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Inledning
Smålands museum/Kulturparken Småland har på uppdrag av Växjö kommun genomfört en mindre,
kulturhistorisk karaktärsbeskrivning av två områden i anslutning till byarna Gemla och Getaskärv (se fig.
1). Växjö kommun vill utveckla området kring Gemla och har i sin översiktsplan för samhällets långsiktiga
utveckling, föreslagit ett antal strategiska förändringar (Växjö kommuns översiktsplan, del Gemla.
Samrådsförslag, maj 2012). I detta sammanhang önskade kommunen fördjupa kunskaperna om
kulturlandskapets karaktär inom de aktuella områdena, samt vilka konsekvenserna för kulturlandskapet
skulle bli om översiktsplanens samrådsförslag genomfördes.
Arbetet omfattar två ytor inom planområdet, vilka idag främst präglas av agrar verksamhet och agrart
präglad bebyggelse. Den kulturhistoriska karaktärsbeskrivningen omfattar alltså inte hela planområdet.
Uppdraget genomfördes under en vecka på hösten 2012 av arkeolog Åsa Alering och byggnadsantikvarie
David Fuchs.

Figur 1. De ytor som
markerats med röd linje
motsvarar de område där
kommunen önskat
fördjupa den
kulturhistoriska
kunskapen kring
landskapet och
bebyggelsen. Ytorna
motsvarar endast en
mindre del av hela
planområdet.
© Lantmäteriet,
Geodatasamverkan
© Stadsbyggnadskontoret,
Växjö kommun
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Syfte och målsättning
Uppdraget syftar till att göra en karaktärisering av de anvisade områdena i form av en beskrivning av
kulturlandskapets utveckling och olika värden. Det syftar också till att tillhandahålla förslag på riktlinjer för
eventuell kompletterande bebyggelse.
Metod och material
Arbetet har gjorts som en översiktlig genomgång av historiska kartor, databaser, relevant litteratur, samt
en fältinventering inom områdena. Trakten kallas idag för Gemla men eftersom de två delar av
planområdet som anvisats för kulturhistorisk utredning berör de historiska byarna Gemla och Getaskärv,
kommer områdena i nedanstående text att benämnas efter dessa (se administrativa och historiska data,
bilaga 1).

Områdesbeskrivning
Geologi, topografi och naturmiljö
Gemla samhälle är beläget cirka 7 kilometer väster om Växjö stad. Helige å, som är del av Mörrumsåns
vattensystem, är längs detta avsnitt ett meandrande vattendrag. Det rinner öster och söder om Getaskärv
och strax öster om Gemla by. Markerna närmast ån utgörs av flack, dikad jordbruksmark, med dungar och
skogsridåer av al och andra lövträd. De ursprungliga byarna Gemla och Getaskärv är belägna på ryggen av
en bred, flack drumlin, av den typ som är karaktäristisk för centrala Värend. Dagens gårdar, åkrar och
betesmark är placerade i höjd och lidlägen, med dungar av trädridåer och stenmurar som delar av
landskapet (fig. 2). På flera ställen går berget upp i dagen. I Getaskärvs by blir detta extra karaktäristiskt, då
Skärvaberget sticker upp över den omgivande terrängen. Totalt ligger de båda undersökningsytorna mellan
150 och 180 meters över havet och jordarten i området domineras av sandig, siltig morän. Markerna
närmast ån utgörs dock av svämsediment i form av sand och silt (SGU).

Figur 2 visar ett exempel på dagens agrarlandskap med stenmurar och skogsridåer mellan beteshagarna. Bilden är tagen inom den
nordvästra delen av jordbrukslandskapet i Gemla. Foto: Kulturparken Småland.
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Fornlämningsbild
Gemla ligger inom de centrala delarna av det gamla folklandet Värend, som är en av de mest
fornlämningsrika delarna av Småland. Inom de båda aktuella områdena finns en rik och varierad
fornlämningsbild, som sannolikt speglar en kontinuerlig bebyggelse från slutet av stenåldern, genom hela
förhistorien och in i modern tid. I följande stycke beskrivs de kända fornlämningar som finns inom de
aktuella områdena. Inom hela planområdet finns dock betydligt fler fornlämningar som kommer att
påverkas om översiktsplanen genomförs.

Figur 3 visar de kända
fornlämningarna inom
Gemla. På kartan är dock
endast lämningarna inom
områdena för den
kulturhistoriska analysen
utmärkta med RAÄ-namn.
© Lantmäteriet,
Geodatasamverkan
© Stadsbyggnadskontoret,
k

Den äldsta bebyggelsefasen återspeglas genom de stenyxor som påträffats (RAÄ 110, 111, 112 och 114)
(fig. 3). Yxorna är så kallade lösfynd som framkommit i åkermarken och de kan representera
stenåldersboplatser så väl som sönderplöjda gravar. De rösen som finns inom området är gravar från
bronsåldern (RAÄ 3, 4:1-2, 5, 7, 8 och 9). De är ofta mellan 10 och 25 meter i diameter och de placerades
så att de skulle vara väl synliga i landskapet. Ofta ligger gravarna också i anslutning till förhistoriska
vägstråk, samt boplatser och åkermark från brons- och järnålder. Spåren av dessa förhistoriska boplatser
och andra lämningar kan finnas bevarade under mark.
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Runt om Gemla och Getaskärv finns även flera områden med fossil åkermark. De har bevarats från
bortodling eftersom de har legat i betes- och skogsmark under historisk tid och inte i åkermark. Fossil
åkermark är de ovan mark synliga spåren av förhistorisk odling, som i Växjöområdet generellt dateras till
brons- och järnåldern (Alering 2010).
Genom de historiska kartorna kan vi se var den äldsta kända bebyggelsen i byarna har legat. I Gemla låg
tre av gårdstomterna inom det aktuella norra området och den fjärde, som utgörs av Gemla säteri, låg
strax sydöst där om (se RAÄ 115:1-4 fig. 3). Bytomten till Getaskärvs by (RAÄ 120) låg inom det södra
området. Av yngre lämningar märks en väghållningssten och en makadamslagningssten (RAÄ 3 och 113).
De representerar spår av det äldre bylandskapets organisation, samt den tidiga industrins utformning och
förutsättningar.
Ortnamn
Namnet Gemla kommer av gimla som betyder avdela. Ordet kan syfta på en smal landremsa mellan
våtmarker eller en strutformig vik. Dialektordet gim, som i nordöstra Småland betyder ”strut på ryssja”,
skulle i detta fallet kunna syfta på den plats där Helige å utvidgas till en sjö intill Gemla (Jönsson
1998:110).
Efterledet i namnet Getaskärv betyder sten (Jönsson 1998:10). Sannolikt kommer namnet från betydelsen
block- och hällrik mark med bete för getterna. Kanske syftar namnet mer specifikt på bergsknallen
Skärvaberget som reser sig högt över marken, precis intill bygatan. Getaskärv är också författaren Pär
Lagerkvists morföräldrars hemby, som han har kallat för sin släkts egentliga hem (Växjö kommun,
Cykelturer i Växjötrakten, tur 4, Gemla-rundan).
Äldsta skriftliga belägg
Det äldsta skriftliga belägget för Gemla by utgörs av ett brev utställt till väpnaren Karl Nilsson i
G i m b l æ år 1423. Vid slutet av 1400-talet nämns Gemla som sätesgård för väpnaren Jöns Ingvarsson
och på 1530-talet bodde Mats skrivare, ättling till släkten Silfverhielm, på Gemla säteri. Under mitten av
1500-talet köptes gården upp av Gustav Vasa. Vid samma tid utgjordes byn av fyra gårdar varav tre
skattegårdar och en frälsegård (Larsson 1979:39).
Byn Getaskärv nämndes första gången år 1403 och då som sätesgård för väpnaren Bose Olofsson. Vid
mitten av 1500-talet utgjordes byn av fem gårdar, varav tre skattegårdar, en gård tillhörande Växjö
domkyrka och en tillhörande sockenkyrkan i Öja (Larsson 1979:39f).
Sätesgårdar eller herrgårdar har bildats under olika historiska perioder. De medeltida sätesgårdarna som
Gemla och Getaskärv bildades under en tid då kungamakten ville bygga upp ett tungt rytteri enligt
kontinental förebild. Var och en som kunde köpa in och hålla en stridshäst, rustning och vapen kunde
därför bli frälse. Det innebar att den mark som man ägde befriades från skatt. Efterhand resulterade
systemet i att ett privilegierat samhällsskikt växte fram (Åkerberg 2003). Förekomsten av medeltida
sätesgårdar speglar därför den tidens ekonomiska och sociala system.
Skiftenas landskap
Flertalet av de byar som vi känner till bildades under medeltiden. Under järnåldern var bebyggelsen främst
organiserad i ensamgårdar, som med regelbundna mellanrum flyttade runt i landskapet. Även
produktionsmarken flyttades successivt. Under slutet av järnåldern och början av medeltiden gick flera av
dessa gårdar samman till byar och det var först då som boningshus, uthus och ekonomibyggnader flyttade
samman till en gemensam bytomt. Det finns olika teorier om varför detta gjordes, men resultatet blev i
förlängningen att åker-, ängsmark och utmark lades fast i landskapet. Det blev också en tydlig gräns mellan
inägomark och utmark. Alla brukarna i byn var beroende av varandra då deras åker- och ängstegar var
blandade med varandra.
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Av de äldsta kartorna framgår att byarna Gemla och Getaskärv hade ett gemensamt hägnadslag för åkeroch ängsmarken och en gemensamt hägnad utmark. Denna låg väster och norr om inägomarken (fig. 4).

Gemla by

Harakullen

Getaskärvs by

Figur 4 visar ett utsnitt av storskifteskartan från år 1808. Av bilden framgår hur de båda undersökningsområdena förhåller sig till
byarna Gemla och Getaskärvs gemensamt hägnade inägomark. Den svarta streckade och prickade linjen visar hur byarnas gärden
delades efter storskiftet. Norr och väster om inägorna låg den samfällda utmarken.
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Före storskiftena var det vanligt att flera byar i Kronobergs län hade gemensamma hägnadslag för
utmarkerna, men gemensamma hägnadslag för inägomarken är inte lika vanligt. Först år 1808 storskiftades
inägomarken, som alltså kom att dela Gemlas och Getaskärvs åker- och ängsmark i två separata delar.
Mellan år 1811 och 1816 delades även byarnas utmarker i storskifte.
Gårdarna i Gemla by var belägna i den nordöstra delen av inägomarken. I sänkan mellan två åkerområden
gick fägatan till utmarken. Denna väg var hägnad på båda sidor för att hindra boskapen från att komma åt
åkrar och ängar innan de kom till sitt skogsbete på utmarken. Gårdarna i Getaskärvs by låg koncentrerade
i den östra delen av inägomarken, med åkermarken i norra och centrala delen av inägan. Fägatan gick här
åt väster ut mot utmarken.
Vid tiden för storskiftet fanns även ett hemman som hette Harakullen i den nordvästra delen av
Getaskärvs inägomark (se RAÄ 121 fig. 3 samt fig. 4). Dess äldsta skriftliga belägg är från år 1647
(Ortnamnsarkivet i Uppsala), och det var sannolikt ursprungligen ett torp eller liknande under Getaskärv
eller Gemla.
Vid tiden för laga skiftet i Gemla år 1891 kan man se att flera av byns gårdar redan hade flyttat ut från de
äldre gårdslägena på inägomarken. Flertalet av dem låg nu utmed den gamla landsvägen (Hantverksvägen).
Någon laga skifteskarta för Getaskärv finns inte tillgänglig digitalt, men av gårdarnas läge idag kan man se
att de flyttades ut från bytomten.
Flera av vägarna i Gemla och Getaskärv har lång kontinuitet. Getaskärvsvägen och Hantverksvägen har
sannolikt haft samma sträckning genom landskapet sedan medeltiden. Dessa utgör tillsammans med den
gamla landsvägen mellan Växjö och Öja, viktiga element i för förståelsen av hur det historiska landskapet
utnyttjades. Den gamla Växjövägen utgörs idag av en mindre grusväg/traktorväg igenom det norra
undersökningsområdet (se fig. 6).
Från Öja kyrkby till Gemla stationssamhälle
I äldre tider var det Öja by som utgjorde socknens centrum med kyrkan som centralpunkt. Bebyggelsen i
Gemla utgjordes vid denna tid endast av byns gårdar och torp. I och med byggnationen av järnvägen
mellan Växjö och Alvesta samt uppförandet av en station söder om Gemla by, skedde en förskjutning av
bygdens centralpunkt. Efter 1865 kom Gemla att bli centralort där ett stationssamhälle etablerades.
Stationshuset, som ritades av Claes Adelsköld, kvarstår tillsammans med ett äldre godsmagasin alltjämt i
relativt välbevarat skick. I och med järnvägens tillkomst underlättades avsättningen av produkter från
traktens industrier. Produktionen var vid den här tiden huvudsakligen koncentrerad till området söder om
det gamla säteriet där närheten till åns vattenflöde gav goda förutsättningar till drivkraft. Än idag kvarstår
en äldre kvarnbyggnad i detta område.
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Beskrivning av kommunens översiktsplan för de aktuella områdena
De två områden som här beskrivs med hänseende på kulturlandskapets karaktär och värden är bara en del
av kommunens aktuella planområde. Både det norra området, kallat Gemla, och det södra området, kallat
Getaskärv, utgörs till största delen av väl hävdade jordbrukslandskap med gårdar, åkrar och betesmark.
Endast öster och väster om det agrara landskapet i Gemla, finns områden som idag utnyttjas för
skogsbruk. I översiktsplanens användningskarta (Samrådsförslag, Växjö kommuns översiktsplan - del
Gemla, maj 2012) ingår både jordbrukslandskapet i Gemla och Getaskärv i något som benämns Tätortsnära
landsbygd (se fig. 5). I riktlinjerna för detta område framgår att:




Mark och vatten skall användas på samma sätt som tidigare
Hänsyn skall tas till odlingslandskapet och kulturlandskapet i Gemla och Getaskärv
Enskilda hus som gynnar gårdsmiljön får tillkomma, medan gruppbebyggelse inte är lämplig.

Kommunen uppmärksammar också att jordbrukslandskapet är en viktig kvalité för Gemla och har därför
satt upp riktlinjer för eventuell nybebyggelse inom de aktuella områdena.




Ny bebyggelse bör ske i liknande gårdsstil för att bevara dagens karaktär
Vid byggnation ska det öppna landskapet värnas
Hänsyn till jordbruket ska tas, så att det fortsätter brukas

I skogsmarken öster och väster om jordbrukslandskapet i Gemla vill kommunen undersöka möjligheterna
för nyexploatering av tätortsbebyggelse. Marken är privatägd. För det område som ligger väster om
jordbrukslandskapet i Gemla har kommunen satt upp riktlinjerna att:
Området är lämpligt för ca 70 stora villatomter
Bebyggelsen bör anpassas efter terrängen
Hänsyn bör tas till det angränsande odlingslandskapet
Bostäder inte får placeras närmare än 200 meter från Gunnebo Industrier AB (Gemla 4:55), på
grund av skyddsavstånd med avseende på buller.
 Ny väg anläggs till området
 Området kan kopplas till befintligt vatten- och avloppsnät, men en ny pumpstation behövs.





För det område som ligger öster om jordbrukslandskapet har kommunen satt upp riktlinjerna att:




Området är lämpligt för ca 50 villatomter
Hänsyn bör tas till angränsande odlingslandskap
Hänsyn skall tas till översvämningsområdet vid BHF, beräknat högsta flöde.
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Figur 5 visar Växjö kommuns översikt-planskarta för Gemla. De röda linjerna visar de två ytor som ingår i
den kulturhistoriska studien.
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan, © Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

Det aktuella uppdraget syftar alltså till att tillhandahålla förslag på riktlinjer för eventuell kompletterande
bebyggelse och nybebyggelse inom de båda anvisade delarna av kommunens planförslag för Gemla.
Förslagen vilar på ett kulturhistoriskt perspektiv och skall också svara på vad konsekvenserna bli om
översiktsplanen genomförs i sin nuvarande form.
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Analys och nulägesbeskrivning inom områdena
I detta kapitel görs en beskrivning av de två områdenas karaktär och kulturhistoriska värden.
Beskrivningen ligger sedan till grund för riktlinjerna för eventuell kompletterande bebyggelse.
Gemla - jordbrukslandskapet
Området präglas av laga skiftets jordbrukslandskap, där gårdar och åkermark till största delen är utspridda
på det som tidigare var byns utmark. De två ursprungliga gårdstomter som fortfarande är bebyggda, utgörs
idag av villatomter i Gemla stationssamhälle, samt bebyggelsen vid Gemla säteri.

Figur 6 visar den norra delen av
Växjö kommuns översiktplanskarta
för Gemla.

Genom hela odlingslandskapet löper en slingrande landsväg i nord – sydlig riktning. I norra delen av
området möter denna den gamla vägen mellan Öja och Växjö. Vägarnas relativt begränsade bredd och
organiska sträckning som följer topografin i landskapet, är viktig för att bevara karaktären av levande
jordbruksbygd. En uträtad och bred väg skulle istället skapa en känsla av genomfartsled. Båda vägarna
genom området syns på den äldsta kartan från mitten av 1700-talet och av den historiska bebyggelsen och
fornlämningsbilden att döma kan de ha mycket gammal hävd. Vägarnas kontinuitet speglar också
kommunikationens kulturlandskap före järnvägen.
Bebyggelsen inom Gemlas jordbruksbygd har en varierande ålder och husen ligger utmed vägen.
Placeringen i höjdläget längs vägen är karaktäristisk för regionen och därmed viktig för att bevara känslan
av agrar landsbygd. Tomterna är relativ stora och i luckorna mellan hus och gårdar finns betade marker
som avgränsas av tunna trädridåer och stenmurar. Att dessa ytor syns från vägen bedöms som viktigt för
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att områdets agrara karaktär ska bevaras. Nyetablering i området har förekommit löpande, men med
fortsatt anpassning till den lagaskifteskaraktär som präglar området. Utformningen av byggnaderna utmed
byvägen varierar således från de äldsta gårdsbildningarna med mangårdsbyggnader i traditionell stil till
något modernare hus från 1950- 60-talen, samt i skrivande stund pågående nybyggnation. På det stora hela
upplevs sträckan, så när som på ett möjligt läge öster om vägen i områdets södra del (se fig. 6), som fullt
utbyggd om man vill att bebyggelsens glesa lagaskifteskaraktären skall kunna bevaras. Utseendemässigt kan
relativt stor frihet lämnas till utformningen på den föreslagna etableringsplatsen då karaktären på
byggnaderna utmed bygatan redan i dagsläget uppvisar en relativt stor variation i byggnadsstilar.
Sammanfattningsvis är bebyggelsens begränsade omfattning och placering i landskapet, vägnätets
utformning, förekomsten av från vägen synliga ytor av åker, betad vall och betad hagmark, samt
förekomsten av agrarhistoriska element som stenmurar, viktiga för att bevara karaktären av
odlingslandskap i Gemla.
Gemla – området öster om jordbrukslandskapet
Det aktuella området sträcker sig norrut från den gamla säteribyggnaden i söder, längs med fägatan och
genom de i äldre tider betade utmarkerna (fig. 6). Idag brukas större delen av området som skogsmark,
men i södra delen finns betesmark med enstaka lövträd och låga stenmurar, vilka är spår av åker- och
ängsmarkerna före storskiftet (Fig. 7). Även fägatans sträckning finns bevarad i form av en gräsbevuxen
traktorväg (Fig. 8).

Figur 7 visar ett kartöverlägg
med storskifteskartan från 1808
i botten och översiktsplanens
samrådsförslag över.
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I förslaget till ny översiktsplan vill man öppna upp för en möjlig etablering av 50 villatomter i det
markerade området (se Tätortsbebyggelse, nyexploatering fig. 6). Vid en granskning av förutsättningarna
på plats, framstår det alternativet som möjligt men mindre lämpligt. Bedömningen grundar sig delvis på
den skarpa kontrast som en artificiellt anlagd villastruktur på denna plats skulle medföra. Delvis på den
negativa inverkan som en sådan etablering skulle medföra på odlingslandskapet i väster.
Utgångspunkten vid ett tillskapande av nya bostäder i den här miljön borde snarare ta sin utgångspunkt i
ett historiskt sätt att bygga på landet. Genom att anlägga en slingrande väg genom området, företrädelsevis
med angöring norrifrån och en glesare byggnation på ömse sidor, skulle man kunna skapa attraktiva
bostäder i ett område med by-/torpkaraktär. Även med tanke på det begränsade avstånd och de fria
siktlinjer som skapas mellan jordbrukslandskapet i Gemla by och det nya området, skulle en mera
småskalig byggnation vara att föredra. Husen i området skulle stilmässigt med fördel kunna ansluta sig till
den lokala byggtraditionen.

Fig. 8 visar fägatan från Gemla bys inägomark ut mot utmarken. Skogsridån i bakgrunden visar gränsen mot utmarken. Foto:
Kulturparken Småland

Gemla – väster om jordbrukslandskapet
Det aktuella området sträcker sig norrut från Gunnebo industrier, upp till den gamla landsvägen mellan
Växjö och Öja. Området brukas idag som skogsmark. Frånsett området längst i söder har det tidigare varit
utmark, som till största delen hört till Getaskärvs by (Fig. 9). Det är anledningen till att en av gårdarna,
som idag ger intryck av att höra till Gemla by, fortfarande kallas Getaskärv. Direkt öster om området
angränsar jordbruksbebyggelsen i Gemla by.
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Figur 9 visar ett utsnitt ur
laga skifteskartan för
Gemla by år 1891 i
botten och översiktsplanens samrådsförslag
över.

Området har i kommunens översiktsplan pekats ut som en lämplig plats för etablering av 70 nya bostäder
av villakaraktär. Områdets norra och centrala delar gränsar i öster till öppna betsmarker som omgärdas av
stenmurar (se fig. 2), samt till ett par äldre gårdsmiljöer. Liksom i fallet med området öster om
odlingslandskapet skulle en så vidlyftig nyetablering som den föreslagna få betydande konsekvenser både
för upplevelsen av kulturlandskapet och den på platsen redan etablerade bebyggelsen. Avståndet mellan
det gamla odlingslandskapet och nyetableringen är ringa och siktlinjerna fria. Särskilt gäller detta i
områdets mittersta del. En mer koncentrerad bebyggelse skulle emellertid kunna vara tänkbar i områdets
nordligaste del. Den placeras då lämpligen som enstaka hus, väl inpassade i en friliggande laga skiftes
struktur, alternativt som en tätare samling av hus att likna vid en äldre bystruktur. Exempel på dylik
utformning finns utmed den gamla Kronobergsvägen i Växjö. Som redan framhållits i kommunens
underlag så är det naturligtvis av stor vikt att den nya bebyggelsen anpassas efter den kuperade terräng
som råder på platsen.
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En mera koncentrerad bebyggelse av villakaraktär skulle kunna vara möjlig i områdets södra del från
Barnagölens sydligaste gräns ned till den tomtmark som disponeras av Gunnebo industrier. Denna
bebyggelse knyter då an till stationssamhället.
Getaskärv - jordbrukslandskapet
Det aktuella området sträcker sig utmed Skärvavägen, i området söder om nuvarande Växjövägen och
Gransholmsvägen. Bebyggelsen i Getaskärvs by är präglade av förändringarna som följde efter laga skiftet.
Byns gårdar flyttade då från den gemensamma bytomten (RAÄ 120) i nordöstra delen av inägomarken, till
nya lägen på in- och utmarken. En gård ligger dock kvar inom den gamla bytomten.
Bebyggelsen utmed Skärvavägen utgörs idag huvudsakligen av äldre gårdsbebyggelse med tillhörande
ladugårdar och uthus. I området finns även några hus av yngre ålder vars placering ansluter sig väl till
områdets byggnadsstruktur. Byggnationen är överlag glest placerad på ömse sidor om den slingrande
byvägen och gränsar främst till öppna betesmarker. Skärvavägen utgör en slingrande grusväg som följer
den gamla fägatans sträckning (Fig. 10 och 11). Vägens begränsade bredd och organiska sträckning som
följer topografin i landskapet, utgör tillsammans med Skärvaberget, skogsdungarna, stenmurar, hamlade
träd och bevarade rester av jordkällare, värdefulla markörer vilka bidrar till att förstärka upplevelsen av
platsens historiska kontinuitet.

Något om Lagerqvist här?

Figur 10 (t.v.) visar en vy från Skärvavägen mot öster. Figur 11 (t.h.) visar en vy mot nordväst av Skärvaberget. Foto: Kulturparken
Småland.

Större delen av området ligger inom det som kommunen benämnt som ”Tätortsnära landsbygd” där
restriktioner redan ligger för hur landskapet ska brukas och bebyggas. En alltför omfångsrik nyetablering
kring Getaskärvsvägen skulle riskera att kullkasta den historiska laga skifteskaraktär som området bär en så
tydlig prägel av. I kartan (fig. 12) har ett fåtal tänkbara platser markerats, där nyetablering skulle kunna
vara möjlig. Utseendemässigt bör dessa ansluta sig till den byggnadskaraktär som präglar det stora flertalet
av husen i området, det vill säga traditionellt utformade mangårdsbyggnader med angränsande
ekonomibyggnader. För mer konkreta förslag hänvisas till Bilaga 1 i Växjö kommuns Kulturmiljöprogram
för landsbygden ”Allmänna råd avseende utformning och byggnadsteknik vid byggande på landsbygden”.
Områdets västra del ligger inom det som kommunen benämnt ”Förtätad bebyggelse”. Möjligen skulle
betesmarken norr om vägen och söder om odlingsimpedimentet också få ingå i den tätortsnära
landsbygden (fig. 12).
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Figur 12 visar de platser som bedömts möjliga för nybyggnation inom Getaskärv, som utgör den södra delen av Växjö kommuns
översiktplanskarta för Gemla.

Sydöst om skolan
Utöver de områden som redan utpekats i kommunens översiktsplanering skulle åkermarken belägen
sydöst om skolan och Gransholmsvägen, nordväst om Getaskärvsområdet, kännas som en naturlig
exploateringsmark (fig. 12 och 13). Det centrumnära läget och möjligheten att med nybyggnation binda
ihop den samlade villabebyggelsen invid Gransholmsvägen söder om skolan, samt villabebyggelsen kring
Brända backen med centrum, kännas naturlig. Här kunde man mycket väl tänka sig ett anlagt gatunät med
villastruktur såväl som flerbostadshus mer i enlighet med den bebyggelse som uppförts norr om
samhällets affär.

Figur 13 visar ett foto över den
plats som bedöms möjlig för
nybyggnation utmed
Gransholmsvägen. Foto mot
nordöst av Kulturparken
Småland.
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Sammanfattande diskussion
Smålands museum/Kulturparken Småland har gjort en kulturhistorisk studie av två områden inom
samhället Gemla utanför Växjö. Uppdraget syftade till att göra en karaktärisering av de anvisade områdena
i form av en beskrivning av kulturlandskapets utveckling och olika värden. Det syftade också till att
tillhandahålla förslag på riktlinjer för eventuell kompletterande bebyggelse. I följande stycke görs en kort
slutdiskussion.
Gemla kan betraktas som ett attraktivt samhälle på flera sätt. Närheten till ett vackert och levande
jordbrukslandskap och ett kulturlandskap där historiens årsringar kan avläsas, är faktorer som tilltalar
många människor. Inom undersökningsområdena är markhistorien en viktig del för upplevelsen av dagens
landskap. Den visar hur människan gjort avtryck på olika sätt och omfattar forn- och kulturlämningar,
agrarhistoriska lämningar, biologiskt kulturarv, bebyggelse, kommunikations-lämningar och ortnamn.
Genom att låta dessa kulturhistoriska markörer leva vidare i samband med en exploatering, kan man
utveckla bebyggelsen och samtidigt bibehålla förståelsen av traktens historia. Landskap är aldrig något
statiskt, utan en speglig av hur människor brukar det.
Genom att spara kulturhistoriska markörer i de områden som skall förändras, exempelvis förhistoriska
gravar, gränser mellan in- och utmarker, slingriga vägar med lång hävd, hamlade träd och stenmurar,
liksom genom att fortsätta bruka marken med bete och vall, behåller man många värden i landskapet. Det
finns pedagogiska värden i de förhistoriska och agrara miljöerna där man genom att ”läsa” landskapet
förstår sin och andras historia. Det kan också vara upplevelsevärden som både kan skapa känslor av
tillhörighet till platsen och förståelse för gamla tiders förutsättningar.
Också platsens ort- och marknamn spelar en stor roll för att behålla förståelsen av hur landskapet har
brukats. Genom att föra vidare de äldre namnen underlättar man tolkningen och förståelsen för platsens
utveckling. Av den anledningen bör man behålla namnet Getaskärv istället för södra Gemla och de nya
bostadsområdena öster och väster om jordbrukslandskapet i Gemla skulle exempelvis kunna kallas för
Gemla utmark respektive Getaskärvs utmark. Namnet Getaskärv är också personhistoriskt intressant
genom kopplingen till nobelpristagaren Pär Lagerkvist.
I kommunens översiktsplan för Gemla föreslås en försiktig bebyggelseutveckling av jordbrukslandskapen
kring Getaskärv och Gemla där mark och vatten skall användas på samma sätt som tidigare och där endast
enskilda hus som smälter in i miljön ska få tillkomma. Eftersom möjliga bebyggelselägen efterfrågades så
har ett litet antal enskilda lägen pekats ut, som är möjliga att bebygga utan att helheten i landskapet
förändras. För att bevara miljön är det dock inte enbart frågan om bebyggelsen på platsen, utan även att
bevara de ovan beskrivna kulturhistoriska markörerna.
I områdena öster och väster om jordbrukslandskapet i Gemla avser kommunen att skapa 50 respektive 70
stora villatomter. Den föreslagna mängden hus inom områdena skulle skapa en modern ”villamatta” som
är möjlig, men inte lämplig att bygga i området. Dels med tanke på upplevelsen av kulturlandskapet dels
med tanke på närheten till den redan etablerade bebyggelsen. Genom att bryta upp den nya bebyggelsen
på olika sätt, i gles torpstruktur eller mindre områden med koncentrerad bebyggelse med bykaraktär, kan
de nya områdena smälta in i det omkringliggande kulturlandskapet.
Det finns många kända fornlämningar inom det aktuella planområdet och sannolikt behövs både
arkeologiska utredningar och undersökningar om planförslaget genomförs i sin helhet. Främst
förhistoriska gravar och boplatser kan finnas dolda under marken. Förekomsten av ett flertal lösfunna
yxor och närheten till Helige å, talar också för att det kan finnas boplatser från stenåldern. Inga
arkeologiska undersökningar är gjorda i Gemla under modern tid.
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