

i trä eller tegel samt försågs
desvis

med

putsade

fasader,

företräoftast

i

ljusa färger.
Mest renodlad förekommer denna byggnadstyp i förnämare villor. I regel har man
endast använt vissa karaktäristiska ju-

genddetaljer och applicerat dem på ett
mer trad! tianell t utformat hus. Exempel
från Mossbanegatan 63 och 64, Stenevägen
3, 5 och 17 samt Grevgatan l.
Efter den jugendinspirerade byggnadsepo-

Mossbanegatan 63

Villa med jugendkaraktär

ken följde en tid
från den

då

man lånade

drag

kassicistiska byggnadsstilen,

som blev på modet i början av 1920-talet
och fortgick till mitten av 1930-taler.
I motsats till de av jugendformer präg-

8.2.2 Perioden 1910-talet - 1930-talet
Denna period är den mest expansiva . Epo-

ken rymmer ett flertal olika byggnadstyper. I det äldsta skedet förekom hus
som hade stark påverkan
av det gamla
traditionella byggnadssättet i föregående period .
Men så följde en epok med jugendpåverkade hustyper. Karaktäristiska
detaljer
hos dessa byggnader är utbyggnader med
uppskjutande och profilerade frontkrön,

lade husen med svängda
och uppbrutna
former fick de nu mer raka och strikta

utformningar. Typiska drag är kolonnförsedda verandor,

sexdelade fönster

samt

fasader i ljusa färger - gult, grått och
vitt. Trähusen kläddes ofta med stående
locklistpanel. Taken fick gärna brutet
takfall, men vanliga sadeltak förekommer

också. Rött tegel är det vanligaste taktäckningsmaterialet. Exempel från Gartzvägen 22, Mossbanegatan 62, Västra gatan

19 och Stenevägen 22 .

va lmade mansardtak samt fönster med 011-
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8 . 2 . 3 Perioden 1930-talet - 19S0-talet

8.2.4 Perioden 19S0-talet och framåt

Vid mitten av 1930-talet kom bostadsbebyggelsen att i hög grad påverkas av den
funktionalistiska reform andan som vid
den tiden var gängse .
Vid utformningen
av hus sattes i främsta
rummet att de
skulle vara funktionalistiska, det vill
säga ljusa, praktiska och sunda.

Från och med 19S0-talet genomgick villabebyggelsen en märkbar förändring och
sambandet med det äldre byggnadssättet
bröts. Tomterna krympte ytterligare och
husen fick annorlunda karaktär . De byggdes i 1- eller l 1/2-våning med olika
typer av oputsade tegelfasader, stora
glasade partier samt platta tak eller
sadeltak med extremt låga takfall.

Tidigare hade den yttre estetiska utformni ngen av husen vari t - om ej den
viktigaste faktorn - så dock av stor betydelse.
Nydaningen av byggnadssättet
kom naturligt nog att sätta sina spår i
stadsbilden . Till en början behöll man
den gamla tomtstorleken och det stora
avståndet till gatan. Husen smälte trots
sina annorlunda karaktärer
fortfarande
väl in i villamiljön.

Men snart börjar allt mindre tomter att
bli vanliga samtidigt som i börj an
av
1940- talet förekomsten av delvis prefabricerade hus eller hus uppförda i allmän
regi blir vanligare . Detta medförde att
grupper av enhetligt utformade hus uppstod .

I huvudsak har nybebyggelsen under de
senaste decennierna förlagts till områden utanför den äldre villaregionen ~ Men
i de fall då nybebyggelsen placerats i
äldre villaområden är kontrasten mot den
tradtionella
omgivande
byggnadskaraktären påtaglig . Ofta har man för att få
plats på de oftast mycket små tomterna
placerat den nya byggnaden med gaveln
mot gatan alldeles intill gatulinjen. Äv en många om- och tillbyggnader på äldre
hus har tillkommit utan större anpassning till byggnadens ursprungliga karaktär.

De "funkispräglade"
husen uppfördes i
varierande storlek och form . Det förekommer större tvåvåningshus för flera
familj er, tvåvånings
enfamiljshus samt
även små envåningsbyggnader.
Typiska detaljer i "funkishusen" är de
ospröjsade två- eller treluftsfönstren.
Dessa är ofta placerade i
hushörnen så
att större sammanhängande ljusintag erhålls. Taken kan vara av platt sadeltyp,
av vanlig sadelform eller i täl ttaksform. Den senare typen förekommer främst
på de små envåniga egnahemshusen. Fasadmaterialet består främst av slätputs i
olika ljusa färger. Vid sidan av denna
grupp förekommer även ljusmålade trähus .
Exempel från Furugatan och Myntgatan .

Rosenhillsgatan från
78

sydv~st

Idrottsgatan 24 från
"Funkispr~glat··

v~ster

bostadshus

Nyhemsgatan mot norr
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8.3 Kumlabyn

*

I s y dö stra delen av Kumla tätort finns en

I stadsplanen för kyrkomiljön har omrAdet
söder om kyrkan beteckningen q, d~ dess
karakt~r anses bevaringsvärd u r kulturhistorisk synvinkel . Kyrkskolan frAn
år
1900 fredas genom kulturreservatsbeteckningen Q. Bondbyn söder
om järnvägen
skall bli föremAl för stadsplaneändring
med inriktning pA
ett bevarande och
möjligheter
till ett försiktigt
och
anpassat kompletteringsbyggande.

bebyggelsemiljö - Kumlabyn - som i kulturhisto riskt och miljömässigt hänseende
saknar motstycke i tätorten genom sin ännu relativt v äl bev arade agrara bykarakt ä r och n ära samhörighet med angränsand e

kyrkomiljö.
Kumlabyn utgör den äldsta

bebyggelsen i

tätorten. Här fanns långt innan järnvägen
an lades en jordbruksby, som var Kumlas
centrum med
skola,
pastorsexpedition,
länsmanskontor , Kumla sparbank och post-

8.3.1 Kyrkomiljön

(101)

utdelning som skedde v id kyrkan på söndagarna . på grusåsens krön gick
en av de
äldsta riksvägarna
i Sverige, nämligen

*

den gamla Eriksgatan. Stora delar a v denna milj ö finns fortfarande kvar även om
vis s a utarmande ingrepp har gjorts under
senare tid. Bland annat har modern hyres-

Kumla kyrka är uppförd i sten i nyklassisistisk stil. Den har gul slätputsad
fasad med grått avfärgade h ö rn,
lister
och omfattningar där de icke består av
natursten. Taket är täckt av kopparplåt .

husbebyggelse uppförts alldeles inpå bybebyggelsen och den gamla byvägen
har
breddats så att den på ett markant sätt
splittrar bykärnan.

Kumla kyrka, Kyrkogården 1:1

Tornet avslutas i

en lanternin.

(102)

Fönstren

är stora och rundbågiga och har tätspröjsade rutor. Ingången till kyrkby ggnaden
är placerad i

tornet.

Nuvarande kyrkan har en stomme från 1835,

Till bevarande har föreslagits ett omrAde
som sträcker sig frAn och med kyrkan till
och med fastigheten söder om Kumla högar.
Det avgränsade omrAdet inneh~ller förutom
jordbruksbebyggelse även
kyrka , prästgArd , arrendebostad ,
skola och församlingshem - tillsammans en typisk kyrkby
av

agrar

karakt:ir.

Kumlaby är utpekat som ett riksintresse
för kulturminnesomrAde. Bevarande~tgär
der utföres enligt riktlinjer pA sid Il
och i detaljplan när sA dan föreligger.

vilken användes vid återuppbyggnaden efter branden 1968. Kyrkan uppfördes till i
stort sett samma utformning som den tidi-

gare hade. Men i interiören gjordes

har utvidgats både mot väster och öster.
Kyrkan utgör genom
sin ansenliga volym
och karaktär ett
framträdande
inslag i

bebyggelsemilj ön i
kyrkogården

Kumla kyrka

RO

fr~

söder

Kumlaby.

begränsar

den

Kyrkan och
skyddsvärda

miljön mot norr . Området är kä n sligt
alltför påträngande

bebyggelse.

-..:-~

änd-

ringar. Kring kyrkan ligger den gamla
kyrkogården som omges aven stenmur.
Den

för

annorlunda utformad

~:"
'"",,
" ' '''

"

~
.

, .~

, "-<
-,
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Kyrkskolan

fr~n

öster

Kumla 8:1, Kyrkskolan

(103)

Gamla folkskolan är en tvåvånig stenbyggnad som uppfördes år 1900 och ritades av
Magnus Dahlander. Den har fasad i

rödbrun

'

.,

•

prå:stg~rden

Väster om dessa båda byggnader finns en
stor trädgård med gamla fruktträd och asfalterad uppfart avslutad i en gräsrundel
framför husen. Trädgården övergår öster
och söder om byggnaderna i en parkanläggning med ett stort antal äldre träd. Ett
nytt församlingshem är uppfört på andra
sidan vägen.

spritputs, valmat sadeltak täckt med tvåkupigt rött tegel, runt plåttäckt trapptorn, utskjutande gavelstycken och front espiser. Den har flera olika typer av
tätspröjsade
fönster
bland annat ett
rundbågigt på östra långsidan. Byggnaden
som har ingångar mot öster står på en
sockel av natursten. på södra sidan finns

en plåttäckt balkong.
Fönstren är stora åtta-delade med lozholz

på båda våningarna. Entren på den
långsidan är försedd med kolonner.

naden står på en låg stensockel
källarvåning.

västra
Byggoch har

Omfattningar, lister och fönsterdetalj er
är avfärgade i ljusare brun nyans .
Öster om
skolhuset breder den grusade
skolgården ut sig. på den västra sidan
finns trädgård med gräsmattor och fruktträd.

105

Kyrkskolan utgör ett betydelsefullt inslag i Kumlabyns bevarandevå:rda miljö.
Den har en vå:l bevarad arkitekturstil av
tidig 1900-talskaraktå:r .

Kumla 7:1, Arrendatorbostället

Kumla 7:1, Prästgården (104)
Prästgårdsmiljön består aven 2-vånig huvudbyggnad uppförd 1909 samt en l 1/2 vånig sentida flygelbyggnad. Den ursprungliga prästgården, nu kontorsbyggnad, är
uppförd av tegel och har vit slätputsad
fasad, valmat mansardtak täckt med falsad

svartplåt. På taket sitter
por.
Flygelbyggnaden

(nuvarande

små

vindsku-

prästgården)

har stomme av sten, vit slätputsad
och valmat mansardtak täckt
med

fasad
svart

Arrendatorbostå:llet

(105)

Arrendatorbostället
består
av ett boningshus med tillhörande
ekonomibyggnad
(sädesmagasin). Boningshuset uppfördes på
1920-talet av trä och har fasad av rödfärgad stående locklistpanel, tegeltäckt
sadeltak, ospröjsade tvåluftsfönster med
mittpost samt vitmålade omfattningar och
lister. Huset har veranda med ovanliggan-

de balkong på östra långsidan
kundäringång på norra gaveln.

samt se-

Huset omges av trädgård med gräsmattor
och fruktträd.
Kring tomten finns ett
lågt rödfärgat trästaket .
Ingen av byggnaderna på fastigheten har
sparat något kulturhistoriskt värde men
hela fastigheten utgör genom sin karaktäristiska lantliga prägel ett naturligt
inslag i bebyggelsemiljön.

plåt. Fönstren är
fyrdelade. Huset har
huvudentre på norra långsidan
(mot gården). Vid östra gaveln finns en tillbyggnad.
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8.3.2 Bondbyn söder om järnvägen

(106)

109

Barnmorskebostaden från bygatan

107

Kumla 9:57, Barnmorskebostaden

Kumla 1:124

(107)

Bostadshuset i 1 1 /2 våning är byggt omkring år 1900 och har moderniserats 1943.
Det har trästomme med fasad i rödfärgad
locklistpanel, vitmålade knutar och snic-

kerier. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt
rött tegel. Fönstren är sexdelat spröjsade. De vita spetsformade små gavelvind-

fönstren har en för bygden typisk spröjsning. Två mindre ospröjsade fönster har
tillkommit liksom en rak modern skorsten .
Garage och uthus har rödfärgade träfasa der .

.

"

(109)

Ar 1897 byggdes bostadshuset av trä i l
1/2 våning. Det har blivit tillbyggt på
senare tid och har nu en rödmålad

tvärpost. De övre gavelfönstren är ersatta med tvåluftsfönster i
avvikande for-

mat. Förstugan är inbyggd med tstsproJsade fönster, tegeltak och gråblå dörrar.
På tomten ligger en rödfärgad f d
stuga och en ekonomilänga

i

tvätt-

samma

färg

med rött plåttak .

....

~

~

108

110

Smedsgården från gatan

Bloms gård från sydost

Kum1a 1:176, Bloms gård
Kumla 3:73, Smedsgården
Bostadshuset har två

(108)

våningar.

Det lär

vara uppfört 1776 och är ursprungligen en
enkelstuga med en bod i norra delen. Tim-

merstommen är klädd med

r ödfärgad

lock-

listpanel och har brädfodrade timmerskallar. Knutar och övriga snickerier är må-

lade vita . Sadeltaket är belagt med enkelkupigt rött tegel. De sexdelat spröjsade fönstren har gröna bågar. Entre och
skorsten har moderniserats.
På tomten ligger en rödfärgad stuga,
garage

ett

och en mycket gammal stenkällare

med tegeltak och rödfärgade trägavlar.
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pärl-

spont. På sadeltaket ligger rött, tvåkupigt tegel. Fönstren är
fyrdelade med

.. ...
.... ..

~- >
~

Kumla 1:124 från 6ster

( 110)

Bostadshuset byggdes omkring 1880 . Det är
i l 1 /2 våning
och har sexdelad plan.
Trästommen är klädd med vitmålad stående
pärlspontpanel. Sadeltaket är belagt med
tjärpapp och har två kragade skorstenar.
De sexdelat spröjsade fönstren har bruna
bågar och gavelvindfönstren spetsform och

typisk spröjsning.
Ett profilerat våningsband går runt huset. Förstugan är
täckt och
har snickarglädj e
och bruna
glasade dörrar .

Strax söder om huvudbyggnaden står ett
rödfärgat bostadshus i l 1 /2 våning med
en lägre tillbyggnad i väster.
Huset är
troligen uppfört i slutet av l8DD-talet.

110

Bloms

g~rd fr~n

norr
112

Kumla 1:177

Kumla 1:177
Stommen består av timmer som till en del
är oklädd och på andra delar är klädd med
stående pärlspont eller locklistpanel.
Knutar och snickerier är vita. Sadeltaket
har handslaget trekupigt tegel. De sexdelade spröjsade fönstren har röda bågar,
tätspröjsade i tillbyggnaden. Det sitter
profilerade rafter och konsoller under
den väl tilltagna och vitmålade takfoten.
Den ockrafärgade
dubbeldörren
har ett
profilerat tungt överstycke. Tillsammans
med den välskötta trädgården och ett rödfärgat magasin från 1908 formas en mycket
tilltalande gårdsmiljö •

fr~n

väster

(112)

Bostadshuset har två våningar och är uppfört under 1800-talets första hälft. Timpå
norrgaveln klädd
med bevarade timmerskallar. Rödfärgen har en mot falurödfärg
avvikande nyans. Traditionellt är knutarna och snickerierna vita. Sadeltaket har
rött tvåkupigt tegel . Fönstren är sexdelat spröjsade . Vindsfönstren är kvadratiska. Veranda och balkong mot gårdssidan
är klädda med masoni t
och har plasttak
och modern dörr.

merstommen är utom
med listad mason! t

•

113

Kumla 1:175

Kumla 1:175

111

Kumla 1:116

fr~n

Kumla 1:116, Lund

norr

(111)

Detta är en f d undantagsstuga i l 1 / 2
våning uppförd år 1918 i trä med en fasad
i rödfärgad stående pärlspontpanel,
vita
knutar och snickerier. Sadeltaket har
tvåkupigt rött tegel. Fönstren är sexdelade och spröjsade. Förstukvisten har tegeltäckt sadeltak.

fr~n

öster

(113)

Bostadshuset har två våningar.
Det är
troligen uppfört omkring 1850 men är nu
beklätt med sidiplattor i grått och har
fått moderna tvåluftsfönster. Sadeltaket
har rött tvåkupigt tegel .
Huset har en gammaldags prägel vad gäller
proportioner, taktäckning och skorsten.
Önskvärt vore utbyte av sidiplattor mot
en rödfärgad träfasad och insättande av
sexdelat spröjsade fönster.
Huset utgör
blickfång då man färdas söder ut på bygatan. (Jämför husets format med Kumla 9:1
och Kumla 1:177.)

83

8.3.3. Korsta - den försvunna byn

Enligt fOlk traditionen ska Korsta by ha
legat på den vackert v älvda höjden söder
om skogsdungen Länsmanskullen i Kumla by.

Idag är området uppodlat och rester av
någon bosättning finns inte synliga.
I skogsdungen intill finns däremot spår
efter äldre odlingar. Långsträckta, 5 - 6
meter

breda

tegar,

åtskilda

av grunda

svackor löper i öst-västlig riktning

ge-

nom hela dungen . Tegarna måste ha tillkommit för mycket länge
sedan, eftersom
området under lång period markerats som
skogsmark på gamla kartor.

114

Flinkag~rden

Namnet Korsta nämns i

Kum1a 9:1, Flinkagården

(114)

På fastigheten står ett trähus i två

vå-

ningar som troligen byggdes omkring 1850
och var tidigare bostadshus.

en

knutar,

del taket

locklistpanel,

fönsterfoder och bågfris . på

ligger tvåkupigt

by med namnet Korsta

rött

senare

tiders

Huvudbyggnaden har ett mycket utsatt läge
gatukorsningen . Tomten har också blivit

gifterna om en gammal boplats.
Korsta by växte
förmodligen
fram under
järnåldern då "stan-namnen var vanliga.
Eftersom Korsta by inte finns upptaget
annat än som utmark i lSOO-talets jordeböcker, har den troligen försvunnit redan

på eller till och med före l400-talet.
Folktraditionen berättar att byn ödelades
i samband med digerdöden; den stora pestkatastrofen i mitten av l300-talet. Förmodligen dog de flesta i byn medan de överlevande valde att flytta till någon
grannby. Korsta by brändes och markerna
fördelades mellan grannbyarna.

begränsad av Kjellingatan.

(115)

Men Korsta lever kvar i

i vårt århundrade.
Bostadshuset i 1 1/2 våning är uppfört
1863-64 men har nyligen renoverats. Det
spritputs. Husknutar

och fönsteromfattningar är slätputsade.
Taket bär
gråplåt och två vi tputsade
skorstenar. Bottenvåningens
sexdelade med tvärpost medan
fönstren är runda .

115

odlingar har bygg-

har emellertid anmärkningsvärt höga fosfatmängder påvisats. Detta bekräftar upp-

fritidslokal .

vit

är

sa-

tegel.

på tomten ligger en rödfärgad timrad bod
med en smidd takvimpel med årtalet 1871 .
Huset har nyligen rustats och används som

är reveterat i

fortfarande

nadsresterna försvunnit . Vid markanalyser

gad.

Kum1a 4:13, Länsmansgården

första

bruna

Fönstren är sexdelat spröjsade med röda
bågar medan gavelvlndsfönstren är kvadratiska med spröj sning.
Förstukvisten är
utsmyckad med snickarglädje och har te gel t ä ckt sadeltak. Skorstenen är utkra-

i

för

synliga på kullen.
Genom

Det har gråmelerad

skrift

gången i 1550 års jordebok, men då som en
utjord med namnet Korsta lychia, belägen
mellan Blacksta och Kumla byar . Först på
l850-talet återkommer namnet i skrift. Då
beskrivs att grundmurar och källare efter

fönster
är
gavelvinds-

L~nsmansg~rden fr~n v~ster

folktraditionen i

8.4

Centrum

III /

L _____ tionsgatan - vägen fram till stationen,
och Odengatan - vägen fram t i l l godsmagasinet, blev därför de första gatorna i
Kumla.

Vid Hagendalsvägen och

\1

Tennis

De första husen i
Rumla samhäl le växte ~
naturligt nog upp närmast stationen. Sta- j

stra Drottnin

anslutande gator

har sedan ortens tillblivelse affärsstrå_

ket varit beläget.

Några

äldre

affärs- 1

och bostadshus finns ännu i behåll
och
ingår i bevarandeprogrammet. Till miljön

!l.LKEN
~48

hör även torgbebyggelsen med Stadshuset
och några hus utmed Köpmangatan.
Med 0dinslund på
hörnet
mot Hagendalsvägen
finner vi här en bit äldre torgmiljö.
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Sol gArden med gArds~uset mot s~der

* Kvarteret Bankiren nr 3 och 7 S~lgården
Ifd stadsäga 719 och 7201,
Hagendalsvägen l (117)
Solgården uppfördes under slutet av .1880talet som bostad, men rymmer numera kontorslokaler och en liten bostad. Det är
en villa i 2 1/2 våning med reveterad
timmerstomme med vit slätputsad fasad och
mörkare avfärgade lister mellan våningarna . Huset har på nedre våningen rustice-

ring samt på den södra
långsidan ett
framskjutande mittparti, som upptill avslutas i ett triangelformat gavelstycke
med uppskjutande krön . på den östra kortsidan finns ett kupoltäckt, utanpåliggande trapphus .
Byggnaden har valmat mansardtak täckt med
falsad plåt. Fönstren har T-formad postindelning på de båda nedre våningarna . på
vindsvåningen finns ospröjsade tvåluftsfönster. Byggnaden har på den södra långsidan en senare påbyggd balkong med sten-

pelare och räcke av platt järn.

Till ve-

randan på främre långsidan leder en sten-

trappa. Invändigt finns väl bevarade dekorationsmålningar på väggar och i
taken
samt

även

stuckaturer

och

träpaneler.

Kring byggnaden finns en anlagd trädgård
med gångar och planteringar.
På tomten står ett
l 1/2 vånings
samtida med Solgården och en del av

vil-

hus.

lamiljön. Den innehöll fastighetens

eko-

nomilokaler och tidvis även en bostadslägenhet. Sedan några år inrymmer den hantverks lokaler . .
501gArden.
som ursprungligen uppf~rdes
som en ansenlig villa vid det gamla huvudstrAket. har en väl bevarad utformning
karaktäriserad av
det sena lBDD-talets
stilblandningsepok. Även de bevarade ursprungliga inredningsdetaljerna bidrager
t i l l byggnadens omistliga värde.
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Odinslund mot torget

Kvarteret Bankiren 3 (fd stadsäga 2174),
Odinslund, Köpmangatan 16 (119)
Bostads- och affärshuset är byggt 1924.
Det är en 3 1/2 vånig stenbyggnad som har
fasad av puts med ljust avfärgade pilastrar i samma putstyp. På nedervåningen
är pilastrarna, dörrportalen och sockeln
klädda med natursten.
På vardera östra
och södra hussidan finns ett accentuerat

mittparti
rundbågigt
gatuplanet
dörrportal

som upptill avslutas i ett
krön. på östra sidan finns i
på
mi ttpartiet en rundbågig
vid bostadsentren.
Byggnaden

har ytterligare fyra ytterdörrar till butiker I men av modernare slag. Taket är

valmat och täckt med enkupigt tegel. Fönstren är tätspröjsade samt består i gatuplanet av stora ospröjsade skyltfönster.
på taket finns indragna vindskupor.

Byggnaden inrymmer äffärsutrymmen på
dervåningen och bostäder på de övre

nevå-

ningarna.

Byggnaden har en v~l bevarad ursprunglig
utformning som karakt~riseras
av 1920talsklassicism. Huset utg6r ett dominerande inslag i stadsbilden samt ~r av omistligt v~rde f6r mi1j6n vid Hagenda1sv~g;m.

121

SE-bankens hus. Hagenda1sv 12

Gu1ds~eden 3, Hagendalsvägen 12

(121)

Bostads- och affärshuset uppfördes i börj an av 1930-ta1et. Det är ett 3-vånigt
stenhus med grön slätputsad fasad som på
gatusidans nedervåning är klädd med marmor. Huset har lågt sadeltak täckt med
tegel och sexdelade fönster med rödbruna
bågar
och spröj sar.
På
nedervåningen
finns förstorade skyltfönster och glasade
entre dörrar till
affärslokaler samt på
tredje våningen en tidstypisk balkong med
smitt järnräcke .
Byggnaden utgör genom
sin relativt väl
bevarade av 20-tals klassicism inspirera-

de utformning ett värdefullt inslag i Hagendalsvägens bebyggelsemiljö. Vid byggnadens östra gavel finns
en marmorklädd
envånings byggnad, som genom sin sentida
och kontrasterande utformning utgör ett
avvikande inslag i
den bevaringsvärda

miljön.

122 Frälsningsarmen. Byggnaden riven 1992

. staren l, Frälsningsarmen
tan 13 (122)
Huset uppfördes
m en 2-vånig ljusgrön och slätp
te
ggnad . Det har
tegel täckt
del tak
- va
på delen
utmed
attugatan
utbyggda v
skupor
två rundbågiga gav elkrön. Föns
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av olika typer; på övre våningen hel
osp jsade medan nedre våningen har
form i
spröjsade. På längan utme Vattugatan
ns större rundbågiga
yrkfönster. Byggn en har ingångar·
de högre
husdelarna vi
atukorsni
n. Byggnaden
står på en stenso el.

Byggnaden har en

eva d tidstypisk jusa f6r~n ingar har dock
åstadkommits nder åren, bl d annat ~r
samtliga
nster utom de st6rre kyrkf6nstren
ytta . Tidigare fanns två- eller
tre
tsf6nster med h6gt placerad
~r 
t.
gendkarakt~r .

~.

Urmakaren 24, Köpmangatan 27

(124)

Detta äldre affärshus uppfördes år 1928 .
Det kan beskrivas som ett 2 - vånings te gelhus som har ljus, spritputsad fasad
med mörkare avfärgad nedervåning . Det har
valmat mansardtak täckt med tvåkupigt tegel, vindskupor på takfallen och uppskjutande frontkrön med svängda former på den
västra långsidan. Fönstren har tre lufter
med högt placerad tvärpost och tätspröjsat övre parti. På nedre våningen finns
dessutom skyltfönster. Byggnaden har tre
ingångar på gatusidan.

Ett 1910-tals hus med bra bevarad jugendkarakt~r.

Byggmästaren lO, Stadshus

(125)

Stadshuset byggdes vid stadsbildningen år
1942. Arkitekt var Tore Axen. Huset innehöll
förvaltningslokaler
för
staden,
polisen, beredskapsförvaltning och telefonstation.
Anläggningen utvidgades på 19S0-talet med
en tillbyggnad för stadshotell. Arkitekt
var då Lars Arborelius. Ar 1972-73 byggdes hotell- och restaurangbyggnaderna om
till förvaltningslokaler.
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Gyllingen

Urmakaren 14, Gyllingen

Köpmangatan 19

(123)

Ar 1923 uppfördes denna affärsfastighet.
Det är en 2-v ånig tegelbyggnad,
som har
putsad ljus fasad, valmat sadeltak täckt
med rött tegel, stora skyltfönster på nedervåningen samt på övre planet fönster
med spröjsning i övre delen. På västra
långsidan - mot Köpmangatan - finns entreer till affärslokalerna. Byggnaden har
under åren genomgått förändringar,
som
resulterat i att skyltfönstren blivit betydligt större.

Byggnaden har trots genomf6rda

Hotell- och restaurangbyggnaderna i tre
respektive två våningar fick en funktionell utformning. Entren ligger under en
marmorklädd envånig utbyggnad.
Den varierade husgrupperingen med olika
hushöjder hålles samman av gult tegelmurverk.

för~nd

sprungliga och tidstypiska 1920-tals ka-

Stadshusanläggningen med
skulptur, damm
och planteringar utgör en vacker fond för
Torget.

124

125

ringar av fasaden mycket kvar av sin urraktär.
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Den första
kubformade förval tningsbyggnaden i tre våningar med platt tak har en
vid denna tid vanlig plan med kontorsrummen kring öppna hallar, varav den övre
är en ljusgård i två våningar med balkong
till den översta våningens
rum. De två
översta våningarna är ovanligt höga, vilket tar sig uttryck i höga
storrutiga
fönster . Inredningen är påkostad och har
fina detaljer. Särskilt märks en marmorbalustrad i mellanvåningen.

Bost- och

aff~rshus

Stadshuset vid torget
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Miljön vid Skolvägen

Snöskatan 3, Folkets hus

Skolvägen 10

utmed Skolvägen finns en rad flervåniga
stenbyggnader som huvudsakligen är uppförda i början av I90Q-talet.
Dessa hus
är av varierande utformning men genom att
ha likartad storlek bildar de ett samman-

hängande

bebyggelsestråk

av

betydande

kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Byggnaderna har i de flesta fall den ursprungliga karaktären bevarad i
relativt
gott skick. Av intresse är
även att de
flesta av de aktuella byggnaderna är uppförda av samme byggmästare, C F Lundholm.

127

,'I ~?

(127)

En 2 1/2 vånig stenbyggnad som byggdes år
1927 med slätputsad
gUlbrun fasad med
mörkare avfärgade lisener, hörniister och
sockel. Byggnaden har i fasadlivet indragen huvudentre med glasade ytterdörrar på
den södra kortsidan, där det även finns

tre rundbågade och

tätspröjsade

fönster

ovanför ingången. I övrigt är fönstren
höga och smala med olika spröjsning från
åtta rutor till fönster med fyra rutor.
Vid det sydöstra hörnet
finns även två

Folkets hus från sydost

89

större skyltfönster. Byggnaden har mansardtak med böjda takfall. Täckningsmaterialet är rött tegel . På taket finns tre
plåtskodda skorstenar.
Byggnaden inrymmer teaterscen, samlingslokal, butik, expedition och en bostad.
Byggnaden har en av 20-talsklassicism inspirerad exteriör utformning i väl bevarat skick . Även invändigt finns mycket
kvar av 20-talskaraktär, bland annat teaterscenen. Byggnaden har betydande värde
ur såväl kulturhistorisk synpunkt som far
miljön utmed Skolvägen.

Ejdern 15, Ebeneserkyrkan
Kvarngatan 18 (130)

En 2-vånig spritputsad byggnad där baptistförsamlingen har
sina lokaler. Den
har gulvit fasad, med ljusare släta omfattningar och hörn,
sadeltak täckt av
falsad plåt, frontespis med runt fönster
mot gatan samt spets bågade fönster i olika dimensioner med tätspröjsning . Även på
gavelns övre parti finns ett runt fönster. Huvudentren, som har i fasadlivet
indragen ytterdörr, är belägen mot gatan.

Vid byggnadens västra långsida ansluter
den år 1962 uppförda nya Folkets husbyggnaden, som är en stor trevånig byggnad i rött tegel med stora glasade partier i södra fasaden. Husets utformning
är föga förenlig med den gamla byggnadens
20-talsinspirerade karaktär men väl betingad av användningen. Emellertid har
den nya byggnaden kraftigt förskjutits
bakåt och sammanbyggnadsdelen är lägre än
den intilliggande . på så sätt har den
gamla Folkets husbyggnaden ett framskjutet läge och är endast begränsat avskärmad.
Kvarteret Ejdern nr 31 (fd stadsäga 289)
Kvarngatan 22 (128)

Ejdern 3~
(fd stadsäga 289)
från sydost.

Ett 2 1/2 vånigt bostads- och affärshus
som uppfördes 1911 av C F Lundholm . Det
har stomme av trä och fasad i
gul slätputs med första våningen avfärgad i mörkt
brunt. Taket är av mansardtyp och täckt
med falsad plåt. Byggnaden har ospröjsade
två luftsfönster med mittpost,
förstorade
skyltfönster i gatuplanet samt på taket
vindskupor med små tätspröjsade fönster.
på långsidan mot gatan finns en frontespis.
Byggnaden inrymmer affärslokaler på nedervåningen och bostäder på de övre. Den
har genom renoveringsåtgärder fått den
ursprungliga utformningen i viss mån förändrad, men i stort kan den ändock sägas
visa det tidiga 1900-talets flervåniga
byggnadsskick.
Även ur miljösynpunkt har byggnaden värde
eftersom den ingår i och utgör en vital
del a v miljön längs Skolvägen .
Kvarteret Ejdern nr 32 (fd stadsäga 290)
Kvarngatan 22 (129)
Ett 3 1/2 vånigt stenhus med rödbrun putsad fasad och tegel täckt
mansardtak.
Byggnaden har vidare frontespis, fyrdelade fönster med högt placerad tvärpost,
balkonger med smidda tunna järnräcken i
tidstypisk tidig 1900-talsstil. De tidigare skyltfönstren och entredörr i
gatufasadens bottenvåning är ersatta med fyra
vanliga fönster.
Huset inrymmer bostäder och uppfördes
1914 av C F Lundholm.

år

Genom sin väl bevarade tidiga 1900-talsutformning och sitt läge
i anslutning
till äldre
likvärdig
bebyggelse utgör
byggnaden ett värdefullt inslag i bebyggelsestråket längs Skolvägen.
Byggnaden var länge känd som ett av de
högsta husen i Rumla.
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129 Ejdern 32 (fd stadsäga 290)
från sydost.

130

Ejdern ~5, Ebeneserkyrkan, från
nordost
Tillbyggnad 1987

Stommen av huset härrör från 1909, men
har blivit om- och tillbyggd vid ett antal tillfällen, bland annat på 1930- och
1950-ta1en. Huset är nyligen renoverat.
Byggnaden har främst värde ur miljösynpunkt då den genom sin volym och exteriör
har miljömässig samhörighet med omgivande
bevaringsvärda byggnader. Huset utgör en
naturlig förlängning av miljöstråket mot
norr utmed Kvarngatan .

Ejdern 20 Skolvägen 18 B

(131)

Ett 2 1/2-vånigt tegelhus från 1905 men
renoverat 1973. Byggnaden har rödbrun
spritputsad fasad och hög naturstensockel
med fönster, valmat sadeltak täckt med
falsad plåt samt frontespis med uppskjutande krön och tre rundbågiga fönster. I
övrigt har byggnaden T-formigt postindelade fönster med vitmålade detaljer. På
gavel röstena finns banddekor i
rent tegel. Byggnaden är placerad med gavelpartiet mot Skolvägen och har huvudingången
lokaliserad till den östra långsidan mot
gården. På södra gaveln finns en ingång
till husets källarlokal.
Vid sydöstra
hörnet
på
huset ansluter en meterhög
stenmur som löper parallellt utmed Skolvägen till angränsande byggnad.
Byggnaden inrymmer bostäder samt i källaren mot Skolvägen
en mindre hantverksoch affärslokal.

Byggnaden har en väl bevarad tidig 1900tals utformning som gör den till
ett av
de mer betydelsefulla inslagen i Skolvägens bevarings värda bebyggelsemiljö.

131

Ejdern 20 Skolvägen 18

Tärnan nr 21 (fd stadsäga 267)
Skolvägen 20.
(132)
Ett 3-vånigt reveterat hus som har fasad
i brun spritputs med ljust avfärgade våningsband och hörn. Taket är platt, valmat och täckt med falsad plåt. på taket
finns tegelskorstenar . Fönstren
har Tformig postindelning. På södra sidan av
huset finns ett accentuerat mittparti med
huvudingång i
bottenvåningen,
balkonger
på de båda övre samt välvd frontespis på
vindsvåning upptill.
Frontespiser återfinns även på de övriga hussidorna. Balkongerna har smidda plattjärnsräcken liksom trappan.
Byggnaden har kvadratisk
form och är
placerad vid gatuhörnet.
Kring huset finns en väl uppvuxen trädgård, som omgärdas av ståltrådsstaket.
Byggnaden inrymde ursprungligen bostäder
för lärare vid Fylsta skola men nu finns
det förutom bostäder även lokaler för
skolexpedition och för barnstuga.

Huset uppfördes 1913 av C F Lundholm
är nyligen renoverat.
132 Tärnan 21 (fd stadsäga 267)

och

Byggnaden har kulturhistoriskt värde genom sin väl bevarade tidiga 1900-talskaraktär. Huset utgör avslutning mot väster
av Skolvägens värdefulla bebyggelsemiljö.
Tärnan 15 Transformatorstation
Södergatan 17 (133)

En l 1/2-vånig byggnad som uppfördes 1928
av rött tegel med flackt plåttäckt sadeltak och tätspröjsade rundbågiga fönster.
Byggnaden har en central kropp samt ett
mot väster utskjutande,något lägre parti.
I hörnen har byggnaden uppskjutande ståndare samt i fasadlivet profilerade våningsband.

133

Tärnan 15, Transformatorstation
vid Södergatan

En mindre industribyggnad med väl bevarad
karaktär från början av 1900-talet.
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8.6

TRANAN

SteneviJgen

Hus vid Stenevägen

(134)

Stenevägen utgjorde ursprungligen en del
av den väster ifrån kommande landsvägen.
Ett minne härav är den milsten från 1700talet som står utmed gatans norra sida på
en av de längst mot väster belägna tomterna. Utmed denna landsväg växte under
slut et av ISDO-talet, men framför
all t
under påföljande sekels första decennier,
fram en villabebyggelse av mer storslagen
karaktär. Bebyggelsestråket kom att skilja sig från
de omgivande villaområdena
genom att här uppfördes större och mer
påkostade hus. Stora delar av denna bebyggelsemiljö finns
ännu idag bevarad .
Till de bäst bevarade äldre husen ges en
kortfattad beskrivning med början på södra sidan.

nedervåningen typiska jugendfönster med
högt placerad tvärpost och tätspröj sat
övre parti. På andra planet finns sexdelade fönster. Balkongfönstren och dörrar
har rombiskt spröj sade
glasytor. Kring
huset finns en v ä l
anlagd trädgård med
plante ringsland och frukttr3d.

Ett bostadshus med väl bevarad
raktär.

jugendka-

135 Svalan 21 (fd stadsäga 497)
Kvarteret Svalan nr 21 (fd stadsäga 497),
Freden , _Stenevägen. S (135)

135

Olofsborg. Svalan 3 från norr

Svalan 3 Olofsborg Stenevägen 3

(135)

En 2-vånig stenbyggnad byggd 1923. Den
har grå
Slätputsad
fasad, mansardtak
täckt med enkupigt tegel samt stor frontespis i jugendformer . På den norra långsidan finns huvudentren med stentrappa,
glasade dörrar och stenpelare bärande en
o v anliggande balkong. Byggnaden har 9å
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Ett 2-vånigt stenhus som har ljus putsfasad och valmat sadeltak täckt med rött
tegel. på gatusidan finns en frontespis
samt täckt veranda. Fönstren är fyrdelade
samt har tätspröjsat övre parti.
Byggnaden är uppförd under 19l0-talet .
Den har en väl bevarad jugendkaraktä r.

137

139

Villa persberg i kvarteret Kalkonen -

Bernstorp i kvarteret Näktergalen
fr;}n nordväst

140

Villa Manhem i kvarteret Tranan

141

Tranan 18 fr;}n nordväst

Kalkonen l, Persberg Stenevägen 11 (137)

Tranan 19, Manhem Stenevägen 23

Villa Persberg är ett 2-vånigt

sa-

Ett 2-vånigt timmerhus som har spritputsad ljust brun fasad, tegel täckt sadeltak

deltak, fönster med högt placerad tvärpost samt utskjutande flygelparti på nor-

med frontespis på norra långsidan,
täckt
och glasad veranda samt fyrdelade fönster

ra långsidan, där även
veranda är belägen.

med högt placerad tvärpost . I putsfasaden

reveterat

trähus som har vit fasad, tegel täckt
huvudentren

med

(140)

finns ljusare Slätputsade banddekorer och
fönsteromfattningar.
Verandan har löv-

Huset byggdes 1897 och renoverades 1918.
Vid renoveringen sammanbyggdes den norra
långsidans utskjutande flygelpartier.

sågsdetaljer .

Persberg är ett bostadshus med bevarad
sen l800-talskaraktär.

Byggnaden är uppförd i slutet av l800-talet. Den har en bevarad sen l800-talskaraktär med tidstypisk putsfasad, lövsågningar och fönstertyper .

Kvarteret Näktergalen nr 7

Tranan 18, verkstadsanläggning

(fd stadsäga

218),Bernstorp, Stenevägen 17 (139)

Stenevägen 25

Ett l 1 / 2-v ånigt trä hus som har stomme av
timmer och fasad i rödfärgad
liggande
s pontpanel o c h vita avfärgningar.
Det

Byggnadskomplexet härstammar från tidigt
1900-tal och har inrymt mekanisk verkstad
Huvudbyggnaden är av trä med rödfärgad
panel och vitmålade snickerier. Byggnad
och fasader är välformade med tidstypiska
detaljer.

valmade mansardtaket är täckt med falsad
s vart plåt . På norra långsidan finns en
frontespis, glastäckt veranda samt bal-

kong. Huset har fyrdelade jugendfönster
me d t ä tspröjsat ö v erparti. Uppfarten till
huset kant a s av träd och buskar.

(141)

Senare tillbyggnader av sten har fått

en

enklare utformning .

Huset byggdes vid mitten av 19l0-talet.
Det har en väl bevarad jugendkaraktär
mindre vanligt slag .

av
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142

Villa Fridhem i kvarteret Tranan

146
144

Domherren 10, Stenevägen 22

StrOmsborg i kvarteret Sparven

Tranan 17, Fridhem Stenevägen 29

(142)

Villa Fridhem är ett l 1/2 vånigt hus som
har stomme av timmer, spritputsad gul fa-

sad med ljusare banddekorer ,

tegel täckt

sadeltak samt sexdelade fönster med profilerade omfattningar . På norra långsidan
finns en veranda med lövsAgeridetaljer.

Huset uppfördes på 1890-talet och har

en

väl bevarad sen 1800-talskaraktär.

Domherren 10 och Hackspetten 19
Stenevägen 22 och 26 (146, 148)
Utefter Stenevägens norra sida finns någ-

Örnen 12, Parken Stenevägen 4

(143)

Bostadshuset liknar Stenevägen 3, men

är

uppfört något tidigare under 1910-talet. Det har en väl bevarad jugendkaraktär.
Det är ett 2-vAnigt
reveterat hus, som
har vit fasad, tegel täckt brutet tak med
frontespis i jugendformer, fyrdelade fönster med tätspröjsat övre parti samt balkong och veranda på
södra
långsidan .
Byggnaden omges aven väl planterad trädgård med uppvuxna träd.

Kvarteret Sparven nr 40 (fd stadsäga 237),
S trömsborg , Stenevägen 14 (144)
Ett 2-vånigt trähus uppfört 1901 som har
fasad i vitmålad spontpanel (liggande/
stående) , tegel täckt
sadel tak samt utbyggt trapphus på södra långsidan. Fönstren är sexdelade med eller utan losholtz.
På vindskivorna och takfotslisterna finns .

lövsågad dekor.
Byggnaden har en stort sett väl bevarad
sekelskifteskaraktär med tidstypisk löv-

sågeridekor.
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ra bostadshus från 1910- och 20-talen av
likartad karaktär med mer eller mindre
väl bevarad yttre ursprungsprägel. Till
denna grupp hör Stenevägen 22 och 26. Husen har ljusa slätputsade fasader, tegeltäckta, brutna sadeltak samt frontespiser
och entreer med verandor på södra långsidan mot gatan. Kring husen finns väl
uppvuxna trädgårdar.
Husen har - frånsett vissa smärre förändringar som verandor och balkonger - sina

ursprungs karaktärer i gott
Den

var ursprungligen en

behåll.

..

jordbruksfas~

ighet och kallades ; Fylsta gård.

8.7

Södra Mos villaområde

(149)

Det som idag påtagligt präglar Kumla tätort är de omfattande villaområdena,
som
omger själva stadskärnan.
De äldre av
dessa bostadsområden har till stor del
byggts upp av skoarbetare, från slutet av
förra seklet och fram till 1940-talet.
Tillsammans bildar husen stundom väl sammanhållna bostadsmiljöer av typisk äldre
villakaraktär.
Den nordvästra delen av tätorten mellan
Mossbanegatan och Gamla vägen från Linnegatan i norr till Vandrargatan i söder
har vid den genomförda stadsinventeringen
ansetts utgöra en av de mest genuina och
bäst bevarade villaområdena i Kumla. Den
avgränsade miljön utgör själva kärnområdet för den nordvästra stadsdelens omfattande småhusbebyggelse.

Området rymmer de flesta villastilar som
förekommit i Kumla . Man kan här följa bostadsbyggandet från
sent lSOO-tal med
glest belägna byggnader i den delvis täta
skogsmarken fram till 1940-talets egnahemsbebyggelse och funkistidens nydaning
av bostadsmiljön.
Genom att byggnaderna tillkommit efter i
stort sett samma byggnadsmönster i
fråga
om läge, volym, höjd, material och färg
på likvärdiga tomter, präglas Södra Mosområdet aven enhetlig äldre villakaraktär.

Stadsplanens struktur är av stor betydelse för villamiljön. Kvarteren är förhållandevis stora och har mera sällan likformigt utseende. Detta bottnar troligtvis i att det ursprungliga vägnätet,
som
uppkom vid den tidigaste och glesa bebyggelsen, kom att påverka stadsplaneläggningen. Den skog, som fanns i området innan byggandet började, fick i vissa fall
stå kvar. Tillsammans med det i tidigt
1900-tal nyplanterade trädbeståndet utgör
de värdefulla element i boendemiljön.
Vägnätet består av några små och ibland
krokiga vägar, men också mer trafikerade
förbindelseleder i form av breda gator.
Denna
oregelbundna och styckvis även
lantliga vägstruktur ger karaktär åt vissa delar av området.
Tomterna i området är efter dagens normer
stora till arealen. Omfattningen på tomterna bestämdes i
begynnelsen av byggnadsperioden av de enskilda vatten- och
avloppsanläggningarna eller efter köparens behov och tillgångar. Under den mest
expansiva byggperioden kom tomtstorleken
att i stort bestämmas efter de anvisningar som utfärdades i utomplansbestämmelser
(min l 500 kvm).
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Byggnadernas lägen på tomterna är

likar-

tade inom större delen av området.

Husen

är ofta placerade på den inre halvan av
tomten och det är
minst 10 meter fram
till gatulinjen. Husen har främre långsi-

el ändring
av fastighetsindelning inte
sker utan särskilda
skäl.
Nybildad
tomt bör ha en areal som
storleken,

dan vänd mot gatan.

fastigheterna och känslan av att

sig i

tätbebyggd

stadsmiljö

stundom obefintlig.
förrän man befinner

befinna

är

minst

1000

tomt-

kvm,

och

fl befintlig växtlighet behålles och förnyas .. Inhägnad
ningen.

nästan

Husen upplevs
sig mitt för

dock

gängse

ges sådan form att husplacering kan
göras enligt riktlinjerna

Uppvuxna träd . buskar samt skyddande häc-

kar och staket bildar en tät inramning av

överensstäm-

mer med den för området

anpassas

till

omgiv-

inte
dem.

Detta förhållande ger varje byggnad egenvärde och möjlighet till en viss variation i fråga om exteriör utformning.
Bebyggelsen består av objekt från slutet
av l800-talet och fram till våra dagar.
De allra äldsta husen är få till antalet
och i
enlighet med 1800- talskaraktär
glest utspridda över områdesdelen närmast
centrum.
De flesta husen hör samman med

skoindus-

trins mest expansiva period från tidigt
1900-tal till ett par decennier in på århundradet. Byggnaderna finns över hela
det markerade området . Efter en tid avtar
byggandet i intensitet men viss förtätning sker dock och 1940- och SO-talshus
byggs ofta i grupper. De senaste decenniernas byggande har avsatt en del spår i
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Vid en

Atervändsgr~nd

kvarteret

Apan

finns

v~stra

en

rad

sidan
s k

bllickhornshus

det aktuella området .
Byggnaderna

har

varierande

bruksvärden

men det pågår en ständig förbättring. En
del byggnader rivs. Även
den tekniska
standarden förbättras ofta 1 samband

med

om- och tillbyggnader. För att bevara det
sociala värdet och bebyggelsens karaktär
behövs insatser i

första hand av

fastig-

hetsägarna.
Riktlinjer för S Hos-bebyggelsen
Som riktlinje vid prövning av lokalisering och utformning av nya byggnader och
ändring av byggnader
och utformas så att

ändras

stadsplanen

al trafiknätet kan differentieras i uppsamlingsgator , lokalgator och gångstråk. Detta kan innebära breddning av
vissa

partier

av

uppsamlingsgatorna

samt att de förses med gångbanor.
I
gengäld kan de utbyggda lokalgatornas
gatubredder bibehållas. Lokalgator behöver inte ha gångbanor och inte vara
jämnbreda i hela sin sträckning. Eventuellt kan vissa lokalgator behöva en-

kelriktas.
bl förgårdar breddas där det är möjligt
till 10 meter, dock bör garage kunna
förläggas 6 meter från gatan
cl tomten bebyggs till högst en femtedel
dl nya

byggnader,

liksom om- och till-

byggnader anpassas till respektive om-

rådes

lokala

bebyggelses

karaktär

(husplacering, volym, form, fasad- och

takmaterial,

färg

och

fönstertypl .

Detta utesluter inte att nya hustyper,
årsmodeller, kan förekomma om syftet

ändå kan uppnås att
raktär bevaras
0<

bebyggelsens ka-

151 Tomt nr l i kvarteret Mården (td stä
äga 1607), Gartzvägen 40.
Villa trån 1910-talet trån väster

152 Tomterna nr 4, 5, 6 och 7 vid Gartzvägen (fd stadsägorna 1604,1603,
1602 och 1601) med villor från
1910- 20-talet . Huset på tomt nr 4 är
tillbyggt på baksidan samt gulmålat.
Bilden tagen från norra gatus~dan .

153 Tomt nr 10 i kv Mården (fd stadsäga
332) Gartzvägen 22. En villa med
1920-talskaraktär.

155 Kvarteret Bocken 14-19,
Furugatan 15-5 med funkispräglade
bostadshus f6r två familjer.

156 Tomt nr 6 i kv Geten (fd stadsäga
1337) Myntgatan 17. Funkispräglat
tvåfamiljshus.

157
154

Kvarteret Vargen 3, Gartzvägen 15
En villa med 1940-talskaraktär.

Kvarteret Geten 8-12, Myntgatan 13~7
Enfami1jsvillor av 1940-talskaraktär
Geten 11 är
tillbyggt med garage.
Geten 12 är r6dmålat.
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SkofabriksomrAde vid Hammargatan

C A Jonssons skofabrik och kringliggande
bebyggelse, kvarteret Hammaren 1, Hammargatan 3 (158)
Skofabriken är uppförd 1913 i en fyrvånings tegelbyggnad med rött tegeltäckt
sadeltak. 8yggnadens fasad har tidstypisk
utformning med rött tegel kombinerat med
gulvita slätputsade band mellan våningarna. Fönstren är tätspröjsade och av olika
dimensioner. Fönsteröverstyckena är svagt
bågformade och av kantställd tegelsten.
Byggnadens entr~er är belägna vid södra
långsidans västra hörn och på norra lång-

sidan där det finns lastintag·. Byggnaden
har nyligen genomgått fasadrenovering,
som på ett fördelaktigt sätt framhäver
byggnaden tidstypiska karaktär.
Framför skofabrikens södra långsida finns
längs gatan en rad av planterade , tuktade
träd. Väster om fabriksbyggnaden ligger
tillhörande direktörsvilla.

Arbetarbostäder
Kring C A Jonssons skofabrik finns ett
antal bostadshus, som uppfördes i början
av 1900-talet av skoarbetare vid nämnda
industri. Flera av husen har genomgått
förändringar under årens lopp men i stort
kan de flesta av husen sägas ha sin tidstypiska tidiga 1900-talskaraktär i behåll.
Hyveln 1, Grevgatan 1

(159)

En 2-våning reveterad villa
ägarens
bostad - från 1910-talet har vit fasad
valmat mansardtak täckt med glaserat te:
gel. Huset har uppskjutande frontespiser
med båg format krön på långsidorna. på
östra långsidan finns huvudentr~ med
veranda och ovanliggande balkong.
Kring

huset:

:t1nns

en

s"t:or

ccn

va..L

upp-

vuxen trädgård med rikt trädbestånd. Tomten inramas aven hög häck.
Kvarteret Älgen 18, Hossbanegatan 5 (161

Fabriksbyggnaden har en väl bevarad och
tidstypiskt utformad karaktär i tegel och
puts. Tillsammans med intilliggande direktörsvilla i bevarad jugendstil och
skoarbetarbostäder bildas här en skoindustrimiljö av betydande kulturhistoriskt
och miljömässigt värde.

159

Direkt~rsvi11a

Grevgatan 1

i kvarteret Hyveln,

En före detta skofabrik uppförd under
1920-talet. En tvåvånig rödbrunt spritputsad fabriksbyggnad med tegel täckt tak.
Tillbyggd vid ett flertal tillfällen
under 20- och 30-talen . Den äldsta delen
ligger utmed Mossbaneqatan. .
En äldre skofabrik som trots alla tillbyggnader bevarar drag av sin ursprungliga karaktär.

161

F d skofabrik vid Mossbanegatan .
frAn norr

99

Plåtslagaren 18, Sveavägen 19
Fabr~ksbyggnaden

(162)

som byggdes år 1912

har

flera av de drag som kännetecknar skoindustrins mindre och medelstora byggnader
frAn den stora expansionsperioden 1910-

och 20-talen.
Det är en relativt

smal slätputsad

grå

byggnad i två våningar med ljusa lokaler.
Den l~gger ogenerat i tätortens centrum
omg~ven av bostadsbebyggelse och på
tomten intill ägarens bostad villa Svea.

Denna

fabr~ksbyggnad

har dock en avvikan-

de historia. Till en början användes

den

till lagerlokal för ett skogrossistföretag. Så togs den i bruk för tillverkning
av herrkonfektion och därefter äntligen
för

skotillverkning.

rimuseet flyttat

163

~n

Nu har

skoindust-

i bottenvåningen .

V~lla Svea i kvarteret Pliltslagaren,
Götgatan 17

Plåtslagaren, villa Svea, Götgatan 17
(163 )

Detta inventiösa bostadshus uppfördes
under 1880-talet men byggdes om helt år
1916 och har sedan använts som fest lokal
och bostads. Huset byggs 1996 om till
restaurang ffi m.
Det är en tvAvAning stenvilla med fasad i

grå
slätputs
och med valmat sadel tak
täckt med tvåkupigt tegel, utbyggnad med
entre och balkong mot öster samt på taket
avrundade uppskjutande gavelstycken. Bal-

kongen har ett räcke med balustraddockor.
Fönstren är stora och har högt placerad
tvärpost. Kring huset finns en väl uppvuxen trädgård som
inramas av ett smitt

järnstaket

och

stenpelare.

Invändigt

finns en väl bevarad jugendinspirerad inredning.

Byggnaden har utvändigt en väl bevarad
jugendkaraktär. Invändigt finns en likasil
jugendinflurerad

inredning

med

paneler,

målningar i tak och pil väggar, dörrar av
tidstypiskt slag etc, som ger byggnaden
ett betydande kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

100

165 F d Kumla skofabrik / AGE skofabrik.

Kvart~ret

Skomakaren nr

5

831, Ostra Drottninggatan 18

(fd stadsäga

(165)

Kumla skofabrik började byggas år 1905
som en vinkelbyggnad med tegelfasader.
En stor trevånig fabriksbyggnad tillkom
år 1912.

Den putsades

sedermera och år

1943 g~ord~s ytterligare tillbyggnad och
moder,n1ser1ng. BYSignaden har 1994 byggts
om for annan anvandn~ng.
ett visst bevarandevärde.

Byggnaden har

Det bör vara möjligt att även

fortsätt-

ningsvis använda byggnaden och rädda ännu
ett av "modernäringens" i Kurnla byggnadsminnen. Industribyggnaderna utgör
generellt en byggnadsresurs som bör utnyttjas
bättre. Det visar tidigare erfarenheter
av "återanvändning" av fabriksbyggnader.

167

166

F d varmbadhuset i

kvarteret Dykaren

vattentornet vid Södra Kungsvägen
Om- och tillbyggt med bostäder 1993
168 F d brandstationen vid

8.9

Enskilda byggnader

Drottninggatan. Ombyggt till andra
lokaler 1993-1994

utöver de sammanhållna miljöerna har ett
antal enskilda byggnader tagits in i programmet. Bland annat två äldre mangårdar
som ligger i villaområden med modern bebyggelse och bidrar till en mer omväxlan-

dratiska och fyrdelade fönster. Byggnaden
står på en sockel i
huggen Yxhultssten.
på sockeln finns några mindre källarfön-

de miljö.

Byggnaden har huvudentren förlagd till
den västra långsidan i en rundbågig dörrportal i släthuggen sandsten samt brunmå-

• Kvarteret Rörläggaren 8 (fd stadsäga
550), Vattentorn, Södra Kungsvägen 13.

(166)
Ett runt torn uppfört 1914 i rött tegel.
Det är högt beläget. I murlivet finns små
fyrkantiga och tätspröjsade fönster av
vilka somliga har rundbågig överdel.
på
övre delen av
tornhuset finns en bur-

språksliknande utbyggnad. Övre

tredjede-

len av tornet är svagt utåtbuktande. Denna variation i byggnadskroppens utformning markeras genom sex runtgående lister

Taket är mångkantigt, täckt med kopparplåt och avslutas upptill med en lanternin. Vattentornet är inte i bruk.
Vattentornet är uppfört i
en tidstypisk
tegelarkitektur, som återfinns i väl bevarat ursprungsskick. Karaktäristiskt för
byggnadsstilen är att man genom många små
detaljer försökt mjuka upp den tunga och
massiva tegelkonstruktionen. Vattentornet
har även betydande milj6värde genom det
dominerande inslaget i stadsbilden.

ster.

lad dubbel ytterdörr
med överliggande
rundat glasparti. Till denna entre leder
en stentrappa med pelare och smitt järnräcke. På
taket finns två skorstenar.
Byggnaden har byggts till i
Vid östra sidan finns en

ninggatan 3

f

d varmbadhus, Östra
(167)

Drott-

Den tvåvåniga röda tegelbyggnaden uppfördes 1924. Den har tälttak täckt med . tvåkupigt rött tegel, rundbågiga och T-formigt postindelade fönster
på
nedervåningen medan övre planet har större

helt

sentida annex-

byggnad, ursprungligen tvätteri.
Varmbadhuset. har nyligen byggts ihop med
servicehuset Solbacka och inretts till
servicelägenheter och terapilokaler.

Byggnaden är uppförd i
tidstypisk 1920tals klassicism. Den ursprungliga utformningen är

väl

bevarad.

Sammanbyggnaden

med Solbacka-anläggningen har medfört relativt små ändringar.
Västra

Parken

Drottningatan 5

17, brandstation,
(168 )

Västra

Brandstationen är en av de äldsta kommunala byggnaderna. (Vattentornet och Varm-

badhuset är några år äldre.)
Dykaren 6,

norr i

anpassad stil.

Ursprungli-

gen bestod den aven envånings stenbyggnad med valmat tegeltäckt tak,
fasad av
tegel och ett slätputsat brett band under

takfoten.

I

samband med tillbyggnad för

personal
och
expeditioner
förstorades
portarna och den gamla byggnaden putsades.

kva-
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J~rnv~gsstationen med intressant
bevarandev~rde

ar-

kitektur av

Kum1a 12: 3 (fd stadsäga 943), Järnvägsstation, Stationsgatan
(169)

170

Flerfamiljshus

tidigare

flir

j~rn

v~gsanst~llda

När järnvägen mellan Hallsberg och örebro
byggdes år 1862 uppfördes vid Kum1a ett
enkelt stationshus av trä. Vid sekelskiftet byggdes det nuvarande efter ritningar
av arkitekten Folke Zettervall. Han sva-

rade för ritningar till
de flesta stationshusen efter banan Mjö1by - Kry1bo.
Järnvägsstationen är en tvåvåningsbyggnad
uppförd i grå kalksten "Yxhu1tssten". Huset har oregelbundet sadeltak med utskjutande frontespiser och en centralt belägen lanterninliknande tornbyggnad. Taket
är täckt med kopparplåt. Plåtavtäckningarna är rostangripna.
Fönstren är av olika dimensioner och utformningar. på nedervåningen består de
huvudsakligen av stora rundbågade
tät-

spröjsade typer, medan det på den övre
våningen finns stora rektangulära niodelade fönster med högt placerad tvärpost.
på denna våning finns även ett halvrunt
tätspröjsat fönster.
Byggnaden har två ytterdörrar på vardera
västra och östra långsidan.
Samtliga är
glasade. Byggnadens exteriöra utformning
är
mycket uppbruten och oregelbunden.
Markanta inslag i fasaden är de uppskju-

Kumla sparbanks tidigare lokaler i
kvarteret Svanen

Kum1a 12:3 (fd stadsäga 943) bostadshus,
Stationsgatan 11
(170)
Ett tvåvånigt,
rödfärgat flerfamiljshus
som uppfördes på 1920-talet som bostäder
för järnvägsanställda. Det har stomme av
trä och ' fasad i stående locklistpanel,
valmat tak täckt med rött tegel, ospröjs~de
fönster,
vi tmå1ade
omfattningar,
l1ster och hörn. Ingångarna är placerade
på västra långsidan. Kring huset, som mot

tande ståndarna som finns på frontespiser

öster gränsar
till järnvägen
trädgård och gamla träd.

och andra utskjutande partier. på taket
har byggnaden två
större
skorstenar i
sten flankerande två mindre i samma material. Stationshuset är del vis övervuxet
med vildvin.

Byggnaden har en bevarad tidstypisk karakt~r
och arbetarbostadspr~gel.
Huset
har miljlivlirde genom placeringen i anslutning till j~rnv~gen och j~rnv~gssta

stationshuset har en väl
bevarad ursprunglig utformning. Byggnaden är uppförd i mycket särpräglad stil och dess
motstycke finns ej i kommunen. Stationshuset kan kort karaktäriseras som ett utslag av sekelskiftets romantiskt präglade
arkitektur.
Den mjuka miljön som vegetationen tidiga-

re skapade kring stationshuset har till
stor del tagits bort men de tidigare asfal tytorna

har

ersatts med planteringar

och omväxlande ytbeläggningar
förbättra omgivningen.

för

att

Enligt den inventering av stationsbyggnader som gjorts av riksantikvarie~mbetet i
samarbete med arkitektmuseum och Statens
j~rnv~gar ~r detts hus klassat som sA
v~rdeful1 t
att det anses blira bevaras
~ven om stationen skulle dragas 'in eller
j~rnv~gen l~ggas ner.
•
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171

finns en

t~onen.

Svanen 14, f d sparbankslokal,
gatan 14 (171)

Stations-

Byggnaden uppfördes av Kumla sparbank år
1930. Den har 2 1/2 våning med ljusgrå
putsade fasader. I bottenvåningen
låg
banklokaler till år 1962. Resten var bostäder. De har nyligen renoverats.

Byggnaden är något mindre än

trevånings-

husen på ömse sidor men skillnaden är inte större än att husgruppen uppfattas som
en sammanhållen enhet mot Stationsgatan.
Byggnadens

utsmyckning

är

sparsam.

Den

begränsas till enkla port- och fönsteromfattningar av puts.
Detta antyder en
inbrytande saklighet - funktionalismen ~

172

Tre äldre

Tre äldre småhus - Kungsvägen 20, 22, 24kv Snickaren och Plåtslagaren (172)

Norr om villa Skodsborg ligger ytterligare ett stort enfamiljshus i två våningar och viss inredning på vinden under det
valmade taket. De stora släta

murytorna

utmed huvudleden genom Kumla på Kumlamalmen låg en rad små
timrade hus inredda
med kök, kammare och ofta ett gavelrum på

och det flacka taket med stora språng
särdrag för huset.

vinden.

Tillsammans är de tvA stora villorna goda
exponenter f(jr den fAtaliga gruppen "'direkt(jrsvillor"' som har sin sociala plats
i Kumla. Villa och trädgArd utg(jr tillsammans en värdefull milj(j frAn skofabrikationens glansdagar.

Ett

av

dessa

hus

har

flyttats

till Sannahed och bevaras som skomakaremuseum . De flesta andra är ersatta med ny

bebyggelse.
Tre hus ligger kvar i en rad utmed Kungsvägen i kvarteren Snickaren och Plåtslagaren. De är något större med full vindsvåning. Två av dem är rödfärgade. De har

fått utbyggnader som

inte hel t

stämmer

med de gamla husen. Det tredje har bevarat

utformningen

med

stående - liggande - stående spontad

den

ursprungliga

pa-

nel som är ljust målad.
Den lilla husgruppen kvarstår som välbevarat minne av den allra första bebyggelsen i tätorten Kumla.
Skodsborg och Skogs gård i kvarteret
Elefanten (173, 174)

Villa Skodsborg är en rymlig villa i 2
1/2 våning uppförd år 1920. Den har ljus
Slätputs , valmat mansardtak täckt med te-

gel och fyrdelade fönster

med tvärpost.

Frontespisen har valmat och brutet takfall. Huvudentren är utformad med veranda
och ovanliggande balkong. på
den stora

tomten växer ett flertal äldre träd. Villan är nyligen restaurerad.

Metodistkyrkan
i
Drottninggatan 16

Giraffen
(175)

13,

är

Västra

Kyrkan är en v~nke1byggnad i 1 1/2 våning
med torn i vinkeln. Den är från 1923 och

uppfördes i tegel. Den har spritputsad,
vit fasad, som ej är ursprunglig. Tidigare hade kyrkan ren tegelexteriör. Taket
är brant av sadeltyp och täcks av tvåkupigt rött tegel. Fönstren är höga, smala
och spröjsade.
på den södra gaveln mot Västra Drottninggatan finns tre spetsbågade och tätspröjsade fönster. Tornet har fyrkantigt tornhus och mångkantig, plåttäckt spira. Ingången är belägen i tornet. Tomten omgärdas av ett lågt järnstaket och öster om
kyrkan finns några höga lärkträd.
Byggnaden har renoverats under senare år.

Byggnaden har en väl bevarad ursprunglig
utformning frånsett
att fasaden fAtt
putsfasad istället f(jr den ursprungliga
rena tegelexteriören.

Som namnet Skodsborg säger så har villan
anknytning till tillverkning av skodon
och då närmast till A

G Andersson, som

lät bygga villan .

173, 174 Skodsborg och Skogsborg mot Järn_
viigsgatan
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176

utflyttad gård från Fylsta by
Kvarteret Haren 1, Lundholms gård,

Kvarteret Törnskatan stadsäga 1131 F,

Fylsta gård, Sörbyvägen
Manbyggnad i
plan,

l

timrad

Gamla Örebrovägen 11

(176)

1/2 våning
med sexdelad
med liggande och stående

spontad panel i en ljus grå färg.
Sadeltak täckt med röd falsad plåt. Frontespiser på båda långsidorna.
Fyrdelade
fönster med tvärpost, gavel vindsfönster
spetsformade och spröjsade. Täckt förstuga på framsidan med en brun dubbeldörr.

Uppförd under lSDD-talets

senare hälft.

Nyligen restaurerad .

Tillsammans

med

flygelbyggnad

i

norr i

rött timmer och den äldre vegetationen är

den en välbevarad mangård till en utflyttad gård. Miljömässig betydelse i förhållande till villa- och industriområde

till.

104

in-

(177)

En utflyttad gård från Södra Mos med bevarad mangårdsdel. Boningshus i l 1/2 våning med fasad i beige slätputs,
brutet
tegeltäckt tak, frontespiser, två kragade
skorstenar och sexrutat spröjsade fönster
Två bodar i samma fasadutformning ligger
som flyglar på höga
socklar. Den norra

flygeln har en del i falurött trä. ytterligare

en

ekonomibyggnad

l.igger

inne

på

gårdstomten.
Gräsrundeln
med grusgång
framför boningshuset
och äldre trädrad
mot vägen.
Boningshuset har en 1920-talsutformning.

GArden är en bevarad mangArdsdel till en
bondgArd med en typisk placering av byggnaderna pA gArdstomten . Milj6mässigt värdefull i ett modernt villaomrAde.

KAP 9

••

HALLABROTTET
YXHULT

10 5

Hällabrottet,
Yxhult

9

Allmän beskrivning

9.1

öster om Kumla finns en långsträckt sammanhängande bebyggelsekoncentration som
utgörs av orterna Hällabrottet och Yx-

hult. Bebyggelsen sträcker sig från Kumla, 5 km öster ut till och med Yxhult
längs gamla landsvägen .
l Hällabrottet
har utbildats ett centrum med Iomfattande
bebyggelse.
Centralt i Yxhult ligger bebyggelse för
en tidigare omfattande stenhuggeri verksamhet som nu är i det närmaste nedlagd.

Hällabrottet-Yxhultområdet är känt sedan
medeltiden för sina rika tillgångar på
kalksten. Det äldsta kända vittnesbördet
om kalkstenens användning i

området

är .

dock två stycken hällkistor från stenåldern som byggts av kalkstensblock .

Stenförekomsten lämnade material till
många stora och betydande byggnadsprojekt; under medeltiden för
allehanda
kyrkobyggen i Närke . Bland annat torde
Nicolaikyrkan i Örebro har uppförts av
sten härifrån . Under ISDD-talet forslades både
sten och huggna stendekorer
till Örebro slott . Under senare århundraden

har

olika

typer

av

stenrnateriai

exporterats till snart sagt hela världen. Vid sidan av stenhuggeriverksamheten förekom prOduktion av bränd kalk som
framställdes
i stenugnar på
platsen.
Bränslet var ved och skiffer som fanns
på platsen . Produktionen var dock ej av
nAgon större omfattning. Bevarade kalkugnar finns bland annat på fastigheten

Norra Yxhult 2:1.
Bebyggelsen i Hällabrottet är
tande

art ~

av skif-

189

Mest förekommer hus från oli-

ka perioder av 19DD-talet. Inslag av agrart

präglade

fastigheter

förekommer

också. Bebyggelsen från 19DD-talet består främst av villor. Vid Hällabrottets
centrum finns också nyuppförda

hyreshus

och affärer. l ytterkanterna av bebyggelsekoncentrationen finns nybyggda villaområden.

Den äldsta byggnaden i Hällabrottet är
den så kallade Gjutstugan.
Det är ett
putsat stenhus från 1774 med bevarad ur-

trakten, som sedan länge är nedlagda, återstår obetydligt med byggnads- och anläggningsrester . De fleste stenbrotten
är fyllda med vatten.
I den centrala delen av Hällabrottet
finns på södra sidan om landsvägen ett ,
antal villor från omkring sekelskiftet

sprunglig karaktär.

med bevarade ursprungskaraktärer. Byggnaderna är av skiftande
art och utgör

V~d

omväxlande träarkitekturen

norra fabriken ligger de äldsta
Ytonghusen, vilka sin ringa ålder till
trots är av historiskt intresse.
Tjänstemannamässen "Trilobiten"

(numera

värdshus) samt
de kringliggande äldre
verkstads- och förrådshusen
bildar en
väl sammanhållen äldre industrimiljö. l
denna miljö finns dessutom ett fornminne

utmärkta exempel på den fantasifulla och
som uppstod

kring senaste sekelskiftet. Somliga hus
har dock fått färgsättningar som ej är
karaktärstrogna. Vidare har på sina håll
nyuppförda villor med dominerande fasadutformning placerats nära de äldre käns-

liga objekten.
Ett annat utslag av tidiga 19DD-talets

- en hällkista från stenåldern - som bi-

fina arkitektur, s k Jugendstil, är "or-

dragit till bevarandeintresset.

denshuset" i Södra Mossby. Byggnaden har
en väl bevarad ursprunglig karaktär.

Av de många
106

övriga

stenindustrierna i

~ o

J

\1 31~

J

J

,/,~' L"Llj

/11

9.2 Område med äldre bebyggelse för
stenhuggeri (180)

,r-

bi 9

Samtliga verkstads- och förrådsbyggnader
som tillsammans bildar denna äldre typ
av industrimiljö härrör från senare delen av lSDD-talet. I något
fall finns
hus av senare tillkomsttid.
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,

181

H~llabrottet

2:14 - stenhyvleriverkstaden från sydost
~,, :~
r/ :' '

182 Garage- och

184 Mindre f~rr~dsbyggnad med
från s~der

f~rr~dsbyggnad

k~llare

från norr
ra museum. Bilden tagen från

183 Gammal verkstadsbyggnad från

s~der

Stenhyvleriverkstaden

- Hällabrottet 2:14

*186

(181)

H~llabrottet

gare

Två sammanbyggda parallella längor som
är uppförda av sten och som har ljust
putsade fasader, plåttäckta sadeltak och
spröjsade fönster. I nordvästra hörnet
finns en tillbyggd länga av liknande karaktär.

2:4, Trilobiten , tidi- nu värdshus

tj~nstemannamäss

samt tätspröjsat fönster . Byggnaden har
bevarade knutskallar. Huset är beläget i
parken söder om Trilobiten .

Långholmen, ett museum
Garage- och förrådsbyggnad

(182)

Det

En envånig vinkelbyggd länga med fasad i
falurödfärgad locklistpanel och svartmålade dörrar. Sadeltaket täcks av plåt.
Gammal verkstadsbyggnad

stenhuggeriet

inrymdes

i

en

lång, låg timmerbyggnad. Det hade jordgolv och var täckt med enkupigt taktegel
När det nya stenhyvleriet byggdes 195152 flyttades Långholmen och blev museum
med bevarat jordgolv. Där förvaras verktyg, arbetsbänkar, modeller etc från en
tid då
utsmyckning med natursten var

(183)

Ett envånigt stenhus som har gul

gamla

(185)

sprit-

vanlig.

putsad fasad, tätspröjsade fönster,
tegeltäckt sadeltak samt svartmålade dörrar och vindskivor .

Trilobiten, tidigare tjänstemannamäss,
numera värdshus (186)

Mindre förrådsbyggnad med källare

(184)

En envänig knuttimrad bod som har

falu-

rödfärgad fasad, sadeltak täckt med enkupigt rött tegel, svartmålad dubbeldörr

108

Byggnaden uppfördes 1900 och har

däref-

ter renoverats vid ett par tillfällen,
bland annat var den ursprungligen täckt

med plåttak
vindskupor

&

och hade små
Den

användes

utskjutande
tidigare

som

mäss för tjänstemännen och är för närvarande värdshus - restaurang .

Gjutstugan anges som särskilt skyddsvärd
byggnad i stadsplanen .

Byggnaden är uppförd i två våningar av
Yxhultsten. Den har ett trapptorn i östra gaveln . Fönstren är rundbågiga med Tformig indelning. Portalerna är
även
rundbågiga. Dörr- och fönsteröverstycken
är skiffertäckta i form av runda upphöjda lister. Sadeltaket har valmade gavlar
och är skiffertäckt. på taket finns två
höga skorstenar av sten. Trapptornet har
konformigt tak täckt med skiffer. Fasaden har gotikiserande rundbågefris.
Byggnadens
varad. Den
tik. Huset
miljön vid

ursprungskaraktär är väl bepräglas av sekelskiftesromanutgör ett viktigt inslag i
den tidigare stenindustrin.

OmrAdet med äldre bebyggelse för stenhuggeri intas i stadsplanen med bestämmelse om bevarande . NAgra byggnaderTrilobiten och stenhuggerimus~et LAngholmen anges som särskilt
skyddsvärda
byggnader i stadsplanen .

Hällabrottet 2:4,
Gjutstugan frAn söder

*189 Södra Mossby 1:30, Ordenshuset i Yxhult, vid Holmagatan
Södra Mossby 1:30, Ordenshuset i Yxhult,
IOGT-lokal (189)
Ordenshuset i Yxhult ligger vid Holmagatan. Byggnaden är uppförd omkring 1903.
Den har väl
bevarad ursprungskaraktär
som är typisk för det tidiga 1900-talets
romantiserade och detaljrika trähus byggnader i så kallad Jugendstil.

Trilobiten frAn söder

9.3 Övriga byggnader
Hällabrottet 2:4, Gjutstugan
Yxhultsvägen 20 (187)
Byggnaden är sannolikt uppförd 1774 och
har väl
bevarad ursprunglig karaktär.
Bostadshuset, som numera står
tomt, är
byggt av sten med fasad av gråvit spritputs, sadel tak täckt
med enkupigt tegel.Fönstren är sexdelade med vitmålade
bågar och spröjsar. På Södra långsidan
sitter en rundbågig dörr och portal samt
en utbyggd frontespis . Knutar och omfattningar är slätputsade . På den norra
långsidan finns en utbyggd förstuga av
trä. Skorstenarna är två och gjorda av
kalkstensskivor .

Byggnaden har l 1/2 våning med fasad i
falurödfärgad
liggande fasspontpanel ,
vitmålade knutbrädeomfattningar,
lister
och fönsterdetaljer. Sadeltaket är delvis valmat och täckt med tvåkupigt rött
tegel . Fönstren är av olika typer och
helt eller delvis tätspröjsade.
Byggnaden har en mängd olika utbyggnader .
i form av runt trapphus med konformigt
plåttak,
förstuga,
frontespiser och
vindskupor. Huvudentren ligger på västra
långsidan (mot landsvägen) och har glasade ytterdörrar.

Ordenshuset byggdes under den period i
början pA 1900-talet dA den romantiserande Jugendstilen präglade
det mesta
som byggdes och just dA pAgick en omfattande utbyggnad av Kumla. ÄndA är denna
träbyggnad rätt unik i Kumla och bör be-

varas.
By ggnaden upprustades 1995-1996
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Ordenshusets

huvudentr~

och trapptorn
189 A Norra Mossby 1 : 45, SörgArden, ErAn
nordväst

Norra Mossby 1:45, Sörgården

(189 AJ

Sörgården har varit uppbyggd som en stor
lantgård med alle från landsvägen, flygelbyggnader och ett flertal ekonomibyggnader. Nu är mangården avskild och
upprustad till bostadsfastighet.

Fönstren på bottenvåningen är sexdelat
och i övervåningen fyrdelat spröjsade.
Entredörren är dubbel och vackert snidad
Den har ett smårutigt överljus. Snickerier och listverk är vitmålade .

Manbyggnaden är en stor timrad tvåvåningsbyggnad med våningsplan och fasader
som skiljer sig från den traditionella.
Byggnaden är längre och bredare än en
parstuga. Tidigare har den dessutom varit putsad på underlag av spiktegel. Nu
är putsen nedslagen och ersatt med rödfärgad locklistpanel.

Genom den nye ägarens
insatser har en
byggnad bevarats från den tid då jordbruket var orört i denna trakt.

Fornlämning; Hällkista i Yxhult
110

KAP 10

SANNAHED
LÄGERPLATSEN
_.--

&-.

..

Officersm~ssen

-

._0_

- --:

sannahed

111

Sannahed

10

I

Allmän beskrivning

10.1

Sannahed var under åren 1815 till 1912
en militär övnings- och förläggningsplats.

Både

infanterister och husarer

övades här tills de flyttade till Örebro
respektive Skövde. Husarregementet flyt-

tade redan 1905. Vid flyttningen fanns
ett 60-tal byggnader av olika slag . För
tätortsområdet har en avgränsning gjorts
som omfattar själva kärnornrådet för den
gamla lägerplatsen.
området bevarar ännu , trots att det
nom åren utsatts för betydande

ge -

ingrepp,

en viss karaktär av militär övningsplats
Miljön saknar motstycke i länet i
såväl
landskapsbild som i karaktäristisk bebyggelse.
Sannahed är beläget på Närkeslätten
gefär mitt mellan Kumla

un- ·

och Hallsberg.

Samhället är uppbyggt på en nord-sydlig
höjdsträckning med Karlslundsåsen i östra kanten där den gamla
riksgatan, drar fram.

landsvägen,

E-

Det sentida byggandet startade på 1950talet och har nu fyllt det centrala övningsfältet . I parkområdet norr och

ter om fältet kvarstår ett lO- tal

ös-

bygg-

nader som rester av militärförläggningen
De har rustats och används för olika än-

damål , (se nedan) .
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BYGGNI\aJ1NA 1693

parkområdet har

under åren

förlagts

nya samhällsanläggningar, som ålderdomshem och pensionärsbostäder,
skola och
barnstuga. Öster om landsvägen ligger en
liten servicebutik. Väster
om vägen

finns Kumla sockens hembygdsgård
och
skomakarstugan, ett museum, som tidigare
låg vid Djupadalsbadet
Husarregementets lägerplats intill Rala
by har angivits på nedanstående karta.
Där finns idag inga byggnader men väl
rester av fasta tåltbottnar, spår efter
stallar och rester av ett par husgrunder

En del av byggnaderna har återfunnits på
olika platser i den kringliggande bygden
bland annat finns några av de små officersbostäderna vid stena brunn.
Trädplanteringar som gjordes vid lägerplatsen är 1 huvudsak bevarade och av-

sikten är att förnya dem. De många

tor-

pen för indelta husarer och soldater som

än idag tjänar som bostäder i Kumla och
Harderna minner också om denna militära
epok.

*

... 191 Norra Sanna 1:89, Officersmässen

192 Gevärsf6rrAdet

194 Sannahed 2:90, Underofficersmässen

10.2 Bebyggelsen på lägerplatsen
Norra Sanna 1:S9, Officersmässen

193 Norra Sanna 1:76,
gamla persedelf6rrAdet

(190)
(191)

Officersmässen är en 1 1 / 2 v ånig timmerbyggnad på låg stensockel med fasad i
gulmålad liggande spontpanel . Sadeltaket
är plåttäckt. Takfoten har tätsittande
och
kraftigt
profilerade
konsol ler.
Fönstren
är
T-formigt indelade och
tätspröjsade.
På västra långsidan finns en kolonnburen
långsmal veranda med lövsågat räcke och
kolonnkapitäl.

Byggnaden består av ett envånigt långt,
smal t mittparti som senare byggts till
vid vardera änden
med 1 1/2 -våniga
tvärfällda byggnadskroppar. Mittpartiet
härstammar
troligen från
lS20-talet.
Tidningsrummet tillkom på 1840-talet som
en tillbyggnad österut från mittpartiet.

Gevärsförrådet

(192)

En tvåvånig timrad byggnad som uppfördes
1874. Den har fasad i stående locklistpanel, är rödfärgad, har vitmålade omfattningar och knutbräder,
gulmålade
träluckor för fönstren, plåttäckt sadeltak samt sockel av sten. Byggnaden är
belägen cirka 75 meter söder om officersmässen på åsen. Den används som magasin.
Norra Sanna 1:76, Gamla persedelförrådet

(193)
En tvAvAnig knuttimrad byggnad som har
fasad i stående locklistpanel med profilerade

lister,

inklädda

knutskallar,

gulmålade fönsterluckor med vita omfattningar ,

svartmålade dörrar

samt tegel-

täckt sadeltak. Byggnaden står på en låg
stensockel.

De tvärställda
flygel partierna byggdes
till år 1895. Byggnaden hade ett fyrkantigt centralt placerat torn , som revs

år 1923 .
Byggnaden har ett vackert läge

på

Den har nyligen rustats. Byggnaden upp-

fördes under åren 1834-1837 och är näst
Officersmässen det äldsta kvarvarande
huset på heden.

ås-

krönet. Den omges aven parkanläggning.
Numera brukas den som samlingssal, hem-

Sannahed 2:90, Underofficersmässen (194

bygdsmuseum och bostad .
Söder om officersmässen har en av husarofficersstugorna uppförts som ursprung-

ligen stod v id h u sarfältet . 1905 flyttades s tugan till Stenebrunn och användes

s om bostad f ö r brunnsgäster. 1987 fl y ttades stugan till Sannahed.

En envånig timmerbyggnad som har fasad i
stående rödfärgad locklistpanel. Upptill
avslutas den i vitmålad
rundbågefris •
Lister och omfattningar, knutbräden

fönsterdetaljer

är

också

och .

vitmålade.
113

Fönstren har sexdelade rutor .
Taket är
av sadeltyp och täckt med rött tegel .

Sannahed 19:1, Officersbostaden, numera
Centrurnhuset vid Hemvägen 4
(195)

På långsidan mot vägen finns en vitmålad
veranda med räcke. Huset har en tillbyggnad på västra långsidan. Underofficersmässen har under
en mellantid använts till slöjdsal men har nu byggts om
till bostäder.

En 2 1 / 2 vånig byggnad av trä som har
fasad med grå puts och tegeltäckt sadeltak, T-formigt indelade fönster med vitmålade poster samt utbyggda frontespiser
Byggnaden består aven central byggnadskropp med en tvärställd flygel i vardera
änden ~

Huset uppfördes år 1863 och byggdes till
år 1894.

Byggnaden har under senare tid genomgått
en omfattande renovering , vilket resulterat i att den tidigare bevarade tidstypiska sena 18DD-talsex teriören
helt
gått förlorad.
Byggnaden uppfördes
ursprungligen som
bostadshus för
regementets officerare
Därefter blev huset ålderdomshem och nu
slutligen efter renoveringen II centrumhus ll med personalbostäder , samlingsloka-'
ler och bibliotek.
o

Huset uppfördes år 1884 av byggmästare
Aron Johansson frAn Kvarntorp i Hardemo.

"centrumhus" i Sannahed

Kring "centrumhuset" ligger ett antal
pensionärsbostäder uppförda under senare
år.
Sannahed 19:1, Baracken

(196)

Baracken består aven l 1/2 vånig träbyggnad som har fasad i rödfärgad liggande panel, svartmålade dörrar och knu tar, vitmålade lister och omfattningar
samt sadeltak täckt med plåt. Vid södra
gaveln finns en låg tillbyggnad.

196 Sannahed 19:1, Baracken

Byggnaden har tidstypiskt lövsågade om- .
fattningar, utskjutande takfot med profilerade konsoller och utbyggda vindskupor. Byggnaden uppfördes 1879 som regementsbarack och används
av kronan som
förråd.
Gränby 2:8, Nya förrådet

(197)

En l 1/2 vånig förrådsbyggnad som har
stomme av tegel i undervåningen och för
övrigt trä. Fasaden är av stående/liggande/stående panel . på nedervåningen
rundbågiga svartmålade dörrar , vitmålade
träluckor på de övre planen samt plåttäckt sadeltak . I fasaden finns utskjutande lister mellan våningarna. Byggnaden uppfördes 1895 och används som förråd .
MUSEIBYGGNADER
Hembygsgården Pukestugan

.. 198 Sannahed 19: 1,

Pukestugan
114

(198)

Pukestugan är en envänig rödfärgad och "
knuttimrad parstuga, som har sadeltak
täckt med enkupigt rött tegel. Fönstren
är sexdelade med vitmålade bågar, spröjsar och omfattningar samt brunmålad ytterdörr med 17DD-talskaraktär (ej ursprunglig). på taket finns två putsade
skorstenar. Byggnaden står på en låg
stensockel. Byggnaden är troligen uppförd under förra hälften av 17DD-talet.
Den används som hembygdsgård och museum
för äldre bruksföremål från bygden •
Byggnaden är hitflyttad 1927- 1928 från
Puke gården i Brånsta.

.. 199 Skomakarestugan

.. 200 uthuslängan, flyttad
i Hallsbergs kommun

*

Skomakarstugan

Gränby
- ursprungligen
hem, d~reEter missionshus.
tadshus

(199)

..

Byggnaden är en envänig timrad enkelstuga i gängse utformning. Den flyttades
från Malmen i Kumla till Djupadalsområdet för att bli skomakerimuseum. Sedan
har den flyttats till hembygdsgården i
Sannahed.

•

Uthuslängan

Spruthus

nu bos-

(201)

En knuttimrad delvis brädfodrad

byggnad

som har rödfärgad fasad, sadeltak

med enkupigt tegel och svartmålad

täckt

dub-

beldörr på södra gaveln. Knutarna är av-

sågade. Byggnaden är uppförd under 1800talet och hitflyttad 1967 från Hörsta.
Den används som hembygdsmuseum .

(200)

En knuttimrad och rödfärgad länga som
har tegeltäckt sadeltak och svartmålade
dörrar och luckor. Byggnaden är

Gränby 2:20, soldathem - missionshus (202)

nu bostadshus

indelad

i fyra olika utrymmen med separat ingång
till varj e utrymme . Taket bärs upp av
längsgående åsar . Stockarna i
huset är
handbilade och gavlarna runda.

Byggnaden är troligen fr å n 1700-talet
och hitflyttad från Korstahult i
Hallsberg. Den ingår i hembygdsmuseet .

Gränby 2:20 ligger utanför den egentliga
lägerplatsen. Det är en timrad vinkelbyggnad i l 1/ 2 våning med fasad i ljust
ockrafärgad liggande och stående fasspontpanel . Sadeltaket är täckt med rött
tegel.

Fönstren

är

f

yr- och sexdelat

spröjsade och sexdelade med tvärpost.
Byggnaden restes 1893 och restaurerades

1974. En del av den ursprungliga byggnaden är riven . Byggnaden har anv änts som
missionshus men är
nu omgjord till
bostadshus.

11 S

11 6

KAP 11

o

ABYTORP
-- -~-

Äbytorp(flygbild från väster). Tätorten utvecklades från
Stene och Långgälla byars skogsskiften på höjdsträckningen
utmed den öppna jordbruksbygden.
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o

Abytorp

11
11.1

Allmän beskrivning

Ursprunget till denna tätort är
kallade stenebacken, som i

den så·

huvudsak bör-

jade bildas under l6DD-talets befolkningsökning på landsbygden . För Kumlabygdens del sammanföll denna ökning med
partiskomakeriets framväxt. Små lägenhe-

ter avsöndrades från Stene och Långgälla
byars skogsskiften på höjdsträckningen
utmed den öppna
jordbruksbygden . En
torpliknande bebyggelse uppkom utefter
den så kallade Sillagatan.

205 Abytorp 3:1, skolan

Fjugestav~gen

20

När skotillverkningen efter sekelskiftet
börj ade
industrialiseras (mekaniseras)
uppkom ett antal mindre skofabriker.
Partiskomakarna, som förut suttit i sina

Byggnader i centrum

ver t i l l fabrikerna som skoarbetare.

11.2

Skolhuset byggdes 1909 och flera butiker
etablerades. Ännu på 195D-talet fanns

värda att ta med i

stugor och tillverkat skor, flyttade ö-

I

Abytorp

har

fyra byggnader ansetts
bevarandeprogrammet.

här tre livsmedelsbutiker. Pensionärshem

bygges år 1946 .
Poststation inrättades
1951. FOlkets hus uppfördes i slutet av
195D-talet och bibliotekets filial 1963.

Abytorp 3:1, skola vid Fjugestavägen 20
(205)

Då väckelsen gick
fram över bygden i
slutet av 16DD-talet bildades två friförsamlingar på orten, Betania och Sa-

Den tidigaste delen av skolanläggningen
tillkom år 1909. Den bestod aven envå-·
nig, putsad stenbyggnad med profilerat

lem, och två kapell uppfördes i

putsband under takfoten.

centrum

landskommun en idrottsplats.

Den har valmat

tegel täckt tak. Senare har vindsvåningen

på 194D-ta1et bildades en idrottsförening och på
195D-talet byggde Kumla

inretts och takkupor anordnats. ytterli-

gare

Föreni ngs-

en

tillbyggnad

skedde mot öster.

livet är även i övrigt rikt företrätt.

Den innehöll även inredd vind

I anslutning till västra delen av tätor-

och

från

frontespiser.
skolbyggnadens

med ljus

Det centrala
utformning

gör

hälft till 1959, då den definitivt lades
ned. Anläggningen
har dokumenterats i
samband med rivningsbeslutet. En av de

små bostadspaviljongerna var ursprungligen officers bostäder
på
husarlägreti

----
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den

väl anpassad till det lilla samhället.

ten låg stene brunn - en hälsobrunn som
var i verksamhet från ISDO-talets senare

Sannahed.

läget

"

._~ '

.'

--

__ •

I

Edensberg 1:1,

tan 3

Metodistkapell,

Kapellet byggdes år 1885.
trä

Sillaga-

(206)

ger

enkelt

Byggnaden av

och klart

uttryck

för

sitt ändamål. Den är klädd med rödfärgad
stående locklistpanel. Fönstren är höga
rundbågiga och smårutiga. Sadeltaket har
stora taksprång och är tegeltäckt. Snickerierna är vitmålade. Entren ligger nära intill Sillagatan och består
aven

utbyggnad med tegelklätt sadeltak.
Mot västra gaveln har

byggts ett bos-

tadshus i två våningar.
Det är något
högre än kapellet men
har samma vägg-

och takbeklädnad.
Kapellet byggdes om 1995.

Stene 1:53, skofabrik, Si11agatan 12
( 207)
Den ursprungliga fabriksbyggnaden uppfördes på 1920-talet som ett av flera
exempel på etablering av

skoindustri i

Abytorp i början på 1900-talet. Den

har

senare byggts till i flera omgångar och
har nu fulla två våningar under ett valmat tak. stommen är delvis av trä men

utvändigt putsad.
207 Stene 1:53, skofabrik Sillagatan 12

Det

tidsenliga stil-

mönstret har påbjudit stora
och smårutiga fönster.

tätsittande

Långgälla 3:1, skofabrik vid
gatan (208)

Långgälla-

Byggnaden som är i två våningar

uppför-

des på 1920-talet i samband med skoindustrins expansion. Fabriken är typisk för
tiden och denna slags småindustri. Därav
de stora tätt sittande, smårutiga fönstren i en slätputsad fasad.

208

L~ngg~lla

3:1, skofabrik vid

L~ng

g~llagatan

Centrum i Abytorp (209)
på södra sigan av Fjugestavägen ligger
en rad byggnader som inrymmer tätortens
centrumanläggningar. utöver skolan som,
ligger mitt över vägen, finns samlingslokaler i FOlkets hus, post, bibliotek
och affärer.

209 Centrumbild fr~n Abytorp
Posthuset rivet ~993
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Ekeby kyrkby

12

Allmän beskrivning

12.1

Vid Ekeby kyrka finns en blandad tätortsbebyggelse. Den består
av äldre
byggnader av skilda karaktärer i anslutning till kyrkan och ett nybyggt villaområde närmare landsvägen.

Kring Ekeby kyrka har samlats sådan bebyggelse som på den svenska landsbygden
brukar förläggas
i
socknens centrum;
prästgård med pastorsexpedition och kyr-

koarkiv , kyrkskola (nedlagd 1970 nu församlingshem) butiker (nu nedlagda). Tidigare fanns ett mindre ålderdomshem och

fram till och med år 1970 ett

211 Ekeby

pr8stg~rd,

pr8stg~rden

1:1

kommunal-

kontor. Där fanns också en del ursprung-

lig jordbruksbebyggelse.

Prästgård, Prästgården 1:1

Före andra världskriget var Ekeby en ty-

Prästgården ligger strax söder om kyrkan. Huvudbyggnaden är från slutet av

pisk jordbrukssocken. Då Svenska skifferolje AB i början av 1940-talet byggde
det stora skifferoljeverket i Kvarntorp
förändrades kommunens betingelser helt.

Skattekraften höjdes liksom befolkningstalet sedan bOlaget byggt ett helt nytt
samhälle vid Kvarntorp.
De Kvarntorpsanställda - när det var som
mest cirka l 300 personer - bodde till
största delen i Kumla, Örebro och Östernärke. En mindre del bodde i Kvarntorp
och kommunen i övrigt ~

På 1950-talet träffades

(211)

l700-talet men kraftigt ombyggd.

Trots

detta har den en enkel okonstlad utformning samhörig med kringliggande bebyggelse. Fasadbeklädnanden är av ljus må-

lat trä.
Den västra flygeln är en faluröd väl bevarad tvåvånig
parstuga.
Den mindre

byggnaden mitt emot är

ett spritputsat

stenhus, som användes till kyrkoarkiv.
Prästgården med dess byggnader av
slag bildar en fin miljö.

olika

en överenskom-

melse mellan kommunen och bolaget att
kommunen skulle exploatera ett bostads-

område vid Ekeby kyrka. Som ett

,

./

komple-

ment till övrig samhällservice byggdes
under 1976 en mindre barnstuga.
Vid
landsvägen finns bensinstation och servicebutik.

12.2

Byggnader kring kyrkan

Prästgården 1:1, Ekeby kyrka

(210)

...,..

Kyrkan fick sin nuvarande utformning år

1774.

Den präglas av

linska

byggnadskonst

1700-talets karoanpassad

till

en

kyrka på landsbygden . Långhuset är lågt
med stickbågade fönster och med ett dominerande valmat säteri tak.
Tornet är
lågt men brett och krönes aven ej fullt

utbildad lökkupol
överst.

_.

212 F6rsamlingshemmet , Ed

med öppen

lanternin

Före detta kyrkskolan,

Klockarjordarna 1:2

(212)

Före detta kyrkskolan, som nu är försam-

lingshem, lär vara byggd 1855. Det är en
träbyggnad i l 1/2 våning där användning
och lokala byggtraditioner bestämt utformningen.

12.3

Bevarandeåtgärder

Den äldre och agrart präglade bykaraktären är relativt väl bevarad och

seet föreslår

därför

att på

länsmu-

bifogade

karta avgränsat område undantas från ny-

bebyggelse. Eventuellt närslutande nybebyggelse bör med tanke på miljön anpassas till den lokala äldre bebyggelsekaraktären. En
detaljplan upprättas
tryggar bevarandet.
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KVARNTORP
BEREDSKAPS _ .
INDUSTRIER
o

BOSTADSOMRADET

utsikt från askh6gen mot
(foto Kurt Larsson)

sydv~st

6ver industriomrAdet

123

Kvarntorp

13

Allmän beskrivning

13:1

Kvarntorpsområdet har med början på 40-·
talet drabbats av genomgående
förändringar. Detta har ingående beskrivits i
en rad undersökningar som utförts under
det senaste decenniet. De har mynnat ut
i ett förslag
till återställande som
kommunen svarar för och staten delvis
bekostar.
Samtidigt som landskapet bröts upp för
att utvinna den begärliga skifferoljan
byggdes unika beredskapsindustrier och
vid sidan därav ett samhälle av gammal
brukskaraktär med rik tillgång på allmänna nyttigheter.

13.2

Beredskapsindustrierna

Beredskapsindustrierna är
nu nedlagda
och större delen av tillhörande byggna-

der och anläggningar är rivna.
Med det
längre perspektiv på den första Kvarntorpsepoken som man nu har och när resterna av beredskapsindustrierna allt mer
försvinner anser kommunen att något representativt objekt bör
bevaras. Detta
underlättas av att nya företag övertar
befintliga byggnader för nya verksamheter så att de bevaras.

I

I
-

-

1.1
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(213)

214

Bostadsomr~de

13.3

i Kvarntorp

Bostadsområdet

fr~n

öster

(2:14)

Bostadsområdet i Kvarntorp är ett helt
nyskapat samhälle tillkommet i samband
med anläggandet och utbyggnaden av skifferoljeindustrin på orten. Då den industriella verksamheten startade 1941, rådde stor brist på bostäder i området.
Därför byggdes på mycket kort tid under
1941-1943 de första 22 husen.

Färgsättningen, som tidigare var

Vid sidan av bostäderna lät bolaget anlägga ett centrum med bad- och tvättinrättning,

matservering,

samlingslokal,

brandstation samt två
affärsbyggnader
och post. Enligt protokoll från styrelsesammanträde har ark i tekt

De uppfördes utmed Skiffervägen av Skifferoljebolaget och omfattade hyreshus
med
familjeoch
ungkarlslägenheter
samt radhus aven för
sin tillkomstid
god standard. Fasaderna är uppförda i

stående smal läktpanel, fönstren tvålufts ospröj sade 'och taken täckta med
tegelpannor.

sin

Byggnaderna har i

ursprungliga

utformning

huvudsak

i

behåll.

enhet-

ligt ljus, är dock idag ändrad.

H Sundberg,

stockholm, anlitats för projektet .
Norr
om
centrumgruppen
finns
utmed
stybbvägen en grupp om fem radhusliknande mindre flerfamiljslängor
tillkomna

1943. Byggnaderna är uppförda i
lättbetong med tak av papp. Husen är plan- och
byggtekniskt dåliga. Undersökningar har
gjorts att renovera dem, men det har gi-

vit negativt resultat. Därför
kan de
komma att rivas och ersättas med nya.

125

En andra utbyggnadsetapp av bostadsområdet utfördes 1946-1947 och resulterade i
tillkomsten av skola, Folkets hus samt
närmare tio hyresfastigheter ritade av
ark i tekt SAR Gunnar Hållen, Örebro . Dessa ligger väster om Gasolvägen .
De har
stomme av lättbetong med fasader i ädel puts.
I en sista fas av utvecklingen i Kvarntorp byggdes fyra enfamiljsvillor 1956
samt en idrottsanläggning 1959.

Bostadsområdet i Kvarntorp har ett kulturhistoriskt intresse . Området är framvuxet under en förhållandevis kort period, vilket har resulterat i att den bevarade bebyggelsen har en utformning som
ä r tydligt präglad av funktionalistiskt
byggnadssätt . Det finns få ställen i
länet där man idag kan studera 40- och
50-talens byggande som just i Kvarntorp.
Vid den planering som nu pågår bör man
eftersträva att bevara såväl de enstaka
byggnadernas som områdets egenart.
Atgärderna
att bevara karaktäristiska
byggnader från beredskapsindustrin och
den funktionalistiska bebyggelsemilj~n i
bostadsomrAdet b~r redovisas i detaljplanläggningen f~r Kvarntorp.
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Folkets hus i

Kumla byggt 1927. ;H-llbygt 1962
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Folkrörelsernas hus

14

I Kumlabygden har tre av de s tora folkröre lserna varit dominerande både ifråga
om organisationsarbete som ifråga
om
byggande av samlingslokaler . Tyvär
är
allt för många av de äldre samlingslokalerna rivna eller kraftigt förändrade

både byggnads tekniskt och

innehållsmäs -

sigt. Några finns dock kvar,
och dessa
synes värda att bevara för framtiden som
minnesmärken över den mäktiga och starkt
omdanande kraft som våra
folkrörelser

utgjort i det svenska samhällslivet .

14.1

är

(l\l:l:J )

p

T]j"ä.Q9~]j"'iilr;Sii1;aR

Metodistkyrkan (1923), Drottninggatan 16
(bild 175)
Centrumkyrkan (1964), Stationsgatan 18
Johanneskyrkan (1967), Sveavägen 12
Pingstkyrkan (1972) , Stationsgatan 6
Inom Kum1as glesbygdsområde

finns mis-

är numera ombyggt till bostad .

frikyrkorö-

r e isen . Kommunens äldsta
frikyrkolokal
är Lanna bönhus i Harderna,
som byggdes

redan 1863,

FwiJ riöpjp!jriöi'ilFJA9A
la (eJile lraii!),

sionshus i Hörsta (1924), Byrsta (1920)
och Vesta (1937). Missionshuset i Vesta

FrikyrkoröreIsen

Den äldsta folkrörelsen

I centralorten finns idag

Ebeneserkyrkan (1909), tillbyggd 193 2
och 1987) Kvarngatan 18 (bild 130),

(bild 14). Den har härjats

av brand men den ursprungliga stommen är
fortfarande bevarad.
Flera frikyrkor har rivits. Så är fallet

med den 1897 byggda Johanneskyrkan vid
Köpmangatan , som 1967 ersattes av nuvarande kyrka vid Sveavägen. Även Pingst-

kyrkan - dock betydligt yngre - har efter en brand rivits och ersatts aven ny

kyrka 1972. l Lanna i Hardemo byggdes
ett metodistkapell 1882 - Emaus - som
brann 1897.

I Hardemo finns Lanna bönhus (1863) och
Betelkapellet i Julsta (1894) bild 49.
I Kum1ade1ens mindre tätorter märkes Sa-

lemkapellet (1885) bild 206 och Betaniakapellet (1899) i Abytorp ,
Metodistkapellet (1911) och Betesdakyrkan (1965) i
Hällabrottet samt Missionshuset i

Sanna-

hed (1893) bild 202 . Det senare är ursprungligen uppfört
som soldathem för
mi1i tären
från
Nerikes regemente och
Livregementets husarer i Sannahed . En
del av huset är nedrivet men återstoden
är pietetsfullt restaurerad. Missionshu-

set är nu ombyggt till bostad .
I Ekebydelen finns ett baptistkapell
(1884) i Nävesta i anslutning till Ekeby

En speciell insats av de fria församlingarna är
de kombinerade bönoch
skolhusen i Hörsta,
Byrsta och Södra

tätort. I Torsta fanns ett kapell Fi1adelfia - sedan 1921. Verksamheten upp-

Mossby, byggda på 1860-talet av bygdens
folk . på dessa ställen bildades skOlhus-

hörde
1963 och
till förråd 1972 .

föreningar med den dubbla uppgiften

fastigheten

försåldes

att

skaffa ett hem åt en fri församling och
att bygga ett skolhus åt bygdens barn .
Alla de tre bönhusen är idag borta från

14.2

sina ursprungliga platser.

Den första "profana" samlings lokalen som
byggdes i Kumla var ordenshuset Natanae1
vid Kungsvägen aven loge som sedermera

Några kapell (egentligt namn bönhus) har
försålts och tjänar andra ändamål, efter
ombyggnad , vanligen som bostäder.
Di t

hör baptistkapellet i
Hjortsberga, Bete s dakapellet i Södra Mossby, Elimkapellet i Eneby och bönhuset i FOlketorp,
varom mera nedan.

Nykterhetsrörelserna

kom att tillhöra

NTO.

Aret

var 1892.

Byggnaden revs i samband med exploateringen av kvarteret Vagnmakaren i början

av 1960-talet. I denna lokal hölls möten
av många "hemlösa" föreningar. Många av
dem bildades här. Föreläsningsföreningen
använde lokalen och här visades för för-

sta gången film i Kumla 1898. Till

1913

var det Kum1as enda biograflokal.

Ordenshuset Vega vid Skolvägen byggdes
1913 och kom att spela en roll - utöver
att vara lokal för IOGT-logen Kämpen
som arbetarrörelsens samlingspunkt innan

FOlkets hus byggdes . Här var också biolokal fram till dess Folkets hus byggdes
1927. Innan den första
gymnastiksalen
byggdes i Hagaskolan 1928 användes också
lokalen som gymnastiklokal . Byggnaden
revs på 1960-talet i samband med exploateringen av kvarteret Sparven.
Det nuvarande ordenshuset i Hardemo,

I

Lanna

12 8

(se

bild 22) byggdes ursprungligen av Hardemo blåbandsförening 1908.
I slutet av
1940-talet då blåbandsföreningen lagt
b~nhus

byggt 1863

ned sin verksamhet övertogs det av NTOlogen Syskonbandet som 1950-51 restaurerade huset .

14.4

Sammanfattning

Som framgår av ovanstående har flera av
de äldre lokalerna rivits, brunnit eller
övergått till annan användning. Flera av
lokalerna har tillkommit 1940-, 1950och 1960-talet. Men det finns även äldre
byggnader och tillsammans med de senare
tillkomna beskriver de ur en synvinkel
samhällsutvecklingen från det industriella genombrottet på 1800-talet mot dagens samhälle. Byggnaderna står för kampen för religionsfrihet, folknykterhet,
mötesfrihet,
yttrandefrihet och fOlkbildning och är i hög grad hus med historia .

Entren tillOrdenshuset i S6dra Mossby

Ordenshuset i Södra Mossby (bild 189)
uppfördes av IOGT-logen Hvarandras hjelp
Det är en byggnad i jugendstil och är i
dag - med undantag avelinstallation och
värmeanläggning - nästan helt oförändrad
Den har tagits upp i bevarandeprogrammet
som ett utomordentligt exempel på såväl
den tidstypiska stilen som på fOlkrörelsernas byggnads bestånd.
Tre av blåbandsföreningarna i före detta
Kurnla landskommun har under 1950- och
1960-talen med kommunens bistånd kunnat
förvärva
samlingslokaler. Hörsta blåbandsförening övertog 1956 Hörsta gamla
skolhus, som byggdes om till samlingslok31. Byrsta blåbandsförening köpte 1960
Byrsta gamla skola aven privatperson
och erhöll bidrag för ombyggnad . FOlketorps blåbandsförening förvärvade 1964
Folketorps missionshus vilket efter ombyggnad kunde tas i bruk följ ande år .
Här har den tidiga 1800-talsinredningen
kunnat utnyttj as och utgör
dekorativa
inslag i lokalen.

14.3

Som framgår av bevarandeprogrammet anses
några vara speciellt värdefulla,
t ex
Ordenshuset i Södra Mossby (bild 189),
Missionshuset i Sannahed (bild 202) och
den äldre delen av Folkets hus i Kumla
(bild 127).
Övriga
folkrörelsernas
byggnader som
närmare beskrivits i programmet är:

Lanna bönhus, bild 14
Ordenshuset, Brändåsen, bild 22
Betelkapellet , Julsta, bild 49
Gamla skolan Hörsta, blåbandslokal,
bild 62
Erä'soiogsarmöo
'vi]& ]4~
i

llattpgatan 2

K"Tla,
i

Ebeneserkyrkan, Kvarngatan 18, Kumla,
bild 130
Metodistkyrkan , Drottninggatan 16, Kumla
bild 175
Kapell vid Sillagatan , Åbytorp , bild 206

Arbetarrörelsen

Kumla FOlkets hus byggdes vid Skolvägen
1927 (bild 127). Med denna byggnad fick
kommunen en samlingslokal öppen för alla
Den

biograf-

och

teatersalong,

som då

inreddes har 1976 restaurerats med kommunens bidrag och är idag en god representant för 1920-talets av äldre stilarter inspirerade byggnadskonst. Folkets
hus byggdes till 1962 med lokaler för
skilda ändamål, bibliotekslokaler ffi m.
Stene arbetarekommun tog 1957 initiativet till Åbytorps
FOlkets hus, vilket
inreddes i en nedlagd butikslokal. Samlingslokalen har visat sig fylla ett
stort behov för tätortens del, men även
andra föreningar utnyttjar densamma.
I samband med Svenska skifferoljeaktiebolagets uppbyggnad av oljeverket i
Kvarntorp i början av 1940-talet byggdes
ett bostadsområde för anläggningens anställda . Ganska snart uppstod behov av
samlingslokaler, bland annat för fackföreningen och för fritidsnöjen. Genom ett
kraftigt stöd
från
bolaget byggdes
Kvarntorps FOlkets hus (1947) .
129

Kap 15

Bilagor, protokoll mm

Kommunfullmäktiges beslut 1977-12-19
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde den 3D november 1977 § 236 och föreslår ,fullmäktige besluta

Serie B/189
Kommunstyrelsens förslag till bevarandeprogram för
Kumla kommun.

att bifalla förslaget, dock med tillägget

Kommunfullmäk,t ige

att byggnadsnämnden, då skäl föreligger, skall höra
kulturnämnden i ärenden 'som berörs av bevarandepla-

Förslag till bevarandeprogram för Kumla kommun

nen.

Grundtanken med ett bevarandeprogram är att ange
kommunens långsiktiga viljeyttring vad gäller bevarandet av äldre bebyggelse ,och dess miljö . Bevarandeplaneringen bör syfta till att säkerställa
samhällsmiljön som en historiskt framvuxen enhet.
Dessutom bör den utnyttja de olika typer av bebyggelse och andra kulturelement som finns som en resurs för att garantera en rik tillgång på olika
miljöer i samhället.

På kommunstyrelsens vägnar

Med den överblick och det kunskapsunderlag som föreligger inventeringar ger, är det möjligt att formulera de riktlinjer som kommunen bör antaga för ett
positivt bevarande av byggnader och miljöer.
Bevarandekommitten föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen skall verka för
att bevarandeområdenas miljövärden och speciella
karaktär skyddas och vårdas och att nybebyggelse
anpassas till dessa värden och denna karaktär
att de

redovis~?e

byggnaderna och deras närmiljö

bevaras

att bevarandeprogrammet 's kall utgöra en grund vid
planeringen i kommunen
att genom upplysning, rådgivning och samråd med fastighetsägare och antikvarisk expertis främja 'och
stödja ett bevarande av miljöer och enskilda byggnader.
I syfte att skydda prästgården i Hardemo 'och järnvägsstationen i KUmla bör kommunen i 'framställning
till länsantikvarien begära
att prästgårdsmiljön i Ha,demo skrivs in i stiftsnämndens förteckning över ' ~ulturhistoriskt värdefulla miljöer
att järnvägsst&tionen i Kumla föreslås registreras
som byggnadsminnesmärke.
Kumla den 18 november 1977
Christer Ny ten
Sekreterare

Nils Nyström
Förslaget har tillställts fullmäktiges ledamöter och
suppleanter samtidigt med kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 1977 .

§ 189

1976.981
005 .329
Kommunstyrelsens förslag till bevarandeprogram för
Kumla kommun.

Handlingarna i örendet jömte kommunstyrelsens förslag
finnes intagna i serie B nr 189 sid B 509 i kommunfullmäktiges tryck för år 1977 samt det egentliga
, bevarandeprogrammet i separ,at tryck .
Herr Elisson föreslog att programmet ,skulle kompletteras med förslag om bevarandet av grönområdena i
synnerhet i centralorten , t ex vid kommande revidering.
Herr Grönqvist yrkade att Hagendalsvägen 16 och 18
skulle ingå i bevarandeprogrammet ,
Fullmäktige beslöt
att bifalla kommunstyrelsens förslag med herr
Elissons tilläggsförslag . '
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

$ammanträdeadatum

Kommunfullmäktige

1990-06-18

Kommunsty~e1sen

1990-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1990-05-15

Kf § 45
Ks

§

45

Au

§

101

Dnr 1986 . 163 003.320

Bevarandeprogram för Kum1a kommun
Kommunens styrelser och
nämnder .tflt,

Kommunfullmäktige godkände den 19 december 1977 ett
bevarandeprogram för Kumla kommun. Programmet har
bearbetats och slutredigerats av förre stadsarkitekten Anders Jansson.
·, Det reviderade förslaget har varit utskickat för
. samråd och utställt samtidigt med förslaget till
översiktsplan .
.

,.

. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna det reviderade bevarandeprogrammet för
Kumla kommun i enlighet med utarbetat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla förslaget.

: .1",
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,

-

Utdragsbestyrkande
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1990-05-11 "
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Kurt Larsson
Kommunstyrelsen
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,
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BEVARANDEPROGRAM FÖR KUMLA KOMMUN
Bakgrund

Fullmäktige godkände 1977-12-19 ett förslag till
bevarandeprogram för Kum1a kommun. I och med att
det snart uppstod ett behov av redigering och
översyn innan programmet trycktes och såldes
fick förre stadsarkitekten Anders Jansson ett
uppdrag att gå igenom programmet. Arbetet med
slutredigering gjordes 1984-87.

Remiss (samråd)

Det reviderade förslaget skickades för yttrande
till kommunstyrelsen, kulturnämnden, tekniska
nämnden, byggnadsnämnden, länsmuseet, länsantikvarien, hembygdsföreningen samt närmast berörda
tjänstemän. Remisstiden var 1986-08-22--10-25.
Yttranden inkom från tekniska nämnden, kulturnämnden och Börje Pettersson. Kommunstyrelsens
arbetsutskott skulle ta upp ärendet till behandling när övriga remissvar inkommit. yttrandena
kommenterades och beaktades vid en fortsatt bearbetning av förslaget.
För att bevarandeprogrammet eventuellt skulle
kunna utgöra en bilaga till kommunens översiktsplan gjordes en ny remissomgång till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, närmast berörda tjänstemän på länsstyrelsen, länsmuseet och kommunen i
december 1989. yttranden inkom från byggnadsnämnden och länsmuseet. Dessa sammanfattas och
kommenteras i nästa avsnitt om utställning.

Utställning

Eftersom kultur-miljöfrågorna är en viktig del i
översiktsplanen och bevarandeprogrammet har de
redigerats/reviderats och sedan fullmäktiges
godkännande 1977 blev det naturligt att ta med
bevarandeprogrammet som bilaga till översiktsplan.
Bevarandeprogrammet har varit utställt tillsammans med den kommunala översiktsplanen från
och med 1990-02-26--04-26 sedan förlängt till
1990-05-03. Annonser var införda i Nerikes
Allehanda och Örebro Kuriren 1990-02-24 och
1990-04-14. Dessutom skickades förslaget till
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KUMLA KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE :' :, . ·,r.-

Stadsbyggnadsförvaltningen

1990-05-11 :. C··.:

2

.: ''':' '';['1 -''''.

länsstyrelsen; byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, skolstyrelsen, kulturnämnden, konsumentrådet, Kumlabostäder, ' Villaägareföreningen,
Hembygdsföreningen, länsmuseet, Kumla, Ekeby och
Hardemo församling. Förutom länsmuseets och
byggnadsnämndens y~trande som kom in efter föregående remissomgång har det inte under utställningsti den kommit några yttranden som särskilt
behandlar bevarandeprogrammet.
yttranden med
kommentar

Länsmuseet: Konstaterar med tillfredsställelse
att Kumla kommun utarbetat ett bevarandeprogram
för kommunen vilket kommer att följa med översiktsplanen som bilaga. Länsmuseet har inte haft
möjlighet att detaljstudera förslaget vare sig
urvalet eller de olika beskrivningarna. Man
måste emellertid vara medveten om att synsättet
då det gäller kulturmiljövården vidgats från ett
urval av enskilda objekt till ett utpekande av
större sammanhängande miljöer. Länsmuseet ger
några förslag på hur programmet kan göras mer
1ättåtskådligt.
Byggnadsnämnden: Nämnden har inget att erinra
mot att programmet biläggs kommunens översiktsplan. Eventuella felaktigheter avseende bland
annat redan rivna fastigheter bör rättas till .
KOMMENTAR:
yttrandena bör kunna beaktas vid den slutliga
redigeringen av förslaget .

Förslag till
beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att med justeringar enligt tjänsteutlåtandets
kommentarer godkänna förslaget till bevarandeprogram samt överlämna det tillsammans med översiktsplanen till kommunfullmäktige för antag·ande.
I
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LITTERATURFÖRTECKNING
Ombyggnad och upprustning
Engdahl, Christina, Stenhusen 1880-1980; arkitektur,
konstruktion och material i våra flerbostadshus under 100 år .
1984.
Fridell Anter, Karin, så målade man. 1989.
Färg på trä. ytbehandling av utvändigt trä. 1979
Fönster. Historik och råd vid renovering. 1988 (Riksantikvarieämb. 1988:1
Gustafsson, Gotthard, Skansens handbok i vården av gamla
byggnader. 1981
Hedborg, Gunnar, Hus i trä. 1975
Hidemark, O, m fl. så renoveras torp och gårdar. Västerås
1982.
Holmström, Ingemar & Sandström, Christina, Underhåll av gamla
hus. 1972.
Järnplåt. Anvisningar för underhåll och reparation (Riksantikvarieämb. 1980:4
Kalkfärg på fasad . 1979 (Byggforskningens informationsblad).
Mureri (Hantverkets bok). 1936
Nessle, Lena, Måla inomhus på gammalt vis. 1985
Ombyggnad och renovering av äldre byggnader och miljöer.
så renoveras torp och gårdar. 1982
ThureIl, Sören, Vård av trähus: en handbok i vård och upprustning av gammal bebyggelse. 1975
Trä. Byggnadsmaterial förr och nu. 1987 (Riksantikvarieämb.
1987:6)
Träbyggnadskonst (Hantverkets bOk). 1938
Träfasader. 1973
Tunander, pontus, Dekorativ målning. Marmorering, ådring,
schablonrnålning. 1988.
Zettergvist, Gunnar. Gammaldags målning; tempera, limfärg,
stänk & schablonmålning. 1977.
Arkitekturhistoria - byggnadskultur
Alton, Jerk, Litet byggnadsvårdslexikon för Närke och Bergslagen (Särtryck ur Bergslag och bondebygd 1975) .
Björk, Cecilia, Så byggdes husen 1880-1980: arkitektur, konst ruktion och material i våra flerbostadshus under 100 år. 1984.
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Erixon, Sigurd, Svensk byggnadskultur : studier och skildringar
belysande den svenska byggnadskulturens historia . 1982. Faksimilupplaga 1947)
Lundberg, Erik, Svensk bostad
Nilsson, Siv, Gammalt och fint. 1977
Nilsson, Sten-Ake, Om den nordiska arkitekturens historia.1985
Den nordiska trästaden. 1972.
Rosen, Sonder, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering 1971.
Sporrong, Ulf, Jordbruks och landskapsbild
Stavenow- Hidemark, Elisabeth, Villabebyggelsen i Sverige
1900-1925. Nordiska museets handl. 1976
Handböcker - allmänt
Dravnieks, Gunnar, Byggandets ord: betydelse, ursprung, historia. 1988.
Handboken Bygg . 1981-86
Plan- och byggtermer (Tekniska nomenklaturcentralens publ.)
1989.
Lagstiftning
Svensk byggnorm (Utgiven av Statens planverk). 1980
Tidskrifter och Broshyrer
Allt i hemmet
Arkitektur
Byggnadskultur
Bygglov- behöver jag det? Boverket 1990. (Gratis på stadsarkitektkontoret.
Bygga bostad på landet. Boverket och riksantikvarieämbetet.
(Gratis på stadsarkitektkontoret)
Hus ska vara till glädje. Boverket, riksantikvarieämbetet och
kommunförbundet. (Gratis på satdsarkitektkontoret)
Kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet (Gratis)
Varsamhet vid ombyggnad. Riksantikvarieämbetet
Bygga och bo i drumlinområdet. Länsstyrelsen (Gratis på stadsarkitektkontoret) .
Källor för Kumla kommuns bevarandeprogram
Kumla Sparbank 1848-1948. Minnesskrift
Kumlabygden delarna I-VIII, 1961-1987
Kumla julblad, Kumla tryckeri
Gamla Kumlabilder Kumla tryckeri 1977
Kumla som vi minns. 1984
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