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1. Inledning

Bakgrund
Föreliggande rapport har tagits fram som en 
del av kommunens arbete med ett planprogram 
för Färjestaden 1:153 m fl . Arbetet har beställts 
av Mörbylånga kommun genom planarkitekt 
Ylva Hammarstedt. Arbetet har genomförts av 
BYGGKULT – Byggnadsvård och kulturmiljö AB 
genom bebyggelseantikvarierna Katja Meissner 
och Emmy Lindblom. Arbetet har utgått från den 
kulturhistoriska inventering som tidigare tagits 
fram av Mörbylånga kommun för det aktuella 
området. Syftet med den nya rapporten är att bemöta 
Länsstyrelsens kommentarer i sitt samrådsyttrande 
daterat 2018-02-12. Följande delar har kompletterats 
i den nya rapporten:

 Inledande kapitel med beskrivning av metod, 
urvalskriterier, avgränsning mm. 

 Nya områdesbeskrivningar som omfattar

o Beskrivningar av områdets historik och 
utveckling

o Punktlistor över områdets viktigaste 
karaktärsdrag 

o Punktlistor över områdets 
kulturhistoriska värden

 Komplettering av kommunens urval av värdefulla 
byggnader med ytterligare byggnader som anses 
ha kulturhistoriskt värde.

 De utpekade kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna har klassifi cerats utifrån 
byggnadens samlade kulturhistoriska värdena. 
Det har använts 3 värdeklasser: särskilt högt 
värde, högt värde och värdefull. 

 Nya byggnadsbeskrivningar som omfattar 

o Tydliga beskrivningar av de enskilda 
byggnadernas karaktär och kvaliteter. 

o En tydlig värdebeskrivning som 
baseras på Unnerbäck-metoden 
(Riksantikvarieämbetet 2002). 

Metod och genomförande
Området som ingår i denna utredning har avgränsats 
geografi skt av beställaren Mörbylånga kommun 
och omfattar området för kommunens detaljplan för 
Färjestaden. Områdesindelningen är samma som 
kommunen använde i sin inventering 2017. För 
ett område har gränsdragningen justerats i mindre 
utsträckning. Dessutom har områdenas numrering 
ändrats så att den i större utsträckning följer ortens 
kronologiska utveckling. 

Rapporten baseras på arkiv- och litteraturstudier, 
fältarbete och analysarbete, vilket har resulterat 
i övergripande beskrivningar av planområdets 
delområden samt i bedömningar av enskilda 
byggnaders kulturhistoriska värde.

I arkiv- och litteratursökningen har de huvudsakliga 
kunskapskällorna varit historiska kartor, fl ygfoton, 
bildmaterial från Kalmar länsmuseum och 
Järnvägsmuseet samt litteratur utgiven av Torslunda 
hembygdsförening. Även äldre kunskapsunderlag 
som Kalmar länsmuseums kulturhistoriska 
utredningar och arkeologiska rapporter samt 
Mörbylånga kommuns kulturhistoriska inventering 
av planområdet ligger till grund för arbetet.

Innan fältarbetet har äldre bebyggelse i området 
identifi erats med hjälp av kart- och bildstudier. 
Fältarbetet har skett genom okulär inventering av 
alla äldre fastigheter inom området. Inventeringen 
har gjorts från gatan, då tillträde till fastigheterna i 
de fl esta fall inte har varit möjligt. Alla byggnader 
har fotodokumenterats. Syftet med inventeringen är 
att identifi era kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Analysen av den insamlade informationen 
sammanfattas i beskrivningen av planområdets 
olika delområden samt i bedömningarna av enskilda 
byggnaders och fastigheters kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska värdena utgör grunden för de 
tre värdenivåer, i vilka de enskilda byggnaderna 
kategoriseras i denna rapport. 



2. Historik
(Text: Ylva Hammarstedt. Mörbylånga kommun) 

Faerostadia, Färiestaden eller Färjestaden har från 
sent 1300-tal fram till invigningen av Ölandsbron 
den 30 september 1972 varit en viktig hamnplats. 
Hamnverksamheten och kommunikationen kring 
hamnen har genom tiderna präglat utvecklingen av 
tätorten. På 1600-talet, med de pågående krigen i 
vattnen runt Öland, byggdes Kråkeskärs skans för 
att skydda sjöfarten i Kalmarsund och Färiestadens 
hamnplats. Förutom eller kanske på grund av 
Färjestadens roll för sjöfarten hölls här år 1644 det 

första gemensamma tinget för Ölands södra mot. 
Rester av skansen och Färjestaden som tingsplats går 
fortfarande att ana i tätorten. 

Fram till i början av 1800-talen hade Färjestaden 
bara växt obetydligt. I centrum för all verksamhet låg 
Färjestadens gård vars innehavare ägde Färjestadens 
hamn. Förutom Kråkeskärs skans, eller resterna 
av den och hamnen, som vid denna tid bestod av 
en ganska enkel träbrygga, fanns i Färjestaden 
ett gästgiveri, en diversehandel och ett garveri. 
Garveriet låg på det som idag kallas Talludden. Vid 
denna tid kallades platsen garveriudden - tallarna 
kom först senare. 
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Järnvägen och Färjestadens station 1909

Färjestaden 1925

I början av 1900-talet ägde och brukade Färjestadens 
gård markerna runt hamnen men i och med 
invigningen av tågbanan mellan Borgholm och 
Ottenby ökade behovet av byggnader för järnvägens 
verksamhet. Med en ökande trafi k ökade kravet 
på upprustning av hamnen som, fram till dess att 
innehavarna till Färjestadens gård sålde hamnen 

till de sex närliggande kommunerna, varit en enkel 
träbrygga. En upprustning av den tidigare träbryggan 
och järnvägens intåg tillsammans med det faktum 
att Färjestaden fortfarande fungerade som tingsplats 
ledde till att Färjestaden blev en viktig plats för 
kommunikationen både i sundet men också på ön. På 
1920-talet började också bussar trafi kera ön. 
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Färjestaden 1941

Flygfoto Färjestadens hamn och stationsområde 1940-talet

I samband med Färjestadens ökande roll som 
knytpunkt började orten växa i omfång. 1920 
fanns i Färjestaden sporadisk bostadsbebyggelse, 
postkontor, järnvägsstation, mekanisk verkstad, 
brädgård, ångsåg, kvarn, trä- och diverseaff är, 
skollokal och tre hotell men det mesta av det vi idag 
kallar Färjestaden var fortfarande odlingslandskap. 

Under 1930- och 1940-talen tog utvecklingen fart 
och framför allt kring Storgatan uppstod mer och 
mer bebyggelse. Storgatan genomgick under denna 
tid en förändring från en lerig landsväg till en bred 
tätortsgata med trottoarer. 1943 hölls det sista tingen 
i Färjestadens sista tingshus, byggt vid sekelskiftet 
1900 men numera rivet. 
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Färjestaden 1956

Området vid hamnen var starkt påverkat av sin 
funktion som resecentrum - med plats för färjor, 
tåg, bussar och bilar. Norra hamnplan och den norra 
piren byggdes i början av 1950-talet. Bebyggelsen 
var i huvudsak centrerad kring Storgatan och var 

fortfarande, trots omfattande byggnation, sporadisk. 
Färjestadens Gård och gårdarna i Runsbäck och 
Björnhovda odlade skiftena ner till Kalmarsund och 
Färjestaden dominerades fortfarande av jordbruk. 
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Färjestaden 1963

I början av 1960-talet lades all trafi k på järnvägen 
ner och rälsen revs. Detta innebar en stor förändring 
för området kring hamnen. Storgatan förlängdes rakt 
ner till hamnen och den tidigare sträckningen, till det 
som idag kallas Södra hamnplan, fi ck namnet Gamla 
Storgatan. Järnvägens byggnader stod tomma eller 

fi ck andra användningsområden. Hamnen var fl itigt 
använd och krävde därför fortfarande stora ytor för 
biltrafi ken, dels bilar som väntade på bilfärjan, dels 
parkerade bilar. År 1971 transporterades 300 000 
bilar över Kalmarsund. 
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Bilkö på Storgatan 1960-tal
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Färjestaden 1984

1972 miste hamnen i Färjestaden sin betydelse för 
kommunikationen över sundet. Ölandsbron och 
dragningen av anslutande vägar som gjorde det 
naturligt att svänga norrut mot Borgholm, som på 
den tiden och sedan länge varit, den mest populära 
badorten på ön. I Färjestadens hamnbassäng 
började det nu istället dyka upp fritidsbåtar. Inne i 
Färjestaden anlades väg 943 som kommer att bli den 

viktigaste förbindelselänken mellan Mörbylånga och 
Färjestaden och vidare till fastlandet via Ölandsbron. 

I och med bron blev det lättare att ta sig till och från 
Öland vilket innebar att infl yttningen till Öland och 
framförallt Färjestaden ökade markant. Villaområden 
planerades och byggdes på den tidigare brukade 
åkermarken och Färjestadens samhälle växte i 
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Färjestaden 2002

utbredning. Trenden att ta mer och mer mark i 
anspråk för byggnation har pågått sedan brons 
tillkomst 1972 och fortsätter än i dag. Däremot har 
förtätningen i Färjestadens centrala delar inte varit 

särskilt omfattande och området kring hamnen bär 
fortfarande tydliga spår av den tid då Färjestaden 
fungerade som ett nav för trafi ken i sundet och 
på Öland. Andelen fritidsbåtar har ökat konstant 
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Färjestaden 2019

o

och idag domineras hela norra hamnbassängen av 
båtplatser för medlemmar i Färjestadens båtklubb. 
Norra hamnplan och kuststräckan norr om har 
däremot genomgått stora förändringar i modern 

tid i och med anläggandet av Färjestadens dämme 
och den relativ omfattande byggnationen av 
fl erbostadshus på Norra hamnplan.
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3. Områdesbeskrivningar
Planområdet består av åtta olika delområden som 
speglar viktiga funktioner som har bidragit till 
Färjestadens framväxt och utveckling, bl.a. ortens 
funktion som tingsplats, järnvägsknytpunkt eller 
färjehamn. Byggnaderna i dessa områden är viktiga 
representanter för både områdets historiska roll 
och tidens arkitektoniska smak. Andra områden 
saknar däremot en tydlig koppling till en viktig 

samhällsfunktion och följer i första hand befi ntliga 
fastighets- och plangränser. Byggnaderna i dessa 
områden hör då historiskt sett ihop med utvecklingen 
i andra delområden eller områden utanför 
planområdet.
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 Område 1 – Den historiska ortskärnan
Området är Färjestadens vagga och tätt förknippat 
med ortens historiska roll som både tings- och 
hamnplats. Här ligger de få kvarvarande resterna 
av Kråkeskärs skans som uppfördes i början av 
1600-talet för att skydda sjöfarten i Kalmarsund och 
för att försvara Färjestadens hamn. Skansen hade 
formen av en femuddig stjärna och fyra av de fem 
bastionerna samt vallgravarna kan fortfarande ses i 
terrängen. 

I slutet av 1600-talet fi ck skansen förfalla men fi ck i 
mitten av 1700-talet en ny funktion som inramning 
till tinget i Ölands södra mot. Inom och i direkt 
anslutning till skansområdet växte nu Färjestadens 
äldsta bebyggelse fram. Ett första av totalt fyra 
tingshus uppfördes på 1720-talet. Kvarvarande 
tingshus är nuvarande hotell Skansen, uppfört 
1811. I anslutningen till tingshuset utvecklade 
sig tidigt både gästgiveri och handelsbod. Sista 
tinget hölls 1943, men platsens tradition som 
gästgiveri och mötesplats lever kvar än idag. Både 
tingshuset och handelsboden samt den återskapade 
gästgiveribyggnaden ingår idag i hotell Skansens 
anläggning. Även en efterlikning av tingshuset från 
år 1900 är på senare tid uppförd på dess ursprungliga 
plats och innehåller bland annat hotellets 
spaanläggning. 

Norr om skansen låg tingsplanen med bl.a. 
häststallar, betesmark för lagmannens hästar, 
skampåle och från sekelskiftet 1900 även arrest. 
1961 revs byggnaderna och ersattes av Färjestadens 
polishus. 1967 byggdes bibliotek och post i 
anslutning till polishuset. Byggnaderna anknyter 
därmed till platsens historiska funktion som 
administrativt centrum. 

Marken för tingsplats och hamn tillhörde 
Färjestadens gård som ligger alldeles intill 
skansen. Gården har rötter i medeltiden och hade 
bl.a. ansvar för färjetrafi ken över sundet. Den 
ståtliga mangårdsbyggnaden från tidigt 1800-
tal med tillhörande uthus vittnar än idag om 
markägarens tidigare makt och infl ytelse. De stora 
obebyggda områdena söder om gården bidrar 
starkt till upplevelsen av områdets ursprungliga 
jordbrukskaraktär. Gården tillhör tillsammans 
med skansen och hamnplatsen de äldsta bevarade 
strukturerna i samhället.

Området vid skansen har en lång kontinuitet som 
både makt- och handelscentrum samt som ortens 
mötesplats. Kontinuiteten speglas även i områdets 
bebyggelse, där tingshus, gästgiveri och arrest så 
småningom ersattes av hotell, polishus, bibliotek 
samt - utanför områdets gräns - kommunhus. 
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Områdets karaktär präglas idag starkt av skansens 
lämningar som är ett kuperat grönområde med 
stora uppvuxna träd. Bebyggelsen inom den 
gamla befästningen har byggts om och till i många 
omgångar och det är idag svårt att identifi era de 
ursprungliga byggnaderna. De gamla landsvägarna 
från Björnhovda till hamnläget och från tingsplatsen 
till Runsbäck är i sin historiska sträckning 
bevarade, men smälter idag ihop med hotellets 
stora parkeringsplatser. Deras läsbarhet har därför 
försvagats. Även det historiska sambandet mellan 
skans, tingshuset och polishuset är idag svårt att 
avläsa. De äldre byggnadernas utformning med ljusa 
panelade fasader, spröjsade träfönster och brutna tak 
bidrar dock till att platsen fortfarande upplevs som 
framvuxen och gammal. Även Färjestadens gård 
med sina välbevarade byggnader bidrar väsentligt till 
upplevelsen av områdets och ortens äldsta historia. 

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Skansens bastioner och vallgravar som formar 

terrängen

 Framvuxen bebyggelsestruktur med tingshus, 
handelsbod och gästgiveri

 Historiska vägsträckningar som följer terrängen

 Bebyggelsens utformning med panelklädda ljusa 
fasader, spröjsade fönster och brutna tak 

 Färjestadens gård med mangård och 
jordbruksbyggnader 

 Sammanhanget mellan det parkliknande 
skansområde och Färjestadens gårds öppna 
obebyggda mark 
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Områdets kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
 Tingshus, handelsbod och Färjestadens gård som 

ortens äldsta bevarade byggnader 

 Polishus och bibliotek som välbevarade off entliga 
byggnader från 1960-talet

Miljöskapande värden
 Skansenparkens kuperad terräng

 Tingshuset, gästgiveriet och handelsboden 

 Färjestadens gård med byggnaderna och mark

Samhällshistoriska värden
 Platsens historiska roll som försvarsanläggning, 

tingsplats, handels- och maktcentrum

Kontinuitetsvärde
 Lång kontinuitet som administrativt centrum och 

mötesplats 
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Område 2 – Järnvägsområdet
Fram till början av 1900-talet var Färjestadens 
bebyggelse i stort sett koncentrerad till 
skansområdet, tingshusplanen, Färjestadens gård 
och hamnplanen, men med järnvägstrafi kens 
öppnande år 1910 och Färjestadens ökande roll som 
knytpunkt började orten växa i omfång. Etableringen 
av järnvägen krävde många nya byggnader så som 
stationshus, lokstallar, verkstäder och magasin. Även 
ett nytt postkontor öppnades 1909 i direkt anslutning 
till stationen och 1925 tillkom ett järnvägshotell. 
De allmänna byggnaderna som stationshus och 
postkontor placerades väster om dåvarande 
tingshuset (numera ersatt av Skansenhotellets 
Spaanläggning). Järnvägens funktionsbyggnader 
intog området på Björnhovdas utmark, norr om den 
gamla landsvägen, nuvarande Storgatan. 

Med järnvägen avbröts den direkta kontakten 
mellan skansområdet och hamn som nu skars av 
p.g.a. järnvägsspåren. Den gamla landsvägen från 
Björnhovda till hamnen fi ck en ny sträckning 
med två kraftiga kurvor förbi tingshuset och 
poststationen. På 1920 talet fl yttades vägen återigen, 
denna gång med dragning söder om det nyuppförda 

järnvägshotellet. Vägen kallas idag Gamla Storgatan. 
Under 1930- och 1940-talen tog utvecklingen fart 
och framför allt kring Storgatan uppstod mer och 
mer bebyggelse. Storgatan genomgick under denna 
tid en förändring från en lerig landsväg till en bred 
tätortsgata med trottoarer. 

Järnvägstiden har lämnat tydliga avtryck i området 
både genom de kvarvarande byggnaderna men även 
i områdets struktur. Rälsområdet framför stationen 
ersattes av asfalterade bussfi ler vilket bidrar till 
att platsens karaktär och utbredning är bevarad. 
Områdets präglas i övrigt mycket av de många delvis 
breda vägarna där den äldre bebyggelsen utgör små 
öar i ett hav av asfalt. När järnvägsrälsen plockades 
bort efter nedläggningen 1961 förlängdes Storgatan 
rakt ner till hamnen för att slussa bilarna från och 
till färjorna. Därmed har järnvägsområdet delats i 
två delar, en södra och en norra del. Den norra delen 
genomskärs dessutom idag av Lokstallsgatan. 

Stationshuset, järnvägshotellet och poststationen 
bilder en sammanhållen grupp av byggnader 
som speglar den arkitektoniska utvecklingen från 
nationalromantiken till tidig funktionalism. De utgör 
tillsammans en välbevarad stationsmiljö, om än med 
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ändrad karaktär. Stationsmiljön var ursprungligen 
en parkliknande och i stor grad off entlig miljö. 
Idag har området privatiserats med hjälp av 
avskärmningar i form av plank och avgränsningar 
med staket. Stationshusets ursprungliga funktion kan 
än idag avläsas i byggnadens yttre form och bidrar 
tillsammans med busstationen till förståelse av 
platsens historia som resecentrum. 

Norr om stationshuset ligger de två enda bevarade 
funktionsbyggnaderna från järnvägstiden: 
Motorvagnsstallet och buss- och lastbilsgaraget. 
Dessa byggnader utmärker sig genom sin 
funktionella karaktär och den påfallande höga 
kvaliteten gällande materialval och utförande. 
Även om spåret är rivet sedan 1960-talet kvarstår 
det visuella sambandet mellan stationsområdet 
och garagen och bidrar starkt till läsbarheten av 
Färjestaden som stationssamhälle. 

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Placering av byggnaderna utmed järnvägens 

spårdragning. 

 Spårdragningens läsbarhet i strukturen.

 Stationsmiljöns parkliknande karaktär med 
villaarkitektur från tidigt 1900-tal 

 Funktionsbyggnader kopplade till järnvägen  

 Industrikaraktär i norra delen

 Områdets funktion som länk mellan hamn och 
samhälle.
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Områdets kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
 Stationshusets, järnvägshotellets och 

postkontorets tidstypiska utformning

 Motorvagnsstallet och buss- och lastbilsgaraget 
som sista bevarade funktionsbyggnader från 
järnvägstiden

Järnvägshistoriskt värde
 Spårdragningens läsbarhet

 Stationsmiljö med dåtidens viktigaste funktioner 

Samhällshistoriska värden
 Färjestadens roll som knytpunkt och 

kommunikationscentrum 

 Garagebyggnad tillhörande Villa Sjödalen som 
symbol för bilismens uppsving på 1950-talet 

Kontinuitetsvärde
 Lång kontinuitet som rese- och 

kommunikationscenter 

19561963

Miljöskapande värden
 Stationsmiljöns parkliknande karaktär med 

tillhörande byggnader

 Motorvagnstall och bussgaraget som fondmotiv

Pedagogiska värden
 Lämningarna från järnvägstiden är väsentliga för 

att förstå Färjestadens tidigare roll som knytpunkt 
för resande och kommunikation

 Bussgaraget berättar från tiden där 
kollektivtrafi ken utökades på landsbygden och 
där människornas rörlighet ökade allt mer. 
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Område 3 – Södra hamnen
Färjestaden är den äldsta platsen på Öland för 
överfart till Kalmar. Den nämns första gången 
1389, men troligen är färjplatsen mycket äldre än 
så. Under 1400- och 1500-talen var färjplatsen 
mycket anlitad som överfartsort till Kalmar. Färjorna 
som användes var stora nog att transportera både 
människor och fä. Från och med 1600-talets början 
fi ck färjningen en fast organisation. Ansvaret för 
färjetrafi ken ålades gästgiveriet som i sin tur ägdes 
av Färjestadens gård. Sjöfarten var av avgörande 
betydelse för Färjestadens utbyggnad, först som 
försvarsanläggning, sedan som tingsplats och 
slutligen som järnvägsknutpunkt.

Ända till år 1821 hade vem som helst rättighet 
att från sina stränder överföra folk och gods till 
fastlandet. Men detta år fi ck Färjestaden monopolet 
på all färjning över Kalmarsund. Monopolet 
upphävdes 1860 och samma år bildades första 
ångbåtsbolaget. Färjestaden trafi kerades nu av både 
seglare och ångbåtar. 

I takt med en ökande trafi k ökade kravet på 
upprustning av hamnen. Det blev stora investeringar 
och innehavaren till Färjestadens gård sålde därför 
hamnen i början av 1900-talet till de sex närliggande 

kommunerna. Den enkla träbryggan ersattes av 
fasta kajer, pir, nya färjelägen och småbåtshamn. 
Med invigningen av Ölandsbron 1972 upphörde 
färjetrafi ken och hamnen förlorade sin betydelse. 
Sedan 2011 trafi keras dock Färjestaden under 
sommarmånaderna av en cykelfärja. 

Byggnaderna i hamnen var kopplade till 
både järnvägen och hamnverksamheten. De 
fl esta byggnader på södra hamnplan är från 
1900-talets första årtionde och är bortsett från 
hamnmästarbostaden funktionsbyggnader av enkel 
karaktär. Här fi nns också de enda kvarvarande 
spårresterna i Färjestaden. Två byggnader har 
tillkommit på senare tid, hamnservicekontoret 
Trossen och Hamngrillen. Samtliga byggnader 
förutom hamnmästarbostaden i öster har dock 
byggts till, byggts om och i vissa fall ersatts. Södra 
hamnplan har genom tiderna varit en plats full av 
aktivitet och nu myllrar platsen återigen av liv, 
framförallt sommartid.

Söder om Södra hamnplan har viken fyllts ut 
någon gång mellan 1971 och 1984. Under den tid 
färjetrafi ken var som mest aktiv fanns här stora ytor 
för parkering. Efter nedläggningen av färjetrafi ken 
har parkeringsbehovet minskat något. 
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Pir och kaj som är oförändrade sedan 1920-talet 

 Hamnmästarbostad från 1922 med tillhörande 
trädgård 

 Magasinsbyggnadernas enkelhet och 
funktionalitet 

 Bebyggelsens bevarade hamnmässiga karaktär

Områdets kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
 Hamnmästarbostad från 1922, ritat av 

Stockholmsarkitekten Ragnar Hjort

 Magasinsbyggnader som har funnits på samma 
plats sedan tidigt 1900-talet

Sjöfartshistoriskt värde
 Ölands äldsta plats för överfarter till Kalmar

Samhällshistoriska värden
 Färjestadens roll som knytpunkt för resande och 

kommunikation 

Kontinuitetsvärde
 Lång kontinuitet som hamn-, handels- och 

mötesplats 

Miljöskapande värden
 Kontrasten som skapas mellan den praktfulla 

hamnmästerbostaden och magasinsbyggnadernas 
enkelhet

 Kaj och pir som vittnar om Färjestadens tid som 
betydande färjplats.

 Bebyggelsens bevarade hamnmässiga karaktär

Pedagogiska värden
 Lämningarna från färjhamnstiden är väsentliga 

för att förstå Färjestadens tidigare roll som 
knytpunkt för resande och kommunikation

 Hamnmästarbostad som berättar om yrken, 
tjänster och hierarkier som tidigare var kopplade 
till hamnverksamheten.  

 Spårrester som vittnar om järnvägens viktiga roll 
för utvecklingen av hamnen.

2019

Område 4 – Talludden
Området som idag kallas Talludden tillhörde 
ursprungligen Färjestadens gård. Här anlades på 
1700-talet ett garveri.  Talldungen planterades 
efter 1800-talet. Innan dess kallades udden 
för Garvareudden. 1874 köpte Johan Fredrik 
Ljungkrantz garveriet och 1879 fl yttade han alla 
byggnader till Storgatan. Därefter har Talludden 
fungerat som sommarviste. Vikarna har fyllts ut och 
sedimenterats under årens lopp. Från 1960-talet och 
framåt låg en populär campingplats på udden. Till 
området hör även en minigolfanläggning, Södra 
delen av området består av en stor gräsplan som har 
används för bad och parkering efter det att viken 
fylldes ut, troligtvis någon gång på 1970-talet. 
Idag är området till stora delar bebyggt med 
uthyrningsstugor som ägs av BRF Talludden.

Den kulturhistorisk intressanta bebyggelsen i 
området är huvudsakligen kopplad till sommarturism 
och fritidsaktivitet. De äldsta byggnaderna på 
udden är sommarvillan Solvik som uppfördes på 
1920-talet samt en liten nationalromantisk stuga med 
jordkällare. Söder om Talludden ligger badplatsen 
Granudden. Här fi nns omklädningsrum, servering 
och förrådsbyggnad från 1960-talet. Vid stranden 
står dessutom två små sjöbodar som vittnar om 
att fi sket traditionellt sett varit en viktig del av 
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2002 1984

ölänningarnas hushållning. Från jordbrukstiden 
härstammar även ett litet torp vid Runsbäcksvägen. 

Områdets norra del präglas idag starkt av 
stugområdets 2000-talskaraktär. Stugorna är 
placerade i grupper av liknande kataloghus utan 
kontext till landskapet. Den enformiga gestaltningen 
kontrastera de detaljrika sommarhusen från 
1900-talets början. Områdets södra del fungerar 
som rekreationsområde där den bevarade 
badplatsbebyggelsen vittnar om platsens långa 
tradition som sommarviste.

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Stugområdet med kataloghus från 2000-talet

 Det öppna grönområdet med talldungen och 
sandstrand

 Badplatsen och uteservering 

Områdets kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
 Villa Solvik från 1920-talet

 Den nationalromantiska stugan med tillhörande 
jordkällare och dass

 Granuddens badplatsanläggning från 1960-talet 

 Sjöbodarna vid Granudden

 Torpstället med bostadshus och två äldre uthus

Socialhistoriskt värde
 Platsens utveckling från sommarviste för 

välbärgade fastlandsbor till fritidsområde för 
allmänheten. 

Lokalhistoriskt värde
 Platsens historiska koppling till 

garveriverksamhet och Färjestadens gård

Kontinuitetsvärde
 Lång kontinuitet som sommarviste, badplats och 

rekreationsområde 

Miljöskapande värden
 Det öppna grönområdet med talldungen och 

sandstrand
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1971 1956

1963

Pedagogiska värden
 Sjöbodarna och torpet vittnar om det historiska 

nyttjandet av marken innan gemene man fi ck 
rätt till semester och strand- och badkulturen 
etablerades i alla samhällsklasser.
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Område 5 – Utmarken
Området utgjorde ursprungligen en del av 
betesmarken som tillhörde Färjestadens gård. Här 
låg även ladugårdsplanen med fl era stora byggnader 
som tillsammans med järnvägsbanken länge 
dominerade området. Ladugårdarna revs runt 1960 
och på platsen uppfördes då ett bostadshus. I norra 
delen låg hyrstallarna från 1800-talet tillhörande 
Färjestadens gård och öster om stallarna en tomt som 
på äldre kartor betecknas som tomt och trädgård. 
Norra delen av trädgårdstomten ligger inom området 
1. På södra delen av trädgårdstomten fi nns en äldre 
statarbostad till Färjestadens gård som senare blev 
kraftigt om- och tillbyggt 

I slutet av 1940-talet byggdes hyrstallarna om 
till lager och aff ärsbyggnad som inrymde bland 
annat möbelaff är och begravningsbyrå. Från den 
tiden härstammar två mindre stugor väster om 
statarbostaden som troligen från 1950-talet och 
som anses ha kulturhistoriskt värde. Från 1954 och 
fram till början av 2000-talet fanns Göran Karlssons 
Järnhandel i byggnaden. Efter att byggnaden brann 
ner uppfördes en ny byggnad som inhyser kontor 
och butikslokaler. Väster om lokalen ligger en 
bensinmack som uppfördes under 1960-talet efter 
avvecklingen av järnvägen. Av järnvägsbanken fi nns 
idag inga rester, men cykelvägen i söder är anlagd 

precis på rälsens gamla sträckning. 

Området präglas idag av de stora obebyggda 
grönområdena som är de sista spåren efter 
Färjestadens gårds stora utmarker. Här är även rester 
av den gamla landsvägen mot Runsbäck bevarade. 
Norra delen av området har pga. byggnadernas 
utformning mest industriområdeskaraktär. 

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Cykelvägen som följer gamla järnvägsbanken 

längs Runsbäcksvägen respektive Järnväggatan

 De stora öppna grönområden som ger området 
landsbygdskaraktär

 Området påverkas starkt av närheten till hamnen, 
skansen och stationsområdet

Områdets kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
 Statarbostad tillhörande Färjestadens gård

 Två stugor från 1950-talet

Miljöskapande värden
 Cykelvägens långa sväng som följer järnvägens 

tidigare sträckning

 De obebyggda öppna grönområdena öster om 
Runsbäcksvägen
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Område 6 – Köpstaden
Området tillhörde ursprungligen Björnhovdas 
utmark och var fram till 1940-talet jordbruksmark. 
Mellan 1940-talet och fram till mitten av 1970-talet 
dominerades området av en avfallsdeponi. I 
samband med bygget av Ölandsbron anlades det 
även nya vägar som skulle förenkla anknytningen 
till fastlandet, nuvarande Brovägen och 
Brandstationsgatan. Fram till dess gick resvägen 
norrut via Storgatan och landsvägen från Ottenby till 
Borgholm.

Efter att avfallsdeponin lades ner byggdes 1979 
de första delarna av det som idag är köpcentrum. 
Ölands köpstad har byggts ut och byggts om i 
omgångar. Utöver köpstaden fi nns i områdets 
sydöstra del en bilverkstad med fl era uthus. 
Verkstaden uppfördes någon gång mellan 1943 
och 1956 och har mest sammanhang med fabriken 
Ölands trädgårdsprodukter och brandstationen som 
dock ligger utanför planområdet.

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Områdets karaktär domineras helt av köpstaden, 

parkeringsytor och gator.

Områdets kulturhistoriska värden

Samhällshistoriskt värden
 Bilverkstaden som vittnar om 1950-talets ökande 

bilism
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Område 7 – Norra hamnen
Norra hamnen och den norra piren byggdes på 
tidigt 1950-tal. Hamnen var en gods- och oljehamn 
och präglades av magasinsbyggnader, silon och 
oljetankar. Efter det att hamnverksamheten avtog 
och järnvägen lades ner förvandlades området 
till uppställningsplats för fritidsbåtar. I början av 
1970-talet användes även norra hamnbassängen 
för fritidsbåtar i liten utsträckning. Idag har den 
verksamheten växt och dominerar hamnområdet. 
Inom området fi nns en fartygslämning, ett välbevarat 
vrak från ca 1800-tal som återdeponerats efter 
ett påträff ande i Färjestadens småbåtshamn. 
Norra hamnplan bebyggdes med fl erbostadshus 
mellan åren 2007 och 2015 och är det delområde 
i planprogrammet som har genomgått den största 
förändringen på senare tid.

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 Pir och kajanläggningen samt småbåtshamnen 

som skapar en tydlig hamnkaraktär

 Bostadshusen i framförallt svart-vita färgnyanser 
som ger bebyggelsen en viss industrikaraktär  

Områdets kulturhistoriska värden

Miljöskapande värden
 Godshamnens kaj och pir som vittnar om 

Färjestadens tid som betydande in- och 
utskeppningshamn.

 Småbåtshamnen som ger platsen tydlig 
hamnkaraktär.
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Område 8 – Sjöängarna
Området tillhörde ursprungligen Björnhovdas 
utmark och har använts under mycket lång tid. Fram 
till modern tid har landskapet påverkats ytterst 
lite av människor. I norra delen av området ligger 
udden som kallas Färjekarlsslätten. Här fi nns 8 
mindre sjöbodar som har legat här åtminstone sedan 
tidigt 1900-tal. 1941 sträckte sig udden långt ut i 
sundet. Idag går det just att skönja udden. Naturlig 
sandförfl yttning och mänsklig påverkan har minskat 
uddens tydlighet.

Marken längs stranden är av sjöängskaraktär och vid 
strandkanten fi nns fortfarande båtlänningar. 2014 
färdigställde dock kommunen ett dämme just öster 
om bodarna vilket har gjort att närområdet fått en 
mer anlagd karaktär. Dämmets funktion är att rena 
dagvattnet från tätorten innan det släpps ut i sundet 
och området är idag ett populärt rekreationsstråk.

I områdets södra del, strax norr om Norra 
hamnplanen, ligger Färjestadens segelsällskaps 
klubbstuga och bastu. De första byggnaderna 
uppfördes på 1980-talet. 

Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär
 De gamla öppna sjömarkerna som sträcker sig 

från hamnen till områdets norra spets

 Sjöbodarna slumpmässiga placering på udden 

 Den öppna vyn till sundet

 Dämmet med slingrande vägar och broa som ger 
området en anlagd karaktär 

Områdets kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
 Gruppen av åtta sjöbodar 

Samhällshistoriskt värde
 Sjöbodarna vittnar om det historiska nyttjandet 

av marken och att fi sket traditionellt sett varit en 
viktig del av ölänningarnas hushållning.

Kontinuitetsvärde
 Lång kontinuitet som sjöbodsplan 

Miljöskapande värden
 Sjöbodarnas slumpmässiga placering på udden

 Båtlänningarna vid sjöbodsplanen
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4. Bebyggelseinventering

Urvalskriterier och klassificering
Den kulturhistoriska analysen utgår från den 
s.k. Unnerbäck-metoden, utvecklad av Axel 
Unnerbäck för Riksantikvarieämbetet. Bedömning 
av kulturvärde är ej en skönhetsbedömning och tar 
inte ställning till byggnadernas eventuella skador. 
Vid en värdering enligt Unnerbäck-metoden 
identifi eras dels s.k. dokumentvärden (historiska, 
objektiva egenskaper) och dels s.k. upplevelsevärden 
(subjektiva egenskaper av t. ex. estetisk eller socialt 
engagerande natur). Följande värden används i 
denna rapport:

Dokumentvärden
 Byggnadshistoriskt värde

 Patina

 Byggnadsteknikhistoriskt värde

 Arkitekturhistoriskt värde

 Samhällshistoriskt värde

 Socialhistoriskt värde

 Sjöfartshistoriskt

 Trafi khistoriskt värde

 Järnvägshistoriskt

 Transporthistoriskt

 Industrihistoriskt

 Jordbrukshistorisk

 Kommunikationshistoriskt

Upplevelsevärde
 Arkitektoniskt värde

 Patina

 Miljöskapande värde

 Identitetsvärde

 Kontinuitetsvärde

 Traditionsvärde

 Symbolvärde

 Lokalhistoriskt värde

För att förstärka dessa värden används sedan 
bl.a. följande förstärkande motiv: Kvalitet, 
autenticitet/äkthet, pedagogiskt värde, sällsynthet, 
representativitet, ålder.

Metoden utgör inte en tvingande mall, utan fungerar 
som hjälpmedel vid värdebedömning utifrån ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Detaljeringsnivån kan 
variera och en viss grad av dokumentvärde kan 
alltid tillskrivas en byggnad, men bedömningarna i 
följande rapport är anpassade till materialets syfte. 
I de fl esta fall fi nns en tydlig koppling mellan den 
enskilda byggnadens värde och den omgivande 
miljön. I vissa fall kan en enskild byggnad besitta ett 
högt värde trots att övriga byggnader på fastigheten 
försvinner. Bedömningen kan även behöva revideras 
över tid i takt med att kunskap och synsätt förändras.

Byggnaderna är sorterade i kategorier 
enligt kriterierna nedan, vilka baseras på 
värdebedömningen. En byggnad tilldelas en 
kategori om den uppfyller ett eller fl era av ingående 
kriterier. Färgkodningen har valts efter tidigare 
kulturmiljöinventeringar inom Kalmar län.

Klassificering

Särskilt högt värde (Klass Blå)
 Oförvanskad

 Håller hög klass för sin tid

 God representant

 Särskilt högt lokalhistoriskt värde

 Särskilt sällsynt

Högt värde (Klass Grön)
 Miljöskapande

 I huvudsak välbevarad

 Delvis förvanskad, men lätt att återställa

 Delvis förvanskad, men starkt tidsuttryck/
arkitektoniskt uttryck och stor betydelse för 
stadsbilden

 God representant trots svagt arkitektoniskt 
uttryck eller förändringar

 Byggt före 1920

Värdefull (Klass Gul)
 Miljöskapande och/eller samhällshistoriskt/

personhistoriskt intressant

 Positiv betydelse för stadsbilden

 Visst värde i sitt sammanhang trots förvanskning

 Ursprunglig byggnadsvolym och form
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Värdefulla byggnader inom planområdet

Byggnader i område 1 – Den historiska ortskärnan
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Färjestadens gård, mangård
Byggår: 1802

Området har varit brukat som gård sedan 1300-talet. 
Dagens mangårdsbyggnad uppfördes 1802 av 
byggmästare Sandell. Byggnaden är ett timrat 
tvåvåningshus med valmat mansardtak, har tre 
skorstenar och två entréer på långsidan mot norr. 
Vinden är inredd. I början av 1900-talet reveterades 
hela fasaden. Idag är östra kortsidan fortfarande 
reveterad, övriga fasader är klädda med ljust målad 
locklistpanel. Mangårdsbyggnaden är osedvanligt 
stor med öländska mått mätt, vilket vittnar om dess 
stora tillgångar och betydelse under 1800-talet. Trots 
att byggnaden idag är inredd till fl erbostadshus och 
har genomgått fl era renoveringar och förändringar 
har den exteriört sett behandlats på ett varsamt vis 
och upplevs som mycket välbevarad. Fönstren är 
inte ursprungliga men har ersatts med nya träfönster 
med samma spröjsindelning, proportioner och 
placering som de tidigare. De båda entréernas 
pardörrar med överljus, smidesräcken och 

halvcirkelformade kalkstenstrappor är ursprungliga 
och mycket viktiga för upplevelsen av byggnadens 
autenticitet. Detsamma gäller för den bevarade 
kullerstensbelagda gårdsplanen framför huset. På 
södra fasaden har några mindre altandörrar samt 
ett antal takfönster tillkommit på senare tid. Dessa 
bidrar dock inte till att byggnaden upplevs som 
förvanskad.

Byggnaden har särskilt höga kulturhistoriska 
värden. Både med avseende på dess relativt 
välbevarade exteriör men också som en av 
Färjestadens äldsta byggnader. I Färjestadens 
centrala delar fi nns idag få bevarade miljöer med 
jordbruksanknytning. Färjestadens gård med 
kringliggande ekonomibyggnader och trädgård med 
äldre frukt- och prydnadsträd är därför en mycket 
värdefull kulturmiljö som förmedlar denna del av 
ortens historia. 
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Värden: Byggnadshistoriskt, socialhistoriskt, 
lokalhistoriskt, miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Ålder, sällsynthet, 
autenticitet, kvalité 

Klassifi cering: Blå
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Färjestadens gård, norra uthuset
På platsen fanns tidigare ett mindre uthus 
uppfört före 1819 som tillhörde de ursprungliga 
komplementbyggnaderna till Färjestadens gård. Den 
ursprungliga byggnaden totalförstördes i en brand 
år 2020. Vid platsbesöket pågick återuppbyggnad 
av byggnaden på ursprunglig plats. Byggnaden 
är ett av två parallella mindre vitputsade uthus, 
gavelvänt placerade öster om mangårdsbyggnaden. 
Ursprungligen fanns även ett något större brygghus 
placerat i vinkel mellan de två uthusen. Den nya 
byggnaden uppförs i samma volym och med 
motsvarande fasad- och takmaterial som den 
ursprungliga och ger således ett miljöskapande värde 
som är viktig för förståelsen av platsens historia och 
sammanhang. 

Värden: Miljöskapande

Klassifi cering: Gul

Färjestadens gård, södra uthuset
Byggnaden tillhör de ursprungliga 
komplementbyggnaderna till Färjestadens gård 
och är uppförd före 1819. Byggnaden är ett av 
två parallella mindre vitputsade uthus, gavelvänt 
placerade öster om mangårdsbyggnaden. 
Ursprungligen fanns även ett något större brygghus 
placerat i vinkel mellan de två uthusen.

Byggnaden upplevs som välbevarad och har inte 
genomgått större exteriöra förändringar, bortsett från 
en sentida dörröppning mot söder. Byggnaden är låg, 
har ett relativt fl ackt sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel och en skorsten med äldre utformning. 
De små liggande småspröjsade fönstren målade i 
grönt är sannolikt ursprungliga. Byggnaden har ett 
högt kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade 
exteriör, bevarade volym och placering och är viktig 
för förståelsen av platsens historia och sammanhang.

Värden: Byggnadshistoriskt, miljöskapande 

Förstärkande värde: Ålder, sällsynthet, 
autenticitet

Klassifi cering: Blå
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Färjestadens gård, jordkällare
Jordkällaren tillhör den ursprungliga bebyggelsen 
tillhörande Färjestadens gård och är byggd före 
1819. Jordkällaren är reveterad med slätputsad 
rundad dörromfattning. Byggnaden visar tydliga spår 
av eftersatt underhåll. Yttre dörr saknas. Taket är 
idag täckt av asbestcementplattor. Tidigare kan det 
ha varit torvtäckt fl istak.  

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som 
en av de äldsta kvarvarande jordbruksbyggnaderna 
i området. Jordkällaren är viktig för förståelsen 
av platsens historia och sammanhanget kring 
Färjestadens gård.

Värden: Byggnadshistoriskt, miljöskapande

Förstärkande motiv: Ålder, autenticitet, 
pedagogiskt värde, sällsynthet, representativitet

Klassifi cering: Blå

Färjestadens gård, kalkstenslada
Enkel kalkstenslada med pannplåt på taket. 
Ladan har två portar med dubbla bräddörrar 
och äldre bandgångjärn. 1819 fanns en större 
ladugårdsbyggnad på platsen. Dagens kalkstenslada 
har funnits i nuvarande volym sedan åtminstone 
1925. Ladan har en mycket ursprunglig karaktär och 
har inte kompletterats med sentida material eller 
andra förändringar. Detta bidrar till att byggnaden 
har ett upplevelsevärde som förmedlar platsens långa 
historia och underlättar förståelsen av den. 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och 
är viktig för förståelsen av platsens historia och 
sammanhanget kring Färjestadens gård.

Värden: Byggnadshistoriskt, miljöskapande

Förstärkande motiv: Ålder, pedagogiskt värde, 
autenticitet, patina, sällsynthet, representativitet

Klassifi cering: Blå
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Tingshuset
Byggår: 1811

År 1644 hölls det första tinget i Färjestaden och 
på 1720-talet lär det fösta tingshuset ha uppförts. 
Den byggnaden brann ner 1745. 1751 byggdes ett 
nytt tingshus, som dock förstördes i ett blixtnedslag 
1811. Uppbyggandet av det tingshus som fi nns kvar 
idag påbörjades omgående och var klart samma 
år. Byggnaden uppfördes av byggmästare Sandell 
och nyttjades som tingshus fram till år 1900. Då 
uppfördes ytterligare ett nytt tingshus som ersatte 
det dåvarande. Det nya tingshuset placerades på 
den plats där 1751 års tingshus tidigare funnits och 
var i bruk fram till 1942. Byggnaden revs senare på 
1940-talet eller början av 1950-talet.

1901 startades hotellverksamhet i den gamla 
tingshusbyggnaden. Idag brukar Hotell Skansen 
fortsatt byggnaden för detta ändamål.

Byggnaden är uppförd i två våningar med inredd 
vindsvåning under valmat mansardtak, täckt med 
tegelfärgade betongpannor. Fasaden är klädd med 

liggande träpanel som till stora delar är äldre 
och målad i en gul kulör. Snickerierna är vita. 
Ursprungligen var fasaderna strukna med tjärblandad 
rödfärg. Tre takkupor fi nns på norra takfallet och två 
på södra. Dessa är sannolikt tillkomna på 1920-talet.

Sedan byggnaden blev hotell har den succesivt 
byggts till och kompletterats med byggnader av 
mer eller mindre tillfällig karaktär. Det mesta av 
den intilliggande bebyggelsen är uppförd under 
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Den 
tillagda bebyggelsen är relativt låg och det går 
därför att urskilja den höga tingshusbyggnaden 
bland de många nyare huskropparna. Tack vare en 
bevarad ursprunglig takform och en fortfarande 
urskiljningsbar ursprunglig volym kan byggnaden 
alltjämt avläsas som äldre.

Tingshuset är en av Färjestadens äldsta byggnader 
och är i tillägg en byggnad som haft en viktig 
samhällsfunktion. Byggnaden kan även tillskrivas 
ett stort traditions- och kontinuitetsvärde. Både i sin 
ursprungliga funktion som tingshus, en verksamhet 
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som tidigare haft en lång tradition på platsen. 
Men även i nuvarande funktion som hotell, en 
verksamhet som funnits i byggnaden i 120 år och 
som dessförinnan bedrivits i intilliggande byggnad 
sedan mitten av 1800-talet. Detta gör att byggnaden 
har särskilt höga kulturhistoriska värden som är 
bestående, trots att sentida tillförd bebyggelse 
försvårar förståelsen av platsens historiska 
sammanhang och funktion.   

Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde, 
traditionsvärde

Förstärkande motiv: Ålder, representativitet, 
sällsynthet

Klassifi cering: Grön

Gästgiveriet
Nuvarande byggnad är uppförd någon gång mellan 
på 2000-talets början. På platsen fanns från början av 
1800-talet ett gästgiveri fram till 1928 då byggnaden 
totalförstördes i en brand. Dagens byggnad ligger 
på samma plats som det gamla gästgiveriet och har 
samma utformning som det ursprungliga, uppförd 
i en våning med brutet tak och inredd vindsvåning. 
Dagens byggnad är dock något större i skala. 
Gästgiveriverksamheten har en lång tradition på 
platsen eftersom den har haft en nära koppling 
till tingets verksamhet. Uppförandet av en snarlik 
byggnad på platsen för det gamla gästgiveriet gör 
att platsen får en bebyggelsestruktur med tingshus, 
gästgiveri och handelsbod så som det såg ut från 
1800-talets början fram till 1928. Byggnaden har 
därför ett miljöskapande värde och en pedagogisk 
funktion förutsatt att informationen förmedlas. 
Områdets gestaltning med stora asfalterade ytor och 
de många tillbyggnaderna försvårar dock läsbarheten 
av platsens historiska djup.

Värden: Miljöskapande, kontinuitetsvärde

Klassifi cering: Gul
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Handelsboden
Byggår: 1820-tal

I byggnaden fanns Färjestadens första handelsbod. 
Handelsboden hörde till Färjestadens gård, men 
verksamheten utarrenderades efter 1867. Byggnaden 
användes som handelsbod fram till slutet av 
1930-talet då den inkorporerades i Hotell Skansens 
verksamhet. 

Byggnaden är uppförd i en våning med inredd 
vind och mansardtak täckt med röda betongpannor. 
Fasaden är klädd med delvis äldre kilsågad 
locklistpanel och är målad i en ljust gul kulör. 
Snickerierna är vita. Fönstren på bottenvåningen är 
äldre liksom pardörrarna med de särskilt arbetade 
dörrspeglarna och gjutjärnsgallren framför rutorna. 
Huset har även andra bevarade äldre detaljer som 
kalkstenstrapp samt profi llister kring fönstren och 
vid takfot. 

Takkupor, en entréutbyggnad på östra kortsidan 
som förbinder handelsboden med den sentida 
gästgiveribyggnaden samt en större byggnadskropp 

längs med södra fasaden gör att byggnadens 
ursprungliga volym är förändrad. Trots de senare 
tillkomna byggnadskropparna är byggnadens 
ursprungliga volym fortfarande avläsbar, i 
synnerhet från entrésidan mot norr och nordväst. 
Detta tillsammans med fl ertalet äldre bevarade 
detaljer gör att byggnaden ändå framstår som 
relativt välbevarad. Byggnadens bevarade äldre 
och ursprungliga detaljer är mycket viktiga för 
upplevelsen av husets tidstypiska karaktär och gör 
att den gamla byggnaden urskiljer sig från övriga 
huskroppar. Dessa kan dock med fördel förstärkas 
genom en mer tidstypisk färgsättning av i synnerhet 
dörrblad och galler. Byggnaden har ett särskilt högt 
kulturhistoriskt värde, både genom sin bevarade 
karaktär och genom att ha innehållit Färjestadens 
första handelsbod. Det senare har en särskild 
betydelse i sammanhanget eftersom handel kom att 
bli och än idag är en utpräglat viktig verksamhet för 
Färjestaden. 
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Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Ålder, kvalitet, sällsynthet, 
representativitet

Klassifi cering: Grön
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Polishus
Byggår: 1962

Byggnaden uppfördes som polishus 1962 och 
inrymde även aff ärer. Arkitekturen är mycket 
tidstypisk. Byggnaden har en avlång huskropp 
i två våningar med sadeltak. Fasaderna består 
av gult tegel. Entrésidans fasad mot Storgatan i 
söder domineras dock av de täta fönsterpartiernas 
fältindelning som är fyllda med grön glasmosaik. I 
väster är entrén med skärmtak bevarad och väster 
om byggnaden fi nns en ursprunglig järngrind med 
polishusets byggnadsår i smide. Fönster, tak och 
dörrar är bytta och den ursprungliga terrasseringen 
vid östra byggnadskroppen är förlängd och 
förändrad. Trots förändringarna är byggnadens 
huvudsakliga karaktär och volym intakt. Byggnaden 
upplevs som relativt välbevarad. Fasadens utseende, 
fönstersättningen och utförandet med den gröna 
mosaiken är mycket viktiga tidstypiska och 
karaktärsbärande detaljer.

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som 
en del av det moderna Färjestadens utveckling 
och framväxt under 1900-talet. Byggnaden står 
placerad på den plats där den tidigare arresten 
och tingshusstallarna fanns och som revs till 
förmån för bygget av polishuset. På tomten mitt 
emot byggnaden fanns tingshus som brukades 
till 1943. Det fi nns således en kontinuitet och en 
verksamhetstradition i bebyggelsen i området 
som i sig har ett kulturhistoriskt värde trots att 
byggnaderna har en annan funktion idag. Det gamla 
polishuset hör också ihop med den bebyggelse som 
kronologiskt vuxit fram längs Storgatans sträckning, 
från den äldre landsbygdsbebyggelsen i öst till den 
moderna småstadsbebyggelsen i väst.

Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Kvalitet, representativitet

Klassifi cering: Grön
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Bibliotek
Byggår: 1967

Byggnaden uppfördes som bibliotek och är placerad 
i vinkel mot polishuset som byggdes fem år 
tidigare. De två byggnaderna har en samstämmig 
arkitektonisk utformning. Byggnaden har två 
våningar och sadeltak. Fasaden består av gult 
tegel. Fasaden mot öster domineras av de täta 
fönsterpartiernas vertikala indelning. Emellan 
våningsplanens fönster är sannolikt ursprungliga 
gröna mosaikfält ersatta eller övertäckta med de 
nuvarande gröna skivorna. Fönstren är utbytta, men 
byggnadens volym och karaktär är bevarad och har 
ett mycket tidstypiskt uttryck. Ytan i nischen mellan 
biblioteksbyggnaden och det gamla polishuset utgörs 
av ett litet kalkstensmuromgärdat torg med bänkar 
och planteringar. Ytan är relativt oförändrad och 
är ett mycket tidstypiskt och viktigt miljöskapande 
inslag i kvarteret.

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som 
en del av det moderna Färjestadens utveckling 
och framväxt under 1900-talet. Den före detta 
biblioteksbyggnaden hör ihop med den bebyggelse 
som kronologiskt vuxit fram längs Storgatans 
sträckning, från den äldre landsbygdsbebyggelsen 
i öst till den moderna småstadsbebyggelsen i väst. 
Tillsammans med det gamla polishuset utgör 
byggnaden en välbevarad off entlig miljö typisk för 
1960-talet.

Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Kvalitet, representativitet

Klassifi cering: Grön
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Byggnader i område 2 – Järnvägsområdet
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Stationshuset
Byggår: 1909

Färjestadens stationshus uppfördes 1909. Byggnaden 
är i 1,5 plan med frontespis, liggande och stående 
träpanel och har valmat sadeltak täckt med enkupigt 
tegel. Byggnaden hade ursprungligen mörkt 
falsat plåttak. Arkitekturstilen är en blandning av 
schweizerstil och nationalromantik och är ett mycket 
tidstypiskt stationshus från denna tid. Byggnadens 
karaktär som stationshus är i huvudsak välbevarad, 
mycket tack vare att byggnadens volym och form 
är intakt. Andra viktiga bevarade karaktärsbärande 
element är det djupa takutsprånget, utsmyckande 
snickeridetaljer som taktassar och snickarglädje 
i frontespisen samt träpanelens uppdelning med 
liggande panel på bottenplan och ursprunglig stående 
pärlspont på övre plan med rundade avslut mot 
horisontellt våningsband. Saknas gör det förlängda 
takutsprånget som fanns över perrongen samt de 
ursprungliga fönstren med småspröjsade rutor i 
nedre delen. Skyltfönstren är en sentida anpassning 

efter nuvarande verksamheter. Att område framför 
stationshuset fortsatt är öppet och att järnvägens 
tidigare sträckning därför är avläsbar är också 
mycket viktigt för upplevelsen av byggnaden i sitt 
sammanhang. Parkmiljön öster om byggnaden, 
mellan stationshuset och järnvägsbyrån/poststationen 
är också viktig för den sammanhängande 
kulturmiljön.  

Sammantaget har byggnaden höga kulturhistoriska 
värden och är av stor betydelse för kontinuiteten i 
Färjestadens historia som ett kommunikationsnav på 
Öland.

Värden: Arkitekturhistoriskt, järnvägshistoriskt, 
samhällshistoriskt, kontinuitetsvärde, 
miljöskapande värde.

Förstärkande motiv: Ålder, representativitet, 
sällsynthet

Klassifi cering: Grön 
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Stationshuset, garage
Byggår: 1940-talet

I anslutning till stationshuset fi nns ett garage 
sannolikt uppfört på 1940-talet. Garagebyggnaden 
är till största delen oförändrad med ursprunglig 
diagonalt brädklädd port mot väster, fönster med 
smala spröjs och fasad med locklistpanel. Taket 
som tidigare var belagt med papp har nu skivor av 
korrugerad asbestcement. Garaget är idag inbyggt på 
järnvägsbyråns tomt genom ett avgränsande plank. 
Västra kortsidan med portarna vetter dock ut mot 
före detta stationsområdet. Garaget och stationshuset 
har idag olika färgsättning vilket försvårar 
förståelsen av kopplingen dem emellan. Garaget 
har ett kulturhistoriskt värde som en välbevarad 
komplementbyggnad till järnvägens verksamhet och 
eftersom det är ett av de tidiga exemplen på bilens 
inträde och platstagande i det off entliga rummet.

Värden: Samhällshistoriskt, trafi khistoriskt 

Förstärkande motiv: Representativitet 

Klassifi cering: Gul
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Järnvägsbyrå och poststation
Byggår: 1909

Byggnaden uppfördes 1909 som administrativt 
huvudkontor för södra Ölands järnvägar, så kallad 
Järnvägsbyrå. Efter några år fl yttades verksamheten 
till Mörbylånga och byggnaden fi ck en ny funktion 
som ortens postkontor. Byggnaden är i 1,5 plan med 
frontespis och tegeltäckt valmat sadeltak. Byggnaden 
hade ursprungligen mörkt falsat plåttak och träpanel. 
Utformningen av byggnaden var ursprungligen 
mycket samstämmig med stationshuset. Idag är 
byggnaden tilläggsisolerad och reveterad, men 
uppvisar ändå en till stora delar ursprunglig karaktär 
tack vare en i huvudsak intakt volym, fl ertalet 
ursprungliga fönster, frilagd huggen stensockel med 
rundat dragna fogar, smäckert djupt takutsprång, 
utsmyckande snickeridetaljer som taktassar och 
snickarglädje i frontespisen. 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som 
förstärks genom sammanhanget med omgivande 
bebyggelse kopplad till järnvägen och övrig 
kommunikation. Kvarterets bevarade parkmiljö som 
binder ihop de järnvägsrelaterade byggnaderna är 

starkt bidragande till upplevelsen av kulturmiljön 
och mycket viktig i sammanhanget. 

Ett återställande av fasadens liksom entrépartiets 
ursprungliga utseende skulle stärka byggnadens 
kulturhistoriska värden.   

Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
järnvägshistoriskt, kommunikationshistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde.

Förstärkande motiv: Ålder, representativitet

Klassifi cering: Grön 
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Järnvägshotellet
Byggår: 1925

Byggnaden uppfördes 1925 som järnvägshotell. 
Byggnaden är ett tvåplanshus med putsad fasad och 
valmat tegeltäckt tak. Vinden är inredd och centrerat 
på varje takfall försedd med en liten rundad takkupa 
med småspröjsade fönster. Byggnaden är ett tidigt 
exempel på klassicistisk arkitektur som börjar anta 
ett funktionalistiskt formspråk. Under senare tid 
har de funktionalistiska dragen förstärkts genom 
fönsterbyten och slätputsning av kuporna. Kuporna 
var tidigare spånklädda. Även entrén har fl yttats och 
förenklats. Öster om huset löper längs med vägen 
sedan slutet av 40-talet en lägre tillbyggd länga. 
Trots förändringarna är byggnadens tidstypiska drag 
avläsbara. Byggnaden har höga kulturhistoriska 
värden. Framförallt genom sammanhanget med 
omgivande bebyggelse kopplad till järnväg och 
övrig kommunikation, men också byggnadshistoriskt 

som ett tidigt exempel på en byggnad med 
funktionalistiska drag. Kvarterets bevarade 
parkmiljö som binder ihop de järnvägsrelaterade 
byggnaderna är starkt bidragande till upplevelsen av 
kulturmiljön och mycket viktig i sammanhanget.

Värden: Byggnadshistoriskt, järnvägshistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde.  

Förstärkande motiv: Ålder, representativitet

Klassifi cering: Grön 
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Buss- och lastbilsgarage
Garaget byggdes under andra halvan av 1930-talet då 
järnvägen även började satsa på landsvägstrafi k med 
bussar och lastbilar. Byggnaden är uppförd i kalksten 
och har ett fl ackt sadeltak täckt med sinuskorrugerad 
plåt och en hög skorsten murad i kontrasterande 
rött tegel. Ursprungligen fanns fem portar, idag 
är en igensatt. Kring porthålen är konstruktionen 
utförd i gjuten betong. Kombinationen av 
traditionella och moderna material är kulturhistoriskt 
intressant och utförandet är tidstypiskt. De murade 
kalkstensfasaderna visar särskilt hög kvalité och har 
dekorativt utförda detaljer som hantverksmässigt 
dragna fogar, småspröjsade bågformade fönster med 
slagna valv och undertill utskjutande stenar.

Byggnaden har särskilt höga kulturhistoriska och 
estetiska värden. Byggnaden befi nner sig i en 
övergångsperiod mellan det traditionella och det 
moderna byggandet och tillhör en typ av småskalig 
semimodern industribebyggelse som blir allt mer 

sällsynt i tätortsmiljö. Byggnaden utgör tillsammans 
med det intilliggande och utseendemässigt 
samstämmiga motorvagnsstallet en mycket 
välbevarad kulturmiljö med byggnader av hög 
kvalité vars ursprungliga verksamhet har en stark 
förankring i Färjestadens historia som transport- och 
kommunikationsnav på Öland. Värdena förstärks 
ömsesidigt i relation till övriga järnvägs- och 
kommunikationsrelaterade byggnader i området.

I väster är garaget sammanbyggt med en sentida före 
detta bensinstationsbyggnad. Ett avlägsnande av 
denna byggnad skulle höja upplevelsen av den äldre 
bebyggelsen på platsen. 

Värden: Byggnadshistoriskt, byggnadstekniskt, 
transporthistoriskt, trafi khistoriskt, 
miljöskapande 

Förstärkande motiv: Kvalité, autenticitet, 
sällsynthet, representativitet

Klassifi cering: Blå
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Motorvagnsstall
Byggår: 1940-tal

Byggnaden uppfördes troligen i början av 1940-talet 
när man började köra med motorvagnar på Öland. 
Byggnaden är uppförd i kalksten och har sadeltak 
täckt med skivor av korrugerad asbestcement. 
Fasadens disposition är intakt och alla ursprungliga 
portar fi nns kvar. Tre på södra kortsidan och en på 
norra kortsidan. Kring porthålen är konstruktionen 
utförd i gjuten betong. Kombinationen av 
traditionella och moderna material är kulturhistoriskt 
intressant och utförandet är tidstypiskt. De murade 
kalkstensfasaderna visar en särskilt hög kvalité och 
har dekorativt utförda detaljer som hantverksmässigt 
dragna fogar och fönster och dörrar som accentueras 
i fasaden. De stora fönstren har 12 mindre rutor per 
båge och är ursprungliga och mycket karaktäristiska 
för den typen av funktionsbyggnader. Längs 

byggnadens västra långsida fi nns en lastkaj med 
skärmtak som till delar antagligen är ursprunglig.

Byggnaden har särskilt höga kulturhistoriska och 
estetiska värden. Byggnaden befi nner sig i en 
övergångsperiod mellan det traditionella och det 
moderna byggandet och tillhör en typ av småskalig 
semimodern industribebyggelse som blir allt mer 
sällsynt i tätortsmiljö Byggnaden utgör tillsammans 
med det intilliggande och utseendemässigt 
samstämmiga buss- och lastbilsgaraget en mycket 
välbevarad kulturmiljö med byggnader av hög 
kvalité vars ursprungliga verksamhet har en stark 
förankring i Färjestadens historia som transport- och 
kommunikationsnav på Öland. Värdena förstärks 
ömsesidigt i relation till övriga järnvägs- och 
kommunikationsrelaterade byggnader i området.
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Värden: Byggnadshistoriskt, byggnadstekniskt, 
järnvägshistoriskt, transporthistoriskt, 
miljöskapande 

Förstärkande motiv: Kvalité, autenticitet, 
sällsynthet, representativitet

Klassifi cering: Blå
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Sjödalen, bostadshus
Byggår: 1916

1,5-plans villa uppförd av byggmästare Emil 
Gottfrid Åberg. I byggnaden drevs pensionat från 
tidigt 1920-tal till omkring 1950. Här fanns också 
café och bageri. Ännu 1988 bedrevs servering 
sommartid. 

Byggnaden är idag kraftigt renoverad och de 
tidigare karaktärsgivande glasverandorna i två plan 
är inbyggda och igensatta. Av bevarade exteriöra 
detaljer syns skorstenar, taktassar, samt möjligen 
knutbrädor och delar av träfasaden. Byggnadens 
kulturhistoriska värde fi nns idag i dess tidigare 
funktion som mötesplats och som sådan en central 
del i samhället under större delen av 1900-talet. 

Värden: Socialhistoriskt, lokalhistoriskt

Förstärkande motiv: Ålder

Klassifi cering: Gul

Sjödalen, garage
Byggår: Mellan 1956 och 1963 

I fastighetens norra del fi nns ett garage med fyra 
portar och en hög skorsten, sannolikt tillhörande 
ett pannrum eller liknande. Garaget är uppfört 
någon gång mellan 1956 och 1963 och är exteriört 
välbevarat och tidstypiskt. Under mitten av 
1900-talet ökade biltrafi ken på Öland och biltätheten 
var här större än i övriga riket. Garaget hör till detta 
sammanhang och till bilismens framväxt i samhället 
vid denna tid. Detta var en utveckling som skedde 
på bekostnad av järnvägen och det kollektiva 
resandet som tidigare varit centralt i dessa delar 
av Färjestaden. 1960 beslutades att järnvägen på 
Öland skulle läggas ner och bilen och biltrafi ken har 
därefter i hög grad kommit att prägla området.

Värden: Samhällshistoriskt, trafi khistoriskt

Förstärkande motiv: Representativitet

Klassifi cering: Gul
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Byggnader i område 3 – Södra hamnen
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Hamnmästarbostad
Byggår: 1922

Villa ritad av arkitekt Ragnar Hjort i en stil som 
följer 1920-talsklassicismens ideal. Byggnaden 
håller hög kvalité och är ett ovanligt välbevarat 
exempel från tiden. Huset är i 1,5 plan och 
uppfört som hamnmästarbostad och kontor för 
hamnstyrelsen. Fasaden består av ljust målad 
locklistpanel och taket är täckt med tvåkupigt 
tegel. Fönstren är ursprungliga. Bågarna är 
målade i kromoxidgrönt och fl ertalet har munblåst 
glas. Fönsteromfattningarna är omsorgsfullt 
utformade med profi lerade krönlister och 
understycken. Fler tidstypiska arkitektoniska 
detaljer är de pilasterformade knutarna, de runda 
kattvindsfönstren, takfotens listverk och fasadernas 
disposition och symmetri. Entrén fi nns centrerat på 
norra långsidan och nås via en trappa med smäckert 
smidesräcke och steg från två håll. Över det enkla 
dörrbladet fi nns ursprungligt överljus med särskilt 

detaljrikt utformade rundade spröjs. Entrédörren 
omfattas av pilastrar och högt överstycke med mjuk 
böljande kurvatur. Placerad rakt ovan entrén fi nns en 
mindre takkupa i målad plåt, karaktärsfullt utformad 
med listverk och ett tak med hög gavelfront som 
harmoniserar med entréns utformning nedanför. 
Kupan kröns av ett klot. Åt söder fi nns en större 
frontespis med rundad balkong och veranda under.

Huset har särskilt höga kulturhistoriska värden, 
både med avseende på dess välbevarade exteriör 
men också som en symbol för hamnverksamheten 
som genom tiderna varit av stor betydelse för 
Färjestadens identitet och utveckling. Byggnaden är i 
byggnadsminnesklass.

Värden: Arkitekturhistoriskt, sjöfartshistoriskt, 
socialhistoriskt, miljöskapande, symbolvärde, 
arkitektoniskt värde.

Förstärkande motiv: Ålder, kvalité, autenticitet, 
representativitet, sällsynthet

Klassifi cering: Blå

Be
by

gg
el

se
in

ve
nt

er
in

g

59



Be
by

gg
el

se
in

ve
nt

er
in

g

60



Hamnmagasinen
Byggår: Före 1911

Sedan åtminstone 1911 har det funnits tre låga 
magasinsbyggnader på platsen, gavelvänt placerade 
på samma vis som idag och med ungefär samma 
storlek och volym. Den fjärde längan längst åt 
väster tillkom någon gång på 1980- eller 90-talet. 
Längorna är avlånga med fl acka sadeltak och 
träfasad. Byggnaderna har byggts om och anpassats 
efter olika verksamheter under årens lopp, men har i 
huvudsak behållit sin skala och form. Byggnaderna 
har trots förändrade exteriörer miljöskapande 
värden och bidrar till upplevelsen av den bevarade 
hamnkaraktären.

Värden: Miljöskapande, sjöfartshistoriskt, 
kontinuitetsvärde 

Förstärkande motiv: Ålder, Representativitet

Klassifi cering: Gul

Blå hamnbyggnad
Byggår: 1930-talet

Byggnaden uppfördes på 1930-talet och hade då 
någon funktion kopplad till hamnens verksamhet. 
Vissa tidstypiska drag och äldre detaljer fi nns kvar 
så som taktäckningen av svartmålad pannplåt, det 
funktionalistiskt utformade entrépartiet med parvist 
placerade dörrar samt fl era äldre träfönster. Fasaden 
har dock ändrats och fl era fönster har tillkommit på 
senare tid. Ursprungligen var byggnaden röd med 
vita snickerier. Byggnaden bidrar till upplevelsen 
av hamnområdets småskaliga karaktär med enkel, 
sporadiskt uppförd bebyggelse anpassad efter behov 
och funktion.

Värden: Miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Representativitet

Klassifi cering: Gul
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Hamngarage
Byggår: Sannolikt 1930-tal

Garagebyggnad med fyra portar och pulpettak. 
Garaget hade ursprungligen diagonalt brädklädda 
tvådelade portar, men samtliga är idag utbytta och en 
är igensatt och ersatt av en dörr. Trots stora exteriöra 
förändringar har garaget ett kulturhistoriskt värde 
då det bidrar till upplevelsen av hamnområdets 
småskaliga karaktär med enkel, sporadiskt uppförd 
bebyggelse anpassad efter behov och funktion. 
Garaget är också ett tidigt exempel på en byggnad 
uppkommen med anledning av bilens allt mer 
framträdande roll i samhället.

Värden: Samhälshistoriskt, trafi khistoriskt, 
miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Representativitet

Klassifi cering: Gul
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Byggnader i område 4 – Talludden
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Villa Solvik
Byggår: 1920-tal

1,5 plans villa i nationalromantisk stil. Byggnaden 
uppfördes som sommarbostad åt regementspastor 
Valerius Olsson och ska ha ritats av arkitekt 
Ragnar Hjort. Den kvadratiska planen, den frilagda 
naturstensockeln och det valmade mansardtaket 
med utåtvinklad avslutning och två skorstenar 
är stiltypiska drag, liksom den större rustika 
farstukvisten med enkelt utformade stolpar och 
räcke. Mindre takkupor fi nns i alla väderstreck, 
över entrén en större. Takkuporna mot väster 
har tillkommit senare. Byggnaden har bevarade 
ursprungliga detaljer så som entrédörrar, fönster med 
munblåst glas, fönsterluckor och fönsteromfattningar 
med profi llister runt om. Köksingången på husets 
östra sida har en bevarad klassicistisk utformad 
dörromfattning med pilastrar och överljus. Mot söder 
fi nns senare tillägg i form av en mindre balkong 

samt en delvis inglasad veranda. Befi ntlig stensockel 
tyder dock på att här tidigare eventuellt funnits en 
altan eller uteplats. 

Byggnaden är generellt välbevarad till volym och 
form, har kvar fl era ursprungliga element och 
detaljer och har således ett högt kulturhistoriskt 
värde. Byggnaden är i tillägg en av få bevarade 
sommarbostäder från tidigt 1900-tal och 
representerar som sådan början på en för Färjestaden 
särskilt tongivande samhällsutveckling under 
århundradet. Byggnaden är idag målad enhetligt vitt 
men de kulturhistoriska värdena skulle förstärkas 
med en mer tidstypisk färgsättning. Runt villan fanns 
ursprungligen en större avgränsad trädgårdstomt. 
Denna är idag helt upplöst och bebyggd vilket gör 
det svårt att förstå byggnadens sammanhang på 
platsen. 
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Värden: Byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt, 
samhällshistoriskt, socialhistoriskt, 
kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Ålder, kvalité, autenticitet, 
sällsynthet, representativet

Klassifi cering: Grön  
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Strandhuset
Byggår: trol 1920-tal

Mindre enplansstuga i nationalromantisk stil. Stugan 
ligger en liten bit öster om sommarbostaden Villa 
Solvik och byggnaderna är sannolikt samtida och 
samhöriga på ytterligare vis. Byggnaden placerades 
bara en stenkast från vikens ursprungliga strandlinje 
med blick ut mot sundet. Idag är viken utfylld på 
grund av sedimenteringen och stranden ligger längre 
mot väster. Stugan är röd med vita snickerier och 
har ett stiltypiskt utseende med liggande fjällpanel, 
enkupigt tegel, ursprungliga blyinfattade fönster, 
naturstensgrund och två rustika verandor med 
stolpar utformade mycket likt de på Villa Solvik. 
På den norra, tidstypiskt infällda verandan fi nns en 
ursprunglig ytterdörr. Vid slutet av 1900-talet har 
byggnaden byggts ut i vinkel mot söder och norr 
och sannolikt har då befi ntliga fönster återanvänts i 
den nya huskroppen. Öster om stugan fi nns en liten 
murad jordkällare som mot söder är ihopbyggd med 
ett kombinerat förråd och dass, uppfört i trä med 
locklistpanel. Byggnaden är samtida med stugan och 
i så gott som ursprungligt skick. Väster om stugan 
fi nns ett läskydd i from av en kalkstensmur.

Byggnaden är ett mycket sällsynt exempel på ett 
fritidshus från tidigt 1900-tal som komplement till 
en större sommarvilla. Idag är området omvandlat 
till stugområde och bygganden omringad av 
moderna fritidshus. Stugan har därmed förlorad 
sitt ursprungliga naturnära och enskilda läge. Även 
sambandet mellan Villa Solvik och fritidshuset 
är inte längre läsbart. Som tidstypisk och relativt 
välbevarad sommarstuga besitter byggnaden ett högt 
kulturhistoriskt värde 

Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
socialhistoriskt, kontinuitetsvärde 

Förstärkande motiv: Ålder, kvalité, autenticitet, 
sällsynthet, representativet

Klassifi cering: Blå  
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Stuga med uthus
Byggår: Okänt

Äldre stuga med uthus placerade i vinkel till en 
u-formad gård. Tidigare låg stugan precis intill 
vägen, men fl yttades någon gång mellan 1971 
och 1984 ca 30 m väster ut på tomten, varför 
farstukvisten numera inte är vänd mot innergården 
som brukligt. Åtgärden har sannolikt ett samband 
med en ökad trafi kering av vägen som en följd 
av att Ölandsbron togs i bruk 1972. De två äldre 
uthusen har dock kvar sin ursprungliga placering. 
Byggnaderna är av småskalig malmbebyggelsetyp 
med rödmålad locklistpanel, vita snickerier, 
lertegeltak och smårutigt spröjsade fönster. I 
Färjestadens centrala delar fi nns få bevarade 
hus i denna kategori. Byggnaderna har ett högt 
kulturhistoriskt värde och representerar den enkla 
bostadsbebyggelsen på landsbygden från 1800-talet 
och början av 1900-talet. 

Värden: Byggnadshistoriskt, socialhistoriskt, 
kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Ålder, sällsynthet, 
representativitet

Klassifi cering: Grön 

Granuddens badplats
Byggår: 1950-1960-tal

Småskalig badplats- och/eller camping med 
bebyggelse sannolikt från 1950- eller -60-talet. 
I området fi nns kiosk-, serverings- och 
toalettbyggnader. De små och låga byggnaderna 
har en bevarad tidstypisk karaktär till form och 
utseende. Fasaderna är klädda med liggande 
fjällpanel och taken täckta med takpapp. I området 
fi nns ursprungliga armaturer och belysningsstolpar 
anpassade i skala till byggnaderna. Miljön och 
byggnaderna är typiska för 50- och 60-talets spirande 
semestervanor. För Färjestaden är i sammanhanget 
denna typ av tidiga bad- och semesteranläggning 
kulturhistorisk värdefull eftersom orten på senare tid 
är starkt präglad av sommarturismen.

Värden: Samhällshistoriskt, socialhistoriskt, 
miljöskapande, traditionsvärde, 
kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Representativitet 

Klassifi cering: Gul Be
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2 sjöbodar
Byggår: Okänt, sannolikt början av 1900-talet

I sydvästra delen av samma fastighet som 
Granuddens badplats är belägen på fi nns två små 
sjöbodar. Bodarna är båda röda med vita knutar 
och vindskivor, har blåa dörrar samt papptäckt 
sadeltak. Den södra boden har en äldre brädklädd 
dörr och liggande träpanel, den norra har stående 
locklistpanel. Bodarna står på en liten yta som är 
omgärdad av ett trästaket. Mitt emellan bodarna 
mot öst fi nns en blåmålad järngrind från mitten 
av 1900-talet. Bodarnas ålder är okänt men det är 
sannolikt att de funnits på platsen under större delen 
av 1900-talet. Sjöbodarna tillhör de få bevarade 
byggnaderna från jordbrukstiden och vittnar om 
att fi sket traditionellt sett varit en viktig del av 
ölänningarnas hushållning. Bodarnas placering 
tydliggör kontrasten mellan havets historiska 
betydelse jämfört med dess sentida betydelse för bad 
och turism.   

Värde: Socialhistoriskt, miljöskapande, 
kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Representativitet 

Klassifi cering: Gul
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Byggnader i område 5 – Utmarken
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Fd. Statarbostad
Byggår: okänt

Huset uppfördes som statarbostad tillhörande 
Färjestadens gård. På 1940-talet, efter att 
statarsystemet avvecklades byggdes huset om 
och har sedan byggts om och till ytterligare under 
1950- och 60-talet. Huset har dock alltjämt använts 
som bostadshus. Exteriört är byggnaden idag helt 
präglad av de senare renoveringarna. Trots de stora 
förändringarna som byggnaden genomgått har huset 
ett kulturhistoriskt värde genom att vara ett av få 
konkreta spår av statarsystemet. Statarsystemet utgör 
en viktig del i berättelsen om jordbruksarbetarnas 
historia under det svenska storjordbrukets framväxt 
och om hur de stora jordägarna kunde utnyttja 
mindre bemedlade människors under andra halvan 
av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. 
Byggnaden är mycket typiskt placerad, nära men 
på behörigt avstånd från mangårdsbyggnaden 
på gården samt helt nära platsen för de tidigare 
ladugårdsbyggnaderna. Tack vare att en del 
gårdsbebyggelse och jordbruksrelaterad struktur 
fi nns kvar i kringliggande miljö är byggnaden 
fortfarande möjlig att läsa in i sitt sammanhang.

Värde: Samhällshistoriskt, socialhistoriskt, 
jordbrukshistoriskt, kontinuitetsvärde.

Förstärkande motiv: Ålder, sällsynthet

Klassifi cering: Gul 

Två små stugor
Byggår: 1950-tal

I ett område, som på grund av uppvuxen vegetation 
och senare tillkommen bebyggelse, upplevs något 
inklämt, fi nns två små stugor. De båda stugorna är av 
enkel men tidstypisk karaktär med locklistimiterande 
fasadbeklädnad av vitmålad masonit och påspikade 
vertikala lister. Fönstren är enlufts träfönster, 
asymmetriskt placerade enligt funktionalistiskt 
ideal. Stugorna har sadeltak täckta av tegelpannor 
respektive asbestcementplattor samt enkla dörrblad 
med glasruta. Trots sin enkelhet upplevs stugorna 
vara uppförda med viss omsorg och har ett tydligt 
tidstypiskt uttryck. På slutet av 1940-talet hade 
hyrstallarna tillhörande Färjestadens gård byggts om 
och i lokalen fanns bland annat möbelaff är. Lokalen, 
som brann ner i början av 2000-talet, låg precis 
nordväst om stugornas placering, där en ny byggnad 
fi nns idag. Stugorna i sig uppfördes på 1950-talet 
för att husera tillskärning av möbeltyger till butiken. 
Även skräddare och skrädderi lär ha funnits här. 

De båda stugorna har höga kulturhistoriska 
värden genom sina välbevarade och tidstypiska 
utformningar. Vidare vittnar stugorna om en 
småskalig industri- och hantverksverksamhet 
under mitten av 1900-talet som i mycket liten skala 
är representerad i Färjestadens bebyggelse idag. 
Omgivningens osammanhängande struktur försvårar 
dock förståelsen av de båda stugornas sammanhang 
på platsen.

Värden: Byggnadshistoriskt, industrihistoriskt, 
kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Autenticitet, sällsynthet

Klassifi cering: Grön   Be
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Byggnader i område 6 – Köpstaden
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Verkstadsbyggnad
Byggår: 1940-1950-tal

På tomten fi nns en bilverkstad med uthus uppförda 
någon gång mellan 1941 och 1956. Dessförinnan var 
tomten obebyggd. Verkstadsbyggnaden har putsade 
fasader och fl ackt sadeltak med papptäckning. 
Byggnaden är sporadiskt rustad med delvis nya 
och gamla portar. Övriga byggnader är enkla 
träbyggnader av äldre karaktär. Både verkstaden 
och uthusen har äldre träfönster, varav vissa har 
spröjsade rutor. 

Under mitten av 1900-talet ökade biltrafi ken och 
biltätheten var på Öland större än i övriga riket. 
Verkstaden hör hemma i detta sammanhang då 
bilismen växer fram i samhället. Detta var en 
utveckling som skedde på bekostnad av järnvägen 
och det kollektiva resandet som tidigare varit centralt 
i dessa delar av Färjestaden. 1960 beslutades att 
järnvägen på Öland skulle läggas ner och bilen och 
biltrafi ken har därefter i hög grad kommit att prägla 
området. Verkstadsbyggnaden kan även kopplas 
till gamla brandstationen som 1940 hade byggts på 
motsatt sida av vägen. 

Värden: Samhällshistoriskt, trafi khistoriskt

Förstärkande motiv: Representativitet

Klassifi cering: Gul
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Byggnader i område 7 – Norra hamnen
I området fi nns inga kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader.
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Byggnader i område 8 – Sjöängarna
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Sjöbodarna
Byggår: Okänt, senast tidigt 1900-tal

Ute på udden i området som kallas Färjkarlsslätten 
fi nns åtta mindre sjöbodar. Bodarna ligger sporadiskt 
placerade nära strandkanten. Två bodar ligger på 
egna fastigheter, den ena av dessa är avgränsad 
med rödmålat trästaket och plank. Bodarna har alla 
unika men samtidigt enhetliga utseenden. Samtliga 
har sadeltak, rödmålade träfasader av stående 
locklistpanel och enkelt plåttak, en har papptak. 
Flera har fönstergluggar mot havet som alla är 
övertäckta med olika typer av skivor eller luckor. 
Vindskivor, knutbrädor, dörrar och andra snickerier 
är svarta eller vita. 

Fiskebodarna har som grupp ett högt kulturhistoriskt 
värde. Tillsammans utgör de en typ av lokalt 
särpräglad kulturhistorisk miljö som funnits i 
landskapet under mycket lång tid. Sjöbodarna tillhör 
de få bevarade byggnaderna från jordbrukstiden och 

vittnar om att fi sket traditionellt sett varit en viktig 
del av Ölänningarnas hushållning.

Bodarna är små och brokiga i sin karaktär och 
har inte byggts om och anpassats till nya syften 
och användningsområden. Detta tillsammans med 
bodarnas slumpmässiga placering bidrar till platsens 
autenticitet. Denna typ av kulturmiljö är sällsynt 
bevarad, i synnerhet i tätbebyggda områden. 

Värden: Byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, 
lokalhistoriskt, miljöskapande, kontinuitetsvärde

Förstärkande motiv: Ålder, sällsynthet, 
representativitet, autenticitet 

Klassifi cering: Blå  
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