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SAMMANFATTNING
På uppdrag av Växjö kommun har Småland museum gjort en studie av riksintresseområdet
Bergkvara i syfte av tydliggöra de kulturhistoriska värden som konstituerar riksintresset i området.
Avsikten är att studien ska ligga till grund för kommunens framtida hantering av riksintresset
Bergkvara. Att Bergkvara rymmer en lång och mångfacetterad historia är ställt utom allt tvivel och
det råder ingen tvekan om att Bergkvara försvarar sin plats som riksintresse för kulturmiljövården.
Landskapet runt Bergkvara är fullt med lämningar som belyser godsets historiska utveckling
på skilda sätt, alltifrån Arvid Trolles stenhus till det sena 1800-talets torpställen. Under mer än
sexhundra år har Bergkvara existerat som storgods och kanske dess största kulturhistoriska värde
ligger i just detta, att Bergkvara även fortsättningsvis brukas som ett storgods. Ur kulturhistorisk
synvinkel ligger det ett egenintresse i detta. Ett fortsatt bruk av kulturarvet är också den bästa
garanten för att områdets kulturvärden bevaras.
Den genomförda analysen har visat de stora förändringar som godset, och därigenom även
landskapet genomgått under den tid det existerat. Bebyggelser och verksamheter har etablerats,
existerat och försvunnit. På samma sätt är det självklart att godset även i framtiden kommer att
förändras. Detta ska inte ses som ett hot mot dess kulturvärden utan som en naturlig del i dess
historia. Det viktiga är att de förändringar som kommer att ske görs på ett sådant sätt att spåren av
tidigare generationers liv och verksamhet inte raderas, utan att godsets långa historia fortsatt kan
avläsas i landskapet.
Ett sätt att hantera denna utveckling är genom det arbetssätt som tillämpats här. Genom att
karaktärisera landskapet och dela in det i skilda kulturhistoriska zoner har det varit möjligt att
identifiera flera landskapstyper av betydelse för godsets utveckling. Den centrala centrumzonen
med sina aristokratiska element och frånvaron av annan bebyggelse är av yttersta värde för
förståelsen av Bergkvara som en aristokratisk miljö. Industrizonen belyser en väsentlig del
av godsets ekonomi, medan torp- och byzonerna avspeglar skilda sätt att bruka landskapet.
Tillsammans avspeglar de olika zonerna även sociala relationer och olika sociala landskap som
förenade och separerade de människor som levde på godsets. Med utgångspunkt i karaktären
på dessa zoner kan förhoppningsvis godsets framtida utveckling ske utan att Bergkvaras
historiska rötter går till spillo. Som ett reultat av studien presenteras även ett förslag till en ny
riksintressebeskrivning över Bergkvara.
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INLEDNING
Strax väster om Växjö ligger Bergkvara, en herrgård och ett gods med en lång och spännande
historia. Delar av godset är sedan länge utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. I samband
med det pågående arbetet med att förnya översiktsplanen för Växjö kommun, har kommunen
initierat och bekostat föreliggande analys av riksintresseområdet Bergkvara. Bakgrunden är
att stadens expansionsplaner åt väster så småningom kan riskera att påverka riksintresset. För
att förhindra en sådan utveckling samt ge kommunen ett underlag för att hantera riksintresset
Bergkvara i sitt översiktsplanearbete, har en översyn och analys av riksintressets kulturhistoriska
värden och gränser varit behövlig.
Efter inledande diskussioner mellan stadsarkitekt Erland Ullstad från Växjö kommun och
landsantikvarie Karl-Johan Krantz och Martin Hansson från Smålands museum, fick museet
uppdraget att utarbeta föreliggande analys. Denna bygger på tankar som inledningsvis
presenterades av Martin Hansson, som också är den som genomfört arbetet. Syftet har varit att
beskriva historiken bakom godsets framväxt samt att analysera landskapet kring Bergkvara och
tydliggöra de spår efter godsets historia som återfinns där. Arbetet har mynnat ut i en karaktäristik
av riksintresseområdet samt ett förslag till en förnyad riksintressebeskrivning. Förhoppningen är att
arbetet ska ligga till grund för en fördjupad översiktsplan för riksintresset Bergkvara.
Rapporten är upplagd på följande sätt. Efter denna korta inledning presenteras bakgrunden till
riksintressen för kulturmiljön i allmänhet och framväxten av riksintresseområdet Bergkvara i
synnerhet. Därefter presenteras arbetets syfte, utgångspunkter och metoder mer i detalj, innan
godsets historiska framväxt beskrivs. Historiken är indelad flera delar som berör ägarförhållanden
samt godsets agrara respektive industriella verksamhet. Därefter beskrivs dagens verksamhet
på Bergkvara, innan fokus riktas på landskapet kring godset och de lämningar och strukturer
som återfinns där. Fokus riktas sedan på att beskriva det sociala landskapet och förändringar
i detta varefter en karaktäristik och analys av landskapet görs genom att detta delas in i skilda
kulturhistoriska zoner. I detta kapitel diskuteras också gränsdragningsproblematik. Analysen
avslutas med ett framåtsyftande avsnitt med förslag på hur man ur kulturhistorisk synvinkel skulle
kunna utveckla de olika kulturhistoriska zoner som karaktäriserar landskapet runt Bergkvara.

RIKSINTRESSEN
”Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett.
Riksintressena ska representera hela landets historia allt från förhistorisk tid fram till nutid. Kulturmiljöer av
riksintresse ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala
villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal m.m.” ((http://
http:// www.raa.se/riksintressen/index.asp 2005-02-02).
I Sverige finns cirka 1 700 riksintressen för kulturmiljövården, från Haparanda till Smygehuk.
Bland dessa finns allt från byar och fiskelägen, medeltida stadsmiljöer och 1900-talsförorter,
arbetarbostäder och herrgårdar, gruvor och sågverk, förhistoriska gravar och moderna kyrkogårdar.
Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv.
Det innebär också att här finns så höga värden att kulturmiljön automatiskt har företräde vid en
avvägning mellan motstående intressen, förutsatt att de motstående intressena inte också är av
riksintresse. I ett riksintresse kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva kommunala beslut, om
man finner att dessa har en negativ påverkan på riksintressets kulturvärden. Riksintressen regleras
juridiskt i miljöbalkens 3 kap. 6 § som säger att dessa områden ska skyddas mot ingrepp eller
åtgärder som kan innebära ”påtaglig skada” på riksintresset. Länsstyrelserna har ansvaret att föra ut
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Fig 1. Kartan visar riksintresseområdet Bergkvaras läge väster om Växjö (markerat med vit linje). Kartan visar även läget för
några av de platser i Bergunda socken som nämns i texten.
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”statens anspråk” på kulturmiljövården till kommunerna, vilka i sina översiktsplaner ska redovisa
områden av riksintresse och ange hur dessa ska tillvaratas i samhällsplaneringen.
Detta är kort bakgrunden till dagens riksintresseområden som har sitt ursprung i 1960- och 70talens fysiska riksplanering. Kronobergs län var här tidigt ute. De riksintressen som finns i länet
har sitt ursprung i det urval av kulturhistoriskt intressanta områden som gjordes i samband med
framtagandet av det regionala kulturmiljövårdsprogrammet ”Historia för framtiden” (Krantz 1981).
Kronobergs län var bland de första i landet med att ta fram ett regionalt kulturmiljövårdsprogram,
varför man idag kan säga att de urval och de avgränsningar som gjordes i detta program är
präglade av det synsätt som då var förhärskande inom kulturmiljövården. Det finns idag således
ett generellt behov av att se över urval, beskrivningar och avgränsningar av länets kulturhistoriskt
intressanta områden. Skälet till utpekandet av områden som riksintressen var att de kulturhistoriska
värden som dessa områden representerade skulle bevaras för framtiden. För att ett kulturhistoriskt
intressant område framgångsrikt ska kunna bevaras krävs dock att det brukas och utvecklas.
Om bruket av en kulturhistorisk miljö upphör återstår endast ett bevarande i form av ett ”dött”
museilandskap. Ett sådant landskap kan visserligen innehålla en mängd värdefulla och intressanta
lämningar, men dessa lämningar har genom att bruket upphört förlorat mycket av sin betydelse. Att
tillåta bruk och förändring av riksintressen för kulturmiljövården kan vara en garanti för att dessa
områden fortsatt kommer att vara en levande del av kulturarvet.

Fig 2. Ruinen av Arvid Trolles stenhus uppfört på 1470-talet. Foto Smålands
museum.
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RIKSINTRESSET BERGKVARA
Ett av de riksintressen för kulturmiljövården som identifierades i ovanstående arbete var det
aktuella området runt Bergkvara. Bergkvara är beläget i Bergunda socken omedelbart väster om
Växjö tätort och riksintresseområdet ansluter i öster bl. a. till villabebyggelsen i Räppe. Bergkvaras
betydelse för kulturminnesvården, dåtidens benämning på kulturmiljövården, fastslogs redan i en
rapport som ingick i förarbetena till den fysiska riksplaneringen som dåvarande Civildepartementet
lade fram 1972 (Civildepartementet 1972 ”Miljöer och större områden av betydelse för kulturminnesvården.
Beskrivning till redovisning sammanställd inom riksantikvarieämbetet” Förarbeten för fysisk riksplanering.
Underlagsmaterial nr 23
23). I rapporten, där Riksantikvarieämbetet lade fast kulturminnesvårdens
”anspråk” på mark inför den kommande fysiska riksplaneringen pekades 27 värdefulla områden
ut i Kronobergs län, varav tolv ansågs vara av riksintresse. Bergkvara var ett av dem. Området
beskrevs enligt följande:
Slottsruin från 1400-talet. Herrgård med tillhörande park och ekonomibyggnader. 2 valvbroar. Medeltida
försvarskyrka. Fornlämningsstråk mellan ovanstående objekt ingår.
Det kartmaterial som medföljer denna rapport är så småskaligt att de enskilda områdenas
avgränsningar i detalj inte går att följa.
I Länsstyrelsens redovisning av resultatet av den fysiska riksplaneringen från 1977 redovisas ett
tjugofemtal områden av riksintresse. Även här ingår Bergkvara som ett av dessa. Det område som
här pekas ut hade en annan, mer sydligare och västligare utbredning än det som motsvaras av
dagens riksintresseområde. Kartredovisningen är dock väldigt grov varför områdets avgränsning i
detalj inte går att följa.
I det regionala kulturmiljövårdsprogram som Smålands museum tog fram för länet (Krantz 1981)
fick så riksintresseområdet Bergkvara den utbredning det har idag. Det ska betonas att det först
är i samband med detta arbete som kulturmiljövårdens del av den fysiska riksplaneringen kan
sägas ha blivit avslutad i länet. Tidigare produkter får mer sägas ha haft karaktären av att redovisa
inriktningar och avsikter. Den beskrivning och utbredning av Bergkvara som upprättades då är den
som mer eller mindre oförändrad togs in i den riksintressebeskrivning som Riksantikvarieämbetet
fastställde 1987. Det kan noteras att det i det regionala kulturminnesvårdprogrammet slogs
fast att ett ”Kulturanpassat jord- och skogsbruk” var en av förutsättningarna för att områdets
kulturvärden skulle kunna bibehållas. År 1996 reviderade Riksantikvarieämbetet värdetexterna för
landets riksintressen. Då fastslogs gällande värdetext för riksintresset Bergkvara (se nedan), medan
områdets utbredning inte ändrades.
Bergkvara är idag en av länets största privatägda egendomar och har under lång tid fungerat
som centrum i ett godskomplex av växlande storlek. Under senmedeltid var Bergkvara centrum
för ett av Nordens största godskomplex. Under de senaste 200 åren har godsets egendomar
koncentrerats till hemsocknen Bergunda, där godsets dominans fram till första halvan av 1900talet var mycket stor, samt till grannsocknarna Öja och Öjaby. Bergkvara har gått från att ha varit
ett ”maktcentrum” av internationell och regional betydelse, till att bli främst lokalt förankrat (se
vidare nedan). Det är just Bergkvaras historia som godscentrum som konstituerar riksintresset
enligt den motivering som idag föreligger. Detta avspeglas också i de konkreta kulturhistoriska
företeelser som ses som uttryck för riksintresset, vilket framgår av nedanstående text, hämtad från
Länsstyrelsens hemsida rörande riksintressen för kulturmiljövård (http://www.g.lst.se 2005-02-02).
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Bergkvara [G 26] (Bergunda sn)
Motivering: Välbevarad herrgårdsmiljö som en gång utgjorde senmedeltidens största godsbildning, i det dåtida
Sydsverige. (Borgmiljö).
Uttryck för riksintresset: Ruin av Arvid Trolles ”fasta hus” från 1480-talet nära herrgårdsanläggningen
i sengustaviansk stil med monumentala ladugårdsbyggnader från omkring 1900, alléer och ett odlings- och
betespräglat landskap. I norr torpbebyggelsen, i söder sockencentrum med medeltida kyrka med försvarstorn.”
Trots revideringen 1996 återgår värdetexten på den beskrivning som fastställdes 1981. Av
skrivningarna framstår riksintressets motivering och dess uttryck som något oförenliga. I
motiveringen till varför området är ett riksintresse betonas godsets medeltida ursprung och
perioden då Bergkvara var ett gods av internationell betydelse. I uppräkningen av konkreta uttryck
för riksintresset är det endast lämningarna efter Arvid Trolles ”fasta hus” från 1470-talet (inte
1480-talet som det står i texten!) som direkt kan härröras från denna period. Övriga uttryck för
riksintresset belyser huvudsakligen betydligt yngre perioder av godsets historia.
Utan att föregripa kommande resonemang kan man också direkt konstatera att vissa betydelsefulla
delar av godsets verksamhet till viss del lämnats utanför riksintresseområdet. Avsikten med att
förklara Bergkvara som riksintresse var att bevara området och dess godshistoria för framtiden.
En utgångspunkt i föreliggande arbete är att bästa sättet att uppnå detta är att godset kan fortleva
och fortsätta att utvecklas precis som det gjort under de snart 700 år ett godscentrum existerat på
platsen. I fallet med Bergkvara ligger en stor del av det kulturhistoriska värdet just i godsets långa
kontinuitet på platsen. Den bästa garanten för riksintressets bevarande och bruk ligger således i
godsets fortlevnad.

SYFTE
Syftet med föreliggande studie är att genom en fördjupad analys av riksintresseområdet Bergkvara
tydliggöra och förklara de kulturhistoriska värden som konstituerar detsamma. Genom att studera
Bergkvara gods historiska utveckling i relation till den allmänna historiska utvecklingen, samt de
många fysiska lämningar efter godsets verksamhet som återfinns i landskapet runt Bergkvara, kan
de kulturhistoriska värdena i riksintresseområdet tydliggöras. Vilken verksamhet och vilka sociala
relationer avspeglar lämningarna i landskapet runt Bergkvara? Är några betydelsefulla delar av
godsets historia inte representerade inom riksintresseområdet? Detta är några av de frågor som
kommer att beröras i det följande arbetet.
Studien ska resultera i en utvecklad och fördjupad riksintressebeskrivning med åtföljande ny
motivering till riksintressets existens. I samband med detta kommer även riksintresseområdets
avgränsning att diskuteras. I föreliggande rapport kommer även förslag baserade på kulturhistoriska
överväganden att ges för hur området ska kunna utvecklas utan att de kulturhistoriska värdena
riskerar ”påtaglig skada”. För att säkerställa områdets kulturhistoriska värden bör en fördjupad
översiktsplan över området tas fram.

UTGÅNGSPUNKTER
Medeltidens och senare tids godsbildning har varit föremål för otaliga studier, av både historiker,
arkeologer och andra. Vissa studier har varit inriktade på godsens framväxt och ekonomiska och
kamerala natur, andra har berört godset som maktcentrum i landskapet. Oavsett inriktning har
de flesta studier som berört gods det gemensamt att de ofta berört specifika tidsperioder. Man
har studerat ett gods under en bestämd tidsperiod, exempelvis medeltiden eller 1600- och 17006

talen. Mera sällan har studier av godsstruktur och godsutveckling skett med ett långtidsperspektiv,
något som möjligen kan ha lett till att denna beskrivs som mer diskontinuerlig än nödvändigt.
Godsstudier har dessutom ofta bedrivits utifrån ett ”ovanifrån-perspektiv”, det är ägarens
perspektiv som beskrivs och som står i centrum. Att mark tillförs respektive avskiljs och godsets
utveckling i stort sätts oftast i samband med ägarfamiljens öden i den politiska världen. Mera
sällan ses godset som en social organism bestående av en mängd olika delar, alla befolkade av
enskilda individer. Antalet studier som beskriver godsutvecklingen ”underifrån”, ur torparnas och
dagsverkarnas perspektiv är inte heller särdeles många.
Ett gods kan sägas vara en idé om hur storskaligt jordbruk ska bedrivas, samt om hur den
jordägande och styrande samhällsklassen valde att organisera landskapet. Ett godslandskap
är sannolikt ett av de landskap som bäst lever upp till epitetet ”det sociala rummet”, d.v.s. ett
landskap som ur social synvinkel var indelat i skilda rum, dit tillträdet var reglerat och där olika
sociala grupper hade sina särskilda områden. Detta är något som fortfarande är väldigt tydligt runt
Bergkvara. Landskapet runt ett godscentrum befolkades av människor från skilda sociala grupper,
som rörde sig i både gemensamma och enskilda rum, godsherren med familj på herrgården,
dagsverkstorparen i ladugården, på fälten och på sitt torp. Andra individer skötte förvaltning och
godsets ”industriella” verksamhet i form av kvarnar, sågar m.m. Landskapet runt ett gods var
således fyllt med sociala relationer mellan individer och grupper av individer, relationer som ofta
konkret uttrycktes i landskapet, både genom skillnaden mellan herrgårdsarkitekturen och torpens
utseende, men också genom parkanläggningar och alléer och det reglerade tillträdet till dessa. Ett
godscentrum kan sägas vara ett socialt centrum, där herrgården utgjorde navet i ett stort nätverk
av sociala och ekonomiska relationer mellan individer och grupper av individer som var fast
förankrade i landskapet (fig. 3).

Fig 3. Principskiss för förhållandet mellan en huvudgård och närliggande områden. Huvudgården
tillhandahåller jord och skydd för landbor och torpare som ger arbetskraft och ränta (hyra) tillbaka.
Efter Hansson 2001:45.
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Vissa av dessa relationer, vilka till stor del kan återfinnas i rummet, förändrades över tid medan
andra var mer konstanta. Ett gods påverkades av den allmänna politiska och ekonomiska
utvecklingen och många gånger var den godsägande klassen aktiv, antingen som pådrivande eller
bromsande kraft i denna utveckling.
Det är denna utgångspunkt, herrgården/godset som socialt centrum, navet i en mängd olika socioekonomiska och administrativa relationer på skilda plan, som är grund för analysen. Tanken är att
på ett övergripande plan redogöra för de olika verksamheter som var centrerade runt herrgården,
och därigenom belysa den utveckling och de förändringar som Bergkvara genomgått genom
århundradena. Därigenom kommer värdena i det område som valts som avgränsning för dagens
riksintresse att sättas in i en mer övergripande kontext. Exempel på relationer som kommer att
belysas är de mellan godset och underlydande landbor och torpare, godset som manufaktur och
dess industriella verksamhet. Det bör betonas att tanken är att göra en analys utifrån godsets
övergripande strukturer, inte att presentera detaljerad information om olika typer av lämningar
eller byggnader inom riksintresseområdet. För detta behövs ett betydligt mer omfattande arbete
med olika typer av fältinventeringar. Avsikten är inte heller att skapa en fullständig godshistorik
över Bergkvara, utan att huvudsakligen utgå från tidigare publicerade arbeten. Det har av tidsskäl i
detta sammanhang inte heller varit möjligt att göra några jämförande studier med andra gods eller
att sätta in utvecklingen i Bergkvara i ett nationellt perspektiv. Herrgårdarna i Kronobergs län har
nyligen varit föremål för en översiktlig studie där mer generell kunskap om länets herrgårdar kan
inhämtas (Persson 2003, Åkerberg 2003).
Sedan godsets övergripande relationer definierats kan dess påverkan på landskapet diskuteras och
identifieras, allt i syfte att sätta in det avgränsade riksintresseområdet i rätt perspektiv. Därigenom
kan man identifiera de kulturhistoriska värden som har högst relevans för det avgränsade
området, något som kan bli styrande för den framtida utvecklingen av området. Hur kan och bör

Fig 4. Bergkvara med det medeltida stenhuset och 1790-talets herrgårdsbyggnader. Foto från sydväst.
Foto Smålands museum.
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riksintresset Bergkvara utvecklas utan att de förändringar detta kan innebära orsakar påtaglig skada
på riksintresset? Redan innan arbetet startar kan man fastslå att det område som idag omfattas
av riksintresseområdet Bergkvara endast motsvarar en mindre del av de många relationer och
verksamheter som en gång var knutna till godset.
Arbetet har således inriktats på litteratur-, kart- och arkivstudier, fältbesök, samt diskussioner
med ägaren till Bergkvara, greve Nils Posse. Nils Posse har även ställt Bergkvaras godsarkiv till
förfogande. Under arbetets gång har även tre olika seminarier hållits då det pågående arbetet och
dess upplägg presenterats. Närvarande vid dessa seminarier har varit kommunala tjänstemän samt
tjänstemän från Länsstyrelsen. Ett slutseminarium hölls den 3 februari 2005, varefter denna rapport
färdigställdes.

BERGKVARA GODS - EN ÖVERSIKTLIG HISTORIK
Senmedeltida storgods
Bergkvara gods historia som den kan skönjas i det skriftliga källmaterialet tar sin början i första
hälften av 1300-talet.1 År 1328 förvärvade riddaren Håkan Karlsson av den sk ”Bergkvara-släkten”
sin broder Sibbes arvedel i Örsleds kvarn. Håkans son, väpnaren Magnus Håkansson bodde i
Bergkvara vid 1300-talets mitt. Vid den här tiden fanns i Bergkvara även en Bergkvara by. Storleken
på byn är inte känd, men mot bakgrund av att övriga byar i Bergunda socken på 1500-talet i
flera fall bestod av 4-5 gårdar, är det inte osannolikt att Bergkvara by var av motsvarande storlek.
Var byn låg är i princip okänt, men en lokalisering till åkermarken ett par hundra meter norr om
nuvarande herrgård, i en svag sydsluttning har föreslagits. Endast en arkeologisk undersökning kan
fastställa om så verkligen varit fallet, men sannolikt ska byns läge sökas i herrgårdens närområde.
Läget för den medeltida huvudgården Bergkvara, på en liten holme i en sjö, är typisk. Under
medeltiden började aristokratin befästa sina gårdar och många gånger flyttade de också ut från ett
äldre bebyggelseläge i en bymiljö till ett isolerat och i vissa fall även mer lättförsvarat läge. Ofta har
dessa enkla huvudgårdslämningar setts som medeltida borgar, en kanske något felaktig beteckning
eftersom de befästningar det oftast är frågan om i Småland snarare ska hänföras till kategorin
”symboliska” befästningar.
Utvecklingen av huvudgården Bergkvara och byns gradvisa försvinnande kan ses som en del i
denna allmäneuropeiska process där aristokratin utnyttjade landskapet för att genom en rumslig
distansering tydliggöra sin samhälleliga position och markera sin klasstillhörighet. Utvecklingen av
det medeltida Bergkvara kan här ses som ett typexempel. Med början under 1350-talet förvärvar
godsets ägare successivt resterande gårdar i Bergkvara by och senast på 1430-talet har sannolikt
hela byns ägor kommit att inkorporeras i huvudgårdens och den tillhörande bybebyggelsen har
avhysts. Till skillnad från många andra fall, där aristokratin skapade sin rumsliga och sociala
distansering genom att flytta sin huvudgård, skapade Bergkvaras ägare samma rumsliga struktur
genom att avhysa den närliggande byn. Även detta är en process med många europeiska paralleller.
Ägandet av godset Bergkvara övergick i början av 1400-talet till släkten Trolle, vilket på sikt kom
att innebära en kraftig utveckling av godset och inte minst för dess centrum i Bergkvara, där all
brukad mark kom att samlas i en enda driftsenhet. Under 1420-talet kom Bergkvara genom en
komplicerad räcka av steg att ärvas av Birger Trolle (d.y.) vilken gjorde Bergkvara till sin främsta
huvudgård. Via arv från sina föräldrar kontrollerade Birger Trolle (d.y) en mängd gårdar i Värend,
Njudung och Finnveden. Genom att utnyttja de möjligheter till köp av gårdar och godskomplex
som uppstod under senmedeltiden, då det talrika småländska lågfrälset var ekonomiskt pressat,
1 Uppgifterna om Bergkvaras historiska utveckling kommer huvudsakligen från Larsson 1974, men även från Sclegel
1897, Larsson 1964 och 1979-81 samt Hansson 2001 och Hansson u.å. i de fall då inget annat anges.

9

lyckades Birger och framför allt sonen Arvid Trolle öka godsmassan i ansenlig grad. När Arvids
syster, som var änka efter riddaren Lars Haraldsson till Änga (nuv. Ängaholm) dog barnlös, kom
Arvid även att ärva henne och förutom systerns andel av farsarvet tillföll även hela Änga-godset
Arvid Trolle. Genom tre egna giftermål med lämpliga parter tillförde Arvid ytterligare gårdar
till Bergkvara-godset. Mest lyckosamt ur den synvinkeln var äktenskapet med Beata Ivarsdotter
(Thott), dotter till en av Danmarks rikaste män. I äktenskapet med Beata medföljde 475 gårdar i
nordöstra Skåne med borgen Lillö utanför nuvarande Kristianstad som centrum. Den bevarade
jordebok som Arvid Trolle lät upprätta under 1490-talet över sitt då samlade svenska gods omfattar
närmare 1000 gårdar, kvarnar, fisken och andra nyttigheter. Enbart i Värend omfattade Bergkvaragodset närmare 400 enheter vid Arvid Trolles död 1505.
Under Arvid Trolles tid utgjorde Bergkvara centrum i ett av de största godskomplexen i hela
Skandinavien (fig. 5). Det är mot denna bakgrund man ska se uppförandet av det stenhus som
Arvid Trolle lät bygga vid Bergkvara på 1470-talet (fig. 2, 6). När Arvid Trolle lät bygga sitt stenhus
var det som ersättning för den huvudgård som brändes under unionsstriderna 1467 och 1469. Hur
huvudgården såg före stenhusets tid är okänt. Stenhuset, dagens ruin, är i plan ca 20x15 meter stort
och var ursprungligen sex våningar högt med ett hängtorn i vartdera hörnet. Arvid Trolles residens
var därmed ett av de största privatägda stenhusen i Norden vid den här tiden, med en sammanlagd
golvyta om närmare 1800 m2. Den symboliska betydelsen av stenhuset blir i det regionala och
lokala perspektivet än större om man betänker att nästan all annan bebyggelse i Småland vid
den här tiden var uppförd av trä. I Värend var ännu i slutet av medeltiden närmare hälften av
sockenkyrkorna uppförda i trä. Om man bortser från de stenkyrkor som fanns i Värend, var det
vid sidan om Bergkvara bara biskopsresidenset vid Kronoberg som vid denna tid kunde ståta med
murade stenbyggnader. Jämfört med Bergkvara tedde sig även 1400-talets Kronoberg som en
tämligen modest anläggning. Det är också fullt tänkbart att det fanns ytterligare murade byggnader

Fig 5. Arvid Trolles gods i södra Sverige och Danmark vid 1400-talets slut. Efter
Larsson 1974:61.
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på huvudgården vid Bergkvara. Uppförandet av stenhuset skapade ett representativt boende av
allra högsta klass, värdigt ett maktcentrum med internationella pretentioner.
Bergkvara stannade i släkten Trolles ägo under första hälften av 1500-talet och godsets ägare
var inblandade i en politisk balansgång i samband med striderna kring upplösningen av
Kalmarunionen och de nya krav som den framväxande nationalstaten Sverige pålade regionerna.
Ofta hade herren till Bergkvara något eller några härader i Småland som kunglig förläning och
fungerade som länsherre, varför Bergkvara även till viss del fungerade som administrativt centrum
för kungamakten i Värend. Under Dackefejden utkämpades strider kring Örsleds och Räppe
kvarnar mellan Dackes styrkor och kungens män under ledning av Ture Trolle, som hade stora
delar av Värend som kunglig förläning. Under Dackefejden brandskattade de upproriska bönderna
Bergkvara då ägarna tillfälligt tagit till flykten.

Fig 6. Bergkvara på 1600-talet enligt ett kopparstick i Suecia Antiqua et Hodierna. Stenhuset med sina hängtorn
framträder i all sin prakt.

Frånvarande herrar
Vid mitten av 1500-talet splittrades den stora godsmassa som Birger och Arvid Trolle byggt upp
genom uppdelning på flera arvslotter. Bergkvara miste därmed sin ställning som ”internationellt”
maktcentrum. En slutlig delning av den stora godsmassan skedde på 1580-talet då godset delades
mellan barnen till Ture Trolle och hans hustru Magdalena. Bergkvara tillföll då dottersonen Johan
Sparre, som vid sitt giftermål gav hustrun Margareta Brahe Bergkvara i morgongåva. Förutom
att godset övergick i Sparresläktens ägo innebär detta även att Bergkvara miste sin position som
sätesgård, d v s som residens för en adelsman. Under slutet av 1500-talet och i princip hela 1600talet ägdes Bergkvara av adelsfamiljer som hade sitt huvudsäte i andra delar av landet. Ofta sköttes
Bergkvara av förvaltare eller var bortarrenderat.
Sedan Johan Sparre avrättats 1599 drogs godset in till kronan för att 1603 förlänas till Karl IX:s
oäkte son Carl Carlsson Gyllenhielm, som 1622 erhöll Bergkvara som friherreskap (fig. 7). Under
1630-talet återgick delar av godset, nu som friherreskap, till Sparre-släkten, medan Gyllenhielm
behöll delar av godset, däribland Huseby och Trestenshult, under namnet ”Nya Bergkvara och
Trestenshults friherreskap”. Bergkvara förblev i släkten Sparres ägo fram till 1732 då godset såldes
till majoren och friherren Carl von Otter för 45 000 daler silvermynt.
Under 1600-talet var Bergkvaras ställning i lokalsamhället fortsatt stark. Även om godset i stort
splittrades på flera händer förblev godset den dominerande jordägaren i Bergunda och närliggande
socknar som Öja och Öjaby. Rent generellt var 1600-talet ett gynnsamt sekel för högadeln i
Sverige. Stormaktstidens expansion krävde adelns resurser och stöd, vilket betalades av kronan
med utökade privilegier och frikostiga förläningar fram till reduktionen på 1680-talet. 1600-talet
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var den period då Bergkvara-herrarna lyckades utveckla och stärka sin patronatsrätt över kyrkorna i
Bergunda och Öja, dvs rätten att själva tillsätta präst (fig. 8). Denna rätt som herrarna till Bergkvara,
möjligen av hävd tidvis kunnat hävda över hemsocknen Bergundas präst, utökades under 1600-talet
även till att gälla prästen i Öja. I en dom från 1750 fastslog Göta Hovrätt denna rätt som formellt
kom att gälla ända till 1921.
Ytterligare ett utslag av högadelns gynnade ställning under 1600-talet var den borgrätt som
utövades av herrarna till Bergkvara. Säkert belagd är det första gången 1598, då Johan Sparre lät en
nämnd rannsaka och döma fyra mål gällande anställda och landbor under gården. Adlig domsrätt
för underlydande landbor och anställda är ett återkommande drag i europeisk medeltid men denna
”feodala” rätt är aldrig belagd under svensk medeltid. En gårdsrätt är också belagd på Bergkvara
under Gyllenhielms tid och denna rätt medföljde Gyllenhielm till hans nya friherreskap Nya
Bergkvara. Lars Sparre, som lyckades få Bergkvaras patronatsrätt till Bergunda och Öja erkända
1643, hävdade även fortsatt rätten till gårdsrätt på Bergkvara, vilket drottning Christina bekräftade
1649. År 1692 indrog dock Karl XI all adlig domsrätt i landet i samband med enväldets införande.
Mycket tyder på att Johan Sparres gårdsrätt 1598 var en självpåtagen och något tvivelaktig rätt (se
vidare Larsson 1974:85ff).
Sextonhundratalet innebar därmed en något motsägelsefull utveckling för godset. På ett plan
minskade dess betydelse, eftersom ägarna sällan bodde här. På ett annat plan utökades Bergkvaras
betydelse och makt i lokalsamhället genom att man lyckades utverka patronatsrätt till kyrkorna i
Öja och Bergunda. Dessutom utverkades domsrätt över underlydande anställda och landbor, vilket

Fig 7. Riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm som ägde Bergkvara i
början av 1600-talet och som senare grundade Huseby bruk. Foto av
oljemålning på Gripsholms slott. Foto Smålands museum.
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i princip innebar alla invånare i Bergunda socken, där godsets ägardominans närmast var total. För
lokalbefolkningen måste godset och dess herre ha framstått som totalt dominerande, med rätt att
gripa in i skilda delar av människors liv, både rörande världsliga och andliga angelägenheter.

Fig 8. Bergunda kyrka. Foto från söder. M Hansson.

Ett gods av lokal betydelse
Carl von Otters köp av Bergkvara 1732 innebar att huvudgården nu åter kom att bli residens för
en på platsen boende adelsman. Vid hans död 1763 ärvdes gården av sonen Salomon som i sin tur
1781 ärvdes av dottern Katarina Charlotta, gift med greve Arvid Erik Posse, varmed Bergkvara
kom i nuvarande ägarfamiljs ägo. Von Otters köp innebar förändringar av huvudgården då ett nytt
bostadshus uppfördes. Det gamla stenhuset var förfallet enligt ett syneprotokoll från 1690, då det
förutom stenhuset fanns en tvåvånings träbyggnad med 12 rum som fungerade som bostadshus.
Vid sidan om boningshuset hörde närmare ett tjugotal byggnader till mangården, inklusive
ekonomibyggnader. En ny sätesgård uppfördes av Carl von Otter i form av en huvudbyggnad
samt två flygelbyggnader. För att finansiera sin byggnation av gården lät von Otter ta ned och sälja
stenhusets koppartak, något som enligt traditionen ska ha betalat större delen av köpet av godset.
Utan tak förföll dock stenhuset snabbt och 1746 blåste takstol och större delen av hängtornen
av i en höststorm. Efter en eldsvåda 1777 uppfördes nya reveterade flygelbyggnader och 1794
uppfördes nuvarande huvudbyggnad av Arvid Erik Posse (fig. 4, 9).
Familjen Posse har satt sin prägel på Bergkvaras historia från 1781 och fram till idag. Under
denna tid utvecklades godset till ett modernt jord- och skogsbruksföretag i likhet med många
andra liknande gods i landet. Samtidigt fortfor Bergkvara att regionalt och lokalt vara ett viktigt
maktcentrum. Fram till 1920-talet var godset fortsatt den helt dominerande jordägaren i Bergunda
socken, även om delar av godset såldes av vid skilda tillfällen, bl. a. i samband med arvskiften.
Bland dessa kan nämnas gårdar som Långstorp och Marklanda, egendomar som nyligen åter
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genom köp inkorporerats i Bergkvara gård. Under hela 1800-talet och början av 1900-talet var
herren till Bergkvara även en dominerande person i den lokala, regionala och nationella politiken.
Arvid Erik Posse, död 1825, var president i Göta Hovrätt. Sonen Knut Axel Posse var officer
och landshövding i Kristianstads län i början av 1850-talet (fig. 10). Han efterträddes i sin tur av
sonen Knut 1856 som till skillnad från sina förfäder hade godset som sin huvudsyssla och inte
som en bisyssla vid sidan av en ämbetsmanna- eller officerskarriär. Greve Knut bidrog därmed
till godsets gynnsamma utveckling under andra halvan av 1800-talet. Under två perioder på 1870och 1880-talen var han dessutom riksdagsman. Greve Knuts son Knut Axel var politiskt aktiv
på det regionala planet, bl. a. som ordförande i Kronobergs läns landsting 1894-1915, men också
nationellt som riksdagsman 1893-1906. Även senare under 1900-talet har familjen Posse varit
engagerade i lokalpolitiken, efter kommunsammanslagningen 1971 i Växjö kommun.
Fram till sekelskiftet 1900 hade Bergkvara ett fast grepp om lokalsamhället. Herren till Bergkvara
”bestämde” i socknen och tillsatte präst och hade egen majoritet på kommunalstämman. Under
1800-talets senare del drev greve Knut fortsatt Bergkvara i en äldre tids patriarkaliska och
auktoritära ordning, något som förändrades i samband med allmänna samhällsförändringar i början
av 1900-talet, rösträttsreformer och det demokratiska samhällets genombrott. Detta ledde till att
många av de närmast ”feodala” relationer som sedan medeltiden präglat Bergunda socken bröts
ned. Många av de gamla rättigheter som varit knutna till godset försvann, t. ex. patronatsrätten
1921, och Bergkvara utvecklades från mellankrigstiden och framåt till att bli ett jord- och
skogsbruksföretag bland många andra, om än för Kronobergs län ett ovanligt stort sådant.
Arvskiftet 1925 efter K.A. Posse och hans hustru Sigrid framtvingade en mängd markförsäljningar.
Bland de gårdar som då såldes märks Öjaby, Långstorp och Marklanda och en mängd gårdar och
torp i socknens södra del.
En generell notering man kan göra är att Bergkvara under alla århundraden varit ett viktigt centrum
för den lokala och regionala makten. Bergkvaras betydelse på den internationella och nationella

Fig 9. Huvudbyggnaden på Bergkvara år 2004. Foto från väst. M Hansson.
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arenan tillhör framför allt 1400-talet och perioden fram till 1580-talet. Trots att Bergkvara under
1600-talet förlorade sin status som residens, var gården och godset fortsatt viktigt för sina ägare, nu
kanske främst ur ekonomisk synvinkel. Sedan von Otter och därefter familjen Posse återupprättat
Bergkvara som sätesgård har gården kommit att bli en lokal maktfaktor som en av de större
jordägarna i länet. Under 1900-talet har staden Växjös expansion och markbehov för bostäder
och industrier, ex i Öjaby och Räppe, dragit fördel av att Bergkvara tidvis varit tvungna att sälja
mark. I det relativa maktförhållande som alltid funnits mellan storgodset Bergkvara och staden
Växjö har staden som en konsekvens av det demokratiska samhällets genombrott, konsolidering
och byråkratisering under 1900-talet kommit att bli den dominerande av de två parterna. Under
äldre tider, speciellt under 1400- och 1500-talen var förhållandet det omvända. På Bergkvara satt
då några av Nordens rikaste adelsmän som samtidigt var kungens förtrogna, medan den lilla
köpstaden Växjö hukade i deras skugga.

Fig 10. Greve Knut Axel Posse, överstelöjtnant och landshövding.
Ägare till Bergkvara 1825-56. Foto av oljemålning på Bergkvara.
Efter Larsson 1974:105.

Drift och ekonomi – agrar verksamhet
Från Arvid Trolles tid och framåt finns återkommande jordeböcker och andra räkenskaper
som ger en inblick i Bergkvaras ekonomi och de driftsmässiga förändringar som skedde under
århundradenas lopp. I stort avspeglar de förändringar som skedde av godsets ekonomi allmänna
ekonomiska konjunkturer. Bergkvara kan i princip, sedan den närliggande byn avhysts under
1400-talet, betraktas som en mycket stor ensamgård, där en stor del av arbetskraften utgjordes
av landbor, arrendebönder, som gjorde dagsverken. Landborna bodde på godsets gårdar i
närområdet och de var ofta skyldiga att fullgöra ett varierande antal dagsverken, vid sidan om att
lämna olika typer av nyttigheter i ränta, hyra, för att de fick bo och bruka godsets gårdar. Dessa
nyttigheter kunde vara alltifrån naturaprodukter av skilda slag till penningar. I det följande kommer
framställningen att fokusera på Bergkvaras ekonomi och ägarställning i hemsocknen Bergunda.
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Godsets dominerande ställning i Bergunda socken är tydlig alltsedan den tid då skriftliga källor som
möjliggör denna typ av studier är bevarade. Enligt Arvid Trolles jordebok från ca 1497 ägde godset
23 gårdar, fem torp och två kvarnar i Bergunda socken. Vid sidan om traditionella gårdar ingick
även andra nyttigheter, som fisken samt kvarnarna i Örsled och Räppe i godset. Kvarnen i Örsled
var en viktig del av Bergkvara redan på 1300-talet och visar embryot till den industriella utveckling
av godset som tog sin början på 1600- och 1700-talen.
För stora jordägare har det i princip alltid varit av största vikt att få jorden att generera inkomster
av något slag, antingen i form av socialt kapital eller i reda penningar. Redan under tidig medeltid
arbetade stormännen för att initiera nyodling på sina marker. Detta var en process som var särskilt
viktig i Småland där den stora mängden frälseägda gårdar i de äldsta jordeböckerna från 1500-talets
mitt ska ses som ett resultat av den nyodling som frälset understödde. Från svensk medeltid finns
flera exempel på att stormän upplät mark och lämnade utsäde till exempelvis frigivna trälar mot
att dessa odlade upp en del av stormannens jord, ofta tidigare utmark, och blev arrendebönder.
Processen kring nyodling genom torpetableringar på utmarken är en karaktäristisk företeelse på
Bergkvaras ägor, åtminstone sedan senmedeltid. Enligt Arvid Trolles jordebok ägde godset fem
torp i socknen, vilka måste ses som medeltida etableringar. Medeltida torpetableringar på frälsets
huvudgårdar är kända från andra håll, även i Värend.
När det gäller Bergkvara bedrev Ture Trolle en aktiv nyodlingspolitik under första halvan av
1500-talet samtidigt som han förvärvade ytterligare gårdar. Kring 1620 tillhörde 28 av socknens
38 gårdar godset. Många av de resterande tio gårdarna kom även de under godsets kontroll under
1600-talets lopp. Av de gårdar som tillkommit sedan Arvid Trolles tid genom nyodling märks
gårdar som Ramdala, Påtetorp, Björketorp, Kyletorp, Stora Räppe och Kvälleberg samtidigt som
en tidigare ödegård i Långstorp åter tagits i bruk. Efter reduktionen 1680 var det i princip bara
ett kronohemman i Härensås samt ett nybygge i Lagemåla som låg utanför Bergkvaras kontroll
i Bergunda socken. Kring 1680 hade godset följande omfattning vid sidan om huvudgården
Bergkvara
Bergunda sn
Öjaby sn
Öja sn
Dänningelanda sn
Vederslöv sn
Härlöv sn
Ör sn
Dannäs sn (Västbo hd)

39 gårdar
5 gårdar
6 gårdar
2 gårdar
2 gårdar
4 gårdar
1 gård
1 gård

Förutom dessa landbogårdar fanns även åtta torp runt huvudgårdens utmarker, torp vars
innehavare huvudsakligen var sysselsatta med dagsverken av skilda slag, men som samtidigt fick
försörja sig på vad deras lilla torp gav. Systemet med säteritorpare kan på Bergkvara säkert beläggas
från 1600-talet och framåt, men enligt Arvid Trolles jordebok var flera torp, bl. a. i Bergunda
socken, i godsets ägo redan under senmedeltiden. Om dessa brukades enligt samma modell som
senare tiders torp är dock oklart. En agrar struktur med en ekonomi byggd på landbogårdar och
torp har i princip alltid karaktäriserat Bergkvara och liknande storgods. Under historiens gång har
däremot relationerna mellan antalet landbogårdar i förhållande till antalet torp förändrats. Generellt
kan man säga att antalet torpare successivt kom att öka medan antalet landbor minskat. Kring 1900
var i princip all underlydande bebyggelse, med ett par undantag, ur brukningssynpunkt närmast att
karaktärisera som torp. Under tidens gång kom även vissa äldre torp att genom nyodling att utökas
för att i ett senare skede närmast betecknas som en gård. Förhållandet mellan vad som varit att
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karaktärisera som torp respektive gård har alltså alltid varit flytande och relationerna mellan antalet
landbogårdar och antalet torp kan ses som en spegling av den ekonomiska och agrara utvecklingen
i landet. Bergkvara följer här i princip utvecklingen på många andra gods i landet.
Genom de räkenskaper som är bevarade för Bergkvaras del från 1620-talet och framåt kan en
god bild av godsets ekonomi skapas. Enligt jordeboken från 1622 hade landborna huvudsakligen
fyra skyldigheter att erlägga. Avraden (hyran) betaldes undantagslöst i smör (varierade mellan 1
till 8 lispund/gård, 1 lispund = 8,4 kg) medan städjan som erlades då landbon tillträdde en ny
arrendeperiod, vanligen vart sjunde år, betalades med en oxe eller en ko. En tredje avgift kallades
foderkorn och utgick med en och en halv tunna per gård, medan slutligen den fjärde avgiften
bestod av ett antal alnar lärft (tyg) för varje gård. Till detta kom ett varierande antal dagsverken per
gård. På 1690-talet var landborna som mest skyldiga att göra upp till 24 dagsverken. Medan landbor
således betalade denna typ av avgifter till sin jordägare, var de till skillnad från självägande bönder
befriade från de flesta skatter.
Jordeboken från 1622 har även uppgifter om gårdarnas storlek. Själva sätesgården hade då en
åkerareal om 80 tunnland, vilket motsvarade ungefär hälften av åkerarealen vid 1800-talets mitt.
Ängsmarken gav ca 200 lass hö. Till sätesgården hörde flera andra nyttigheter, en kvarn med fyra
stenar, sågkvarn, ålkista, åladamm, trädgård, kålgård och ett fiskevatten. I domboksnotiser från
samma tid omnämns även att en smedja fanns på sätesgården. Vid denna tid höll gården 16 oxar,
16 stutar, 33 kor, 12 kvigor och 11 kalvar, 21 hästar, 58 grisar och 101 får samt gäss, ankor och
höns.
Jämfört med landbogårdarnas arealer vid samma tid är skillnaderna tydliga. Åkerarealen var här
vanligen mellan 7-10 tunnland, de senast uppodlade gårdarna hade betydligt mindre, medan de
ca 30 gårdarnas totala ängsskörd uppgick till ca 600 lass hö. Landbornas boskapsinnehav är mer
oklart, skattelängderna uppger vanligen ett par stutar, fem kor, fyra får, en häst och ett fåtal grisar
i genomsnitt. Sannolikt var boskapsantalet större, i samband med taxeringen inför skatten var
möjligheterna till skattefusk stora. Kanske var inte alltid alla djur hemma på gården när fogden
kom på besök. 1600-talets jordeböcker visar också att hemmansklyvningen påbörjats, genom att de
flesta gårdar redan var delade mellan flera brukare.
I mitten av 1700-talet finns uppgifter om att åkerbruket vid godset bedrevs i treskifte, något som
visar godsets roll som innovationsspridare. Smålands inland var till stora delar ett ensädeslandskap,
d.v.s. hela åkern besåddes årligen, men uppgiften visar att detta nya sätt att organisera åkerbruket
kan ha slagit igenom tidigare på storjordbruk. Tekniken med treskiftesbruk infördes exempelvis
i Danmark och Skåne redan under tidig medeltid. Jämfört med 1620-talets siffror förefaller det
som om sätesgårdens brukningsareal minskat något vid 1700-talets mitt. Möjligen beror detta på
ändrade sätt att mäta eller på en faktiskt minskning av andelen åker, beroende på att åkermark lagts
om till äng eller överförts till nybildade torp.
Under 1700-talet började den etablering av säteritorp runt sätesgården som senare kom att
dominera landskapet. År 1696 fanns endast åtta torp, däribland Bergsnäs, Västra och Östra
Hästhagen, Muggeboda och Damsryd, 1730 hade antalet ökat till tolv och 1763 till 32. Till skillnad
från landbor var torparna hårdare knutna till sätesgården genom dagsverken, under 1700-talets
mitt maximalt 130 om året. Spännvidden var dock stor, siffror på 26-52 dagsverken är vanligare
än siffror nära det maximala antalet. Till skillnad mot landborna hade torparna även en betydligt
mindre jordplätt till sitt förfogande, oftast under 2 tunnland åker och en begränsad mängd ängsoch betesmark. En landbo hade vanligen tre gånger så mycket mark till sitt förfogande, dessutom
ofta på bättre jord. Ekonomiskt och socialt fanns det således stora skillnader mellan landborna och
torparna på Bergkvara.
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Fig 11. Karta över Bergkvara sätesgård upprättad 1720 av P. Hamnel. Bergkvaras godsarkiv. Renritning av Lena
Wilander, Smålands museum.
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Sannolikt ökade behovet av arbetskraft vid sätesgården genom de byggnadsprojekt som
genomfördes av von Otter under 1700-talets första hälft, med ny huvudbyggnad, park- och
trädgårdsanläggning. Allt detta krävde arbetskraft, både för genomförandet, men senare även för
skötseln. Utökningen av antalet torp var också en medveten strategi, vilken blev särskilt tydlig
under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, då ett stort antal landbogårdar/byar kom att avhysas. I
Långstorp, Ask och Bergunda slogs landbogårdar samman till större enheter, sk ”plattgårdar”
eller ”utgårdar”, som drevs av en rättare samt med hjälp av torparnas dagsverken direkt under
sätesgården (fg. 12, 33). I praktiken innebar dessa förändringar, som var ett sätt att effektivisera
och rationalisera driften, att landbor fick bli torpare med ökad dagsverksplikt. Systemet med
plattgårdar var ett sätt av flera som under 1800-talet användes för att effektivisera och rationalisera
driften på Bergkvara. Ny teknik, nya växtföljder och nya frösorter infördes. Stora dikningsföretag
genomfördes, bl. a. för att skapa ny odlingsmark av mossmarker. Ett tydligt exempel på intresset
för den jordbrukstekniska utvecklingen var etableringen av en av statens mejeriskolor till Bergkvara
under åren 1859-80. Under andra halvan av 1800-talet tillkom även plattgårdar i bl. a. Öjaby och
Marklanda. Flera av plattgårdarna fick en ståndsmässig bebyggelse och beboddes av nära släktingar
till greve Knut. Exempelvis bodde sonen Knut Arvid tidvis i Öjaby.
Antalet torp fortsatte att öka, delvis som en konsekvens av den allmänna befolkningsökningen
under 1700- och 1800-talen, men också som ett resultat av en medveten strategi från Bergkvaras
ägare att öka andelen odlad mark. Utifrån de gårdsbeskrivningar som Bergunda hembygdsförening
publicerat i sina senaste hembygdsböcker (1999, 2004) kan man få en ungefärlig bild av
utvecklingen av antalet torp under Bergkvara (fig. 13). Kring 1800 hade antalet torp ökat till ett
sextiotal, runt 1850 till närmare nittio. Vid sekelskiftet 1900 uppgick antalet torp under Bergkvara
till närmare 100. Samtidigt hade antalet landbor minskat kraftigt. Siffrorna visar att emigrationen
under andra halvan av 1800-talet inte förefaller att ha påverkat godsets befolkning, i alla fall inte i
så måtto att någon nedläggning av odlingsmark skedde. Tvärtom förefaller befolkningsmängden
åtminstone fram till 1880-talet ha hållit sig relativt konstant. Möjligen var detta ett resultat av den
intensiva nyodlingen och industrialisering av Bergkvara vilket gav befolkningen ökade möjligheter
till försörjning. Ur social synvinkel stod landborna fortfarande i en mellanställning mellan

Fig 12. Spisröse på Långtorps gamla bytomt. I bakgrunden syns Långtorps gård som kom att ersätta byn. Foto
från öster. M Hansson.
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Fig 13. Bergkvaras torp. Röda markeringar motsvarar fortfarande bebyggda torp. Dessa är dock i flertalet fall moderniserade. Blå
markeringar avser övergivna torp. Källa: Bergundas hembygdsböcker 1999, 2004 samt fastighetskartan.
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godsägaren och torparna. Denna skillnad var ur social synvinkel mycket betydelsefull och kunde
inte ignoreras. Ett sätt att för alla tydliggöra dessa sociala relationer var vid de s.k. ”höstagillena” på
godset, då böndernas hustrur skulle erbjudas mat före torparnas.

Bergkvara och industrin
Vid sidan av den rent agrara basen har olika former av industriell verksamhet alltid varit av största
betydelse för godsets ekonomi (se t. ex. Larsson 1974, Nordmark 2004). Även om ordet industri
möjligen ger något felaktiga associationer rörande den verksamhet det var frågan om kommer
termen ändå att användas för att beteckna den hantverks- och manufakturverksamhet som kan
knytas till godset. Betydelsen av denna verksamhet framgår tydligt av det faktum att Örsleds kvarn,
som ”alltid” ingått i godset, nämns redan 1328, tidigare än huvudgården i Bergkvara nämns i några
skriftliga källor (fig. 14). Just kopplingen mellan det medeltida frälsets huvudgårdar och kvarnar
är något som förefaller ha varit mycket vanligt. I mitten av 1500-talet tillhörde exempelvis alla de
större kvarnanläggningarna i Värend antingen biskopen i Växjö eller det världsliga frälset. Kvarnar
gav inkomster och också vissa möjligheter att kontrollera landbornas produktion av mjöl. Möjligen
ska en av orsakerna till lokaliseringen av Bergkvara ses som en konsekvens av betydelsen av
vattenkraften och fallen i Helige å.
Under medeltid är det främst kvarndriften som framstår som betydelsefull i Bergkvaras närområde.
Förutom Örsleds kvarn som tillhörde godset sedan 1300-talet omnämns även kvarnen i Räppe
i Arvid Trolles jordebok. Kvarnen i Räppe räntade då 16 tunnor mjöl. Jordeboken visar att även
järnframställning spelade en viss roll för godsets ekonomi. Arvid Trolle ägde ”järnmöllor”, dock ej
i direkt anslutning till Bergkvara. När det gäller sextonhundratalets industriella verksamhet fanns
som tidigare nämnts en kvarn, sågkvarn och smedja vid sätesgården. På 1640-talet anlades även ett
brännvinsbränneri vid Räppe.
Under 1700-talets andra hälft började den industriella verksamheten att expandera och blev nu
mer inriktad på avsalu. Detta var främst ett resultat av de förändringar som inträffade sedan von

Fig 14. Örsleds kvarn. Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes under 1800-talets andra hälft.
Kvarndriften upphörde på 1960-talet. Foto från öster. M Hansson.
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Otter övertagit godset. Fortsatt var kvarnarna i Örsled och Räppe stommen i verksamheten,
som dock nu hade kompletterats med ett manufakturverk (mekanisk verkstad), Otterströmmen,
beläget omedelbart norr om Örsleds kvarn (fig. 15). Vid Otterströmmen fanns en knipp- och
en spikhammare, vilket senare utvidgades med ytterligare en hammare och en smältdegel.
Anläggningen startades 1789 och verksamheten var av betydande omfattning under tidigt 1800-tal,
men den föll under 1800-talets andra hälft offer för en allt hårdare konkurrens. Produktionen var
dock åtminstone tidvis så omfattande att en hel del av produktionen bör ha varit för avsalu. Även
en vadmalsstamp med tre stampar som anlagts vid Damsryd längre söderut längs ån lades ned efter
en kort tids produktion. På Bergkvara fanns även en bark- och en skinnstamp. Vid Örsled anlades
senare även ett oljeslageri för framställning av linolja, vilket upphörde på 1870-talet.
Under 1800-talet kom Bergkvaras industriella verksamhet alltmer att koncentreras till Räppe. Vid
sidan om kvarn och såg, som funnits här redan tidigare, anlades på 1850-talet ett stort bryggeri för
bayerskt öl. Detta kom att ersätta verksamheten i det gamla brännvinsbränneriet som upphörde i
samband med förbudet mot husbehovsbränning 1855. Ölbryggeriet lades ned ca 1890, men spåren
av verksamheten är fortfarande tydliga i landskapet genom den monumentala bryggeribyggnaden
i sten som fortfarande finns kvar (fig. 16). Av större vikt för godsets ekonomi blev anläggandet av
stärkelsefabriken i Räppe 1876 i anslutning till den järnvägsstation som byggts i Räppe i samband
med anläggandet av Växjö-Alvesta järnväg 1865 (fig. 17). Stärkelsefabriken såldes 1897 (fig. 19).
Järnvägen innebar ökade möjligheter till kommunikation och avsättningsmöjligheter för godsets
produkter. Särskilt sågverket i Räppe byggdes ut och moderniserades och utgjorde grunden till en
senare lådfabrik. Här sågades främst virke från godsets egna skogar. Sågen i Räppe fungerade också
som såg för det virke som avverkades på Asa herrgård, som greve Posse förvärvade 1883 (fig.
20). Genom anläggandet av Räppe-Asa kanal åren 1869-70 kunde virke skeppas via kanalen, från
Asa till sågen i Räppe, varefter det sågade timret kunde skeppas vidare med järnväg (fig. 18). Både
järnvägsbygget och kanalbygget hade i Knut Posse en ivrig anhängare som även stödde projekten
ekonomiskt genom att teckna sig för aktier i bolagen. Under 1890-talet översteg godstrafiken
vid Räppe station vissa år volymen av gods som omsattes vid stationen i Växjö. Under denna
tid projekterades även en sulfitfabrik i Räppe, som då framstod som ett betydelsefullt industriellt
centrum.

Fig 15. Industriområdet vid Örsled. Utsnitt ur 1858-61 års karta. Gult
markerar åkermark. Bergkvaras godsarkiv BI:4. Bearbetning M. Hansson.
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Fig 16. Bryggeriet i Räppe. Foto från nordost. M. Hansson.

Fig 17. Räppe station 1916 med stolta tjänstemän. En av männen är stinsen E. J. Dahl. Foto Smålands museum.
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Fig 18. Ångaren Thor i hamnbassängen i Räppe troligen i början av 1900-talet. Foto Smålands museum.

Fig 19. Arbetsstyrkan vid Räppe stärkelsefabrik 1901. Foto Hanna Bloms samling. Smålands museums arkiv.
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Precis som för så mycket av övrig industriell produktionen i Småland vid den här tiden, stod
skogens råvaror i centrum även i Räppe. Som ett utslag av intresset att försäkra sig om god tillgång
på råvaror kan anläggandet av en fröklängningsanstalt i Ruda i Räppe ses, där skogsplantor drevs
upp.
I ett långtidsperspektiv framstår den industriella verksamheten som mycket betydelsefull för
godsets utveckling. Bergkvaras herrar har under tidens lopp anpassat och förändrat verksamheten
för att på bästa sätt utnyttja de resurser man förfogade över. Den industriella verksamhet som
bedrivits har varit inriktad på att förädla produkter från godsets jord- och skogsbruk. Som en röd
tråd genom hela den industriella historien går vattenkraften och den energi denna gav.

Dagens Bergkvara
Idag drivs Bergkvara av driftsbolaget Bergkvara Gård AB som i formell mening arrenderar
verksamheten av ägaren Nils Posse. Verksamheten sysselsätter, förutom ägarparet Nils och Ulrika
Posse, två heltidsanställda. Vid sidan om dessa anställda köper bolaget in en hel del tjänster,
exempelvis för allt arbete i skogen, varför godset på årsbasis kan sägas sysselsätta 6-10 personer.
Verksamheten omsätter ca 4-5 miljoner kronor årligen.
Under 2004 har Bergkvara genom markköp av fastigheterna Långstorp 5:17 och Marklanda kraftigt
utökat sin markareal. Nils Posse har därmed åter inkorporerat delar av ”fädernas jord” i Bergkvara.
Sedan dessa köp genomförts har godsets markareal ökat och omfattar idag ca 3000 hektar.

Fig 20. Ramsågen i Räppe. Foto K. J. Krantz 1981. Smålands
museums arkiv.
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Av denna areal dominerar skogsarealen kraftigt med ca 2 300-2 400 hektar, medan andelen åker
uppgår till ca 250 hektar och andelen betesmark till ca 150 hektar. Skogsbruket är stommen i
bolagets verksamhet medan all åkermark är utarrenderad. Arrendatorn levererar dock foder till
de köttdjur som finns på gården. Ett 100-tal moderdjur levererar årligen kalvar vilket gör att
boskapsstocken när den är som störst uppgår till ca 250 djur. Köttdjuren ger idag dålig ekonomisk
avkastning, men har en avgörande landskapsvårdande betydelse genom att de håller landskapet
öppet.
Godset får dessutom intäkter genom uthyrning av de många mindre bostadsfastigheter i form av
tidigare torp som finns på fastigheten. Det stenbrott som Skanska bedriver på Kvälleberg ligger
på mark som är utarrenderat av godset vilket också genererar inkomster på samma sätt som det
mindre vattenkraftverk i Räppe som levererar ström och den mark som kommer att arrenderas ut
till en go-cartbana (fig. 21).
Ovanstående uppgifter lämnade Nils Posse vid ett sammanträffande den 2 september 2004, då
föreliggande projekt presenterades. I samband med detta samtal ställdes även ett antal frågor
till Nils Posse om hur han såg på att bo och driva verksamhet i ett område som staten utsett till
riksintresse för kulturmiljövården. Nedan följer en sammanfattning av de minnesanteckningar som
gjordes vid detta tillfälle.
Historien och godsets förflutna framstår utan tvekan som betydelsefull för familjen Posse. Man
noterar direkt en stark känsla för familjens historia och hur föregångarna utvecklat och drivit
Bergkvara dit det är idag. Nils är 7:e generationen i familjen Posse att driva Bergkvara. Det finns en
vision, eller ett arv, av att utveckla Bergkvara så att godset finns kvar för kommande generationer
och att denna utveckling ska kunna ske utan att områdets historiska betydelse/element förstörs.
Historien ska finnas med för att driva utvecklingen framåt. Det finns också en tydlig historisk
känsla när Nils Posse betonar vikten av att hålla samman godset vid kommande generationsskiften,
en fråga som under tidens lopp återkommande varit ett problem för Bergkvaras ägare. Det är

Fig 21. Kraftstationen i Räppe. Foto från väster. M. Hansson.
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ägaren som utser sin efterträdare. Denna önskan om att utveckla godset för framtiden och den
historiska betydelsen av detta märks också i att mycket av den verksamhet som bedrivs inom
jord- och skogsbruk görs med långsiktiga överväganden i åtanke. De granplantor som planteras
idag ger avkastning om 80-90 år. De delar av skogsmarken som idag innehåller avverkningsmogen
skog planterades i början av 1900-talet, på Nils farfars och farfars fars tid. Den långsiktighet som
kännetecknar jord- och skogsbruk leder naturligt till ett historiskt intresse och insikt i att gårdagens
handlingar och satsningar ger avkastning i dag, medan dagens satsningar ger skörd någon gång i
framtiden.
På frågan om det är positivt eller negativt att bo i ett riksintresse, och om detta är något som
kan utnyttjas i verksamheten är Nils Posse något ambivalent. Ett riksintresse med avsikt att
bevara Bergkvara gods kan ju ses som ett bevis för att samhället har samma intresse som ägaren,
att Bergkvara ska bevaras. Därmed innebär det att ägarens syn på Bergkvara bekräftas, även
samhället tycker att detta är en viktig fråga. Samtidigt finns en rädsla att riksintresset kan innebära
att handlingsfriheten för framtida förändringar ska begränsas eller omöjliggöras. För ägaren är
det av största vikt att behålla handlings- och rörelsefriheten. Man märker här en tydlig rädsla
för att utpekanden av olika slag innebär en kvävande, död hand över ett område. Dessutom är
ju riksintresset för kulturmiljövården inte det enda samhälleliga intresset på Bergkvara. Ett stort
antal fornlämningar tillsammans med olika typer av naturvärden innebär också begränsningar i
markägarnas handlingsfrihet.
Enligt Nils Posse är det viktigt att äldre byggnader finns kvar, men av största vikt att de
används, även om detta måste innebära att de förändras för att anpassas efter dagens moderna
standarder. Här kan man märka en kritik mot det som uppfattas som en alltför stelbent inställning
till förändringar av exempelvis äldre byggnader inom kulturmiljövården. Denna kritik mot
kulturmiljövårdens alltför rigida inställning och rädslan för att förlora handlingskraften var
avgörande orsaker till varför den långt gångna processen mot att få Bergkvara förklarat som
byggnadsminne kom att avbrytas på 1990-talet.
I samtalet framskymtar också de problem som kulturmiljövården har genom att viktiga
frågor rörande exempelvis det öppna odlingslandskapet regleras genom den för tillfället
förda jordbrukspolitiken. Inriktningen på andra politiska områden, framför allt jord- och
skogsbrukspolitiken och dess koppling till EU:s regelverk, påverkar sannolikt utformningen
av kulturlandskapet i större utsträckning än de ansträngningar som den organiserade
kulturmiljövården gör på skilda plan. Ytterligare försämrad lönsamhet för uppfödningen
av köttdjur skulle kunna få förödande konsekvenser för det öppna storskaliga odlings- och
beteslandskapet kring Bergkvara, vilket idag till stora delar ger platsen sin karaktär. Ur brukarens
synvinkel är förändringar av jord- och skogsbrukspolitiken av största betydelse för godsets
fortlevnad och framtida utveckling.
Trots detta framskymtar historiens betydelse för det framtida Bergkvara mycket tydligt vid ett
samtal med Nils Posse. Inställningen och synsättet i många frågor kan sägas vara gemensamma
mellan ägaren och kulturmiljövårdens företrädare, nämligen att det är av största vikt att Bergkvara
bevaras för framtiden, både som kulturlandskap och företag. De skillnader i synsätt som ibland
blir tydliga kan härröras till frågor om individens eget intresse och ansvar, kontra en statlig
”påbudspolitik” som kan upplevas som påträngande, inte bara när det gäller kulturmiljövård, utan
även inom alla övriga frågor som rör bevarande.
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BERGKVARA OCH LANDSKAPET
Av ovanstående har det förhoppningsvis framgått att Bergkvaras historia både är unik och
representativ för ”godsutvecklingen” i Sverige. Under seklernas lopp har godset dessutom
genomgått ett stort antal förändringar som kommit att påverka kulturlandskapet. Landskapet
runt Bergkvara är fyllt med lämningar från skilda tider. Det som kanske skiljer ett gods som
Bergkvara från andra gods och vanliga byar är att de förändringar som skett ofta var av ovanligt
genomgripande karaktär och att det i flera fall innebar att spåren av tidigare verksamheter kom
att bevaras i landskapet på olika sätt. Ett av de unika karaktärsdragen kring Bergkvara handlar om
att det inom ett relativt begränsat område går att återfinna spår efter hur människor inom godsets
ram utnyttjat landskapet och hur detta nyttjande förändrats över tid. Dessa förändringar har i
många fall även på ett genomgripande sätt påverkat människors sociala relationer. Ett förändrat
markutnyttjande ledde i vissa fall till att spåren av tidigare mänskligt liv kom att bevaras för
framtiden. Ett sådant exempel är bytomten i Långstorp, där omläggningen av driften, från landbor
till plattgård fick som konsekvens att gårdarna avhystes och bytomten blev betesmark. Som ett
resultat av dessa förändringar under 1800-talet kan vi idag fortfarande besöka Långstorps by och se
var de olika husen har legat (fig. 12). På detta sett kan man på Bergkvaras marker i princip återfinna
spår i landskapet efter de senaste 5-600 årens samhälleliga utveckling koncentrerade inom ett
förhållandevis litet område.
Topografin i området karaktäriseras precis som de centrala delarna av Värend i övrigt av ett
drumlinliknande landskap med nord-sydligt löpande åsryggar och höjdplatåer som åtskiljs av
mellanliggande våtmarker. Kvälleberg med sina ca 220 m ö h utgör höjdpunkten i området,
där nivåerna annars pendlar mellan 175- 200 m ö h. Det är till åsryggarna och höjdpartierna i
landskapet som bebyggelse och odlingsmark lokaliserats i alla tider. Det är här man till största
delen återfinner fornlämningar och den historiskt kända bebyggelsen och dess brukningsmark.
Våtmarkerna har ofta nyttjats för slåtter och bete. Området genomkorsas av Mörrumsån, eller
Helige å, som från Helgasjön via Räppe når Bergkvarasjön, innan den via Kråkesjön, Gemlasjön
och Furen når sjön Salen.
Vattnets och vattenkraftens betydelse för Bergkvaras utveckling kan knappast överskattas. Av den
tidigare framställningen har framgått att den industriella verksamheten som varit knuten till godset
helt har förlitat sig på vattnet som kraftkälla. Vattenkraft har drivit kvarnar, sågar, smedjor och
manufakturer och ger fortfarande elkraft. Den goda tillgången till vattenkraft är sannolikt en orsak
till varför Bergkvara kunnat utvecklas och bevaras som storgods. Det idag strömmande vattnet
under bron vid Örsled och de ”industriella” lämningar som finns där är således av avgörande
betydelse för förståelsen av Bergkvara.
När det gäller kommunikationen i landskapet har vattnet dock sannolikt varit mindre betydelsefullt,
speciellt för mer omfattande transporter av gods, i alla fall före tillkomsten av Räppe kanal och
introduktionen av ångbåtstrafik på Helgasjön under 1800-talet. Under medeltid och fram till 1800talet var landtransporter av människor och gods dominerande. Idag genomkorsas och inramas
Bergunda socken av tre huvudvägar, riksväg 23 från Växjö söderut mot Malmö, riksväg 25 västerut
mot Halmstad och riksväg 30 norrut mot Jönköping. Alla tre vägarna har långa historiska rötter,
antingen i nuvarande sträckning eller i en något annorlunda sträckning. Dagens riksväg 23 har
säkerligen existerat i ungefärligen samma sträckning som idag åtminstone sedan vikingatid. Längs
med nuvarande väg ner till Huseby finns åtskilliga sträckor av äldre landsvägar bevarade vid sidan
av dagens riksväg. Den höga åldern på denna väg visas både av att vägsträckningen finns med
redan på 1600-talets häradskarta, men också av att den kantas av milstenar och förhistoriska
gravfält, exempelvis vid Marklanda by. Äldre kartor visar även att en landsväg västerut passerade
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Fig 22. Äldre vägar och torp i början av 1700-talet. Blått markerar äldre vägsträckningar enligt 1720 års karta. Lila symboler
markerar gårdar och röda symboler är torp under Bergkvara vid denna tid.
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över Kvälleberg redan under tidigt 1700-tal. Även vägen mot Jönköping existerade vid denna tid
(fig. 22).
Bergkvara har således haft ett fördelaktigt kommunikativt läge i anslutning till nord-sydliga och
öst-västliga kommunikationsstråk med lång historisk kontinuitet. Även om ingen av landsvägarna
direkt passerade herrgården, måste dess kommunikativa läge ändå sägas ha varit mycket gott.
Tillkomsten av järnvägen och stationen i Räppe på 1860-talet bidrog till att ytterligare förbättra ett
redan gott kommunikativt läge. Den långa historiska kontinuiteten på vägarna gör också att man
inte kan säga att riksväg 23 där den passerar genom riksintresseområdet skulle utgöra ett påtagligt
ingrepp i detsamma. Visserligen utgör vägen med sin trafik en barriär för vandraren i landskapet,
men samtidigt existerade denna kommunikationsled här redan innan Bergkvara kom till som gods,
varför man inte kan hävda att vägen i sig allvarligt skadar riksintresset.
På samma sätt måste man se på järnvägen. Även denna bildar en barriär i landskapet och delar
riksintresseområdet i en nordlig och en sydlig del. Järnvägens betydelse för godsets utveckling
under slutet av 1800-talet gör dock att den idag tillsammans med stationen i Räppe måste ses som
en ”historisk lämning” av största betydelse.
Det finns även en del sentida ingrepp av en karaktär som kraftigt påverkar landskapsbilden. På
ömse sidor om den norra delen av riksintresset finns dels en bergtäkt vid Kvälleberg, dels en
bergtäkt vid Bjälkudden. De båda bergtäkterna sammanbinds av en bred ”motorväg” anpassad för
tunga transporter. Vägen går igenom torplandskapet i riksintressets norra del och dess anläggande
har inneburit att ett par torp kommit att rivas och deras gamla odlingsmarker att helt växa igen
(torpen Björka, Nyatorp). Samtidigt som bergtäkterna och vägen innebär allvarliga ingrepp i
miljön, bidrar även de till godsets överlevnad genom arrendeinkomster. Hade mer hänsyn tagits
till kulturmiljön kunde dock framför allt förbindelsevägen mellan brotten kunnat utformas på ett
skonsammare sätt.

Fig 23. Ekonomibyggnaderna på Bergkvara. I fonden syns ICA-skylten på en av lagerbyggnaderna i
Räppe, ett påtagligt och påträngande visuellt intrång i riksintresset. Foto från söder. M Hansson.
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Fig 24. Fornlämningar väster om Växjö markerade som blå punktobjekt och vita skrafferade ytor. De miljöer som särskilt nämns i
texten är markerade.
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Även den kraftledning som går genom det öppna odlingslandskapet norr om herrgården innebär
ett påtagligt visuellt ingrepp i landskapsbilden som negativt påverkar riksintresset. Detsamma måste
sägas gälla ICA:s och KF:s stora lager i Räppe. Dessa ligger visserligen utanför riksintresseområdet,
men är visuellt sett mycket påtagliga i landskapet. Står man vid herrgården och blickar upp längs
de monumentala ekonomibyggnaderna får man ICA:s stora namnskylt i blickfånget (fig. 23). Även
när man färdas genom allén från herrgården mot Räppe är dessa stora fyrkantiga lådor mycket
påtagliga i landskapsbilden och de måste sägas skada riksintresset.
Landskapet kring Bergkvara rymmer förutom minnen från godsepoken även betydligt äldre
lämningar. Bergunda socken ligger i de centrala delarna av Värend som sannolikt tillhör de mest
fornlämningsrika i landet (fig. 24). I området runt och mellan de stora sjöarna Åsnen, Salen,
Helgasjön och Rottnen återfinns en stor mängd fornlämningar från stenålder och framåt. I detta
område har människor i princip alltid bott sedan de en gång tog landet i besittning.
Även Bergunda socken är rikt på fornlämningar, alltifrån hällkistor från yngre stenåldern, stora
gravrösen från bronsåldern samt gravfält från järnåldern (Hansson 2004). Stora ytor täcks även av
fossil åkermark från brons- och järnålder. Fornlämningslokalerna är många gånger komplexa och
rymmer lämningar med stort tidsdjup, vilket exemplifieras av de undersökningar som gjorts vid
Räppe för ett planerat industriområde. Inom exploateringsområdet, som till stora delar omfattas
av ett område med fossil åkermark, återfanns lämningar i form av gravar, boplatslämningar,
åkerbrukslämningar samt lämningar efter kult från olika perioder av stenåldern, bronsåldern och
järnåldern (Lindman 2004).
En liknande mycket komplex och för länet närmast unik fornlämningslokal finns vid Stora
Hammaren, vid korsningen mellan riksväg 23 och Gemlavägen. Inom ett område med fossil
åkermark återfinns här ett flertal gravar i form av rösen och stensättningar samt en för länet
mycket ovanlig husgrund av s.k. kämpagravstyp. Denna typ av husgrunder förekommer annars
huvudsakligen på Öland och Gotland. En undersökning på 1930-talet visade att även en del mindre
rösen, som vanligtvis brukar klassas som röjningsrösen innehöll begravningar (Hansson 2004:7).
Oavsett rikedomen på fornlämningar och bortsett från dessas stora vetenskapliga värde har de
dock med en handfull undantag (ruinen, stenvalvsbroar, kvarnlämning, torplämning), inget med
själva riksintresset Bergkvara att göra. Huvuddelen av områdets fornlämningar var fornlämningar
redan när godset etablerades i Bergkvara och har därför inget direkt med dess verksamhet att göra,
även om de självfallet tillför området ytterligare en kulturhistorisk dimension. De svarar snarare för
ett eget värde i sig och skyddas också av en egen lagstiftning.
Landskapet kring Bergkvara innehåller även stora biologiska kulturvärden, vars förekomst ofta är
kopplade till områdets kulturhistoria. Grovstammiga lövträd förekommer exempelvis på flera håll
på godsets marker och bidrar till att ge landskapet dess karaktär vid sidan om att de i sig själva
är bevarandevärda. Samspelet mellan kultur- och naturvärden är allmänt förekommande. Många
gånger är existensen av en speciell naturtyp ett resultat av att landskapet brukats på ett speciellt sätt.
Inte minst betesmarkernas naturvärden kan ses som kulturskapade.

DET SOCIALA LANDSKAPET OCH DESS FÖRÄNDRINGAR
Landskapet speglar de förändringar som skett och sker i människors levnadsvillkor. I ett
godslandskap som Bergkvara, med en stor jordägare med makt och resurser, blir dessa förändringar
än mer påtagliga och kanske än mer genomgripande. Detta avspeglas bl. a. genom olika
generationer historiska kartor som kan tas som utgångspunkt för landskapets förändringar och
godsets utseende vid skilda tider.
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I Bergkvaras godsarkiv förvaras en odaterad men detaljerad karta över gårdens centrala delar som
sannolikt stammar från början av 1700-talet (fig. 25). Gårdens struktur på kartan överensstämmer
med strukturen på en äldre karta från 1674 som också finns i arkivet. Möjligen har den yngre
kartan tillkommit i samband med von Otters köp, eftersom den redovisar läget för en ny ladugård
som en kringbyggd fyrlängad anläggning ungefär på platsen för dagens ekonomibyggnader. Kartan
ger en god bild av Bergkvaras utseende före von Otters omgestaltning och uppförandet av en ny
huvudbyggnad. Den motsvarar sannolikt i grova drag bilden av det senmedeltida Bergkvara. Kartan
visar att stenhuset ursprungligen legat bakom två vallgravar, där den inre vallgraven i anslutning
till stenhuset fortfarande finns kvar. På kartan var denna avsnörd och fungerade som fiskdamm.
Utanför den inre vallgraven låg mangården där dåtidens sätesbyggnad, kök och brygghus var
placerade. Mangården avgränsades mot fastlandet av ett smalt dike. En notering på kartan nämner
att diket var ”en grav av gammalt”. Grav är en äldre beteckning för vallgrav. Väster om mangården
låg statgården med diverse bodar, badhus, fatabur och kölna. Norr om mangården låg en inhägnad
trädgård vars centrala delar var indelade i fyra regelbundna kvadrater enligt renässansens mönster.
Här låg även ett lusthus. Öster om trädgården, nära sjökanten fanns ytterligare två fiskdammar.
Norr om trädgården låg den gamla ladugården med stall, logar, fähus, fårhus och ladugård. Den
gamla ladugården, sannolikt platsen för medeltidens ladugård låg således ungefär strax norr om
nuvarande trädgårdsmästarbostaden.

Fig 25. Bergkvara i början av 1700-talet. Karta i Bergkvaras godsarkiv. A =
stenhuset B = sätesbyggnad C = kök D = bodar E = brygghus/bodstuga F
= kölna I = fatabur K = badhus O = sik-dammar. Bearbetning M. Hansson.
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Kartans struktur överensstämmer med den som återfinns på 1674 års karta. Detta innebär att
tidigare uppgifter om att stora utfyllnader av nuvarande trädgården skedde under 1700-talet,
då sanka marker öster om gården skulle ha fyllts ut inte stämmer (se Larsson 1974:100). Den
nuvarande parkens rötter är betydligt äldre än 1700-talet och sannolikt skapades trädgården i sin
första form på denna plats redan på medeltiden. De utfyllnadsarbeten som gjordes under 1700-talet
gällde sannolikt endast de två fiskdammarna vid sjöstranden i öster.
Fiskdammar är för övrigt en intressant företeelse som ofta förekommer i anslutning till
aristokratiska residens (Hansson u. å.). Färsk fisk var en viktig ingrediens på aristokratins matsedel,
särskilt som fisk under medeltiden kunde ätas under de många och återkommande fastorna. I det
kontinentala Europa, som ofta var betydligt mindre rikt på sjöar än Skandinavien var tillgången
till färsk fisk begränsad och blev en fråga om status. I exempelvis England återfinns fiskdammar
ofta på prominenta lägen framför medeltida residens och även borgarnas vallgravar utnyttjades
ofta som fiskdammar. I det sjörika Sverige kan tillgången till färsk fisk inte på samma sätt sägas ha
varit begränsad, även allmogen hade möjlighet att genom fiske förse sig med fisk. Förekomsten av
fiskdammar på Bergkvara kan dock ses som ett exempel på en anpassning till medeltidens rådande
aristokratiska ideal. Fiskdammar skulle finnas vid ett residens, oavsett om behovet var verkligt eller
inte, för att man skulle nå upp till tidens ideal.
När det gäller godset som helhet finns ett flertal äldre kartor som visar hur landskapet förändrats. I
det här fallet har kartor över godset från 1674, 1720 och 1858-61 studerats översiktligt. Detsamma
gäller även en storskifteskarta över Bergunda by från 1792. För en bild av 1900-talets utveckling har

Fig 26. Utsnitt över 1792 års storskifteskarta över Bergunda bys inägor. Gult markerar åkermark.
Bearbetning M. Hansson. LMV akt F12-5:1. Fri skala.
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de ekonomiska kartorna från 1950- och 1980-talen samt den digitala Fastighetskartan från ca 2000
studerats. Härigenom framkommer tydligt hur vissa strukturer i landskapet, exempelvis vägnätet,
har djupa historiska rötter. I andra fall kan den kraftiga omvandlingen av landskapet som tar fart
under 1800-talet och sedan accelererar tydligt urskiljas. Här finns inte plats för att beskriva dessa
förändringar i detalj, men det står klart att mycket av det landskap som idag möter betraktaren
kring Bergkvara är resultatet av de nyodlingar och dikningar som startades under 1800-talets mitt.
Utvecklingen i Bergunda by kan här fungera som exempel. En jämförelse mellan storskifteskartan
från 1792 och godskartan från 1858-61 tydliggör den enorma odlingsexpansion som skedde
under de mellanliggande åren (fig. 26, 27). Genom dikning och nyodling närmast fördubblades
den odlade marken under den aktuella tidsperioden. Betydelsen av 1800-talets agrara revolution,
för dåtidens människor och för det kulturlandskap som återfinns idag, kan knappast överskattas.
Stora delar av de landskapselement som återfinns i Bergkvaraområdet, stenmurar, stentippar,
odlingsmark, dikningar m. m. är ett resultat av agrar verksamhet under framför allt andra halvan av
1800-talet.
Samtidigt finns det delar av dagens odlingsmark som sannolikt varit permanent odlad sedan tidig
medeltid. För Bergundas del gäller detta exempelvis de centrala delarna av åkermarken i anslutning
till den nord-sydligt gående landsvägen genom byn. Ur kulturhistorisk synvinkel är hävd av mark
med lång odlingskontinuitet betydelsefull och fortsatt hävd av denna typ av mark bör prioriteras.
Kartmaterialet avslöjar även vägnätets ålderdomliga struktur (fig. 22). Redan på häradskartan över
Kinnevalds härad från 1661 har ”riksväg 23” i princip samma sträckning som idag.

Fig 27. Utsnitt över 1858-61 års karta över Bergunda by. Gult markerar åkermark. Notera
åkermarkens stora expansion jämfört med föregående bild. Bearbetning M. Hansson. Bergkvara
godsarkiv BI:4. Fri skala.
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Denna sträckning kan följas mer i detalj på kartor från 1720 och 1858-61. I dagens landskap
kan ett flertal delar av denna äldre vägsträckning som ej längre är i bruk återfinnas, exempelvis i
betesmarken öster om Örsleds kvarn. Denna vägdel användes fram till senaste ombyggnaden av
riksväg 23 på 1950-talet.
När man går den gamla landsvägen genom betesmarken vid Örsled, når man också den
ursprungliga ”infarten” till Bergkvara från landsvägen. Från den senare går en väg rakt västerut
ner mot Örsleds kvarn som nås efter passage över en stenvalvsbro med tre valv (RAÄ 30). Vid
Örsled låg Bergkvaras industriella hjärta fram till 1800-talets mitt. Då låg här förutom kvarnen
även en smedja och en skinnstamp. På den östra sidan av ån låg då ”Örsleds fabrik”, den gamla
Otterströmmens manufakturverk (fig. 15). All industriell verksamhet nyttjade vattenkraften, något
som lämningar efter dammvallar och andra anordningar i åfåran fortfarande minner om.
Läget för den industriella verksamheten kan delvis förklara den något omotiverade ”böj” i en
västlig båge som landsvägen gjorde vid passagen av infarten mot Bergkvara. Ur topografisk
synvinkel finns inget som motiverar att landsvägen ska göra denna kraftiga böj åt väster. 1950-talets
rätning av vägen innebar att denna böj rätades ut och vägen fick en mer ”naturlig sträckning”.
Betydelsen av Örsled som industriellt centrum är sannolikt en orsak till varför vägen kom att dras
så långt åt väster. Råvaror och produkter skulle både fraktas dit och därifrån varför närhet till
landsvägen var en fördel. Men sannolikt fanns även andra orsaker till vägens dragning i landskapet.
Tidigare gick landsvägen på kanten av höjdplatån ovan ådalen och sannolikt var det höga stenhuset
på Bergkvara synligt i fjärran för resande som passerade förbi på landsvägen. Så är fallet än idag
när man färdas till fots från gamla landsvägen nerför backen mot Örsled på infartsvägen mot
Bergkvara. Bakom Örsleds kvarn kan stenhusets murar anas, i alla fall vintertid när träden ej bär
löv (fig. 28). Om man tänker sig att man under medeltiden höll vegetationen låg på ömse sidor

Fig 28. Utsikt mot Bergkvara från gamla infarten i öster. Bakom trädens grenverk norr om kvarnbyggnaden skymtar
stenhuset. Foto från öster. M. Hansson.
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av Bergkvarasjön, samtidigt som kvarnen inte som idag var en trevåningsbyggnad, har stenhuset
med anslutande byggnader varit synliga, både för en förbipasserande på landsvägen och för en
annalkande besökare till Bergkvara. När man passerade förbi Bergkvara såg man det mäktiga
stenhuset i fjärran och hela tiden när man närmade sig Bergkvara hade man stenhuset i blickfånget
på andra sidan sjön (fig. 29). Stilla dagar speglades stenhuset i vattnet och blev nästan dubbelt så
stort. Bergkvara är därmed ett exempel på den typ av planerade landskap som är karaktäristiska
runt aristokratiska residens i Europa redan under medeltiden. Här har estetiska överväganden
och utnyttjandet av siktlinjer och vattenspeglar varit legio. Tidigare har denna typ av ornamentala
landskap främst förknippats med renässansen och barocken, men det är tydligt att detta är något
som sker redan under medeltiden. Bergkvara är i dagsläget ett av få kända svenska exempel på detta
(Hansson u. å.).
Därmed får komplexet kring Örsled, vägnätet och det öppna landskapet kring Bergkvara gård
ytterligare en dimension. Denna dimension förstärks ytterligare när man betraktar landskapet
närmast gården. Betraktar man någon av de många kartorna över Bergkvara, alltifrån den äldsta
från 1674 fram till idag, slås man av hur isolerad gården Bergkvara ligger i landskapet norr om
sjön. Bortsett från den verksamhet som kan knytas direkt till gårdens centrum, saknas annan
bebyggelse i gårdens direkta närhet. Torpen och de närmaste byarna återfinns en bra bit ifrån
gården. Bergkvara omges av ett storskaligt odlings- och beteslandskap där tillfartsvägarna kantas
av alléer. En resenär mot Bergkvara märker redan innan man kommer fram till gården att man
nalkas något speciellt. Alléer, monumentala ekonomibyggnader och storskaliga odlingsmarker är

Fig 29. Principskiss som visar siktlinjen från infarten mot Bergkvara, över kvarnen
och sjön mot stenhuset.
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typiska kännetecken för ett herrgårdslandskap. Samtidigt innebär detta att själva gårdens centrum
ligger ensam och isolerad från övrig bebyggelse i landskapet. Bergkvara precis som många andra
herrgårdar i Europa, omges av en ”frizon” tom på bebyggelse. En rumslig isolering bidrog till
att distansera aristokratin från andra grupper i samhället. Torparna och landborna hann fundera
mycket medan de vandrade den långa vägen till herrgården för att utföra sina dagsverken. Även
andra besökare kunde medan de närmade sig herrgården se de stora åkerarealerna, beundra
alléer och parkanläggningar. Den rumsliga isoleringen bidrog till att öka godsägarens status och
befästa dennes ställning i samhället. Detta är ett förhållande som återfinns runt om i Europa
(Hansson u.å.). I Bergkvaras fall är detta mycket tydligt. Den ”tomma” centrumzon som finns runt
herrgården är oerhört betydelsefull för förståelsen av Bergkvara som ett herrgårdslandskap. I denna
återfinns element som anknyter till ett herrgårdslandskap, men zonen bidrar i sig själv till att skapa
ett aristokratiskt landskap. Den är således av största betydelse för Bergkvara som riksintresse.
Den karta över herrgården från tidigt 1700-tal som nämndes tidigare visar även andra dimensioner
på aristokratins rumsliga isolering (fig. 25). De förnämsta byggnaderna återfinns bakom vallgravar,
vilka förutom ett visst militärt skydd även var symboliska avgränsningar av skilda sociala rum.
Herrskapets isolering och distansering blir tydlig, både på själva gården och i landskapet i stort.
Denna isolering har i Bergkvaras fall även fortsatt efter döden. Herrskapet på Bergkvara är
begravda vid Bergunda kyrka, efter 1825 års ombyggnad av kyrkan i ett gravkor i den medeltida
sakristian. Under senare delen av 1800-talet och 1900-talet har familjen begravts i ett särskilt
inhägnat område i kyrkogårdens sydvästra hörn (fig. 30). Förutom en separat gravplats hade
herrskapet till Bergkvara en speciell herrskapsläktare i södra korsarmen inne i kyrkan (fig. 39).
Denna tillkom vid 1820-talets ombyggnad och bekostades av Bergkvaras ägare. De sociala
skillnaderna mellan olika grupper i samhället uttrycktes således både i landskapet, arkitekturen,
kyrkan och efter döden.
Landskapet runt Bergkvara visar också tydligt aristokratins strävan att omforma landskapet. Idag
är exempelvis alléerna karaktäristiska inslag i herrgårdslandskapet. Dessa är dock huvudsakligen
en sen företeelse. Av kartorna från 1720 och 1858-61 framgår exempelvis att allén norrut från
herrgården till Stora Räppe inte existerade 1720, men att den har nått ungefär halvvägs till
Räppe vid 1800-talets mitt (fig. 11, 31, 32). Överhuvudtaget finns på Bergkvaras marker otaliga
exempel på de förändringar som godsets ägare initierat i olika syften. Under 1800-talet kommer
de tidigare byarna Ask, Marklanda, Långstorp och Bergunda att avhysas och ersättas med
större brukningsenheter, medan de tidigare landborna fick flytta eller bli torpare. Antalet torp
ökar också kraftigt under samma tid och stora dikningsföretag genomförs. Dessa åtgärder var
ekonomiskt viktiga och effektiviserade jordbruket, men de var inte enbart ekonomiskt betingade.
Vissa satsningar, exempelvis etablerandet av alléer, gjordes snarare i syfte att förstärka Bergkvara
som herrgårdslandskap och anpassa godset till tidens krav på ett aristokratiskt landskap (jmf.
Fernlund 1996). Det fanns även sociala skillnader mellan var olika saker utfördes. Exempelvis
visar kartan från 1858-61 att dikningar av åkermark framför allt gjordes på åkermark under de
nya plattgårdarna, exempelvis på Långstorp, medan torpens åkrar var mer opåverkade av den nya
tidens teknik (jfr fig. 33 och 34). Här hade torparna sannolikt varken tid, kunskap eller resurser till
denna typ av modernisering. Även i denna del av herrgårdens verksamhet kan sociala skillnader i
landskapet återfinnas.
Landskapet kring Bergkvara rymmer inte bara lämningar efter godsägarnas värld, även om det
är lätt att bländas av denna eftersom det är den som tydligast lämnat spår efter sig. I den norra
delen av riksintresseområdet påträffas lämningarna efter ett mer anonymt, men icke desto mindre
betydelsefullt landskap för förståelsen av Bergkvara. Här återfinns lämningar efter ett flertal torp,
som Bäckafälle, Grinden och Björka. En del av dessa är idag helt försvunna medan andra hyrs ut
som bostäder.
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Fig 30. Släkten Posses inhägnade gravar på Bergunda kyrkogård. Foto från nordost. M. Hansson.

Fig 31. Utsnitt ur 1858-61 års karta över Bergkvara herrgård. Gult markerar åkermark.
bearbetning M. Hansson. Bergkvara godsarkiv BI:4. Fri skala.
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Gemensamt för hela detta torppräglade landskap är dock att torpens åkrar nästan helt planterats
med gran. Men under granarna kan spåren efter torparnas åkrar återfinnas. De små steniga
torpåkrarna med sina odlingsrösen utgör markanta kontraster till de storskaliga åkrarna runt
herrgården. Kontrasten mellan torpens och herrgårdens åkrar både storleksmässigt och
utseendemässigt avspeglas även i skillnaderna i den bebyggda miljön mellan torpen och herrgården.
I de norra delarna av riksintresseområdet finns således lämningar efter ett helt annat socialt
landskap jämfört med det i herrgårdens centrum.

Fig 32. Allén från herrgården och norrut mot Räppe. Foto från söder. M Hansson.

Torplandskapet är sannolikt också det mest hotade landskapet på Bergkvara och det som redan
påverkats mest av förändringarna under 1900-talet. Flera torp är rivna, åker- och ängsmarken är
skogsplanterad och genom området går den breda förbindelsevägen mellan de två stenbrotten
(fig. 34-38). Även stenbrottet vid Kvälleberg har påtagligt påverkat landskapet. Just skillnaden
mellan torpens småskaliga och herrgårdens storskaliga landskap är viktig för förståelsen av
herrgårdslandskapet och de sociala relationer som detta avspeglar.
Ytterligare en aspekt som är påtaglig i landskapet runt Bergkvara är spåren efter gångna tiders
industriella verksamhet. Dessa återfinns i anslutning till vattendragen då vattnet utgjorde den
naturliga kraftkällan. Inom riksintresseområdet framstår då området vid Örsleds kvarn som det
mest betydelsefulla. Här kan förutom kvarnen även lämningar efter Otterströmmens manufaktur
anas på åns östra sida (fig. 15). Ett annat lika betydelsefullt industriområde låg vid Räppe. Här fanns
järnvägsstationen, bryggeriet, sågen och stärkelsefabriken, Räppe hamn och kanal. Detta område
ligger idag utanför riksintresseområdet, men Räppes betydelse för utvecklingen av det moderna
Bergkvara är odiskutabel. Flera av industrilokalerna är fortfarande fyllda med verksamhet. Räppe
såg är fortfarande en livaktig industri, där den gamla sågen med sina inventarier och maskineri från
1900-talets början fortfarande är intakta. Räppe stärkelsefabrik existerar fortfarande om än under
annat namn och med annan produktion. Att säkerställa industriarvet i Räppe så att dess koppling
till godset framstår tydligare än idag blir en framtida uppgift för kulturmiljövården.
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Fig 33. Utsnitt ur 1858-61 års karta över Långstorp. Notera de stora åkerarealerna med sina diken.
Bergkvara godsarkiv BI:4. Bearbetning M. Hansson. Fri skala.

Fig 34.Torpen i riksintresseområdets norra del. utsnitt ur 1858-61
års karta. gult markerar åkermark. Notera skillnaden i åkermarkens
utseende jämfört med plattgården Långstorp (fig 33). Bergkvara
godsarkiv BI:4. Bearbetning M. Hansson.Fri skala.
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Fig 35.Torpet Bäckafälle vars historia går tillbaka till 1700-talet. Foto från söder.
M. Hansson.

Fig 36. Läget för det försvunna torpet Ilhemmet kan återfinnas under granarna. Foto från öster. M. Hansson.
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Idag är det endast bryggeriet i Räppe som ligger inom riksintresseområdet. Men för förståelsen av
Bergkvaras industriella arv är Räppeområdet en viktigt nyckel.
Landskapet runt Bergkvara är således fyllt med lämningar som berättar om människors sociala
relationer under skilda tider. De mest påtagliga lämningarna minner om herrskapet på Bergkvara
och deras liv och verksamhet, medan mer anonyma och kanske mer hotade lämningar påminner
om torpares, hantverkares och landbors liv. De människor som levde sina liv kring Bergkvara rörde
sig ofta i skilda sociala rum, men ibland kom de alla att mötas. Även i sådana rum, som i kyrkan,
återspeglades samma sociala relationer som i landskapet i övrigt. Kyrkans senmedeltida västtorn
följt av 1820-talets herrskapsläktare var påtagliga bevis för Bergkvaras överhöghet i socknen och
till och med över kyrkan. Det är intressant att notera att företeelsen att uppföra västtorn vid kyrkor
som manifestationer över enskilda individer eller familjer, främst är en företeelse som sker under
tidig medeltid. Detsamma gäller traditionen med herrskapsläktare som också har tidigmedeltida
anor (fig. 8, 39). I båda dessa fall har herrskapet på Bergkvara tagit upp gamla aristokratiska
företeelser för att manifestera sin status i samtiden, århundraden efter det att de egentligen gått ur
bruk.

Fig 37.Torpen i riksintresseområdets norra del på 1950 års ekonomiska karta. Notera att
flera torp tillkommit sedan 1860-talet. Fri skala.
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Herrskapet till Bergkvara markerade sin sociala överhöghet genom en mängd landskapselement
som ståtliga byggnader, alléer och genom att låta genomföra genomgripande förändringar i
landskapet. Sockenborna i Bergunda framstår ofta som anonyma och fogliga undersåtar till godset,
men ibland kan deras ofta fåfängliga motstånd synas. Detta blir exempelvis tydligt under 1800talet när socknen ska lösa frågan om skola och fattigvård. Redan 1776 hade Salomon von Otter
donerat en summa pengar till Bergunda och Öja socknar för byggandet av ett gemensamt skoloch fattighus. Sockenborna i Öja tackade dock nej till pengarna, eftersom man såg detta som ett
intrång på deras självständighet. Sockenborna i Öja var långtifrån lika beroende av godset som
grannarna i Bergunda. Bygget kom därför aldrig till stånd. I Bergunda socken rasade under slutet
av 1800-talet en infekterad strid mellan greve Posse på ena sidan och kyrkoherden och en del andra
framstående sockenbor på den andra (Aronsson 1999). Här finns inte plats att redogöra för denna
strid med alla överklaganden, vilka till och med kom att refereras i Smålandsposten, men man kan
konstatera att även sådana ”oskyldiga” byggnader som skolhus och fattighus kan avslöja sociala
spänningar i lokalsamhället. Under andra halvan av 1800-talet efter kommunalreformen innehade
greven på Bergkvara egen majoritet på kommunalstämman men trots detta kunde sockenborna
vara motsträviga, vilket vittnar om sprickor i det som från Bergkvaras horisont sannolikt sågs som
naturliga och självklara förhållanden.

Fig 38.Torpen i riksintresseområdets norra del på 1980 års ekonomiska karta.
Ett antal torp har försvunnit och åkermark har planterats igen. Sedan dess har
ytterligare torp försvunnit t ex Björka. Fri skala.
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Både det materiella och immateriella landskapet i Bergunda socken var således fyllt med sociala
spänningar och relationer av olika slag som fortfarande kan identifieras. Ovan har fokus legat på
att lyfta fram vertikala relationer mellan godset och dess ”undersåtar”, men liknande relationer
har självfallet även existerat horisontellt i lokalsamhället, mellan landbor och torpare, tjänstemän
och hantverkare. Dessa relationer är kanske möjligen inte lika tydliga i landskapet, men en mer
detaljerad studie skulle även identifiera dessa, exempelvis i form av skillnader i den bebyggda miljön
och materiella kulturen mellan gårdar och torp.

Fig 39. Interiör från Bergunda kyrka. Notera herrskapsläktaren ovan sakristian i söder. Foto M. Hansson.

RIKSINTRESSET BERGKVARA - KARAKTÄRISTIK, ANALYS
OCH BESKRIVNING
Ovanstående genomgång har förhoppningsvis visat hur mångfacetterat och komplext riksintresset
Bergkvara är. Bergkvara har utvecklats från att under senmedeltid ha varit ett gods av internationell
betydelse till att bli ett gods fast förankrat i lokalsamhället. Landskapet kring Bergkvara innehåller
en mängd element som både talar om kontinuitet och förändring. Mycket av dagens landskap får
dock sägas vara ett resultat av den utveckling som skedde under 1800-talet, då torpbebyggelsen
expanderade på landbogårdarnas bekostnad, samtidigt som nyodlingen var omfattande, bl. a. som
en följd av dikningsföretag. Medan många landskapselement vittnar om de förändringar landskapet
och dess människor genomgått, står själva godset i centrum för det kontinuerliga. Bergkvara har
fungerat som centrum i ett storgods under minst 600 år och det allra viktigaste för riksintressets
utveckling är att detta förhållande fortsätter. Den stora utmaningen ligger i att utveckla godset utan
att dess historiska rötter utplånas eller förvanskas.
En kulturhistorisk analys av landskapet kring Bergkvara visar att detta kan indelas i fyra zoner
som var och en karaktäriseras av skilda företeelser. Denna zonindelning är tänkt att avspegla de
olika verksamheter som karaktäriserat skilda delar av riksintresset. I flera fall kan de olika zonerna
överlappa varandra.
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Först av allt har vi centrumzonen (fig. 40). Denna omfattar herrgårdscentrumet med dess bebyggda
miljö, men även ett större område runt detta som karaktäriseras av sin avsaknad av permanent
bebyggelse. Här återfinns de storskaliga odlings- och betesmarkerna runt herrgården, vilka skarpt
kontrasterar mot torpens småskaliga åkrar. Centrumzonen karaktäriseras av ett flertal aristokratiska
element, inte bara kring herrgården med dess monumentala arkitektur utan även av alléer och
park. Centrumzonen kan sägas vara utformad så att en annalkande besökare ska bli mer och mer
medveten om den sociala statusen hos den man ämnar besöka. Detta organiserade aristokratiska
landskap har i fallet med Bergkvara tydliga medeltida rötter, vilket gör det förhållandevis unikt för
nordiska förhållanden. Även frånvaron av annan verksamhet eller bebyggelse i centrumzonen är i
sig ett aristokratiskt element, eftersom det bidragit till att isolera aristokratin från andra grupper i
samhället. Medan torparen vandrade från sitt torp till herrgården för att fullgöra sina dagsverken,
var avståndet från torpet till herrgården ytterligare en av flera påminnelser om samhällets sociala
skillnader. Här återfinns ”maktlandskapets” alla attribut, ruinen, herrgården, monumentala
ekonomibyggnader, alléer, park och trädgård. Fram till början av 1700-talet bidrog även
reminiscenserna av de två medeltida vallgravarna till att fysiskt avskilja och ”försvara” herrskapet
från andra.
Centrumzonen är av största betydelse för förståelsen av Bergkvara som storgods. Landskapet kan
tydligt karaktäriseras som ett maktlandskap. Att herrgården fortsatt kommer att ha en ”isolerad”
position är av största vikt för att bevara platsens aristokratiska karaktär. Landskapets ”tomhet”
i anslutning till herrgården är av största kulturhistoriska värde och befintliga etableringar i
Räppe har redan allvarligt inkräktat på detta. Detsamma gäller det eventuellt framtida planerade
industriområdet väster om nu befintliga vid Räppe. Om detta förverkligas kan ytterligare ett visuellt
påträngande intrång komma att göras i centrumzonen. Ur kulturhistorisk synvinkel borde detta nya
industriområde möjligen inte komma till stånd.
Runt centrumzonen återfinns övriga tre zoner som karaktäriseras av olika socio-ekonomiska
förhållanden. By- och gårdszonerna återfinns på de platser där antingen en mer samlad
bybebyggelse återfanns fram till dess att byarna under 1800-talet ersattes med plattgårdar, eller
på platser där landbogårdar låg i äldre tid (fig. 41). Zonerna har markerats över de områden där
gårdarna samt huvuddelen av deras inägomark låg. Med all brukningsmark inräknad omfattade
byarna dock betydligt mer mark. Byarna och gårdarna befolkades av godsets landbor, vilka i socialt
hänseende hade en mellanställning mellan godsherren och torparna. Antalet landbor minskade med
början under slutet av 1700-talet och nästan alla byar under godset i Bergunda socken kom mer
eller mindre att försvinna under 1800-talets lopp. By- och gårdszonerna kan tidigare till viss del
sägas ha karaktäriserats av en mer samlad gårdsbebyggelse, omgiven av större områden med öppen
odlingsmark. Byarnas odlingsmark har ofta lång odlingskontinuitet och ligger på den mark som
bäst lämpar sig för odling. Gårdarnas innehavare brukade till vissa delar byns marker gemensamt
och gemensamma spörsmål avgjordes på byastämman. Tidvis kunde enstaka gårdar ha andra
ägare än Bergkvara, varför byarna ibland inte var helt kontrollerade av godset. Idag återstår inte
mycket äldre bebyggelse i dessa zoner eftersom byarnas gårdar oftast avhysts. De äldre gårdslägena
finns dock kvar som fornlämningar, och större öppna odlingslandskap, som vid Marklanda och
Bergunda visar grovt sett omfattningen av 1800-talets odlingslandskap.
Då byarna kom att ersättas av plattgårdar innebar detta att moderna driftsmetoder mer
genomgående kom att introducerades jämfört med om marken hade brukats av enskilda brukare.
Ett påtagligt belägg för detta ger 1858-61 års karta som visar plattgården Långstorp och de
omfattande dikningar som skedde på dess odlingsmark. Här framträder även hur åkrarna vid
Långstorp var större och blockformiga, och med förhållandevis få odlingshinder i form av
odlingsrösen eller mindre tegindelningar. Detta kan jämföras med åkrarnas mer flikiga utseende
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Fig 40. Den centrala centrumzonen som ger Bergkvara dess aristokratiska prägel markerad med blått raster.

47

Fig 41. By- och gårdszonerna markerade med gröna raster.
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vid Askummetorp där de dessutom fortfarande på 1950-talets ekonomiska karta är fyllda av
odlingsrösen (jfr. fig. 33, 37). Byzonen representerar därigenom indirekt platser i landskapet där ny
teknik tidigt introducerades och kom att implementeras i lokalsamhället.
Torpzonen motsvarar de områden där huvuddelen av torpen under Bergkvara kom att etableras
(fig. 42). Här finns ett många gånger dolt kulturlandskap, med torp, torpruiner och torpåkrar under
och mellan granskogen. Torpzonen är det mest småskaliga landskapet runt Bergkvara, ett landskap
av små bebyggelsemiljöer omgivna av små åkerlappar med rikligt med odlingsrösen. Torpen ligger
också ofta på mark med sämre odlingsbetingelser jämfört med byarnas marker och representerar
ett jordbruk på marginalen. Här blir kontrasterna mellan herrskapets och småfolkets levnadsvillkor
som tydligast. Torpzonerna ligger till stora delar utanför riksintresseområdet, men torpens
betydelse för Bergkvaras drift och utveckling under främst 1700- och 1800-talen är odiskutabel.
Torplandskapet tillhör kanske den mest hotade kulturlandskapstypen på Bergkvara. Åkermarken
är skogsplanterad och många torp har rivits. Idag är det svårt att finna användning, vid sidan av ett
liv som sommarstuga, för de många torp som finns i länet. Därför blir bevarandevärdet för relativt
oförstörda torpmiljöer, som exempelvis vid Bäckafälle, desto större. För torpzonens del är det
viktigt att det småskaliga landskapet inte utraderas, utan att torparnas verksamhet och verklighet
fortsatt kan avläsas i landskapet.
Industrizonen är lokaliserad längs Helige å, från Räppe kanal i norr till Örsled i söder (fig. 43).
Längs denna sträcka av rinnande kraft etablerades många av de industrier som fick betydelse
för godsets utveckling. Räppes betydelse för Bergkvaras sentida historia är svår att överskatta.
Genom industrierna i Räppe fick godset möjlighet att förädla sina råvaror och distribuera dem
via båt, men framför allt järnväg. Det rinnande vattnets betydelse är av största vikt och dess
fortsatta strömmande under broarna vid Räppe och Örsled är också kulturhistoriskt viktigt för
att Bergkvaras industriella verksamhet ska kunna förstås. I industrizonen minner Örsleds kvarn,
Räppe såg, station, hamnbassäng, kanal och stärkelsefabrik om den industriella verksamhet som var
knuten till godset. Stora delar av zonen ligger utanför riksintresseområdet och fungerar fortfarande
idag som industrimark.
Gränserna mellan zonerna överlappar varandra till viss del och det bör också noteras att de på
medföljande kartor markerats som raster utan fasta gränser. Detta är gjort avsiktligt eftersom
de skilda verksamheter som de olika zonerna representerar faktiskt varit integrerade i varandra.
Utnyttjandet av landskapet har ständigt förändrats och en plats kan ha fungerat för flera ändamål.
Området söder om villabebyggelsen i Räppe väster om riksväg 23 kan exemplifiera detta. Idag
är området betesmark och det är här man upplever att centrumzonen runt herrgården börjar.
Tidigare fanns här dock både torpbebyggelse och industriell verksamhet (Otterströmmen). Därför
överlappar de tre zonerna varandra i detta område, vilket ska ses som ett resultat av komplexiteten
i landskapet och de förändringar som ständigt sker. Vid en framtida förändrad markanvändning
av detta område kan man således antingen välja att avstå från en förändring med hänvisning till att
området ingår i centrumzonen, eller möjligen tillåta en exploatering som anknyter till torpzonens
kulturhistoriska karaktäristika i form av en småskalig bebyggelse.
Zonerna ska också ses som influensområden och detaljnivån i studien är inte tillräckligt hög för
att det ska vara möjligt att ge alla områden klara gränser. Rent metodiskt innebär gränsdragningar
dessutom alltid ett problem, eftersom avgränsningar omedvetet innebär att planerare ofta betraktar
det som ligger utanför avgränsningen som varande utan kulturhistoriskt värde. Tanken bakom att
markera ovanstående områden som skrafferade zoner är att man ska inse att de representerar olika
kulturhistoriska värden där skilda hänsyn behöver tas. Vid eventuella framtida exploateringar måste
man ta särskilda kulturhistoriska hänsyn som baserad på de olika zonernas karaktär (fig. 44).
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Fig 42.Torpzonerna markerade med svarta raster.
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Fig 43. Industrizonen markerad med rött raster.
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Frågan huruvida riksintresseområdet bör utvidgas eller inte har självfallet aktualiserats under
arbetets gång. Den kulturhistoriska betydelsen, exempelvis av Räppeområdet för godset, gör att
en utvidgning av riksintresseområdet så att detta även inkorporerar Räppe skulle kunna övervägas.
Därmed skulle man vid framtida förändringar i området kunna tillvarata dess kulturhistoriska
värde. Det bör betonas att man i så fall kanske främst bör värna om områdets fortsatta bruk
som industriområde, framför ett eventuellt bevarande in absurdum av enskilda byggnader. Men
utpekande av riksintresseområden enligt den mall som gäller för länets nu befintliga riksintressen
känns idag som ett föråldrat arbetssätt. Utpekanden riskerar alltid att områden som inte pekas ut
ses som områden utan kulturhistoriska värden, något som självfallet inte är fallet.
Istället för ett utpekande av fast avgränsade ytor bör det snarare från kulturmiljövårdens sida
handla om att peka ut zoner med särskilda kulturhistoriska värden, zoner där ett kulturhistoriskt
synsätt bör ha företräde när skilda förändringar ska bedömas. Ett utpekande av avgränsade
områden innebär också ofta att en föreställning florerar om att allt är förbjudet inom detta
område. Med det synsätt som kännetecknat föreliggande arbete, att bevarande sker genom bruk,
handlar det snarare om att se till att förändringar kan ske utan att ett riksintresses historiska
spår raderas ut eller förvanskas. Ingrepp i landskapet har alltid skett och kommer alltid att ske.
Att utpeka ett riksintresse genom kulturhistoriska zoner med mer diffusa avgränsningar är
förhoppningsvis ett steg i denna utveckling, även om tydliga gränser är något som kanske efterlyses
av samhällsplanerare. Genom ett utpekande av olika zoner blir frågan om riksintressets gräns
inaktuell och planeraren tvingas att anlägga ett kulturhistoriskt tänkande i enskilda ärenden. Detta
synsätt innebär att förändringar i sig inte ska ses som något ont från kulturmiljövårdens sida,
snarare som ett sätt att bruka och utveckla kulturarvet. I fallet med Bergkvara är det faktum att
här funnits ett storgods i minst 600 år dess kanske största kulturhistoriska värde, varför det från
kulturmiljövårdens sida finns ett övergripande intresse för att Bergkvara fortsätter att existera som
storgods även i framtiden.
Ovanstående resonemang och karaktäristik av Bergkvara skiljer sig en hel del ifrån den existerande
texten i riksintressebeskrivningen över Bergkvara. En ny sådan enligt den gamla mallen skulle
kunna se ut som nedan.
Bergkvara [G 26] (Bergunda sn)
Motivering: Bergkvara är en herrgårdsmiljö som sedan 1300-talet kontinuerligt fungerat som storgods. Godset var
under senmedeltid ett av Nordens största gods, men blev från 1600-talet och framåt förankrat i lokalsamhället.
Landskapet runt Bergkvara är fyllt med lämningar från jordbruk och industriell verksamhet som minner om
människors levnadsvillkor under godset och hur dessa förändrats under århundradens lopp.
Uttryck för riksintresset: Ett godscentrum med medeltida ruin från 1470-talet, herrgårdsanläggning från 1700talets slut, monumentala ladugårdsbyggnader från omkring 1900, alléer, trädgård och ett storskaligt odlings- och
betespräglat landskap. På behörigt avstånd från centrum finns f.d. byar och småskalig torpbebyggelse med tillhörande
odlingslandskap samt den medeltida kyrkan i Bergunda. Längs Helige å minner exempelvis Örsleds kvarn om
godsets industriella verksamhet.
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Fig 44. De olika kulturhistoriska zonerna som karaktäriserar riksintresset Bergkvara. Blått - centrumzonen, grönt - by-/gårdszoner,
svart - torpzoner, rött - industrizonen.
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FRAMTIDA FÖRÄNDRING PÅ HISTORISK GRUND
Bergkvara är således ett riksintresseområde som rymmer en sammansatt del av vår gemensamma
historia. För dess framtida utveckling är det som nämnts flera gånger tidigare viktigt att godset
fortlever. Att det fortfarande existerar ett stort gods i Bergkvara efter över 600 år är i sig
kulturhistoriskt mycket värdefullt. Ovanstående genomgång har förhoppningsvis visat att godset
byggt både på kontinuitet och förändring, varför det är nödvändigt att så även sker i framtiden. För
att säkerställa ett fortsatt bruk av kulturarvet Bergkvara är det viktigt att godskontinuiteten bevaras.
Det bör till exempel innebära att vid intressekonflikter mellan Växjö kommun och Bergkvara gods,
bör godsets intressen i vissa frågor ha företräde. En fortsatt drift av Bergkvara med inriktning på
jord- och skogsbruk är det bästa sättet att säkerställa landskapets kulturvärden.
När det gäller områdets bevarandevärden kan de olika zoner som urskilts sägas ha delvis olika
bevarandevärde. Absolut viktigast för förståelsen av Bergkvara är att centrumzonens aristokratiska
element och storskaliga landskap bevaras. Här finns mycket av det man upplever som typiskt för
en herrgårdsmiljö och som signalerar att här finns något annat än en ”vanlig” gård. Det är också
viktigt att herrgårdscentrumets rumsliga isolering bibehålls så att ingen ny bebyggelse eller nya
verksamheter etableras i dess närhet. Att herrgårdens torpmiljöer inte helt utraderas är också en
viktig fråga för framtiden. Torpen utgjorde en viktig beståndsdel för godsets uppbyggnad och drift
och är väsentliga för att man ska kunna förstå sammanhangen bakom godsets framväxt och dess
ekonomi.
När det gäller övriga zoner kan man utifrån kulturhistorisk synvinkel tänka sig en utveckling där
man exempelvis i by- och gårdszonen kring Bergunda kyrka etablerar en ny samlad bebyggelse
som knyter an till platsens historia som by. Det är i så fall av största vikt att en sådan exploatering
inte sker i form av den typ av tätt bebyggda ”villa-getton” som kännetecknat de senaste årens
villaexpansion runt Växjö. I dessa områden krävs en helt annan typ av mindre bebyggelsegrupper
som anknyter till landsbygdens byggnadstradition. På samma sätt kan torpzonen utvecklas. Dess
norra del i anslutning till Kvälleberg är visserligen redan kraftigt påverkat och dess landskap
svårt att uppleva p.g.a. granplanteringar, men detta är en fråga om visualisering. Det finns kanske
en möjlighet att genom småskalig etablering av ny bebyggelse åter väcka de torplandskap som
finns runt Bergkvara. Här kan man tänka sig en småskalig, spridd bebyggelse i de områden
som av tradition innehållit många torp. För industrizonens del är det viktigt att den industriella
verksamheten i Räppe lever kvar och att de äldre industrimiljöerna i Räppe bevaras så långt det är
möjligt. Detsamma gäller miljön och byggnaderna vid Örsled. Vattnet måste även i framtiden få
strömma under broarna vid Örsled.
Möjligheten att inrätta kulturreservat måste också nämnas i detta sammanhang, något som både
skulle kunna få positiva och negativa konsekvenser för områdets kulturvärden. Sedan 1 januari
1999 finns möjligheten att inrätta ”värdefulla kulturpräglade landskap” som kulturreservat enligt
Miljöbalkens 7 kap. 9 §. Kulturreservat kan bildas både av staten (Länsstyrelsen) och av kommuner.
I dagsläget har dock huvudsakligen endast statliga kulturreservat bildats i landet. I Kronobergs län
är Komministerbostället Råshult (Linnés Råshult) i Stenbrohult länets enda kulturreservat, bildat
2002. Ett kulturreservat kan rymma en komplex blandning av skilda kulturhistorisk värdefulla
landskapselement och byggnader. Syftet med en reservatsbildning är att skapa en skyddsform
som är anpassad efter kulturmiljövårdens behov. Aktiv markvård och bruk av landskapet är
viktiga ingredienser för att möjliggöra kulturvärdenas bevarande (Riksantikvarieämbetet 2002).
Bildandet av kulturreservat kan dock vara kostsam affär för staten, stora summor läggs exempelvis
i Kronobergs län på skötsel och restaurering av landskap och byggnader i Råshult. En statlig
kulturreservatsbildning innebär också en statlig inblandning och ett statligt intrång för markägaren.
Inte minst regleras markanvändningen inom reservatet av de föreskrifter som upprättas. För de
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intrång som föreskrifterna innebär för markägaren kan ersättning utgå. När det gäller kommunala
kulturreservat har endast ett fåtal sådana inrättas eller är under bildandet. Problemet med
kommunala reservatsbildningar är att till skillnad från staten har kommunerna i dagsläget inga
särskilda medel för skötsel av kommunalt inrättade kulturreservat.
Bergkvara kan utan tvivel karaktäriseras som ett värdefullt kulturpräglat landskap och uppfyller
onekligen kriterier för att kunna inrättas som kulturreservat. Ett inrättande av Bergkvara som
kulturreservat skulle kunna vara ett sätt att säkerställa områdets kulturvärden för framtiden.
En sådan reservatsbildning skulle exempelvis kunna reglera markanvändningen i de olika
kulturhistoriska zoner som karaktäriserats ovan, varvid statliga medel för intrångsersättning,
landskapsvård m. m. skulle kunna utgå. Ett sådant förfarande skulle säkerställa landskapets synliga
kulturvärden, men en sådan utveckling innebär samtidigt att statens ”grepp” om Bergkvaras
utveckling ökar samtidigt som godsets självständighet minskar. Ur vissa aspekter skulle därmed
en kulturreservatsbildning innebära ett brott mot Bergkvaras närmare sjuhundraåriga historia
som storgods. Ur kulturmiljösynpunkt är därför ett inrättande av ett kulturreservat på Bergkvara
inte enbart av godo. I dagsläget saknas dessutom resurser för inrättandet av ytterligare statliga
kulturreservat i länet.
När det gäller den framtida utvecklingen av godset Bergkvara är detta självfallet en fråga för dess
ägare, men möjligheterna för ”kulturturism” bör också nämnas i detta sammanhang. Landskapet
kring Bergkvara rymmer lämningar från vitt skilda delar av människors liv och från vitt skilda tider,
varför det borde finnas möjligheter att ”erbjuda” denna historia både för Växjöbor och turister på
ett annat sätt än vad som görs idag. Med dagens historieintresse finns säkerligen möjligheter att
utveckla denna verksamhet ytterligare. Bergkvara är en del av vårt gemensamma kulturarv väl värt
att bevara och bruka för framtiden.
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