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INLEDNING
Smålands museum har på uppdrag av Växjö kommun tagit fram ett kulturhistoriskt
planeringsunderlag för området Hagavik – Dalbostrand med anledning av kommunens planer på att omvandla området från fritidshus till permanentboende. Arbetet
som har inneburit en översiktlig inventering av områdets kulturvärden i form av
bebyggelse, forn- och andra kulturlämningar genomfördes i juni månad 2007. Fältarbetet har utförts av arkeologen Johan Åstrand och byggnadsantikvarien Annette
Petterson. Rapporten har sammanställts av Martin Hansson.
SYFTE
Syftet med utredningen har varit att ta fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag
för området Hagavik – Dalbostrand, där områdets kulturhistoriska värden i form
av bebyggelse, fornlämningar och kulturlandskap ställs samman och områdets kulturhistoriska karaktär beskrivs. Avslutningsvis preciseras områdets kulturhistoriska
värden och det ges även förslag på åtgärder.
HAGAVIKSOMRÅDET – EN BAKGRUND
Det aktuella området, fortsättningsvis kallat Hagaviksområdet, är beläget norr om
Växjö tätort vid Helgasjöns södra strand. I väster gränsar området till Evedals fritidsområde, i öster till villabebyggelsen i Sandsbro och i söder till norra industriområdet. Idag är området bebyggt med ett förhållandevis stort antal fritidshus som
ligger utspridda längs nordsydligt gående vägar utan inbördes förbindelse, utgående
från Hagaviksvägen i söder. Mellan grupperna med fritidshus, som huvudsakligen
är lokaliserade till strandzonen mot Helgasjön, är området skogbevuxet, framför allt
med barrträd. Genom området i öst-västlig riktning löper banvallen efter smalspårsjärnvägen mellan Växjö och Västervik, idag utnyttjad som gång- och cykelbana.
Smalspåret delar tydligt in området i en nordlig och en sydlig del.
I Hagaviksområdet ﬁnns en äldre fritidshusbebyggelse vid Helgasjöns strand,
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Fig. 1. Kartan visar det aktuella planområdet Hagavik – Dalbostrand. Utredningsområdet är markerat med svart linje.
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vilken huvudsakligen tillkom kring sekelskiftet 1900 på samma sätt som liknande bebyggelse längs Helgasjöns strand längre västerut. Fritidshusbebyggelsens etablering i
området var ett resultat av verksamheten vid Evedals brunn (af Trampe 1992). Den
hälsobringande källan vid torpet Fällorna under Kronoberg ”upptäcktes” 1705. På
1790-talet döptes källan om till Evedal av biskop Wallquist. Kring år 1800 påbörjades uppförandet av en brunnsanläggning och år 1820 fanns åtskilliga byggnader vid
Evedal, brunnssalong, badhus, kök och andra ekonomibyggnader. I anslutning till
brunnen byggdes även ett ﬂertal hus av privatpersoner, hus som dels nyttjades som
sommarhus, dels hyrdes ut till brunnsgäster. Brunnens storhetstid inföll under åren
1890-1920, där en viktig orsak var anläggandet av smalspårsjärnvägen Växjö – Klavreström 1895. Genom järnvägen kunde borgarna i Växjö snabbt och enkelt ta sig ut
till Evedal, som nu grundlade sin status som Växjöbornas stora sommarnöje. I och
med järnvägen kom alltﬂer fritidshus att byggas i anslutning till Evedal och det är nu
som Hagaviksområdet börjar bebyggas.
METODIK
Arbetet har inneburit en genomgång av arkivhandlingar, tidigare inventeringar, studier av historiska kartor samt en fältinventering. Vid fältinventeringen bedömdes
området översiktligt både ur arkeologisk och ur byggnadshistorisk synvinkel. När
det gäller den arkeologiska delen letades synliga fornlämningar samt områden där
det ﬁnns risk för förekomst av under mark dolda fornlämningar. När det gäller den
byggnadshistoriska delen bedömdes områdets bebyggda miljö med den tidigare inventering som gjorts som underlag. Vid inventeringen noterades även förekomsten
av andra typer av kulturhistoriska lämningar. De gjorda iakttagelserna har sedan
sammanställts och värderats i föreliggande rapport. Rapporten är upplagd på följande sätt. Först beskrivs områdets kända fornlämningar, varefter markanvändningen i
området beskrivs utifrån det historiska kartmaterialet. Därefter beskrivs karaktären
på bebyggelsen i området, innan det redogörs för resultaten av den fältinventering
som genomförts. Härefter diskuteras riskområden för under mark dolda fornläm-

Fig. 2. Utdrag ur fornminnesregistret med kända fornlämningar i närområdet.
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ningar. Avslutningsvis preciseras områdets kulturhistoriska karaktär och värden och
det ges förslag på förhållningssätt vid områdets framtida exploatering.
FORNLÄMNINGSBILD
Några fornlämningar är inte registrerade inom området. Strax öster om Hagaviksområdet ﬁnns ett vägmärke (RAÄ 160 Gårdsby sn). Vid Evedal i väster ﬁnns två
kända fornlämningar, dels en minnessten rest över L.J. Brandt (RAÄ 59 Växjö sn),
som donerade Evedal till Växjö stad, dels fyndplatsen för en kvartskärna (RAÄ 365
Växjö sn) vilken indikerar förekomsten av en stenåldersboplats i strandkanten. En
bit söder om Hagaviksområdet ﬁnns dessutom en fornlämning i form av en stenvalvsbro (RAÄ 56 Växjö sn). Bortsett från stenåldersboplatsen vid RAÄ 365, är övriga fornlämningar från sen historisk tid. Fornlämningsbilden i närområdet tyder på
att området nyttjats under stenålder, därefter huvudsakligen under sen historisk tid.
HISTORISK MARKANVÄNDNING UTIFRÅN
KARTMATERIALET
Den äldsta mer detaljerade kartan över Hagaviksområdet är en storskifteskarta som
visar in- och utägorna till Hovs by. Kartan upprättades 1793 och visar att planområdet då var beläget på byns utmark. I området fanns då ett antal hagar med namn
som ”kohagen”, ”bagghagen”, och ”oxhagen”, vilket visar att marken nyttjades som
betesmark. Någon bebyggelse fanns inte i området. Genom området löpte en väg i
öst-västlig riktning mot Kronoberg, ungefärligen i samma sträckning som nuvarande
Hagaviksvägen. Hagaviksvägen har visserligen rätats i modern tid men löper dock
fortfarande i ungefärligen samma sträcka i äldre tid. På lagaskifteskartan över Hovs
by från 1850 har inte mycket förändrats. Någon bebyggelse hade ännu inte etablerats i området, med undantag av torpet Alvik i områdets östra del. I övrigt användes
marken i området fortsatt som hagmark för bete.

Fig. 3. Den gamla ekonomiska kartan från tiden kring 1950 visar den tidigaste bilden av bebyggelsen i Hagaviksområdet. Skala 1:10 000. blad 5E 2i Sandsbro.
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År 1895 byggdes smalspårsjärnvägen mellan Växjö och Klavreström. Järnvägen kom
att dras genom Hagaviksområdet. Stationer fanns vid Evedal väster om Hagaviksområdet samt vid Hagavik och Knutstorp inom Hagaviksområdet. Även i Sandsbro i öster fanns en station. Järnvägen ﬁck stor betydelse för områdets utveckling
och kopplingen till Evedalsområdet. Genom järnvägen ﬁck Växjöborna möjlighet
att snabbt och enkelt ta sig ut till Evedal och järnvägen blev en katalysator för fritidshusbyggandet vid Evedal och Hagavik. Järnvägens betydelse avspeglas tydligt i
lantmäteriets arkiv. Med början år 1897 hittas ett ﬂertal avstyckningsärenden, där
gårdarna i Hov styckade av mark till de stora tomter som kom att bebyggas kring sekelskiftet 1900 (se vidare nedan). Under andra halvan av 1900-talet har bebyggelsen
i området kommit att kompletteras och förtätas, men fortfarande är karaktären av
fritidshusbebyggelse med stora hus på stora skogbevuxna tomter mycket tydlig.
BEBYGGELSEN
Bebyggelsen i området består främst av fritidshus och något enstaka permanentboende. Husen är uppförda mellan 1910- och 1980-talet. Områdets främsta utbyggnadsperiod var från 1910-talet fram till 1960-talet. Under en tioårsperiod stod byggandet i området still för att återigen ta fart under 1970-talet. Husens storlek och
standard varierar, byggnadsareorna ligger mellan ca 22-220 kvm. Alla hus har fasader
i trä och taktäckningsmaterialen består av tegel, plåt, eternit, betong eller papp.
Hagavik är ett typiskt fritidshusområde etablerat vid 1900-talets början och
en god representant för de ideal som rådde och de förändringar som då skedde i
samhället. Vid tiden var det populärt att ägna sig åt allehanda utomhusaktiviteter
och friluftslivet blev ett viktigt inslag i människornas vardag. Efterfrågan på mindre
stugor som inte låg så långt från staden ökade. Anläggandet av smalspårsjärnvägen
har i hög grad bidragit till att området blivit bebyggt. Många av tomterna i Hagavik är arrendetomter, vilket är vanligt i den här typen av områden. För många av
de familjer som ville skaffa sig en tomt under 1920-30-talen var det en ekonomisk
uppoffring och därför valde man i många fall att placera stugan på ofri grund.
Inom området återﬁnns varierade byggnadstyper som alla speglar sin tids ideal
vad det gäller stugornas utformning. Den tidiga fritidsbebyggelsen vid 1900-talets
början präglas av egnahemsrörelsens idéer. Husen var till en början väldigt enkla
men senare utvecklades de till små egnahemsliknande hus på några rum och kök,

Fig. 4 Ett av fritidshusen i Dalbostrand
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ibland med glasveranda. Den här typen av fritidshus återﬁnns lite här och där i
området. Nationalromantiska stilideal med röda eller mörkt bruna fasader, relativt
spetsiga tak, spröjsade fönster och allehanda dekorativa inslag av vindskivor och
fönsteromfattningar är även det vanligt förekommande.
I området ligger också Annevik, tidigare kursgård för den socialdemokratiska
kvinnorörelsen. Huset byggdes av häradshövding Landén men köptes sedermera
av de socialdemokratiska kvinnorna i Kronobergs län som här invigde sitt semesterhem den 15 maj 1938. Verksamheten bedrevs fram till 1960-talets slut. Första
sommaren tog man emot 58 gäster. År 1944 uppfördes två nybyggnader som gav
ytterligare sexton sängplatser. Annevik togs över av Växjö kommun 1970 och nyttjas idag för verksamhet för funktionshindrade.
Den vanligaste typen av fritidshus är dock den s.k. sportstugan vars exteriör
kan ha liggande stockpanel, tänkt att likna timmerväggar, samt smårutiga fönster.
Sportstugans planering är ganska enkel. Den innehåller för det mesta en storstuga
med sovalkov och ett litet kök eller kokvrå. Detta formspråk på fritidshus var vanligt fram till 1950-talet. Stilen låg relativt nära den moderna stil som slog igenom
med funktionalismen på 1930-talet. Funktionen skulle nu styra hur byggnaderna
utformades. Husens riktning i terrängen, samt stora fönster skulle möjliggöra
största möjliga ljusinsläpp. Byggnader från den här tiden har i regel en ljus färgsättning och fasader med locklistpanel, lockpanel, eller panel på förvandring. Här
återﬁnns också några något större hus med rena klassiska drag med varierad panelarkitektur och ljusgul färgsättning.
I området ﬁnns ett par byggnader som utmärker sig lite extra. En av dessa är
Björkvik eller Nordmarkska villan, som med sin storlek och fasadarkitektur höjer
sig över den så annars lågmälda bebyggelsen. Huset byggdes 1901 av bröderna
Alfred och Ernst Wahlström och fungerade som familjernas sommarhus.
Ett annat exempel som utmärker sig är den byggnad som är belägen i mitten
av områdets norra delar, stadsäga 853, kallad Stugan. Stugan är omskriven av JanOlof Olsson, signaturen Jolo, vars blivande svärföräldrar bodde här (Olsson 1968).
Denna byggnad har ett eklektiskt formspråk, med en blandning av nationalromantik, Schweizerstil, träutsmyckningar, stor balkong och även inslag av fornnordiska
ideal och dalastil, exempelvis avseende liggande ”rundtimmer”, dekorationer vid
fönsterfoder samt skorstenens utformning.

Fig. 5 Typisk sportstuga.
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När man vid tiden införskaffade sig tomt var det rådande idealet att den skulle
ligga öppet och fritt, gärna nära till bad och ﬁske. Bebyggelsen i Hagaviksområdet
är till största delen belägen i närheten av strandkanten. En del har dock valt att
bygga sina fritidshus mer skogsnära. Att ha kontakt med naturen ansågs även det
som undergörande för människan. Tomterna är relativt stora och det ﬁnns gått
om luft och träddungar mellan husen. Det ansågs också vara en fördel att de som
byggde fritidshus var bekanta med trakten, varför de som bebyggde Hagaviksområdet i stor utsträckning kom från trakterna kring Växjö.
Till många av husen ﬁnns traditioner och berättelser om tidigare ägare och
deras liv. Oftast var det borgare från Växjö som bodde här. Ett mer spännande exempel är knutet till Vrangels udde, vilken ska ha fått sitt namn av familjen Wrangel
som bodde vid uddens bas strax norr om Björkvik. Sonen i familjen, Ewert, blev
sedermera kända professor i konsthistoria i Stockholm, och ska bland annat ha
tenterat några av sina studenter simmandes i vattnet runt udden.

Fig. 6 (överst) Björkvik eller Nordmarkska villan.
Fig. 7 (nederst) Stugan.
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RESULTAT AV FÄLTINVENTERINGEN
Hagaviksområdet har översiktligt inventerats i syfte att identiﬁera tidigare ej kända
fornlämningar samt områden där under mark dolda fornlämningar kan tänkas förekomma. Även kulturhistoriska lämningar som ej klassas som fornlämningar togs
med vid inventeringen. Nedan redogörs för de objekt som påträffades, samt deras
status i relation till Kulturminneslagen och det ges också förslag till kommande åtgärder om området exploateras (se även karta).
OBJEKT 1:

Knutstorps hållplats. Enkel plattform för hållplats vid Knutstorp intill
smalspåret, kantad med 0,4 meter höga cementplattor. Plattformen sträcker sig längs
en cirka trettio meter lång sträcka längs den södra sidan av järnvägen. Status: Kulturhistorisk lämning. Åtgärdsförslag: Bevarande.

OBJEKT 2: Hagaviks hållplats, av liknande typ som hållplatsen vid Knutstorp. Håll-

platsen vid Annevik ligger på norra sidan av järnvägen. Status: Kulturhistorisk lämning. Åtgärdsförslag: Bevarande.
OBJEKT 3: Stenmur som från smalspåret löper söderut, tar tvärt slut efter 35 meter.
Status: Kulturhistorisk lämning. Åtgärdsförslag: Bevarande.
OBJEKT 4:

Stensamling. En ﬂack stensamling av mindre och större stenar på krönet av en mindre höjd, belägen cirka 15 meter öster om fastighet. Stensamlingen är
5x7 meter stor och 0,3 meter hög. Stenstorleken i stenpackningen varierar mellan
0,3-0,6 meter men även meterstora block förekommer. Stensamlingen är ingen förhistorisk grav utan möjligen en rest efter tidig stenbrytning/stenhuggning i området.
Status: Kulturhistorisk lämning.
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Fig. 8. Karta över Hagaviksområdet med påträffade objekt. 1. Knutstorps hållplats. 2. Hagaviks hållplats. 3. Stenmur. 4. Stensamling. 5. Objekt banvallen efter smalspåret markerat med blått. Brunt markerar de två områden där
arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning förordas.

7

OBJEKT 3: Banvallen efter smalspårsjärnvägen löper i öst-västlig riktning genom
Hagaviksområdet. Idag är spåret uppbrutet och banvallen används som cykelbana.
På ﬂera ställen längs med banvallen ﬁnns stenmurar kvar, vid många av vägövergångarna ﬁnns stenstolpar efter grindar och där järnvägen korsar små bäckar ﬁnns enkla
brokonstruktioner i huggen sten. Sammantaget utgör lämningarna efter smalspåret
ett av områdets viktigaste kulturhistoriska värden. Status: Kulturhistorisk lämning.
Åtgärdsförslag: Bevarande.

Av de objekt som hittades är alla att betrakta som kulturhistoriska lämningar.
En kulturhistorisk lämning är inte skyddad av Kulturminneslagen och kräver ingen
arkeologisk undersökning om den skulle komma att påverkas av en eventuell exploatering. Däremot är kulturhistoriska lämningar bevarandevärda i sig själva och bör om
möjligt undantas från exploatering. Detta gäller framför allt de lämningar som kan
kopplas samman med smalspåret genom området.

Fig. 9 (överst) Hagaviks hållplats.
Fig. 10 (nederst) Banvallen efter smalspårsjärnvägen är ett viktigt kulturhistoriskt element i området.
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RISKOMRÅDEN FÖR UNDER MARK DOLDA
FORNLÄMNINGAR
I samband med fältinventeringen noterades även områdets topograﬁska förutsättningar för eventuell förekomst av under mark dolda fornlämningar, huvudsakligen
boplatslämningar. De två områden där under mark dolda fornlämningar möjligen
kan förekomma är markerade på vidstående karta.
Vrangels udde: Den registrerade boplatsen RAÄ 365 vid Evedal visar att inte
minst strandanknutna stenåldersboplatser kan tänkas förekomma i området. Vid
en specialinventering efter stenåldersboplatser runt bland annat Helgasjön hittades
just denna boplats (Karsten & Knarrström 1999). Vid samma inventering inventerades även strandzonen från Evedal och vidare bort mot Sandsbro genom Hagaviksområdet. Några ytterligare stenåldersboplatser kunde inte påträffas, framför
allt eftersom det i området ﬁnns ett stort antal strandnära inhägnade tomter som
omöjliggjorde inventering. Bebyggelsen har också lett till en mängd markingrepp
genom bryggor, båtlänningar o. dyl. i strandzonen, vilket kan ha förstört boplatser
i området. Det ﬁnns dock en del områden i strandzonen, exempelvis Vrangelsudde,
där det är tänkbart att det kan ﬁnnas under mark dolda stenåldersboplatser. Om
detta strandnära läge mot all förmodan skulle komma att omfattas av markingrepp,
bör detta föregås av en arkeologisk utredning i form av en sökschaktsgrävning.
Området söder om smalspåret: Området söder om smalspåret och norr om
Hagaviksvägen är idag huvudsakligen skogbevuxet. Terrängen är omväxlade och på
många platser ﬁnns bra boplatslägen. Eftersom kunskapen om Helgasjöns vattennivåer i förhistorisk tid i princip är obeﬁntlig, är det fullt tänkbart att här kan ﬁnnas
boplatser som antingen var lokaliserade i direkt anknytning till en äldre strandlinje,
eller en bit från denna. I ﬂera fall har exempelvis boplatser från äldre stenålder, mesolitikum, hittats i direkta strandlägen, medan boplatser från yngre stenålder påträffats en bit tillbakadragna från stranden. Om större områden söder om banvallen
blir föremål för exploatering, bör denna föregås av en arkeologisk utredning i form
av en sökschaktsgrävning.
Det bör också noteras att de allra bästa boplatslägena i Hagaviksområdet redan
är bebyggda. Den beﬁntliga bebyggelsen med sina stora tomter ligger på de platser
där det var bra att bo redan under förhistorisk tid. Eftersom dessa stora tomter
med sin sekelskiftesbebyggelse utgör områdets största kulturhistoriska värde, bör
någon förtätning av bebyggelsen här inte företas. Om så ändå sker kan det ﬁnnas
behov av att även utföra utredningsgrävningar efter under mark dolda fornlämningar även norr om smalspårets banvall.

Fig. 11 Vrangelsudde från väst.
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HAGAVIKSOMRÅDETS KULTURHISTORISKA KARAKTÄR
OCH FRAMTIDA EXPLOATERING
Hagaviksområdet kom att bebyggas som fritidshusområde kring sekelskiftet 1900.
Det är till denna tidsperiod som områdets stora kulturhistoriska värden ska kopplas,
både genom bebyggelsen i området, men också via lämningarna efter järnvägen.
Hagaviksområdet är ett relativt välbevarat stugområde som på ett mycket bra sätt
speglar utvecklingen av en byggnadstyp knuten till 1900-talet, fritidshuset, som uppstod tack vare befolkningens ökade ledighet. De varierade formspråken hos fritidshusen i området gör att bebyggelsen i sin helhet är kulturhistoriskt intressant, vilket
innebär att enskilda inslag inte går att värdera högre än något annat. Enstaka mer
magniﬁka byggnader, framför allt Björkvik, ger bebyggelsen i området sin tydliga
sekelskifteskaraktär. Även kontakten mellan bebyggelsen, sjön och naturen i stort
är viktiga inslag i denna helhet. Det är betydelsefullt att områdets karaktär med stora skogstomter fortsättningsvis bevaras, inte minst i området norr om smalspåret.
Även lämningarna efter smalspåret är av stort kulturhistoriskt värde. Etableringen
av smalspåret innebar startpunkten på områdets bebyggande. För att förstå områdets bakgrund är det viktigt att smalspåret bibehålls som kommunikationsled genom
området, samt att spår efter stationsperronger, stenmurar m. m. fortsatt kan ses i
landskapet. Det är även önskvärt att de beﬁntliga vägarna i området bevaras, så att
bebyggelsen i strandzonen fortsatt ligger i slutet av långa återvändsgator.
En utbyggnad av området är dock tänkbar, men då framför allt i området söder
om smalspåret. Innan området exploateras bör dock en arkeologisk utredning i
form av en sökschaktsgrävning utföras inom de områden som markerats på vidstående karta. Om man vid en framtida exploatering vill behålla Hagaviksområdets
karaktär bör man fortsätta att anlägga stora tomter i hela området. Särskilt viktigt
är detta om man kompletterar bebyggelsen norr om smalspåret. Detta bör dock
ske med yttersta försiktighet. Här kan möjligen enstaka kompletteringar av den
beﬁntliga bebyggelsen tillkomma, men i så fall är det av största vikt att fortsätta
med stora tomter, hus med träfasader och ett varierat formspråk. Även fortsättningsvis bör det ﬁnns mycket luft och grönska mellan husen, annars förlorar man
den intima och rofyllda atmosfär som präglar området. Idag har alla husen träfasader varför det vore önskvärt om man i så stor utsträckning som möjligt anpassar formspråk och materialval vid uppförandet av ny bebyggelse till den beﬁntliga
bebyggelsens karaktär. Eftersom Hagaviksområdet i huvudsak präglas av småskalig
bebyggelse med fristående uthus och bodar är det angeläget att nytillskotten inte

Fig. 12 Skogsmark i området söder om smalspåret. Här ﬁnns ﬂertalet lämpliga ytor för under mark dolda fornlämningar.
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bryter detta mönster, vilket innebär att vidbyggda garage inte är att rekommendera.
Ej heller är det särskilt lämpligt med allt för stora byggnadsvolymer. Tillkommande
bebyggelse bör fortsatt vara varierad till storlek och utformning, men till skillnad
från andra nytillkomna bostadsområden, exempelvis vid Östra Lugnet, bör tomternas storlek vara betydligt större.
På liknande sätt kan man resonera vid en exploatering söder om smalspåret.
Smalspåret utgör ett viktigt kulturhistoriskt element i området, men delar samtidigt
Hagaviksområdet i en nordlig och en sydlig del. Man kan välja att bibehålla områdets karaktär även söder om smalspåret och exploatera det enligt riktlinjerna ovan,
men samtidigt ﬁnns det i detta område vissa möjligheter att skapa något annat.
Medan man norr om smalspåret bör göra så lite som möjligt, kan man söder om
denna gräns antingen bygga vidare på områdets beﬁntliga karaktär, eller välja att
skapa något nytt. I så fall måste detta göras på ett sådant sätt att det inte påverkar
karaktären på bebyggelsen norr om smalspåret. Tillkommande bebyggelse direkt
söder om smalspåret bör således hållas i en låg skala och större byggnader bör läggas längst i söder. Överhuvudtaget bör dock bebyggelsen hållas i en måttlig skala.
Man kan kanske tänka sig en succesiv avtrappning av bebyggelsens skala ju längre
norrut man kommer.
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