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PERIODEN 1721
INLEDNING
Underlagsmaterialet t i l l ett urval av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt från sen tid är mycket b r i s t f ä l l i g t och ojämnt. l det fortsatta arbetet med kulturminnesvårdsprogrammet
behöver därför ett flertal inventeringar utföras för att förbättra kunskapsläget. Direkt d å l i g är vår kunskap om kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och objekt i tätorterna samt i skogsbruket.
Även i fråga om sjöfarten och hamnarna saknas heltäckande inventeringsmaterial. Det b r i s t f ä l l i g a underlagsmaterialet innebär att
urvalet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt från
sen tid behöver kompletteras och revideras a l l t eftersom kunskapen ökar.
Mot bakgrund av ovan sagda, men också för att begränsa programmets
omfång samt på grund av tidsbrist, redovisas urvalet som regel i
tabellform och på mer eller mindre översiktliga kartor, utan någon mer ingående beskrivning av de enskilda objekten eller miljöerna.
Urvalet avVkul turhi s tor i skt värdeful la kul tur land skåp sm i l jöejf bygger på en sammanställning av resultaten från den "markdatab^s"
som framtagits på länsstyrelsen i samarbete med länsmuseet och
kul turgeograf i ska institutionen vid Stockholms universitet, och
den selektiva byggnadsinventering som just har avslutats. j)ärti 11
ha_r synpunkter från den landskapsbi Idsi^y^nfpcXaq som genomfördes
jnde'r~aré"ri 1973"7^"be3j<£a£s- Någon falt"inventering av aqraEia_kJuJ tujijandskapsmi 1 jöer har inte utförts^ varför det ar angeläget att
en sådan inventering genomförs. J3et_gjorda urva1et_£å_r därmed ses
som_j3re1 iminärt och kan^kpmma ati-_ti11 vissa delar revideraT^etter gn sådan inventering. För Få ro och Sudret^fi nns dock"~enTfäl tTfwentering av värdefulla kulturlandskapsmiljöer, utförd i samband med Gotlands kommuns arbete med områdesplaner för riksplaneområdena. Motsvarande arbete är påbörjat för Östergarnslandet.
Urvalet av kulturhistoriskt särskilt värdefulla fiskelägen bygger
på den fiskelägesinventering som genomfördes under 1973~7^. Det
där gjorda urvalet torde t i l l stora delar stå sig även i dag. En
viss revidering av urvalet har dock gjorts, bl a mot bakgrund av
fiskebodarnas ökade övergång t i l l fritidshus.
Genom den bro-inventering som nyligen har utförts av Einar Ek
har ett bra underlag skapats för att urskilja kulturhistoriskt
värdefulla broar. Det är här endast frågan om vägbroar. Någon
motsvarande inventering av järnvägsbroarna finns inte.
Ett inventeringsunderlag för urval av kulturhistoriskt värdefulla försvarsanläggningar och för vattendrivna kvarn- och sågmiljöer saknas likaså, varför här gjorda urval torde behöva revideras.
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l motsats t i l l många andra län i landet har Gotland haft ett
mycket bristfälligt underlagsmaterial för urvalet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Speciellt har detta gällt för landsbygden. Med den nyligen avslutade inventeringen av landsbebyggelsen har dock vår kunskap förbättrats betydligt. Inventeringen har
utförts av arkitekt Per Jyllnor, vilken också svarat för urvalet
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Förutom lantbebyggelsen,
har även speciella kategorier av byggnader såsom skolor, järnvägsstationer och folkrörelselokaler inventerats.
Inventeringen har dock enbart behandlat landsbebyggelsen, och då
huvudsakligen exteriört. För att komplettera byggnadsdokumentationen på ön måste snarast en inventering av tätorterna utföras.
Deras kulturhistoriska värde är inte i någon högre grad känt, varför dessa inte redovisas i urvalet. Undantaget från det ovan sagda är Visby innerstad, som i n ven te rade_s_å r_J3Z5U JjJLLJj j-f °"rc^a bedömning av s k i l d a byggnadeTs kul turhi stor i ska värde torde i huvud sak stå sig även i ETag.
Urvalet av kulturhistoriskt värdefull l andsbygdsjzejjycicjel se redovisas i nedanstående tre grupper.
1.

Bebyggel semi 1 jo. l en bebyggelsemiljö är det inte de enskilda byggnaderna som är mest intressanta utan den samlade gruppen av byggnader. En bebyggelsemiljö kan bestå av en samling
bevarade byggnader från en viss tid e l l e r en miljö med byggnader från olika tider som visar på en bebyggelseutveckling.

2.

Går d sm i 1 jo. En gårdsmiljö utgörs av byggnaderna inom en
gardspart. Parter med många bevarade byggnader med olika
funktioner, från en v i s s tid e l l e r från olika tider som visar
partens utveckling, är här av främsta intresse.

3-

Enskilda byggnader. Enskilda byggnader som är kulturhistoriskt intressanta. Mycket gamla byggnader, väl bevarade byggnader från skilda tider fram t i l l 19^0, unika byggnader eller byggnader med en speciell funktion elle r konstruktion.

Redovisningen av objekten och miljöerna sker på förminskade utdrag ur topografiska kartan.
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KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA KVARNMILJÖER
1

Lärbro socken.
Ek-karta 7935. Vasteån. Längs ån, som rinner
i sitt ursprungliga lopp, finns lämningarna av flera sågar
och kvarnar.

2

Stenkyrka socken. Ek-karta 7922. Ett mindre vattendrag som
avvattnar Sågvätar och rinner ut i Lickershamnsviken.

3

Tingstäde socken. Ek-karta 7913. Från Tingstäde kyrka och
norrut rinner en icke kanaliserad å. l anslutning t i l l denna
finns rester av flera kvarnar och sågar.

A

Lummelunda socken. Ek-karta 6990. Lummelundaån, nedströms
grottorna.

5

Gothem och Norrlanda socknar. Ek-karta 696^, 6965. Djupa. Ett
flertal kvarnplatser kantar ån, bl a Hammars kvarn vid gränsen mellan socknarna och ca 500 m uppströms ån.

6

Vi kl au och Vänge socknar. Ek-karta 69^1- Tjaukleån. En lättt i l l g ä n g l i g och t i l l t a l a n d e kvarnmiljö.

7

Kraklingbo och Angå socknar. Ek-karta 6$kk, 69^5, 6955. Ån
frän Nygårds myr i Kräklingbo. Längs ån finns ett flertal
kvarn- och sågplatser.

8

Stånga och Lye socknar. Ek-karta 6912. Strömmaån. Här finns
mycket omfattande spår av en intensiv verksamhet längs ån.

9

När socken. Ek-karta 6903- Närsåns övre lopp. En relativt öppen och l ä t t i l l g ä n g l i g sträcka av ån, med ett flertal gamla
kvarn- och sågplatser.
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KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA STEN lNDUSTRIMILJÖER
1

Visby stad. Ek-karta 6889. Kalkugn och kalkbrott.

2

Få ro socken. Ek-karta A7060, ^7070. Norsholmen. Krossverk,
urlastningsbrygga och dumphögar.

3

Bunge socken. Ek-karta 7937- Mindre kalkindustri, belägen inne pä ön. Kvadratisk kalkugn.

^

Bunge socken. Ek-karta 7938. Bungenäs kalkbrott med t i l l h ö rande ugnar och industribyggnader.

5

Rute socken. Ek-karta 7918. FuriIdens kalkverk.

6

Rute socken. Ek-karta 7927- Vallevikens cementfabrik.

7

H e l I v i socken. Ek-karta 7906. S:t Olofsholms kalkbrott, kalkugn och hamn.

8

Hel!v i socken. Ek-karta 7907, 7917- Smöjen. Kalkbrott, industrianläggningar och hamn.

9

Hellvi socken. Ek-karta 7917- Lörje. Kalkugnar. Området är naturreservat.

10

HelIvi socken. Ek-karta 7917. Kyllaj. Kalkbrott, kalkugnar
och bebyggelse.

11

Fl er inge socken. Ek-karta 79^*5, 79^6. Bläse. Komplett industri
miljö, bestående av kalkugnar, kalklador, hamn, slagghögar
samt bebyggelse i form av bl a arbetarbostäder, disponentvilla och magasin.

12

Lärbro socken. Ek-karta 7906. Barlast. Väl bevarad kalkugnsmiljö med tillhörande kalklada och hamn.

13

Buttle socken. Ek-karta 6932. Kalkbrott, kalkugnar och byggnadslämningar.

1*»

Öjitergarns socken. Ek-karta 69**6. Kalkbrott och kalkugnar.

15

Vamlingbo socken. Ek-karta 53^9- Längs kustvägen finns här
ett otal tätt belägna och övergivna sandstensbrott, v i l k a väl
visar på den intensitet med vilken brytningen bedrevs.

16

Sund re socken. Ek-karta 5828, 5838. Slipstensbrott. Här bedrivs än i dag, om än i begränsad omfattning, s l i p s t e n s t i l l verkning på traditionell t sätt.

17

Sund re socken. Ek-karta 5828, 5838. Röda marmorbrottet vid
Hal l b j än s.
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A. Broar av kulturhistoriskt intresse på allmän väg

Nr

Läge

Fri
spännv.
m

Byggd
Typ
År

Av

1
2

Vastakvarn

5,1

Stenvalv

1924

H j . Svensson

Frigsarve

5,0

Stenval v

H j . Svensson

3
4
5

Lyrungs
Mö 1 ner

5,0
3,0

Stenvalv
Stenvalv

1929
1928

Li ffedarve

2,4+
2,4

Stenval v

1912

A. Holmberg

6
7
8
9
10
11

Möl lebos

6,5

Stenvalv

H j . Svensson

12,5
6,0

Stenval v

1917
1922
1927

H j . Svensson

12

1923
1927
1929

Hörsne
Sikbro
Bygdegården

Stenvalv

H j . Svensson
H j . Svensson

Stenvalv

2,25
12,4

Stenval v

Martebo

M

Stenval v

Vägome

5,0

Stenva 1 v

Dunegårda

H j . Svensson

H j . Svensson
H j . Svensson

B. Broar av kul turhi stor iskt intresse på enski 1 da vägar och äldre
väg si ingor

5x2,5

Stenvalv

M

Stenval v

M

Stenvalv
Stenval v

1

Pavi ken

2

Ocksarve

3
4
5
6
7
8
9

Kl ints,Lojsta

Vesters

10

SJ ä 1 so

11

M i ckel gårds

12

L Mel 1 ing s

13

Kauparve

14

Hagel heim

3,8
8,0

15
16

Val darve

3,9

Stenval v

2x4,0

Stenvalv

Sigsarve
Strömma
Hallute
Gyle, Åla
Krampbro

0 Sigsarve

5,0
2,4
3,7
2,5
3,0
2,0
4,5

Stenval v

1875
1923

Karl Pettersson
N i xar ve, Far d hem

1921
1918

A. Holmberg

1917

J. Svensson

A. Holmberg

Stenvalv
Stenvalv
Stenvalv
Stenvalv
Stenvalv
1917
Betongpla tta 1933
Stenval v
Stenvalv
Betongbal kbro

1910
1917
1912
1924
1912

Vägdistriktet
A. Holmberg
SCG
E. Johansson
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Broar av kulturhistoriskt intresse
på allmän väg.
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Referenser till topografiska och ekonomiska kanorna enlig:
Rikets allmanna kartverks system
Godkänd ur tekretessynpunkt for spridning. Rikets allmanna
kartverk 1973 03 15
SVENSKA REPRODUKTIONS AB Sthlm1973

i

07

Broar av kulturhistoriskt intresse
på enskilda vägar och äldre
vägslingor.

översiktlig planeringskarta 1 :500000
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30 km

Referenser till topografiska och ekonomiska kartorna enligt
Rikets allmänna kartverks system
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B. Broar f.v kulturhistoriskt intresse på enskilda vägar och äldre
vägslingor
17

Nygårds

11,5

Stenvalv

18

Bölungs

3>0

Stenvalv

19

Ollajvs

3,0

Stenvalv

20

Grogarn

2,0

Stenvalv

21

Bläsungs

2,2

Stenvalv

22

Kärna

2,0

Stenvalv

23

Grymlings

2,k

Stenvalv

2k

Lunds,Västerhejde

Stenvalv

25

Hageby.Etelhem

Stenvalv

26

Staplare,
Hej nun

1912

Hj . Svensson

KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA FÖRSVARSANLÄGGNINGAR.

Militärt övningsområde,

Fårösunds fästning. Norra, mellersta och södra batteriet.

KULTURHISTORISKT INTRE
OCH MILJÖER I VISBY

,-TA BYGGNADER

O Bebyggelsemil jo
• 'Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL
BEBYGGELSE

451

v STAOSSGA

1336, ST Hästnäs
ett mycket väl bevarat medeltida
stenhus, ett tornartat gallerfhus
trappgavlar och gotiska arkadi övervåningen

t

STADSSGA 1<(56
Muraraaris
Professor Johnny Roosvals sommarpalats
byggt under 1920-talet i en blandning
av Italiens vi llaarkitektur och traditionell gotländsk byggnadsstil, till
huvudbyggnaden hör en stor parkanläggning, till anläggningen hör även flera
växthus och en trädgårdsmästarbostad

i STADSÄGA 1H3 Visborgs Kungsladugård
en stor gårdsmil jo med en manbyggnad
i kalksten med sexdelad plan från
1600-talat med två flyglar,
byggnaderna är kraftigt ombyggda
i slutet av 1800-talet. Til l
gården hör stora ekonomibyggnader
i sten något förändrade
_

STADS8GA <t58, Katrinelund
en kalkstenslada, byggnaden har
•, betydelse för landskapet

,
STAOSÄGA ^61, Hammarbo
en mindre bulladugård t i l l ett
•-måbruk

STADiÄGA 3^9 Chokladvillan
byggdes till Stockholmsutställningen
1897 som utställningslokal, plockades
ned och flyttades till Norderstrand
och blev pensionat, byggnaden är något
förändrad

•/

K jA 7-

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA
OCH MILJÖER I OTHEM SOCKEN
O Bebyggelsemiljö
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad
NORRBYS 3:l
en gårdsmiljö med er 1700-tals
parstuga som ligger öppet i
landskapet, t i l l manbyggnaden
hör en liten brygghusflygel
en något förändrad träladug
som ligger något lägre
BUSARVE 2:l
en val bevarad stationsmiljö
\STENSTUGU 1:25

gamla affären, en stor trä
byggnad i två våningar med
bevarade snickeridetaljer
OTHEHARS 1:19
en gårdsmiljö med byggnader
från olika tider som visar
gårdens utveckling, en väl bevarad stenladugård med tegeltak och portlider in t i l l storgården, en manbyggnad från 1850talet med frontespis och t i l l hörande brygghus, bakom manbyggnaden ligger en yngre ladugård.
OTHEMARS 1:52
fattigstunan, en s t o r tvåvåriinos
».nhynnntnn

fr". c l , , f o f

3,

BYGGNADER

NORRBYS 1:37
en obetydligt förändrad oårdsmiljö från 1350-talet med en
manbyggninn och brynghus med bevarade fönster och dörrsnickerier, faluröda foder, gröna bågar
STENSTUGU 5:1
östra parten i ett grannlag med två parter, en låg
något förändrad 1700-tals parstuga med två små
flyglar som tillsammans med ett vårdträd avgränsar
lilloården. Storgården avgränsas tydligt av en
ladugård och lada byggd i vinkel
BARSHAGE l : 42 , l : '
"j en gårdsmiljö med mycket vackert läge
JTjeiLlmanbyognaden lingan&e på hedkanten
•m^d ladugården nedanför, en stor envånings
par-stuga fr 1750 obetydligt förändrad
Irt^Litkå yngre flyglar och en stor steniTd från mitten av iSOO-talet

gårdsmiljö med stora byggnader,
• 'in !Sliari stor iCoO-tals manbyggnad och
t i l l gården
!-. en ladugård fr
bevarat
van i ngs
KLINTS 1:3
en mycket säregen manbyggnad som ligger'
pä klintkanten ut mot Filehajdar, äldsta
delen byggd i två våningar med enkelstugans
utsträckning, tillbyggd på slutet av ISOO-talet
med en våning på hög stensockel, brygghus och
en stor sekelskiftes stenladugård hör till
gården

NHRS 1:7
en förändrad låg 1700-tals parstuga, ligger snett ut mot
vägen

452

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I BOGE SOCKEN

O

Bebyggelsemiljö

•

GSrdsmiljö

X

ANER

1:5

en liten gårdsmiljö med en intakt
smedja som ligger norr om vägen

Enstaka byggnad

MOJNER, PILGÅRDS

ett grannlag vid kyrkan med fyra
'parter, varav tre ligger tätt int i l l varandra

MOJNER 1:66

PILGÅRDS 1:2

mellersta parten, en gårdsmi l jo' med
ett stort antal byggnader där mycket
små förändringar har ägt rum, envånings
parstuga i sten från 1847 med källare
och trappa med bislag, två flyglar
från olika tider, varav brygghuset
från 1700-talet, storgården och
ladugården ligger O om manbyggnaden,
grishus med fal tak och tinraierbular

en väl bevarad gårdsmiljö vid vägen
N om Slite, manbyggning från 185Otalet, stor flygel med magasinsloft
och en obetydligt förändrad stenladugård med portlider ut mot vägen
V FRIGGARDS 1:26, 5:1

en gård som ligger mycket nära havet,
tidigare bestående av två parter varav
n,inbyggnaderna är bevarade, t i l l S
parten hör en yngre manbyggning identisk med hembygdsgården, kraftigt förändrad under 1950-talet liksom ladugården

LAURITSE, SLES,
en bebyggelsemiljö längs vägen mellan
Lauritse och Kl inte med fyra -gårdar
uppdelade på tio parter, med vägen
slingrande mellan bebyggelsen

VIKE 1:32 (oyggr.aasminnesmärke)
en strandgård med manbyggnad från
1830-talet och en bulladugård med
agtak.

"•il

KUUURHISioKlbM INTRESSANT/
OCH MILJÖER l FÅRÖ SOCKEN

O Bebyggelsemil jo
• Gårdsmiljö

X Enstaka byggnad

453

All bebyggelse utom tätbebyggelse måste anses
intressant ur miljösynpunkt
t i l l urvalet hör även alla
agtäckta sten och bulgiftar

V BON DAN S

en gårdsmiljö som ligger
marken med en manbyggnad
1800-talet, ladugård med
och en smedja , det finns
storgård och lillgård.
BROSKOGS 1:2

/LANGHAMMARS 1 : 1 1 , 1:13
ett grannlag bestående av två parter som
ligger på s l u t t n i n g ned mot havet. T i l l
södra parten hör en låg karaktäristisk
170O- tals
parstuga och en stenladugård
t i l l . norra parten sen 1800-tal sbebygge l se

öppet på hedfrån början av
agtak,oval källare, bastu
ingen uppdelning mellan

en gårdsmiljö som ligger öppet på heden
med en t i d i g 1800-tals parstuga och en
intressant stenladugård och tröskvandring
äg, fal och plåttäckning

^/LAUTERS I:12A, 1:54
Blesellska huset, byggt av kalkpatronen
vid Lauters 1783, en stor djup stenbyggning, mycket l i t e förändrat

1:2

bevarade gårdsen orörd gårdsmiljö
byggnader och en mycket!' i-.te~~f^-cäjidrad manbyggbörjan av
nåd med:brutet
1800-talet

AVA

1:2, l

ett grannlag med två parter med identiska manbyggnader som l i g g e r tätt i n t i l l varandra från
slutet av 1700-talet med brutna tak, frontespis
och bakbyggen, t i l l V. parten hör en stenladugård
med tegeltak och tröskvandring, t i l l ö. parten en
ladugård i sten och delvis skiftesverk

en gård uppdelad på två parter, t i l l huvudparten hör en stor 1700-tals
tvåvåningsbyggnad mycket l i t e förändrad och stora ekonomibyggnader,
t i l l andra parten hör en t i d i g 1800-tals pirstuga med brutet tak och
samma proportioner som Ava, t i l l parterna hör även en bevarad bullada,
bulmagasin med tegeltak och en stor linbastu.
-^RINGVIDE 1:8
en gårdsmiljö med en manbyggnad med karaktäristiska 1700-talsproportioner,
*T™-''~1-åg, lång och smal med låga fönster nära hörnen, obetydligt förändrad

j"^s'y
7 en mindre gårdsmiljö med 1800-tals stenbebyggelse och en ladugård
med agtak » smedja på motsatta sidan av vägen
'MÖLNER 1: 13, 1:45, S
en bebyggelsemiljö som ligger vackert längs gamla vägen nära havet
med byggnaderna inbäddade bland lövträden , en stor del av byggnaderna
har fortfarande agtak
ijMÖLNER 1:45
en gårdsmiljö med mycket Ute förändrade byggnader, en manbyggnad fr
1826, lada och ladugård med agtak i d å l i g t skick
VERKEGARDS 1:2, 1:3, 1:30
ett grannlag bestående av tre parter som ligger "på rad" nära varandra,
parternas byggnader är mer eller mindre förändrade, rester av ytter1 i gare bebyggelse
LÄNSA 1:22,
ett grannlag bestående av tre
kvarvarande parter vars manbyggnader ligger mycket tätt
inpå varandra och v i s ar t y d l i g t
den äldre bebyggelsestrukturen
och parternas utveckling med
byggnader från o l i k a tider, ti 1 1
mellersta parten hör en mycket
l i t e förändrad 1700-tals parstuga med karaktäristiska proportioner, en stenlada med
agtak, t i l l N. parten hör en \
manbyggnad från början av 1800talet med äldre bakbygge och en
källare med påbyggt magasin.
Byggnaderna är i dåligt skick

VERKEGARDS l:,
/
-*
mellersta parten med mycket lite förändrade by^
"er bl a ladugård med agtak,
friliggande tröskvandring med agtak, bastur och källare
VERKEGARDS 1:3
lambgift knuttimrat med agtak, i dåligt skick
—
VDÄMBA

en bebyggelsemiljö med stor betydelse för landskapet, den
gamla bebyggelsestrukturen är bevarad men byggnaderna är
mer eller mindre förändrade
DÄMBA 1:18
en liter- utmarksgård med många byggnader, ladugård, lada, tröskvandring i sten och bulteknik, förfallet
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA
OCH MILJÖER I BUNGE SOCKEN

BYGGNADER
HÄGOR 1:5

O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

GAUSTÄDE l: l
en gårdsmiljö som ligger på öst. sluttningen mellan skog och åker.med delvis förfallen bebyg.gelse, t i l l gården hör en
ovanligt lång och smal
stenladugård med portlider^]
och har tidigare haft
tegeltak, t i l l gården hör
--- 8 7
en ombyggd 1700-tals parstuga '\t
och en stor flygel i två våningar 1
som innehåller källare, drängstuga, stor smedja och magasinsövervåning. Gårdsmiljön är unik
och mycket lite förändrad
\( DUCKER 1:58, 1:59, 1:61
ett grannlag söder om kyrkan med tre
oregelbundet utspridda parter som visar
den äldre bebyggelsestrukturen, t i l l
8. parten hör en obetydligt förändrad
låg och smal 1700 tals parstuga med
fönster nära hörnen, t i l l parten hör även
en stor valvslagen källare och en yngre
ladugård bakom manbyggnaden, övriga byggnader i grannlaget från början av 1800-talet
mer eller mindre förändrade
, B ISKORS 1:5

en ladugård med en fristående runrf trGskvandring, tröskverket delvis bevarat, plåttak

ett litet bulhus med prismahuggna bular
BUNGE SKOLG 1:1
Bunge gamla skola
VHÄGUR 1:5, l:l»8
f

ett grannlag med två parter som ligger
nära varandra med från början identiska
manbyggnader, t i l l V. parten hör en 1700tals parstuga, höjd och försedd med källare
under 1800-talet, t i l l parten hör även en
bostadsflygel, 1800-tals stenladugård och
bastu, a l l a byggnaderna är obetydligt förändrade, t i l l Ö, parten mer förändrade
byggnader manbyggnad med mangårdtak och
Mört bakbygge, bastu
rösund tätort har inte inventerats

STUCKS 1:123, 1:138, 1:1*12

eTt grannlag bestående av tre parter
Mängs vägen med bebyggelse från
i ka tider, t i l l N. parten
hör en
jWpfffls
.1.
uL._.'^stenbod långs vägen, tidigare agF---"'täckt och en förändrad 1700-tals
V:;S-Parstu9a *'" mellersta parten
en 'l iknande parstuga och stenpgård från 1879, t i l l S. parten
Tior' en mycket lite förändrad stenladugård med agtak från 1862,
manbyggning liknande de övriga i
grannlaget men har brutet tak

t i l l S.parten i ett grannlag
som ligger i lövvegetation hör
en t i d i g 1800 tals parstuga med
ett stort bakbygge och två flyglar
varav en liten väl bevarad drängstuga

KULTURHISTORISKT INTRESS' ITA BYGGNADER
OCH MILJÖER I RUTE SOCKEN
O
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Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

PRÄST - VK&tN

\J

FARDUME 1:58, 1:71, 1 :
en bebyggelsemiljö som ligger på
klintkanten längs vägen med två
ruiner t i l l medeltida stenhus, en
stor manbyggnad från 1750-talet
med sexdelad plan och en mindre
gårdsmiljö med en parstuga med
två flyglar

:'

barnmorskeboställe, ladugård
med agtak

''ALBY i:*, i:i*i, 1:15
SIGFRIDE 1:8
ett grannlag med två gärdar och
fyra parter, parterna l i g g e r nära
varandra på rad längs vägen, t i l l
grannlaget hör sten och träbyggnader från olika tider, mer e l l e r
mindre förändrade, t i l l grannlaget
på motsatta sidan av vägen ligger
en smedj a

\TJAULSTOHT 1:1
NORS 1:13

en mindre gårdsmiljö med många
små byggnader, ett 1700-tals
Inpanelat bulhus med hög takresning

en mindre gårdsmiljö vid vägen
med många bevarade byggnader

yslGLAJVS 1:12, 1:13 (Sigfrids 1:8)
en gård uppdelad på två parter som
ligger på klintkanten, t i l l parterna
hör stenbyggnader från början av
1800-talet som är något förändrade
vid sekelskiftet

Rute folkskola, en stor t i d s e n l i g
stenbyggning med frontespis och
takkupor från 192A, V cm skolan
ligger lärarbostaden byggd i samma
stil

GERUNGS 1:8
en gårdsmiljö med
byggnader från olika',/
tider, en intresant '
flygel med en vacker
dörr

-J RISUNGS 1:28, 1:29

ST VALLE 1 :18

rn^w-y
ftjtl -».i-ÄsOs

ett båtsmanstorp som
l i g g e r på klintkanten
ned mot Lergravsviken
med en l i t e n parstuga
i sten från 1870-talet
och en sten- och bulladugård

'

en gård uppdelad på två parter
som ligger på klintkanten med
stenbyggnader från början av
1800-talet, en av parterna är
'obetydligt förändrad

KAUPARVE 1:12,
VÄSTRUME 1:18,
ett grannlag med blandad bebyggelse
från olika tider bestående av fyra
parter där a l l a är mer e l l e r mindre
förändrade, en del av den äldre
bebyggelsestrukturen är bevarad

TALINGS 1:23 —
ett småbruk med en l i t e n parstuga
och ladugård i sten från 1890-talet

RISUNGS 1:6
en stor skolbyggnad byggd i sten från
IS1*?, skolsalen är sammanbyggd med
lärarbostaden, byggnaden är mycket
l I t e förändrad

^-'
PUTTERSJAUS 1:16
ÄLVANS 1:^0, 1
ett grannlag med tre gårdar som l i g g e r
på rad tätt i n t i l l varandra längs vägen
med byggnader från olika tider, huvuddelen från början av 1800-talet, i grannlaget finns även ett m e d e l t i d a stenhus

FARDUME 1:29
Rute folkets hus, en stor märklig byggnad från
början av seklet, byggd i trä, samlingslokalen
ner "n hop stensockel, byggnaden är mycket l i t e
förändrad

f-t

.-,, KULTURHISTORISKT INTRESSAViA BYGGNADER
45b OCH MILJÖER I FLERINGE SOCKEN

O Bebyggelsemiljö VMÄSSLE 1:2
en gårdsmiljö med
• Gårdsmiljö
byggnader fr 1800X Enstaka byggnad
t i 11 garde hör en
LUNDERHAGE 1:2, l:'l
smal sten ,dugäi;d
en
ett grannlag bestående
av två parter som ligger
l ett småskaligt åkerlahdskap, t i l l S. parten
hör en stor obetydligt
förändrad tvåvånings
parstuga från 1769, med
små fönsteröppningar
och hög takresning,
t i l l parten hör även
en stenladugård från
1880-talet brygghus
och smedja, t i l l N.
parten hör en manbyggnad
från slutet av 1800-talet
och en äldre stenladugård

SMISS 1:
en manbyggnad och flygel t i l l
en mindre gård som ligger mycket
öppet på hedten^,- en enkelstuga i sten
U 11-byjwd méfcT:;ny stuga i bul teknik

HAU 1:28

ett enkelt boställe nära havet
med en liten manbyggnad i sten
sammanbyggd med brygghuset,
en liten kalkstensladugård
med inrasat tak och några
bodar i trä, det finns få enklare
ros ta l len bevarade
SMISS 1:3

^N^

:

**»i(./,i,*;

'WK'£6\41&

%i,'V-'-xp^n

4j»;i— ett småbruk med stenbyggnafrån mitten av 1800.'" talet, en liten parstuga,
,( mycket liten ladugård och
~' ett brygghus med gavel]
-V\, ingång. Byggnaderna är
\'A" övergivna och i d å l i g t
skick, valvslagen källare

. S.P -^jj..-r(;• • * ,-f

ett grannlag bestående av två parter som
ligger öppet på heden, t i l l N. parten
ut mot vägen hör en stor tvåvånings manbyggnad från 1830-talet med två flyglar
och en stor stenladugård med portlider,
t i l l S. parten hör mindre byggnader, en
1700-tals parstuga och en stenladugård,
bebyggelsen ligger vackert i landskapet
»
-v ^SKYMNINGS, MEDEBYS, GRODDE, LICKEDARVE
bebyggelsemiljön längs vägen mellan Groddagården och Skymnings,
huvuddelen av bebyggelsen ligger öppet på södra sidan av vägen,
t i l l Groddagården hör en mycket l i t e förändrad 1700-tals enkelstuga i två våningar och en yngre flygel.Ti 1 1 Skymnings stora
gårdsmiljö hör en manbyggnad fr 1850-talet med frontespis karaktäristisk för socknen, t i l l parten hör även en bastu på motsatta
sidan av vägen, till Lickedarve hör en 170O-tals enkelstuga med
180O-tals sal, två flyglar varav den södra 17OO-tal med tillbyggd
källare
•**:-L.--/

\.FLERINGE ANNEX
NEX l:2
1:2 ~; PJ^,,,^-:1;,^-

ett småbruk
mitten av 1800
talet som ligger
i tal Iskogen nära
havet med utspridda
bulbyggnader

A

;

< "~? J*

-åm

VUTOJES \:k. 1:7
ett grannlag bestående av två
parter, där båda har ovanligt
många byggnader bevarade, t i l l
S. parten hör en ovanligt låg
bodlänga och en kombinerad smedja
och bastu, N. partens byggnader är
mycket lite förändrade

MJuiuKHlSTORISKT INTRESSANTA
OCH MILJÖER I HALL SOCKEN

O Bebyggelsemiljö
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

i HALL 1:26, i:58, Nors
två parter som ligger en bit ifrån
varandra med karaktäristiska byggnader för socknen, byggda på 1560-talet.
T i l l S. parten hör en inpanelad bulflygel och en bulladugård. Byggnaderna
är mer eller mindre
/'
förändrade
*

7

HALL 1:39
en liten delvis inpanelad knuttimrad
ladugård vid Hallshuk

t

HALL 1:54, Medebys
en-gård med två parter med för socknen
karaktäristiska parstugor, den östra
är något förändrad liksom ekonomibyggnaderna
\ VESTÖS l: 5
en rund, stor fristående tröskvandring
med ovanlig konstruktion, spåntak

HALL 1:6, l^S.Gannarve
HALL 1:6, 1:16

Hägvards

ett grannlag bestående av tre
parter som ligger på rad längs
sluttningen mellan hed och åker,
t i l l alla parterna hör för socknen
karaktäristiska parstugor. Hanbyggningen t i l l N. parten är mycket
lite förändrad, ladugårdarna är rivna
pl N. och mellersta parten
HALL 1:1
—
Sockenstugan, ligger söder om kyrkan
i en liten låg kalkstensbyggnad

vL ett grannlag bestående av tre parter
som ligger på rad längs vägen i det
öppna landskapet, t i l l alla parterna
hör för socknen karaktäristiska envånings perstugor med frontespis,
norra parten något förändrad

KULTURHISTORISKT INTRES.ANTA BYGGNADER
OCH M I L J Ö E R l HANGVAR S O C K E N
\j SKÄLSTÄDE 1:34

O Bebyggelsemi1 jo
•

7:1)

SNÄCKERS 1:94

en obetydligt förändrad gårdsmiljö med en
tidig 180O-tals parstuga med proportioner liknande Flenvike, äldre bakbyggnad, till gården
hör en något förändrad ladugård
FLEKVIKE 7:2
en gårdsmiljö med avgränsade
Sgor kring gården med en parstuga
med k a r a k t ä r i s t i s k a 1700-tals
proportioner, låg, lång och smal
med fönster nära hörnen, 1800-tals
stenladugård med foderloft, nu a t e l j é

Gårdsmiljö

X Enstaka
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(FLENVIKE

byggnad

en mindre gård med en stenparstuga, flygel, källare påbyggd
med magasin, lång bulladugård

KVIE S

Fattigstugan en djup stenbyggnad
med korsplan, bevarad murstock och
fal tak, nu hembygdsmuseum

! Vft,
Al

l

.-.vi-taiL.T
^__JjUUi-y
^H 'FLENVIKE 1:27
ett stort reveterat
¥-bulhus, parstuga
^obetydligt förändrad

gamla mejeriet, en tegelbyggnad från
1920-talet med eternittak1, obetydligt förändrad

.HÄCKERS 4:1
amla tullhuset,
7OO-talf stenhus

/IRE 1:189
en stor gårdsmiljö med en
stor tvåvånings manbyggnlng och ovanligt stora
vSl bevarade ladugårdsbyggnader från 1880-talet..iV'£i'-i:&v\'

H^&,;x\
en obetydligt förändrad parstuga med
nordergutniska proportioner, hög
takresning, frontespis och stora
skorstenar, byggnaden ligger vackert
i en lövdunge

BÄCKS 1:16, 1:62, l:6<t
ett grannlag bestående av
tre parter som ligger glest
oregelbundet öppet på heden,
huvudddelen av bebyggelsen
Sr från början av 1800-talet,
två envånings parstugor och
en yngre manbyggnad, många
uthusbyggnader är bevarade och
sluter storgårdarna
/

/ '/

:18
en stor vSl bevarad brygghusflygel,
byggnaden är låg och har stort
husdjup

SiGSARVE
ett grannlag bestående av två tätt
liggande parter i ett småskaiigt
landskap, t i l l N. parten hör en envånings parstuga, S. parten är påbyggd,
t i l l båda parterna hör två flyglar
med ovanligt utseende, t i l l N. parten
hör en lång bod l angå med bl a smedja,
båda parterna har tvåvånings bulmagasin, på ledigsidan t i l l S. parten
har taket rasat in, det är ovanligt
med ett grannlag där båda parterna
är så lite förändrade och har så
många byggnader bevarade

,_!(- J^

PRÄSTGÅRDEN 1:6

ett skolhus från 1910 obetydligt
förändrat
AUSTERS 1:30, 2:1
ett grannlag som ligger öppet i landskapet på gränsen mellan hed- och åkermark, tidigare bestående av två parter
varav ena manbyggningen är riven, t i l l
grannlaget hör stora ekonomibyggnader,
ett stort tvåvånings stenmagasin

SIGSARVE

\

-fe«—H—^

'•3M\

GULLAUSER 1:9

ett knuttimrat reveterat hus
nära vägen på gränsen mellan
Hangvar och Tingstäde fattigstuga?
,<GULLAUSER 3:1
en stor gårdsjniljö med en säregen
manbyggnad, förändrades på 186O—7Otålet till skotsk herrgårdsstil

-SUDERBYS 1:25

"••å

\U\

en något förändrad gårdsmil jo med
en Sverbyggning och flygel från
1850-talet. T i l l gården hör många
uthusbyggnader, källare, hönshus,
bastu och ett timrat magasin med hörnstockar, f d brännvinsbränner i, inrasat:
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I LÄRBRO SOCKEN

O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmi i j o

X

Enstaka byggnad

en äldre manbyggnad till en gårdsmiljö, en mycket lite förändrad
17OO-tals parstuga, bevarade snickerier
;L VIKERS 1:15

V MORS 3:1
en gårdsmiljö med en märklig
manbyggnad, parstuga i sten
förlängd med källare pch påbyggd med magasins l oft, vackra
bevarade snickerier, öde

en liten gårdsmiljö som ligger i ett
småskaligt landskap, en liten parstuga, flygel och raserad ladugård, öde

RANGVIDE 1:

ett sockenmagasin
öppet vid vägen

s m

°

ligger

l KAUPARVE 3:1
en gård uppdelad på två parter,
tidigare tre, med byggnader från
olika tider, t i l l huvudparten hör
en påbyggd 1700-tals parstuga en
lång bodlänga med smedja och snicka*
bod yngre ladugård, t i l l grannparten hör en mycket lite förändrad
1830-talsbyggning

VSUDERVANGE 6:3
en ödepart till ett grannlag med
två parter, en obetydligt förändra^
17OO-tals parstuga och flygel,
lillgård med två vackra träd,
yngre stenladugård
en liten gård med ei
tals stenladugård,
takspån
L BANNE 1:4

(VESTÖS)
ST VIKERS
kvarvarande byggnader vid f d
Storungs herrgård, en låg tvåvånings flygelbyggnad från 1765 med
bevarade låga fönsteröppningar,
en stor stenladugård, en stor
smedja med rumvalv i södra delen
och trädgårdsmästarbostaden, en
liten knuttimrad reveterad parstuga
nära vattnet obetydligt förändrad

tidig 1800r haft lång-

en gårdsmiljö med
vackert läge på
heds l ut tn i ngeo itJT^"""—[
parstuga
'"' " r ' '
med fronte

V/ST TAKSTENS 2:2
en stor märklig gårdsmiljö med en
stor 180O-tals manbyggnad med
mansardtak och store frontespiser,
stora ekonomibyggnader, på gården
finns även ett medeltida stenhus,
öns äldsta skolhus
_NORDER-IRE 1:2

en gårdsmiljö med en 17OO-tals
stenparstuga med nordergutniska
proportioner smal med hög takresning

'KAJLUNGS 1:5
ett bulbrygghus till en mindre
gård, mycket lite förändrad
KAJLUNGS 1:15, 2:1
en gårdsmiljö med obetydligt förändrade byggnader, en parstuga
från 1850-talet

ST BANNE 1:17

en obetydligt förändrad
parstuga och flygel från '.--l
början av 1800-talet

HÄGVIDE

ett grannlag bestående av två
parter, som ligger öppet i
landskapet, något förändrad
stenbebyggelse

GLÄSTÄDE 1:7, 1^

ett grannlag med två parter
något förändrade byggnader
ligger i n t i l l varandra, t
1800-tals parstugor med för
socknen karaktäristiska

SLANGS 1:22

en intressant mindre manbyggnad
i sten som ligger på klintkanten
med en 17OO-tals bottenvåning,
byggnaden är påbyggd på 188Otalet i tidsenlig stil

frontespiser
GLAST&DE 1:13 •
båtmanstorp, liten enkelstuga

PAVALDS 1:25

ST BJÄRS 1:2, GISSLAUSE 1:49
ett grannlag bestående av två
ter med tvåvånings manbyggnader som
ligger nära med baksidorna mot varandr
ekonomibyggnaderna är förändrad.

L BJÄRS 1:18
en gårdsmiljö med en t i d i g 1800-tals
parstuga med källare under en del av
byggningen, en mindre ombyggd stenladugård

VAGUME 1:27 m fl

ett grannlag med tre parter vars manbyggnader ligger tätt i n t i l l varandra
tidiga 1800-tals parstugor, yngre ekonomibyggnader, t i l l huvudparten hör en
något större parstuga med nordergutniska
proportioner och frontespis, ekonomibyggnaderna rivna
-GISSLAUSE 1:45, 2:2, 3:3
ett grannlag bestående av två parter
vars manbyggnader är bevarade. S parten
från 17OO, påbyggd och ändrad på 1850talet. N partens flygel är troligen en
äldre 17OO-tals manbyggnad. Ladugården
till N parten riven

en stor gårdsmiljö med en stor
tvåvånings manbyggnad flankerad av fyra flyglar som avgränsar lillgården, storgården
kringbyggd med lada och ladugård
L VAGUME 1:18

en något förändrad gårdsmiljö
med en 185O-tals parstuga och
flygel med välbevarad fris,
ladugård från 20-talet
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VIVLINGS

1:31
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ett bulhus som ligger nära vägen
inbäddad i en syrenhäck

VIVLINGS 1:16 A

MALMS 1:2 (Strandridaregården)

en obetydligt förändrad gårdsmiljö med en stor tvåvånings
manbyggnad, övergiven och
en sten ladugård, gården ligger
öppet på heden bakom skolan

en mycket väl bevarad manbyggnad
från 1720-talet med sexdelad plan
och t i l l b y g g d brudkammare, t i l l
gården hör även drängstuga,
brygghus och tullbod

NORRGÅRDE

,KYLLAJ

en mindre gårdsmiljö med väl
bevarade byggnader som ligger
med ladugården längs vägen,
ett portlider leder in t i l l
den avgränsade storgården, en
ladugård, tröskvandring och
dass med tälttak fr 1878 och
en liten stenparstuga med flygel
fr 1870

bebyggelsemiljön kring kalkugnarna
med byggnaderna som klättrar på
klinten från hamnen upp t i l l heden
VIVLINGS 1:38
en parstuga i sten som ligger med
baksidan längs med vägen. Byggnaden är förlängd med två flyglar
framsidan vänder sig via en stor
lummig trädgård ut mot havet

LSNGERS l: 51» •
en gårdsmiljö med en stor manbyggnlng, som ligger på gränsen mellan
hed och åker, en manbyggnad från
1850-talet, djup med brutet tak
och äldre brygghus, utbytta
snickerier, en låg stenladugård
med påbyggt foderloft i trä

NYSTUGU 1:37

St Olofsholm

kalkpatronbyggnad, 17OO-tals tvåvånin^sstenhus, kraftigt förändrat,
en stor stenladugård' med papptak

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
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GUTE 1:19

LILLBÄLS 7:2
ett grannlag bestående av två
parter med byggnader från 1C50talet, byggnaderna t i l l S. parten
3r mycket l i t e förändrade, manbyggning med hög ej markerad sockel,
brygghusflyge-1 och ett litet tvåvånings stenmagasin

en gårdsmiljö som ligger söder om
kyrkan med en ovanligt stor manbyggning, b.v. från 1700-talet och påbyggt
med mangårdtak 1821, byggnaden har
ovan l i gt'stort husdjup, t i l l gårpenj; hör
ett stort brygghus och magasin 1V-J'.
i två våningar och en yngre sterf-o«A träladugl

GANE 1:1
en ensamgård som ligger skiljt i
socknen, t i l l gården hör ett stort
antal byggnader, er» stor envånings
parstuga fr 1789, två flyglar,
något förändrade, t i l l g. hör även
två statarbostäder, stora ekonomibyggnader fr lC70-talet 'i sten och
trä, ett stort trämagasin

GUTE 2:1

sockenstugan, en unik byggnad
Igger vid kyrkan

SUDERGÅRDE 1:8, 2:2, Stenstugu 1:16

SUDERGARDE 2:1

klockarbostaden, knuttirarad
flyttad till änget vid Sudergårde

ett grannlag bestående av två gårdar med tre
parter med byggnader från o l i k a tider, t i l l
Stenstugu hör en månhymn ing från 179*1,
envånings parstuga och en yngre stenladugård,
manbyggnaden något förändrad, t i 1 1 S. parten
av Suclergårde hör en mycket väl bevarad manbyggnad fr 1830, ockragul med sockel och källare,
brygghusflygel och boningsflygel och en något yngre
sten och träladugård, t i l l N. parten hör byggnader
fr 1870 manbyggnad med hög sockel och en hög brygghusflygel
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ST KYRKEBYS 1:21, L KYRKEBYS 2: 3 ,3:
•

NORRBYS 1:1, NYGÅRDS 2:1, RIDDARE 1.17

ett grannlag som ligger väster om
kyrkan med vackra tvåvåningsbyggnader,
parterna är regelbundet placerade
kring vägkorsningen, endast ladugårdarna t i l l två av parterna t i l l L.K.
har flyttats, t i l l S.K. hör den
största manbyggnaden, en ovanligt hög
och kort manbyggnad, rödbrunkalkad
med grå snickerier. Ekonomibyggnaderna
är något förändrade, t i l l de två
västra parterna av L.K. hör påbyggda enkel stugor med vackra proportioner, t i l l östra parten en parstuga senare påbyggd något förändrad

ett grannlag med tre utspridda gårdar
vars bebyggelse är något förändrad -och
ligger öppet i ett småskaligt hedskogslandskap. T i l l V.gården Nygårds hör
en envånings parstuga med brutet
•-tak och frontespis från början
av 1800-talet, bostadsflygel
och brygghusflygel och en
sten ladugård, t i l l mellersta
gården Norrbys hör en påbyggd
1700-tals parstuga, brygghusf l y g e l , stenladugård och ett
tvåvånings trämagasin, t i l l
ö.gården Riddare hör en
mycket väl bevarad medeltida gårdsportal, en djup
envånings parstuga fr
1780-talet och en yngre
ladugård, gårdens byggnader
ligger utspridda

GRAUTE 1:10

en stor girdsmiI jo i södra delen av
socknen med en manbyggnad som ligger
i fonden av en a l l é som leder fram
t i l l gården, en tvåvånings manbyggnad byggd i en farning med tidsenliga putsfriser 1860, ekonomibyggnader från samma tid något
förändrade

\ : SUDERBYS 2:
en gårdsmiljö som ligger på hedsluttningen med en tvåvånings
parstuga med karaktäristiska proportioner för socknen, östra gaveln
sträcker sig ut över sluttningen
och b l i r extra hög och dominerande
i landskapet, t i l l gården hör en äldre
ladugård med påbyggt foderloft

BJÄRS 2:1
en liten 180O-tals gård, stenparstuga med
faltak, yngre flygel och en liten ladugård
med öns 'primitivaste tröskbyggnad med bevarat verk
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V W S T R I S , BRYOR

AUSTRIS 1:15

\i GARTARVE 1:

en gårdsmiljö som tidigare bestod av två
parter, 1700-tals parstuga, påbyggd 1906
och en stor tvåvån-wjsf lygel med brygghus
och smedja, ejc^npm i byggnader från 1900-talet

«tt grannlag tidigare bestående av
sex parter, bebyggelsestrukturen
har förändrats och miljön upplevs
lite rörig, de enskilda byggnaderna
Sr mer eller mindre förändrade

en gårdsmiljö med obetydligt förändrade
byggnader, t i d s e n l i g manbyggning från
1899 och en ladugård från 1850-talet
i sten och trä med ekbular
ROSARVE 1:25

/ /en gårdsmiljö som ligger öppet på
/ / gränsen mellan hed och åker, tidigare
'.-/ bestående av två parter med 1700-tals
parstugor på rad, t i l l gården hör en
/ A' brygghusflygel och en ladugård med
inrasat tak.
ÄOSARVE ]:2k

lT

ett ockragult sekelskiftes trähus som
ligger i skogskanten med fina snickeridetaljer
FURBJSRS 1:6
•j MYRVSLOER 1:86, 1:91, 1:92

en primitiv bostad som ligger i sluttningen ned mot vägen, 1700-tals bulhus,
enkelstuga senare tillbyggt

ett grannlag med fyra parter "på rad
a l l a med bebyggelse från 1850-talet.
V. parten är minst förändrad,
ladugård med portlider och ett dass
med tälttak, den yngre bebyggelsen
Sr väl anpassad t i l l bebyggelsem i l jon

SMISS 1:3, 1:29
en liten knuttimrad ladugård som ligger
med gaveln ut mot vägen

'FURBJÄRS 1:6, Polhemsgården

FURBJKRS 1:6
en stor gårdsmiljö som ligger väster om
kyrkan med en stor tvåvånings manbyggning med mangårdtak
'TINGSTÄDE ANNEX 1:125 Gazeliegården

en väl bevarad gårdsmiljö, 170O-tals
parstuga med en yngre flygel och ladugård, ligger vackert med smedjan vid
vattendraget

ett av öns äldsta skolhus, ligger
mitt emot kyrkan

KULTUKHISTORIbKT INTRESSANTA BYGGHAJER
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VALE 1:2A, 1:3

ISTENSTUGU 1:9
en liten gård med en
bul-knut-ladugård,
förfallen

'GRAUSNE 1:2;,

ett grannlag som ligger l i t e avsides • socknen
bestående av tre parter varav två l ; <;ger tätt
i n t i l l varandra, huvudparten består av en
obetydligt förändrad tvåvånings parstuga med;'5^
två flyglar och en ladugård med portlider, t i l l de övriga parterna hör
, ,-, ,
envånings parstugor och ekonomi- .jl^afSTZLJ ( u _
byggnader från slutet av 1800- f.^f\J
l _.A
talet, något förändrad

SUDERGÅRDS 1:17
ett båtmanstorp som ligger öppet på en kulle,
obetydligt förändrad enkelstuga

i/ST BJÄRS 3:1
en liten ladugård, halva med ekbular,
halva i bul-knut-teknik
. i
Ä*~HSUDERGARDS 1:11
; >
. • * en gårdsmiljö vars byggnader ligger
•-•\~_-\oppet ut mot åkrarna i SV med en
<:' V ockragul manbyggning

VHÄLGE i:7

^v
en gårdsmiljö med träbyggnader
från 1880-talet, manbyggnaden har
samma proportioner och utförande
av detaljer som äldre stenhus,
bakom ladugården finns ett M tet
bulhus, troligen 1700-tal

1:37/ 1:38 1:39 1:4

' ' °

grannlag som ligger i utkanten
i . \| N _ '''T^-' ^v socknen med fyra smé utspridda
är mer eller
— "V;| v / ' *• K. -'parter, byggnaderna
by
^-'- *-' '•'*--•-'
mindre förändrade, två parter öde

, BURTHAGSTORPET 1:l
en mycket liten reveterad parstuga'
t i l l ett småbruk från mittenav
1800-talet

- _,•

SORBY 1:16, 1:20, 1:29
ett grannlag bestående av tre kvarvarande
parter, t i l l parterna på N. sidan av vägen
hör två från början identiska manbyggnader från
iSAO-taJet varav NV parten är kraftigt förändrad, t i l l parten hör en säregen ladugård med
rik ornamentik från looO-talet, NO partens manbyggning är mycket l i t e förändrad, t i l l parten
på S. sidan av vägen hör en t i d i g 1800-tals
parstuga renoverad i sekelskiftesstil
NIOME 1:32
enkelstuoa från 1840-talet i sten med tegeltak
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en väl bevarad gårdsmiljö från början av
1800-talet med l i l l g å r d e n avgränsad av
en stentun och en bulladugård

.STGARDEN 1:1 (hembygdsgård)
en knuttimrad enkelstuga som ligger i prästänget flyttad från Tystebols, strandbod med
1:6
laxknutar från Lickershamn

; en gårdsmiljö med blandad bebyggelse, manbyggnad
-från sekelskiftet, 31dre brygghus och en ladugård
.•delvis knuttimrad, delvis skiftesverk
Afc
en 1700-tals
stenbyggning där
halva huset ut- •" »'
oöres av bostad \-j;'*~
och andra halvan
brygghus, byggnad
igger öppet i ,
landskapet

[•en stor s t i l e n l i g sekelskiftes träbyggnad,
mycket lite förändrad, i d å l i g t skick
7TYSTEBOLS 1:16
en mindre gårdsmiljö med väl bevarade stenbyggnader fr 1890-talet, som ligger på en sluttning
v vägen, ladugården delvis riven
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yNIome 1:31 (tidigare Lummelunda sn)
Björkume ödegård
en vackert belägen gårdsmiljö med kraftigt förfallna byggnader
en enkelstuga med säregen planlösning,
bäde kammare och kök innanför förstugan,
flygel och ladugård

lundbjärs 1:2
N. parten, en gårdsmiljö med något
förändrade 1880-tals byggnader och
ett stort tvåvåningsmagasin med spån
tak, i dåligt skick

Lundbjärs 1:9
en förändrad bulladugård med kilformiga ekbular med kraftiga dimensioner

yrarp?fei b2

ii:fe_l2>Si?-V3
KInner 1:61
ett Inpanelat 1700-tals bulhus som
ligger nära vägen, byggnaden är
obetydligt förändrad
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MEDEBYS 1:25

ST RUMS 1:1»

en gårdsmiljö som ligger vid vägen
omgivet av åkrar, två mycket l i t e
förändrade 1700-tals bulhus,
manbyggnaden nästan helt överväxt av murgröna, brygghus är inpanelat, t i l l gården hör en
yngre träladugård

ett ovanligt långt tidigt
180O-tals stenhus, pigkammare
avdelad i salen
BINGE 1:25
en l i t e n knuttimrad ladugård,
från Binge

(flyttad

ST KYRE 2: 38
en ovanligt stor stenkällare med
tegeltak
ST MYRE 2:21
en verkstad sammanbyggd med
bostadshus från början av
seklet
ST MYRE 2:37
en något förändrad stationsmiljö med magasin och uthusbyggnader, intill stationen
ligger gamla mejeriet

(L MYRE 1:2)
en ödegård med k r a f t i g t förfallen
bul husbebyggelse, ligger öppet
på hedmarken
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SKÄGGS 1:20
en f d lärarbostad från 1925
med en säregen fasad med två
frontespiser och fyra burspråk

\ySTBLASUNGS l:ll»2

.PRÄSTGÅRDEN 1:5
en låg något förändrad 1700-tals
manbyggnad, som ligger nära vägen,
' ^rönkalkad

Brucebo-

en säregen sommarvilla
byggd i korsvirkesteknik
l två våningar, som l i g g e r
i tallskogen på sluttningen
med mot havet

Väskinde kyrkby total invmjrterad av G F 1973, gränsen"
markerad
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ivATLINGS 1:2, 1:5
ett grann lag bestående av två kvarvarande parter och ett medeltida
stenhus, manbyggnaderna ligger
oregelbundet tätt intill varandra,
till båda manbyggnaderna som
vänder sig åt norr hör två flyglar
byggnaderna har något förändrade
snickerier, till parterna hör
två sten och t ra ladugårdar

en gårdsmiljö som ligger längs
vägen med en stor manbyggnad,
ett inpanelat bulhus på hög
stensockel förlängt
troligen med
brygghus

ST ÖSTRYFTES 1:2, L ÖSTRYFTES 1:2, 1:7
ett grannlag bestående av två gårdar som ligger i-utkanten av socknen, t i l l St östryftes hör en renoverad tvåvånings parstuga och en
stor sten och träladugård. Byggnaderna ligger öppet ut mot åkrarna
i SO, t i l l L östryftes hör en
obetydligt förändrad parstuga med
mangårdtak och ladugård från början
av 1800-talet, yngre brygghusflygel

VLILLFOLE 1:311
RINGVIDE 1:10
en gårdsmiljö som ligger med en
tvåvånings manbyggning från 1855
l fonden av en allé flankerad av
två flyglar och en ladugård.
Byggnaderna Sr något förändrade.

en liten parstuga nära vägen',
något förändrat revererat
bulhus troligen fr början
av 1800-talet

,ST HELLVIS 1:31
medeltida dörröverstycke och
väggskåp inmurat i 1800-tals
ladugård
i ST TOLLBY 2:1
en stor gårdsmiljö med något förändrade
byggnader, manbyggning byggd i en farning 1355, brygghusflygel, drängstuga
med magasin och två ladugårdar på var
sida om storgården, båda från slutet
av 1800-talet

SOJDEBY 2:2 Byggnadsminne
En gårdsmiljö med ett medeltida
stenhus, ursprungligen förrådshus
ombyggt i slutet på 1600-talet
t i l l bostadshus. Huset har återstSllts t i l l sitt ursprungliga
utseende 1958
ST SOJDEBY 1:9
ett renoverat bulhus i utkanten av
'socknen fr 1850-talet, senare tillbyggt bakbygge med skomakeri
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LINDARVE 2:1
en gårdsmiljö nära kyrkan med en
låg parstuga i en våning från 1755
obetydligt förändrad, och en stor
flygel, något förändrade

ÖJARS 1:3
en 1880-talsgård i utkanten av
socknen med obetydligt förändrade byggnader, ladugården N om
manbyggnaden

ladugårdsbyggnader

j ST RÖSTADE 1:43

;

•

en gårdsmiljö med obetydligt föränd
rade byggnader, tvåvånings parstuga
med två flyglar, stort magasin,
vänder sig ut mot vägen

SANDE 1:2
en liten sekelskiftesvilla med
rik snickarglädje, väl bevarad

ARDAGS 1:1
en stor gårdsmiljö med betydelse
för landskapsbilden, ljusgul
manbyggnad med två flyglar, förändrad, skorstenarna saknas,
bul smedj a

LINDARVE 1:28
säregen sekelskiftesvilla med
flera uppglasade burspråk

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
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"-•v
•BURS 1:37
ett småbruk med 3 ha jord, inpanelat
bulhus och en liten ladugård, byggnaderna
obetyd ligt föränd rade
KULLSARVE 1:24

LARSARVE 1:22
en stor valskvarn från början av 1900-talet,
obetydligt förändrad

ett grann l äg med två parter som
ligger öppet på åkerslätten,
parterna ligger oregelbundet och
visar den äldre bebyggelsestrukturen, till ö. parten hör en stor
påbyggd 1700 tals parstuga, till
V. parten en trämanbyggnad från
sekelskiftet, ekonomibyggnaderna
Sr förändrade

BöLUNGS 2:1
en gårdsmiljö med byggnader från sekelskiftet, manbyggning i trä med snickarglädje och stor glasveranda, ladugård och
uthus något förändrade

v SXGGBY 1:8, 1:9
BÖLUNGS 1:13
skolan från 1925 obetydligt förändrad,
nu hembygdsgård

ett grannlag med två kvarvarande
parter som ligger ett hundratal
meter från vägen med en allé som
leder fram t i l l gårdarna, t i l l b.
parten hör en påbyggd 1700 tals
parstuga med ett stort bakbygge
delvis i två våningar t i l l V.
parten hör en 1880-tals byggning,
två stora sten ladugårdar placerade '
som yttre flyglar t i l l båda parterna
byggnaderna har betydelse för landskapet '

SKÄGGBY 1:5
en tidigt utskiftad part från huvudgården med en tvåvånings manbyggning
som ligger med baksidan ut mot vägen,
byggnaden ' Sr obetydligt förändrad,
renoverad'på 30-talet, ladugård i sten
med foderloft av trä

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
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BJXRS 1:15, 2:1
ett grannlag bestående av två parter
som ligger bredvid varandra med förändrade manbyggnader och ekonomibyggnader

•NORRGARDE 1:10, 1:19
ett grannlag bestående av två parter
en på var sida av vägen, bebyggelsen
ligger på gränsen mellan hed och åker
och har betydelse för landskapet,
t i l l V. parten hör en stor envåninos
parstuga från 1850-talet med brutet
tak, oförändrad i dåligt skick __...

ALLKVIE 1:21
j ett 1800-tals inpanelat bulhus något
fa förändrat

ST BJÄRS 1:2, 1:10, 1:16
ett grannlag bestående av tre
parter varav två ligger tätt
I n t i l l varandra med manbyggnader
från 1850-talet, identiska med
brutna tak, t i l l tredje parten
hör en stor 1700-tals parstuga,
byggnaderna i grannlänet är mer
eller mindre förändrade

SLUMRE 1:19
'
ett grannlag bestående av två parter
t i l l S. parten hör en sen 1800-tals
manbyggnad med två oregelbundet placerade flyglar, norra troligen byggt
på resterna av ett äldre stenhus,
södra flvnel, tidigare manbyggnad med

BJXRS 1:38
'
/,
en mindre avskiljd gårdsmiljö med
1800-tals bebyggelse, en något förändrad manbyggning och brygghus med
en obetydligt förändrad bulladugård
med en tröskvandririg i ladugårdens
fSrlangning

ALVNE 1:5
en gård tidigare bestående av två parter
med två tidiga 1800-tals parstugor
varav en obebodd och en ladugård t i l l
en tredje part, byggnaderna är något
förändrade

SLUMRE 2:1

t i l l N parten hör en
parstuga fr 1750-talet
med brygghusflygel och
en ladugård från 1890,
byggnaderna är något
förändrade

RINDS, HEDEBYS, UPPGARDE
tre gårdar uppdelade på
parter som bildar en sammanhängande bebyggelsem i 1 jo
där den äldre strukturen är
bevarad, de enskilda byggnaderna är mer eller mindre
förändrade, t i l l Grings 1:18
hör en väl bevarad parstuga
från 1850-talet med källare
och brutet tak.

.„ KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
466 OCH MILJÖER I GOTHEK SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

VBOTVALDE 5:1
en liten ladugård, halva bulverk,
andra halvan knuttimrad

MEDEBYS 1:4, 3:1

KAUPUNGS 1: 13, 1:1

ett grannlag med två parter
som ligger öppet i landskapet,
t i l l parten hör en obetydligt
förändrad 1800-tals parstuga
med en liten b rygghus flygel

en mycket väl bevarad gårdsmiljö
'med en medeltida gårdspark, t i l l
gården hör en 1700-tals s ten lada
ladugård och en t i d i g 1800-tals
parstuga med flygel

yHANGARE 1:27
en gårdsmiljö med en t i d i g 1800tals parstuga som är mycket l i t e
förändrad, ladugården i sämre
skick
SUDERS 1:10, 1:16, 2:1
V JUSARVE 1:19, 1:29
ett grann l äg med två utskiftade
parter som ligger pä hedkanten
med vägen slingrande mellan bygg- '.
naderna, två för socknen karaktär-'^
Istiska parstugor med frontespiser, byggnaderna är något för- .'
ändrade
KYRKEBINGE
en bebyggelsemiljö med tre storbyggda parter
från olika perioder av ISOO-talet, byggnaderna
är något förändrade
\-ST GAJRVIDE 1:28

—

en gård uppdelad på tre parter
som ligger intill varandra med
byggnader från mitten av 1800talet med många oårdsbyggnader
bevarade. A l l a byggnaderna är
mycket lite förändrade efter
sekelskiftet

. v/\icr\o,>

• \\~s-t 3-5^W s '"

¥$H<
^m^<

en liten gård med byggnader från
1850-talet, parstuga, flygel och
ladugård i sten med spåntak

ULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
JCH MILJÖER I HÖRSNE SOCKEN '
Ö' Bebyggelsemiljö
•

'Gårdsmil jo

K

Enstaka byggnad

fr—ailrfcfirj '

L I N E 1:69
\i ANN INGE 2:1
en väl bevarad sekelskiftes
manbyggning i trä med en
H-formad planform

en gårdsflygel som
ligger öppet vid vägen ut
mot åkerslätten i väster,
nyrenoverat, övriga delen
av gården riven

TIMANS S
en liten parstuga l sten från
1880-talet som ligger med
framsidan ut mot vägen
bevarade snickerier, övergivet
f d fattigstuga?
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BURS 1:3
en obetydligt förändrad
gårdsmiljö från mitten av
1800-talet, manbyggnad med
frontespis och källare med
bevarade snickerier och en
stenladugård i vinkel ut
rot vågen

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I NORRLANDA SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

LISTE 1:2, 1:«l, 1:9
ett grannlag med tre parter
med manbyggnader från olika
tider, början, mitten och
slutet av 1800-talet, två meo
brutna tak, en ladugård riven,
parterna ligger tätt och oregelbundet i ett småskaligt
hed och tia!(skogslandskap
HAMMARS 1:7
bulladugård

en bebyggelsemiljö som ligger
öppet i åkerlandskapet med
två gårdar år 1700, idag
bestående av fem parter a l l a
med från början identiska
parstugor, som nu är mer
eller mindre förändrade,
även uthusbebyggelsen är
förändrad vilket ger en oklar
bebyggelsemiljö, i grannlaget
finns en ruin av ett medeltida
stenhus.

JAURUNGS i:i
en girdsmiljö som ligger vid
vägen i ett hed och tallskogslandskap med socknens enda
tvåvåningsmanbyggnad, renoverad med svart plåttak och
svarta fönster

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I GANTHEM SOCKEN '

O "Bebyggel s e m i l j ö
• 'Gårdsmiljö
X

Enstaka byggnad

TOMASE 1:7
ett öde småbruk med byggnader från
1880-talet, en liten stenparstuga
med hög värigresning, meti magasinsloft och luckor under takfoten,
t i l l småbruket hör även en stenladugård

HAMMARS 1 :6
en medelstor gårdsmiljö som
ligger i ett småskaligt landskap
med strandängar, låg 1700-tals
parstuga i sten med fönster nära
hSrnen, spåntak; ladugården något
' förändrad

. _ _ KULTURHISTORISKT INTRESSaNTA BYGGNADER
468 OCH MILJÖER I DALHEM GOCKEN •
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmilj ö

X

Enstaka byggnad

/BOSARVE 1:15
litet panelat bultorp med
låg brygghusflygel, ligger
nära vägen

>i HÄSSELBY 2:1
miljön kring Hässelby
museijärnväg med station
«ch magasinsbyggnader

VIDUNGE 1:20
en obetydligt förändrad gårdsmiljö, manbyggnad med mycket
vacker glasveranda, flygel (1876)
papptak på manbyggnad och.:flygel

NSSUNGS 1:12, 1:15
ett grannlag i utkanten av
socknen med två brukade parter,
tvåvåningsbyggningar obetydligt
förändrade

KAUNGS 1:6
gamla affären, en stor byggnad
från sekelskiftet med väl bevarade snickerier

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I BARLINGBÖ SOCKEN
O

.Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

BUSARVE 1:12 Henriksdal
en gårdsmiljö som har tillhört
en köpman i Visby

DIGERÅKRE 1:19
Händigstorp med en liten
tidig parstuga i sten med
ovanligt hög takresning

\ STAVA 1:1
En mycket stor'gårdsmi l jo
med stora ekonomibyggnader
och en herrgårds!iknande manbyggnad från slutet av 1800talet

BJÖRKHAGE
En bebyggelsemiljö med elva stycken
småbruk som ligger öppet på åkerslätten
längs vägen, småbrukens byggnader har
nenomqätt olika nrad av förändrinoar

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER l ENDRE SOCKEN
O

469

Bebygge!semil j 5

•

Gärdsmiljö

X

Enstaka byggnad

LERE 1:19

en tidsenlig väl bevarad 20-talsvilla
i gotländsk s t i l som ligger i tallskogen i n t i l l vägen

'ST ENDREGÅRDE 1:7
en stor gårdsmiljö med något
förändrade byggnader, en stor
1830-tals ljusgul manbyggnad
som vänder sig ut mot vägen
LÅNGHULTE 2:2

en obetydligt förändrad 1700tals enkelstuga i två våningar,
tidigare tillbyggd med ett
brygghus som nu är rivet,
byggnaden har kvar mycket av sin
1700-tals karaktär med små fönsteröppningar

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I HEJDEBY SOCKEN
O Bebyggelsemiljö
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad
NiCKARVE 1:16

en gårdsmiljö som ligger på gränsen mellan hed och åker med en manbyggnad från 1850-talet, hög sockel,
mansardtak, två flyglar och en allé
som leder förbi ladugården upp t i l l
manbyggnaden, byggnaderna är något
förändrade.

ST RÅBY l:'*
en obetydligt förändrad tidsenlig
manbyggnad från 1850-talet, ej markerad sockel, delvis bevarade snickerier.
BOIARVE l(: 1

en gårdsmiljö med många byggnader,
snickarbod, smedja, drängstuga, manbyggnad med två flyglar som vänder sig
ut mot vägen och en yngre stenladugård
l vinkel ut mot vägen.
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER l FOLLINGBO SOCKEN
NORRBYS 1:^1

O
•

Bebyggelsemiljö
Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

en a l l é leder fram t i l l en
stor gårdsmiljö med en manbyggnad från 1880-talet i
fonden, renoverad under 1950talet, två äldre reveterade
bulflyglar med valmat tak

GERETE 1:11
en stor välhållen gårdsmiljö
med något förändrade byggnader,
tvåvånings manbyggning med
sockel, gul spritputs

L VEDE 1:3
en stor gårdsmiljö med en
ovanligt stor manbyggnad med
ett utseende som två på längden
sammanbyggda tvåvånings parstugor

KLINTE 1:25

en intakt 180O-tals hög bul- '
ladugård

NYGÅRDS 2:1
en stor gårdsmiljö V oro kyrkan
en stor djup tvåvånings manbyggnad, mycket lite förändrad,
två reveterade bulflyglar,' renoverade vid sekelskiftet, N om
manbyggnaden en liten bulbod med
prismatiska bular, blyfönster och
gavelingång
KALLINGS 1:3
en 1880-talsbyggning, med för
socknen karaktäristiskt utformad frontespis, byggnaden har
en rosa puts och ligger öppet
i landskapet

ROSENDAL 1:
en märklig byggnad tillbyggd
1830 av Jakob Dubbe, endast
södra delen uppbyggd efter
branden 1920

HALLFREDE 1:28
en stor gårdsmiljö med byggnader
från 1600-talet, manbyggnad med
säteritak och bevarade snickerier,
stor flyge-, ekonomibyggnaderna
Sr förändrade

V ST

ST KALLINGS 1:2
en gårdsmiljö med två manbyggnader
en påbyggd 1700-tals parstuga som
flygel till en senare 1380-tals med
v31 bevarade snickerier, ekonomibyggnaderna förändrade

•vULTURK ! „ , . . ! 3 KT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MlLJÖr.R I AKEBACK SOCKEN
Bebyggelsemiljö
Gårdsmiljö
Enstaka byggnad

iAKEBÄCK

FOLKEDARVE
HÄGDARVE I:f8
•
en mindre ladugård som ligger
öppet på heden, norra delen '
knuttimrad, södra delen bulvérk, ladugården är i behov av
upprustn ing
BÄCKS 1:26
en gårdsmiljö med något förändrade
byggnader från 1880-ta lejt där vägen
leder mellan lill- och storgården

SUDERBYS 2:1

en bebyggelsemiljö med tre parter son
l inner i n t i l l varandra med från början
liknande byggnader, ö. parten öde, t i l l
parterna hör manbyggnader från 1350talet, ovanligt långa parstugor med sockel
och källare och stora bulladugårdar från
samma tid

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I ROMA SOCKEN
O

Bebyggelsemi1 jo

•
X

Gårdsmiljö
Enstaka byggnad

L VÄLLER 1:10
en-1880-tals manbyggnad
med väl bevarade snickerier

S7 VÄLLER 1:18
=
en gårdsmiljö vars byggnader
ligger öppet i åkerlandskapet
en sen tvåvånings manbyggnad
med en stor glasveranda

OISKARVE 1:13
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en gård, tidigare med två parter
varav båda manbyggnaderna finns
kvar, byggnaderna ligger vackert
inbäddade bland lövträden, V partens
manbyggnad, sexcielad planlösning,
enligt tradition stenbyggning från
1600-talet, mycket lite förändrad,
ladugården riven, t i l l O parten hör
en stor manbyggnad och flygel från
1880-talet, ladugården förändrad

AUMUNDS 1:22
en obetydligt förändrad stor
tvåvånings manbyggnad, troligen
med salsplan

.

LARSARVE 1:1)

en stor 1880-tals manbyggnad
med ett dominerande läge vid
vägkorsningen vid kyrkan,
tidsenlig putsornamentik

ROMAKLOSTER 2:1

Roma Klosters Kungsgård
(byggnadsminnesmärke)

LARSARVE 1:30

ett säreget mis
med två torn och ingångar
obetydligt förändrat

Bebyggelsen i Romaklosters
tätort har inte inventerats

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I BJÖRKE SOCKEN
O Bebyggelsemiljö
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

VARPLÖSE 1:16
en stor gårdsmiljö, stor tvåvånings
manbyggning, förändrad vid 1950-tals
renovering, ladugårdsbyggnaderna ligger öppet ut mot åkrarna

VARPLÖSE 1:16
tre stycken lantarbetarbostäder från
början av seklet som ligger på rad
längs vägen, obetyd!igt förändrade

._„
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I VIKLAU SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

/t VIKARE 1:3
ANGE 1:22
en 1800-tals manbyggnad med
bevarade snickerier, byggnaden
3r obetydligt förändrad, obebodd

en gårdsmiljö med stora byggnader
som ligger vid vägen, en ovanligt
stor tvåvånings parstuga från 1860talet mycket väl bevarad exteriör
och interiör

SIGSARVE 1:2, 3:1
ett grannlag bestående av tre parter
vars byggnader ligger oregelbundet
i förhållande till varandra, byggnaderna Sr från olika tider och är
mer eller mindre förändrade, till
N parten hör en tvåvånings parstuga
med kSllare från 1850-talet, obebodd

OLLAJVS 1:12

ett litet "kalks tens torp"
från slutet av 1800-ta tet
med hög sockel, ligger i
utkanten av socknen

S1GSARVE S
en skolbyggnad från början av
seklet med bevarade snickerier
och veranda, ljusgul slätputs
med tidstypisk fris över fönstren

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I HÄLLA SOCKEN

O Bebyggelsemilj3
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

NYGRANNE 1:14, 1:15
en stor gårdsmiljö med en allé
som leder fram t i l l gården som
ligger på gränsen mellan skog
och åker, stor rosa manbyggning
från 1830 byggd i en farning,
sandstensomfattad port

TULE 1:13 1:l<t (Ganthem socken)
en bu l ladugård som ligger längs
vägen

DALBO 1:4

Mycket lite förändrad sekelskiftesmanbyggnad i trä, stor
ligger i fonden av en allé

MÖLLEBOS 1:14
Medeltida stenhus, renoverat,
tillhör Gotlands fornvänner

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I SJONHEM SOCKEN '
O

•>
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Bebyggelsemiljö

•

Girdsmiljö

X

Enstaka byggnad

HÄLL INGE 1:26
en gårdsmiljö med väl bevarade
byggnader djup sockel från
slutet av 1700-talet, spåntak,
har ursprungligen haft faltak

KULTURHISTORISK! INTRESSANTA BYGGNADE*
OCH MILJÖER I VANGE SOCKEN
Q

Bebyggelsen) i l j 8

•

.Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

BJÄRGES 1:5 O parten i ett grannlag bestående
av två parter, byggnaderna ligger
på en kulle öppet ut mot åkerslätten
och vägen åt söder, tvåvånings
manbyggning troligen byggd i en
farning 1821, ett äldre brygghus
ligger bakom manbyggnaden,
M storgården är sluten mot norr av .-/Tr
en förändrad stenladugård
<^ljji_C
som 3r sammanbyggd med ett
väl bevarat stenmagasin
med genomkörsel

GANDARVE 1:85, 1:88
ett grannlag med två parter vars
tvåvånings manbyggnader vänder sig
ut mot åkerslätten i söder, vägen
leder in mellan parterna, till V
parten hör en påbyggd 1700-tals
parstuga, O partens manbyggnad är
byggd l en farning i slutet av 1800talet

PROSTGÅRDEN S
en obetydligt förändrad skola från
början av seklet med stora fönster
åt norr

KYRKJUVES 1:35
NICKARVE 1:4, 1 :56
ett grannlag med två stori
parter, O parten med byggnader från s t o r s k i f t e t 1850,
manbyggnad med två flyglar
och en ladugård med portlider
ut mot vägen, V parten vänder
s i g åt motsatt håll, manbyggnad
från 1857 obetydligt förändrad
och en stor stenladugård från
samma tid, byggnaderna ligger
Inbäddade i rik lövvegetation

en obetydligt förändrad gårdsmiljö
med byggnader från 1870-talet
tvåvånings manbyggnad som ligger
ISngs vägen, byggd i en farning

.,_., KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
474 OCH MILJÖER I GULDRUPE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

PRÄSTBÅTELS 1:15
F d lanthandel, sekelskiftesbyggnader byggda i vinkel varav
ena delen i tvi våningar

KRASSE 1:28

i KRASSE 1:26
en manbyggnad från 1860-talet
lång och smal parstuga med
fyra fönster på framsidan
två till vardera daglig- och
nystuga, bakbygge med ovanliga
proportioner

en tvåvånings parstuga med en
låg bottenvåning från 1700-talet
ockragul puts, obetydligt förändrad, ligger i ett grannlag med i
Svrigt förändrade byggnader

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I BUTTLE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad
VST

BUTTLEGÅRDA l:7S.
en mycket väl bevarad stationsmiljö med
magasin och övriga uthus

\J BUTTLEGÅRDA 1:89
en gårdsmiljö som ligger öpp'et
i landskapet på gränsen mellan
hed och åker, med en stenmanbyggnad fr luEO-talet i utpräglad schweitzerstil
"' ANGE 1:20
"
\| "U -:;'^}'
H
en 1700-tals parstuga i sten, \•
n'*"f~
l (*.\
byggd i två farninrar, ob'etyd- N.— _j-_—''
l i g t förändrad, e n l i g t tradition
socknens äldst bevarade byggnad
NYGÅRDS 1:3, 1:28

ett grannlag bestående av två
parter med 1700-tals parstugor
varav V. porten obetydligt för
Sndrad

VELLINGE 1:31

en obetydligt förändrad l£80-tals
rosa manbyggnad i sten som vänder
sig ut mot vägen med t i d s e n l i g :
park liknande trädgård
ÖSTERBY *t: l
en övergiven gårdsmiljo med en t i d i g
iSOO-^tals stenladugård längs vägen och
manbyggnad fr Iu50-talet med en säregen glasveranda, dass med tälttak
ALTAJME 1:32, 1:35
en gård uppdelad på två parter, fram
t i l l gården leder en låg a l l é , t i l l
V. parten hör en stor 1880-tals manbyggning med en stor stenladugård,
t i l l parten hör även ett stort magasin, t i l l Ö. parten hör något mindre
stenbyggnader, byggnaderna är något
förändrade

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I ÅLA SOCKEN
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O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmilj ö

X

Enstaka byggnad
BJÄRGES 1:6, 1H6, 1:19
ett grannlag bestående av tre
parter som ligger oregelbundet
med vägen slingrande mellan
byggnaderna, a l l a manbyggnaderna
är k a r a k t ä r i s t i s k a för socknen
lång och smal envånings parstuga, med frontespiser i sten

' BOTVATTE l: 62
en sekelskiftesvilla med stor
glasveranda som ligger i
talIskog

V

GYLE 1:21
en väl bevarad linbastu som
ligger i sluttningen ned mot
vägen

-A

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I KRÄKLINGBO SOCKEN
. LAMBSK*IE 1:7
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

KRÄKLINGS 1:8,

1:2
en 1700-tals manbyggnad som är
om- och tillbygg d i flera omgångar, taket är valmat mellan
manbyggnad och bakbygge

en väl bevarad stensmedja
som ligger vid vägen som
leder förbi -gården ut mot
Hammars

södra parten, öde, obetydligt
förändrade byggnader, 1700tals parstuga med flygel,
nedrasad ladugård och smedja

'J ST HAMMARS 1:1
'en gårdsmiljö som
ligger långt ut på
Hammarudden, en stor
1880-tals manbyggning
och en väl bevarad
bulladugård

KÄRRMANS 1:1
en stor gårdsmiljö som
ligger på gränsen mal lan
hed och åker, tvåvånings
parstuga med två f l y g l a r
kraftigt renoverad

HISTILLES 2:1
en ensam gårdsmiljö som ligger
nära havet i utkanten av socknen, en obetydligt förändrad
manbyggnad, 1700-tals f d
f l istaksbyggning med fl is
från Herrgårdsklint, borttaget på 50-talet

EKESKOGS 1:5, 1:9'
ett grannlag bestående av två
parter som l i g g e r avskiljt i
socknen, de o l i k a byggnaderna
är mer el ler mindre förändrade
t i l l grannlaget hör två l i n bastur varav en väl bevarad
och en brygghus- och kal lärflygel

y

HAJDEBYS 1:15, 1:38, 1:39
en gård som ligger avskiljt i socknen
med tre parter som l i g g e r på rad längs
vägen med 1800-tals byggnader, stora spånklädda ladugårdar
HAJDEBYS 1:15
en mycket väl bevarad gårdsmiljö med
stenbyggnader från början av 1800-talet
ladugård med bevarad tröskvandring

.__ KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
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O

FJÄLE 1:9, 1:10

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

ett grannlag med två parter
varav en brukas, manbyggnderna
ligger oregelbundet tätt inpå
varandra, N partens manbyggnad
Sr mycket väl bevarad påbyggd
1700-tals byggning, bjälklaget
har höjts
BOTERS 1:37
en ovanligt stor väl bevarad
linbastu med flistak

ÖSTERBY 2:2
en väl bevarad manbyggnad och
flygel från 1870-talet, hög
sockel, byggnaden ligger mycket
öppet i landskapet med östra
gaveln ut mot vägen

'HEMMUNGS, STENSTUGU, BOTES
en bebyggelsemiljö bestående
av tre 1700-talsgårdar vars
bebyggelse är mer el ler
mindre förändrad, en
.—
del av det äldre
bebyggelsemönstret
\—^
finns kvar
j
STENSTUGU 1:19

SUDERBYS 1:4, 1:12, 1:23, 1:25
en a v s k i l j d gård i utkanten av
socknen med väl avgränsade ägor,
gården är uppdelad på tre parter
vars byggnader är förändrade, två
1880-tals manbyggnader den tredje
från 1850-talet, t i l l grannlaget
hör en linbastu med fl istak

en obetydligt förändrad
gårdsmiljö från 1880-talet
med stenbyggnader, rosa
manbyggning med veranda
HEMMUNGS 1:61

en gårdsmiljö med stenbyggnader
från 1850-talet som ligger vid
vägen och har stor betydelse för
bebyggelsemiljön, taket på
ladugården har rasat in

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BY
OCH MILJÖER I GAMMELGARN SOCKEN
l

O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

MATTSARVE 1:5*
ett inpanelat bulhus med en liten
drängstuga, byggnaderna har en
säregen snickarglädje
/MATTSARVE

GLOSE 1:19, 1:20
ett grannlag med två parter ligger tätt
i n t i l l varandra med stenbyggnader från
mitten och slutet av 1800-talet,
två väl bevarade smedjor
i grannlaget

1:53

en manbyggnad i sten på h5g sockel
en medelstor gård, övriga byggnader rivna, byggnaden är väl bevarad och ligger öppet på heden
SKOGBY 1:52
'en obetydligt förändrad gårdsmiljö,
ligger vid vägkorsningen med ladugården ut mot vägen på gränsen mot
hedmarken (ladugården i mycket dål i g t sick) och en parstuga från •
slutet av 1700-talet

GANNARVE 1:18, 1:19
ett grannlag med två parter
ligger på gränsen mellan
åker och äng, södra partens
manbyggnad byggd 1800
likheter med Annas Nöje, .
ovanligt kraftiga väggar kan
vara äldre murrester
ROMMUNDS l :6
ett av fyra småbruk som ligger i .
ett småskaligt landskap, parten har
en stenmanbyggning som l i g g e r en
bit från vägen och en ladugård
som ligger i skogskanten
SKOGBY 1:66
troligen båtmanstorp ligger vid vägen ut mot
heden, enkelstuga t i l l b y g g d t i l l parstuga,
väl bevarad stenladugård

i SKOGBY 1:17
troligen båtmanstorp en liten
enkelstuga från mitten av 1800talet i sten

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I ÖSTERGARN SOCKEN
KATTHAMRA 1 :1 't
O

Bebyggelsemilj8

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

KATTHAMRA 1 :18

Annas Nöje, säregen
sommargårdsmi l jo
byggt 1800

Borgvik

•

GROGARNS 1:4l
VHALLGARDS, BENGTS, L HAMRE
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en öppen belägen gårdsmiljö
ett grannlag med tre gårdar
ligger på hedmarken nedanför
sex parter, en part utskiftad
klintkanten, stor dominerande efter laga skiftet, parterna
stenladugård, yngre manbyggn .ligger öppet i det karga landmed äldre bakbygge
skapet, parterna och bebyggelsen
är från olika tider, SV parten
har en väl bevarad tvåvåningsbyggning, SO parten har en stor
stenbyggning från 1910-20 talet

stor gårdsmil ja, manbyggn k r a f t i g t omoch tillbyggd, några intressanta uthus
byggnader, magasin från 1700-talet
och berömt 7"håligt dass
VIKE 2 : 1 -

DJUPVIKE
en gård med två parter som ligger
på hedkanten ut mot stranden,
huvudparten har en tvåvånings parstuga, stenladugård, andra parten
1880-tals stenbyggning, ladugården
riven, byggnaderna är hårt renov.

tullförråd i trä från 1850-talet,
tidigar e f l i s t a k
KATTHAMRA 1 : 1 3

HÄSSLE, ROOARVE, SIGDES
en samlad bebyggelsemiljö beståendt
av 3 gårdar, 8 parter som ligger
längs vägen i det öppna karga
landskapet, bebyggelse från olika
tider varav en del är förändrad

stor gårdsmiijö med många byggnader
ligger vackert ovanför tätorten, allé
leder från hamnen t i l l gården
GANNE S

skolhuset från 1896, en stor tidsenlig stenhusbyggnad med torn och fönsterkupor

RODARVE 2:2 (tidigare Hässle)
väl bevarad tvåvånings manbyggn i ne,
och brygghusflygel med mycket låg
bottenvåning, byggnaden ligger
mycket öppet med baksidan mot väger

SIGDES 1:3
Sns äldsta metodistkapell
stenbyggning
SKAGS 1:5

en mindre gårdsmiljö med
uthus och brygghus i sten
tidiga 1800-talsbyggnader
FILIPPUSE 1:5
en gårdsmiljö med stenbyggnader
från början av 1800-talet, ladugården har kvar spärrarna från
agtaket

BENGTS S (Gammelgarn sn) /
Ingermans båtmanstorp
liten enkel stuga i sten
mycket l i t e förändrad
stentrappa med bislag

GARTARVE (Sysne, Gammelgarns sn)
ett grannlag med tre parter som
ligger i n t i l l klintkanten, vägen
leder mellan klinten och bebyggelsen, stenbyggningar från mitten av 1800-talet, något förändrade

SANDE
en bebyggelsemiljö med 5 parter där vågen
leder mellan parterna, byggnaderna något
förändrade

HALLGÅRDS 1:23
båtmanstorp ligger på heden med
baksidan nära vägen, något förändrat, parstuga med fal tak

SKAGS 1:4"
en stor gårdsmiljö l i g g e r öppet på
heden nära havet, stor tvåvånings manbyggn, något förändrade ekonomibyggnade

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I VÄSTERHEJDE SOCKEN
O "Bebyggelsemiljö
•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

'VIBBLE 1:74

ett litet fattigboställe med
smedja och bostadsrum sammanbyggda

NYGÅRDS 1:144
ett runt bihus i
w
vä våningar

HUNNELUND 1:4

f Srt-if*

V J--** \X.'ir *

A |'*"MV'-*^-'-' ...?,£-"

troligen äldre manbyganad,
liten parstuga i sten från
börian av 1800-talet. ovan1iat stort husdjup

„
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
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O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

INGVARDS \:2k —•
en rörig gårdsmiljö med byggnader
fr mitten av 1800-talet. något
förändrade byggnader

KUE

1:16

medelstor gård med en manbyggnad från
1380-talet med hög sockel, ovanligt
stort husdjup, stor magasinsport på
norra gavel spetsen, ekonomibyggnaderna
successivt förändrade

\,GOTTSKALKS l:3

flygel i sten fr 1750-talet enligt
tidigare inventering, något förändrad, murstockar saknas

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I VALL SOCKEN
Bebyggelsemil jo
Gårdsmiljö
Enstaka byggnad
FORSMANSTORP 1:2
båtsmanstorp nära vägen
enkelstuga, väl bevarade
byggnader

BRY.UNGS
missionshus, ombyggd manbyggnad
från lS30-talet, infången flyttad
t i l l gaveln och ett litet torn
påbyggt, flygel och ladugård
finns kvar

jMEOEBYS 1:2
en gärdsroiljö tillkommen efter
laga s k i f t e t med väl bevarade
träbyggnader med tidsenlig
snickarglädje

BJSRS 1:7
en parstuga i en våning med
brutet faltak, från 177'», en
liten al le leder fram t i l l
baksidan av byggnaden, ladugården riven

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I ATLINGBO SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad
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ISUHS 1:29. 1:30
en gårdsmiljö med stora byggnader
som ligger öppet i landskapet på
gränsen mellan åker och ängsmark,
en stor påbyggd parstuga, gråputsad
med svarta snickerier och svart
plåttak

KÄLLGARDS 1:36.
en g å r d s m i l j ö med väl bevarade
byggnader, manbyggnad i trä frön
sekelskiftet och ett äldre brygghus i sten, ladugård från sekelskiftet, vacker t i d s e n l i g trädgård

KYRKLASSE 1:6
en karaktäristisk sekelskiftes
gård med väl bevarade byggnader
manbyggnaden i trä med snickarglädje vänder sig ut mot vägen
bakom en rad med tuktade l i n d a r ,
brygghus och ladugård ligger bakom
manbyggnaden

FRIGGARS 1:1
en gårdsmiljö vars byggnader ligger
vackert inbäddade bland lövträden,
en obetydligt förändrad troligen
1700-tals parstuga med små fönster
nära hörnen om två flyglar, i änget
söder om manbyggnaden ligger en väl
bevarad bul smedja sammanbyggd med
snickarbod, ladugarden är d e l v i s
riven

ATLINGS S

L ATLINGS

fattigstugan uppförd 1857 i
- kalksten med bevarade snickerier.
används nu till förråd

en liten slåtterbod i
änget längs vägen mellan
L Atlings och Kyrklasse,
l stort behov av upprustning

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER OC
MILJÖER I HOGRÄN SOCKEN
D

Bebyggelsemi lj3

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

BUTERS 1:18
en något förändrad bulsmedja

BUTERS 1:8
en stor buJladugård från
början av 1800-talet obetydligt förändrad, tillbyggd på
baks i dan

NYSTUGU 1:9
en tidsenlig 1880-tals gårdsmiljö
med en manbyggnad med hög sockel
och veranda som vänder sig via en
park) iknande trädgård ut mot vägen
storgården och ladugården l i g g c r
bakom manbyggnaden

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I STENKUMLA SOCKEN
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O

Bebyggelsemiljö

•
X

Gärdsmiljö
Enstaka byggnad

J L HOME 1:8
en gårdsmiljö med något förändrade byggnader, en 1800-tals
parstuga med brutet tak

MARTILLE 1:27
en bulparstuga på hög stensockel
med stenbakbygge, byggnaden vänder sig ut mot vägen med bevarade
snickerier och murstock

FÖRSE 1:8
en gårdsmiljö vars byggnader ligger
i skotskanter med en inpanelad knuttimrad manbyggnad, parstuga med
sidokammare, en yngre brugghusflygel
och träladugård
FÖRSE 1:8
torp t i l l Förse, ett väl bevarat
reveterat bulhus, parstuga

\J ST HOME 3:1

en gårdsmiljö med något förändrade
byggnader, en 1700-tals parstuga
med brutet tak likt Larsarve
vilket är karaktäristiskt för
socknen
KÄLLGÅRDS

rf-"
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1:9

en mindre gårdsmiljö med väl bevarade
,ulhusbyggnader, ladugård med fal tak

;

1:5

y' en stor gårdsmiljö ligge. pd nedkanten
ut mot åkrarna i öster, manbyggnad
med ovanligt stort husdjup och hög
takresning något förändrad genom
50-tals renovering

ANSARVE l:?

en gårdsmiljö med något förändrade
byggnader, en manbyggnad med brutet
tak likt Larsarve och ett stort stenmagasin
ANSARVE 1:

en gårdsmiljö med något förändrade •
byggnader, en låg 1700-tals parstuga
med bakbygge och en 1900-tals ladugård
som ligger bakom manbyggnaden

GARDRUNGS t:'il
en levande gårdsmiljö med något förändrade byggnader som ligger på klintkanten längs vägen, manbyggnad med
brutet tak fr lC50-talet, flygel,
tidigare manbyggnad fr 1772 med sandstensplatta ovanför dörren
'LARSARVE 1:18
en mycket lite förändrad gärdsmiljö
med en 1700-tals parstuga och ladugård med brutet tak, manbyggnaden har
en ovanlig frontespis ovanför dörren,
bevarade snickerier, i köket innanför
farstun finns en liten bakugn, till
oården hör en yngre brygghusflygel

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I TOFTA SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•
X

Gårdsmiljö
Enstaka byggnad

-' i. l CKSARVE 1:36
småbruk tillkommit efter laga
skiftet 1889, ligger öppet på
åkern väster om kyrkan, påmurad
manbyggning, träladugård med
tröskvandring
ANSARVE 1:'<7
en obetydligt förändrad gårdsmiljö
med socknens enda tvåvånings manbyggning, stenladugård med spåntak
1600-tals bulenkelstuga från
Grctlingbo flyttad t i l l gården
\/ KROKSTSOE 1:1.75'
litet bulhus, parstuga, troligen
från 1700-talet, ligger i en
skogsglänta

DYPLE 1:13

en gårdsmiljö med byggnader från
1871, manbyggnaden med sin ljusgula gavel som ligger mot skogskanten har stor betydelse för
landskapsbilden

DYPLE 2:1
ett litet båtsmanstorp med stenbyggnader, enkel stuga, öde

KROKSTÄDE 1 :282 (hembygdsgård)
en vä) bevarad gårdsmiljö med en
parstuga från 17^0, flygel och en
1800-tals bulladugård

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I ESKELHEM SOCKEN
LINGSARVE 1:1<t
Bebyggelsen!lj5
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en sammanhållen gårdsmiljö med
något förändrade byggnader, tvåvånings parstuga med en låg bottenvåning renoverad under 1920-talet

Gärdsmiljö
Enstaka byggnad

BRINGSARVE 1:51

' UNGHANSF. 1:'(2

en enkelstuga med källare
som är påbyggd med en hel
övervåning, byggnaden är
kraftigt förändrad

välbevarat bulhus, parstuga med
bskbygge

BOLEKS 1:8

LIFFEDARVE 1:15
—
en tidstypisk gårdsmiljö
från början av seklet med
mycket väl bevarade byggnader
som l igger inbäddade bland
träden, en ljusgrön manbyggnad l trä med rik snickarglädje vänder sig ut mot vägen

en stor tvåvånings manbyggnao i trä
med stenflyglar, ligger med gaveln
ut mot vägen, byggnaden har nya
snickerier

VALDE 1:32
en väl bevarad sekelskiftes träbyggnad
med ljusgul panel, ligger öppet vid
vägen

'BUTAJDE 1:12
en manbyggnad från 1850 med
mansardtak och flygel från
samma t i d , ev äldre, mycket
lite förändrade, stenbeslagen,
trappa, ladugården riven

TJULS 1:38
Tjuls station med källare och uthus
byggnaderna är oförändrade även invändigt

SIGVARDS 1:69
socknens största manbyggning, enkelstuga
med källare som är påbyggd med en hel .
övervåning och har ovanligt hög takresning, kraftigt renoverad under 1950talet

BOLEKS, ROSENBYS
ett grannlag bestående av tre kvarvarande parter med spår av den äldre
bebyggelsestrukturen, manbyggnader
från 1880-talet mer eller mindre
förändrade

IROSENBYS

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I VASTERGARN SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

. STELOR l :21

—

en gårdsmiljö med en stor stenbyggning, stor glasveranda,
tidigare pensionat, byggnaden
Sr utförd som en 1880-talsbyggning med hög markerad kal larsockel ,
där källaren är inredd, byggnaden
är troligen äldre, träladugård
från s e k e l s k i f t e t, reveferad
bulflygel

L MAFRIDS 1:66
en gårdsmiljö från slutet av
1800-talet med inpanelat bulhus
från 1870 på hög stensockel , manbyggnad och flygel obetydligt
förändrade, träladugård, gården
ligger öppet i landskapet i
skogskanten

SNAUVALDS 1:5
ett Inpanelat bulhus, enkelstuga
l daligt skick

SNAUVALDS 1:2
en väl bevarad gårdsmiljö,
tidig 1800-tals parstuga med
mansardtak, obetydligt förändrad
med endast ett fönster t i l l köket/
kammaren på baksidan
ÖVIDE 1:2
bulladugård sammanbyggd med
stort magasin

"AMMOR 3:1
inpanelat bulhus från 1870-talet
med stor glasveranda, byggnaden
har likheter med L Mafrids men har
större husdjup

LAURITSE 1:15
ett av öns äldsta bulhus med
prismatiska bulor, enkelstuga
med gavel ingång, flyttat från
Väte, bulbod från 1600-talet och
vlsthusbod med två bular per vägg

„„,» KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
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ett grannlag bestående av
två parter vars byggnader
ligger öppet i landskapet,
en påbyggd 1700-talsbyggnad
och en 1880-tals byggnad

Bebyggelsemi l jo
Gårdsmiljö
Enstaka byggnad

BOTVIDE 1:24
en säregen manbyggnad från
1870-talet pinnmurad, två
stenflyglar, tvåvånings
bulmagasin och rester av
bulladugården

BSCKSTXDE 2:1

/SANDGAROE 1:
PETARVE VATTENSÅG

en enkel stuga med källare-',
påbyggd med hel övervåning, renoverad ochN
tillbyggd med bakbygge
vid sekelskiftet,.''

byggd 1890, restaurerad
1975-76
PETARVE 1:28
en stor sekelskiftesvilla med
rik snickarglädje, ligger vackert
i fonden på vägen, f d disponentbostad t i l l sågverket

PRÄSTGÅRDEN 1 : 1 1
Sekelskiftes trähus
kyrkan med säregen
glädje, veranda med
pinnar, ljusblå

ÅLANDS 1:3
en a l l é leder fram till en stor
1880-talsmanbyggnad, ockragul,
mycket l i t e förändrad, övriga
byggnader rivna eller förändrade

VÄSTERBY 1 :2?
en gårdsmi l jo
förändrade byggnad'
vånings parstuga
tak från början
stor bulladugård

SSKES 1:7, GUNILDE 1:5 A

BOTVIDE 1:18
träbyggning från slutet av
1800-talet med samma utseende som Botv i de i kyrkbyn

HEMMUNGS 1:57
enkel stuga i två våningar
uppförd omkring 1860, troligen ej tänkt att t i l l byggas, obetydligt förändrad, äldre flygel, inrasad
bulladugård

ST VARBOS 1:5
en manbyggning t i l l en
stor gårdsmiljö, påbyggi.
parstuga på hög sockel
vi l ket är ovanligt,
kraftigt renoverad

ett grannlag bestående av två
kvarvarande gårdar
Äskes, enkelstuga med k ä l l a r e
påbyggd med hel övervåning,
vSl iordningställd
Gunilde, 1700-tals bulhus, parstuga, tillbyggd och reveterad
på 3 0 - t a l e t , bebyggelse ligger
intill Gunilde kors

KLUTURHISTORISK.T INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I MÄSTERBY SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•
X

Gårdsmil ja
Enstaka byggnad

IRINGOME
en mindre gårdsmiljö N om
kyrkan med en manbyggnad och
flygel, k ä l l a r e påbyggd ned
drängstuga från mitten av
1800-talet, t i l l gården hör
en väl bevarad bulladugård
1
***•
,' FJSLE HT „
väl bevarad 1700-tals
reveterad bulparstuga
ligger i skogen vid
vägen
'

AJMUNDS 1:6

ett reveterat bulhus från 1850talet med mansardtak och en äldre
flygel flyttad från Pilungs,
gamla skolan

RINGOME 1:13
ett reveterat bulhus med bakbygge
och sidokammare, ligger nära vägen,
hantverkarbostad?

PILUNGS 1:29
ett missionshus med ett litet torn,
byggnaden är obetydligt förändrad

AMMOR 1:19
en gårdsmiljö från 1880-talet med
en obetydligt förändrad ockragul
manbyggning som vänder sig ut mot
vägen
'"l
FJäLE 1:1
en mindre gårdsmiljö med stenbyggnader,
manbyggnad med fönster nära hörnen
och en låg flygel, byggnaderna är
något förändrade

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I VÄTE SOCKEN
O
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Bebyggelserna ljo

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

ST o L TUNE
ett nrannlag bestående av tre
parter som ligger i utkanten av
socknen, gårdarna l inger på hedmark med lite odlingsbar jord.
de tre stora manbyggnaderna t i l l kom i slutet på iGOO-talet under
en uppganqsperiod i skogsbruket

LUNDE 1:2 B
en 1700-tals parstuga i sten,
fönstren placerade nära
gavlarna, ligger vackert på
en höjd ut mot åkrarna och
vägen i S

L TUNE 1:5 (Viklau)
'å partens manbyggnad från 1870talet ned höa sockel, ockragul,
kraftigt förfallen

GRÄNE 4:
en stor gårdsmiljö med
en tvåvånings parstuga,
smal, byggd i två farningar, stenladugärd

ST TUNE 1:12
mellersta parten, manbyggnaden
lik O parten, med flygel, sammanbyggd linbastu och smedja

BINGE 1:6 •
ST TUNE

en väl bevarad gärdsmiljö
med intressanta bygcnader,
ligger vackert läncjs vägen
envåninqs manbyggnad med
sexdelad plan, två f l y g l a r
och vä l bevarad ladugård

V parten, den enda som brukas
tvåvåninqs manbvggnad med bv från
1815, stor stenladugärd
en liten bostad från s e k e l s k i f t et
nära kyrkan med väl

bevarade

snickerier

HÖLNOR 1:21*
ett småbruk med en manbyggnad
tillbyggd i flera omgångar,
bulladugård

ISOME 1:43
båtsmanstorp med karaktäristiska
stenbyggnader, ligger nära vägen,
6de

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I HEJDE SOCKEN
O -Bebyggel semi l jo
• Gårdsmiljö
X

Enstaka byggnad

KVIE 1:9
ett obetydligt förändrat båtmanstorp
fr 1850-talet, liggi
nära vägen

LOVES 2:1
en tidsenlig gårdsmiljö fr luCO-talet
med en hörnbyggnad som var
mot vägen med rik snii
gården hör ett tvåträhus
fl

HÄGLAJVS 1:23, 2:1

KAPUARVE 1:32
t i d i g 1800-tals stenladugård med hön
takresning för agtak, något förändrade snickerier
KRÄMPLAUSE 1:24
en manbyggning t i l l en stor
skogsgård som ligger i ett
småskaligt hedlandskap, bygg-r nåden har en sexdelad plan
-J \ liksom prästgården, byggnaden
'-. \ är något förändrad
V--A

ett grannlag bestående
av två parter, t i l l V.
parten hör en envånings
parstuga från 1850-talet
med två flyglar, förändrade YA\
snickerier och en yngre
«i \
ladugård och ett väl bevarat \L
dass på gränsen mellan l i l l och storgård, t i l l Ö. parten
hör en påbyggd 1700-tals
parstuga med en flygel i två
våningar, byggnaderna något
förändrade

' j'(l
l^f
' '•' /** HAJD.6ÅRDE 2:1, 2:2

TIPPSARVE
ett grannlag bestående av tre parter
som ligger i kuperad terräng med vägen}
slingrande mellan klinten och bebyggelsen, huvuddelen av bebyggelsen från
slutet av 1800-talet

SIMUNDE 1:42
en stor gårdsmiljö med många
byggnader, manbyggnad från 1876
något förändrad, bulmagasin och en
förfallen smedja

1:1*, 1:13

'

:
VÄNTINGE 1:35, 2:1
' ett grannlag med två kvarvarande
parter där en del av det äldre
en stor gård med en stor obetydligt
bebyggelsemönstret finns kvar,
förändrad tvåvånings manbyggning i
byggnaderna mer e l l e r mindre
fonden av en a l l é , ladugården är plaförändrade

en gård med två parter som
ligger avsides i socknen på
karg hedmark, manbyggnader
i sten från 1880-talet varav de
västra parten är minst förändrad
med bevarade snickerier och
veranda, ekonomibyggnaderna är
förändrade med undantag av ett
bulmagasin

mn

484

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I KLINTE SOCKEN
,TYRVALOS 1:1)6
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

KYRKBACKEN

ensamgärd som ligger öppet
l landskapet omgiven av en
hög stenmur

1:1

SVARVARE 1:3

en manbyggning från lS50-talet som
ligger på K l i n t e b e r g e ts nordvästs l u t t n i n g , byggnaden är ockragul,
obetydligt förändrad

ROBBJSNS 1:36'
en gårdsmiljö med en mycket l i-te
förändrad manbyggning och flygel
en 1700-tals enkelstuga påbyggd ___
165!) och tillbyggd med källare,
flygel med faltak och en ladu- p
gård från 1930
. J)

manbyggnad med flygelbyggnader
t i l l en stor g å r d s m i l j ö , manbyggningen är byggd i en farning med
stort husdjup, mangårdtak och
ockragul puts, byggnaderna är
obetydligt förändrade

_^
v

GANNE l:'i
en stor tidstypisk 10-talsvilla
i n t i l l Klinteberget, obetydligt
förändrad

VKRSSNDE 1:13 (hembygdsgård)
en gårdsmiljö med en stor 170
tals parstuga som är mycket l i t e
förändrad, byggnaden är ovanligt
djup och har haft faltak
MÖLNER 1:2, 1:5
Mölner kvarn, en bebyggelserail jo
som ligger på klintkanten väster
om vägen med en stor kvarnbyggnad
från början av seklet, N om
kvarnen ligger en mindre gårdsmiljö med ett inpanelat bulhus

•L SNÖGRINDE 1:26, 1:50
ett grannlag bestående av två kvarvarande parter med vackert läge i ett
småskaligt hedskogslandskap, t i l l
V.parten hör en påbyggd 1700-tals
parstuga med två flyglar som avgränsar
lilloården. Stenladugård fr mitten
av 1800-talet, t i l l b", parten hör en
parstuga av motsvarande storlek som
inte är påbyggd, byggnaderna i grannlaget är något förändrade

KULTURHISTORISKT..INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I FROJEL SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X Enstaka byggnad
i NYMANS 3 : 1
en gårdsmiljö som ligger vackert på gränsen
mellan åker och strandäng, en stor allé
leder fram t i l l gården med en
från 1850-talet, två flyglar varav
en från 1700-talet, stor s ten
med tröskvandring

' BOTTARVE l: 1)3
en tidsenlig obetydligt förändrad skolbyggnad från 1912.
BOTTARVE 1:1)0
en gårdsmiljö söder om skolan
med en stor salsbyggning med
mangårdtak och två flyglar
och en kraftigt förändrad
ladugård
WSIGDARVE 3: l
en stor gårdsmiljö med obetydligt förändrade byggnader,
tvåvånings manbyggning med
mangårdtak från 181)3, två
flyglar, stort trämagas
\/SÄLLE 1:11, 1>:1
en stor gårdsmiljö med stenbyggnader från 1880-talet, nyrenoverad \
manbyggnad med utbytta snickerier • \
GUSTAVS 1 : 1 0
en mindre gårdsmiljö med t i d s e n l i g a
stenbyggnader från s l u t e t av 1800talet, parstuga med hög sockel och

HULDE

1:8

en gårdsmil jo med många byggnader bevarade och en 1800-tals
manbyggning som är obetydligt
förändrad
ALSTSDE 1:35

torpet Hal l ing, ligger vid vägen
på hedmark avskiljt i socknen av
mindre stenparstuga från slutet
av 1800-talet med en liten brygghusflygel , byggnaderna är något förändrade
ALSTKDE 1:36
en gårdsmiljö med en låg 1700-tals
parstuga med ett stort bakbygge,
bakom manbyggnaden ligger en något
yngre Stenladugård, byggnaderna är
obetydligt förändrade, på storgården
står ett går
PUSER 1:8, 2:1, BOFRIDE 1:7
ett grannlag bestående av tre
parter med stora byggnader som
ligger vackert på krönet mellan
hed och åker, vägen leder mellan
byggnaderna som ligger oregelbundet tätt i n t i l l varandra
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K U L T U R H I S T O R I S K T I N T R E S S A N TA BYGGNADER
OCH MILJÖER I EKSTA SOCKEN
Bebyggd seini l j o
GSrdsmi l jo

en obetydligt förundrad (jardsnil l jo med
cn
ktiraktJrisl ibU |.'"tbyggd enkel s
but ld<;!iM>ird tneJ
port l i der
en ovan l i q t l i te
förändrad vorkstodsm i l j Ö med många bevarade byggnader.

Enstaka byggnad

UGGÅRDS

GRYHLINGS 1:5

en bcbyggelsemi l jo med
två parter
t i digare
tio, manb med för socknen karaktäristiska proportioner, ligger mycke
öppet i landskapet

BOPPARVE 1:10,
en stor väl bevarad gårdamiljö
stor ladugård, magasin och en
manbyggnad byggd i en forn i ng,
g ården ligger i ongskanten
Inbäddad i lövskog.
- KKBBE, TAMSARVE m fl

en stor gårdsmiljö från
sek. med relativt oförändrade byggnader, manbyggnad i randen av en
lång a l l é , storgärd vid
s!dan.

BJKRGES 3:1
en tidsenlig rj^rosriii l jo
från 1830-talet med obetydlig
förändrade byggnader
manbyggnaden vänder sig
mot vägen, ladugården
bakom.
BJÄRGES
en t i d i g t utskiftad enihetlig gärdsmiljö ligger
t i l l en 1!ten skogsdun
l det öppna landskapet
BJKRGES
en unik bebyggelsemiljö med tvä mycket
väl bevarade parter pä en mycket gammal
boplats troligen de äldsta stenbyggningarna
I socknen med l i t e t husdjup.

KULTURHISTORISK i INTRESSAruA BYGGNADER
OCH MILJÖER I SPROGE SOCKEN

O

B e b y g g e l s e m i l jö
Gårdsmiljö

K

Enstaka byggnad

en stor g"irdsmiljö soni
ligger i ett smäskaligt
skogs landskap pä gränsen
mellan tall- och lövskog.
Stor l i t e förändrad e f t e r
päbyggningpS 1o60-talet och
en stor bulladugård som
brukas.
ULLGÅRDS 1:1 , l :3

en bebyggelsemiljö längs vägci
med tre gårdar, bebyggelsen
ligger på båda sidorna av —
vägen.

•

HRYMLINGS 1 :2
en stor g^rdsmil jo som
l igijer p<i gränsen mel Kin
Åker och skog. Vägen leder över storgården.

L MELL1NGS 1:2

en parstuga med
brutet tak, ligger
nära vägen
Ge rumsdörr

en stor väl bevarad
1880-tals manbyggnad
med hög sockel , vänder sig ut mot vägen.
SIGERS 2:1

en mycket stor
1880-talsbyggning
fyra "fönster"
bred gavel.

en l i te förändrad
gård sm i l JO, bul hus ,
flygel , en kal lare
och väl avgränsad
storgård l igger i
skogskanten.

en gårdsmiljö med en
2-vånings parstuga med
karaktäristisk a proportioner för socknen, relat i v t stort husdjup och
förskjuten entré.
KVIE 1:6
en sent byggd(1870)tvåvånings parstuga byggd
I en farning.

URGUDE 1:3
en ensamgård med en
envånings parstuga
byggd i två omgångar
en fin mindre gårdsmiljö med kvarn.

BUTVIER 1:15, 1:19
ett torp från 1880-talet med
väl bevarad manbyggnad och
ladugård, manbyggnaden pinnmurad

ST o L NORRGARDE
en bsbyggel scnsi l jo
tre parter, t i d i g a r
Väl avgränsad åker
tillhörande partcrn

BOSARVE 1:25
en halvbyggning med tillbyggt
butrygghus med faltak,
byggnaden ligger i ett öppet
äkerlandskap.

ST NORRGARDE 1:10
en mycket l i t e furonJ
bevarad gårdsmil j. En
ning med en stor flyg
dörr, en stor b u l l a
en mindre i vinkel.

STYHNES 1:3
en ovanligt stor byggning frSn
1880-talct med hög sockel och
tidigare stol l i källaren,
byggnaden har väl bevarade
snickerier, ligger i ett smaskaligt lövskogslandskap.

KRUSE 2 : 1
en akt i v y"<rdGmi 1 jo r.:ed
o l i k a typer av byggno^c
garden ligger pä granö
åker och äng med en l i
som leder f mm t i l l st
på Öngen e t t lOG-t-il m
gården ligger s r e d j o n
e r l i g a r e 100 n i M 1 lokoge
l igger en lanlrji 11.

TJANf.DARVl 1 :10A
cn medels t *>r g.jrdsmi l jo frän
»•toMklfict rivd l i t e förändrade bygrin uk-r i t r"\, ijjnicn
l iggor t."p(yft i '.k'»r]'.k.inicn inc
r'Jd i hyt)'Hi.i'f"i »nyd grön.j plAl

BUTVIER 1:10
en gårdsmi l jo scni ligger
mycket öppet r.j heden,
t i d i g a r e iv.1 p.irter, en
stor tvÄv/tni nrj-j n-onbyggnad
med bakbyqgo fr."m s e k e l s k i f t e t , bakitdiin ligger mycket
öppet, 1 i 1IgAidrm or vol
i nb."idd.)rl i vfjot.il ion
f rorni i d.jn n v n-uibytjgnadctt
har s l e v o t l»ruk.

en tvåvånings manbyggning
med cn Ii ten f l y g e l ,
ligger ut mot stora vägen,
ladugården rI ven

KULTURHISTORISK! I N T R L S S A N T A BYGGNADUR
OCH MILJÖER I ARl"vt SOCKLN
O

HALSGÅRDE

Brbygge l s c m i l jo

•

Gårdsm i l jo

X

Enstaka byggnad

elt grannlåt) med två parter
11 d icjnrc t re , de kvarvarande
byggnaderna har sin ursprungliga
placering , t i l l S parten hor en
väl bevarad helbyggning med låg
bottenvåning, en for parterna
gemensam smedja och bastu ligget
mel lan parterna

/BOTVALPE
norra gronnlaget bestående av två
parter, l i g g e r Öppet på gränsen inot
tallskogen ut mot okerslättcn i söder
byggnaderna 3r förändrade men har betyde l se för landskapsbilden

BRINGSARVE
ett g rann l äg med tre kvarvarande
parter som tydligt visar det äldii
bébyggelsemönstret, två vät bevarade manbyggnader, t i l l SO por
ten en stor ockragul tvåvånings
byggnfng med brutet tak vars gave
utgör ett dominerande inslag i
m i l jon , vackra, fönsteromfattningat
V parten låg, t i d i g a r e fl istaks*
byggnlng

s/BOTVALDE 1:87
en gårdsmiljö med en påbyggd 1700tals parstuga f sten, bottenvåningen
har gjorts om t i l l källare, ligger
Bppet I landskapet

BRINGSARVE 1:22

'/ KAUPUNGS» ALSARVE
en tät bebyggelsemiljö, där vägen leder
mellan de fyra parterna, de tre sydligaste
parterna har kvar sin ursprungliga placering

/KAUPUNGS 1:^9

en tidsenlig gårdsmiljö från
sekelskiftet med l i t e förändrade
faluroda träbyggnader
MULLVALDS l:6

•——

en manbyggning från 80-talet
sten, salsbyggnad, ligger i nord
sluttning ned mot vägen, ladugår
den riven

en vå'l bevarad gårdsmiljö, t y d l i g t
uppdelad pä storgård och l i l l g å r d och
en stor helbyggning med två flyglar

/ESKES 1:12
en gårdsmiljö som ligger öppet på en .liten
höjd, manbyggningen från 1880-talet vänder
sig ut mot vägen, bevarade fönstersnickerier

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA
OCH MILJÖER I ÄLSKOG SOCKEN
O

Bebyggelsen i Ljugarn
tätort har inte inventerats

BYGGNADER

ANNINGÅKRE
ett granntag med tre parter från
olika tider, en stor tvåvåningsbyggning vänder sig ut mot åkerlandskapet

Bébyggelsemil jo

•

Gårdsmi1 jo

X

Enstaka byggnad
TJÄNGVIDE, LIFFRIDE
ett grannlag med tre utspridda parter,
två karaktär!st i ska tvavan i ngs Al skogsbyggningar och en senare manbyggn på
hög sockel
ROMMUNDS 2:1
en tidsenlig gårdsmiljö med väl bevarade sekelskiftes träbyggnader
ROMMUNDS 1:3

gårdarna ligger Öppet på hedkanten ut
mot åkrarna i söder, två av parterna
Mallgårds l i g g e r mycket tätt

en stor gårdsmiljö vid vägen, stor
vinkelbyggd tvåvånings manbyggn med
låg bottenvåning, ockragul

MALLGÅRDS 1:16

1:13

en t i d i g t u t f l y t t
bevarad manbygg
byggning, tvåvå
källare under n
byggd l tre far

v gårdsmiljö med många något
idr.ade byggnader, manbyggnad
ket Iåg bot tenvån t ng

Ovan)igt många
byggningar i soc knen
SNAUVALDS
ett grannlag dur vägen leder m e l l a n
parterna och en del av det äldre b<abygge Isernunst re t f i n n r > kvar
SNAUSARVE 1 2
en Ute f3r.1ndr.nd gårdsmiljö från 1350t a l e t , t v.nvån i n f) s |M r stu*ja bytjfjd > en
farn i ng , v i ni-1-1 hynd ladugård MC<] por tlider

1:27

förändrats efter tidens kra
tvåvånings parstuga med for
socknen karaktäristiska proport ioner med fOrholt andev i s stort
husdjup, hal vmctcrhötj mörker ad
sockel ofta med k ä l l a r e under
någon del öv huset

byggning t i l l b y g g d med
och magasin t i l l helbyggigger vackert bland stora
-GUFFRIDE 1;22
en g å r d s m i l j ö med en 2-vånings
en u t s k i f t a d gård med parstuga med bakbygge, byg<jd •
fyra omgångar, hopbyggd med
karaktäristisk 1880tals stenltygrjni ng med tvåvånings fl.ygel med gavel
hög sockel och brutet l ng "nig
tak, •tenladugård,
t rot igen äldre un
STEMSTUGU 2:1

F^l.^n^ •->•"•

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I GÄRDA SOCKEN
O

JSRGES, ÖSTERBY

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad
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en bebyggelsemiljö med två gårdar
och sex parter längs gamla vägen,
ligger på gränsen mellan hed och
åker
BJÄRGES 1:k}
en gårdsmiljö med en stor stenladugård ut mot vägen med portomfattningar huggna i sten

AUTSARVE, BOTE
en bebyggelsemiljö bestående av fem parter som
ligger på en k u l l e , en del av det äldre bebyggelsemönstret finns kvar, byggnaderna förändrade

'HÄGULDS 1:11
en mycket säregen lärarbostad från
början av seklet

AUTSARVE l:<(0

tvåvånings sténbyggning med delar av
medeltida stenhus

HEMHOR 1:3<t
småbruk och snickeri från början
av seklet med väl bevarade byggnader, ligger i kyrkbyn

HALVANDS l :<(

en stor gårdsmiljö, väl bevarad tvåvånings
manbyggning och stor s ten ladugård

GUFFRIDB Vull
ett bulhus 'med ga_vel ingång
dal igt skick;

FRINDARVE 1 ;l|8

en gård med byggnader från slutet av
1800-talet, ladugården ligger bakom
manbyggnaden ligger öppet i åkerlandskapet

BJÄRGES t:TZ,
gamla affären, byggnad i trä
från 80-talet med väl bevarade
snickerier, byggnaden l igger
bakom affären, ladugården bakom
manbyggnaden

SM l SS 1:6
manbyggnad i sten från slutet av 1800talet, hög sockel, huggen stentrappa

TÄLLEBY
en samlad bebyggelsemiljö bestående
av tre parter, två tvavåningsmanb«conader
och en vr-^re byggnad

/TÄLLEBY k:\
mycket lite förändrad
tvåvånings manbyggning,
mellanparten, ladugården
riven

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I ETELHEM SOCKEN

O Bebyggelsemiljö
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

v

LEVIDE 1:12, 1:
VSSTRINGE 1 :5,

BJSRBY 1:37, SIGVALDE 1 :3S
en gårdsmiljö som ligger pl
på norrsluttningen mellan
hedmark och åker, vägen
leder mellan ladugård och
manbyggning, tvåvånings
parstuga något förändrad
med låg bottenvåning
bulmagasin, pinnjnurad
ladugård, ruin av smedja

ett grannlag bestående av fyra
parter som ligger på gränsen
mellan hed och åker, parterna
ligger glest men bildar
trots det en sammanhållen
bebyggelsemiljö, t i l l grannlaget hör tre bulladugårdar

LEVIDE

en stor väl bevarad bulladugård
från 1868 ligger längs vägen

TäNGUNGS 1:70
ett grannlag bestående av två
parter sorn ligger i skogskanten
vars byggnader har betydelse för
landskapsbilden, byggnadernas
detaljutformning förändrad

^ KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
188 OCH MILJÖER I LYE SOCKEN
O

Bebyggel semi l jo

•

SMISS 1:12

Gårdsmiljö

X

väl bevarat småbruk från
1880-talet, flygel med
brygghus

Enstaka byggnad

DALS 1:22

ett stort frikyrkokapell
SIGULDS 1:16-

—

ett småbruk från sekelskiftet
med väl bevarade byggnader
manbyggnaden vänder sig ut
mot vägen

MÄFFRIDE 1:8
en medelstor gårdsmiljö med l i t e
förändrade byggnader
byggnader från olika tider som visar
gårdens utveckling, gårdens byggnade'
ligger inbäddade i en vacker lövvege
tation

BONSARVE S
mindre stenbyggnad nära
vägen, sockenstuga?

BOSARVE 1:22
j S l GULDS
ett grannlag med tre parter på rad
längs vägen
t i l l två parter hör stora tvåvånings
manbyggnader, t i l l södra parten hör
ett stort sekelskiftesmagasin
byggnaderna ligger öppet i landskapet

en stor aktiv gårdsmiljö med byggnader
från sekelskiftet manbyggnaden l i g g e r
i en park med stora lövträd och vänder
sig ut mot vägen

N HÄFFR1DE 1:26
envånings parstuga i sten, en av de ä l d s t a
byggnaderna i socknen enligt f d ägaren, nu
under renovering

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I LAU SOCKEN
BJKRGES 1:<(1
O

.Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

båtmanstorp? med en liten
väl bevarad parstuga och
en l i t e n bulladugård
ligger på gränsen mot
heden

J GUMBALDE 1:30
/en tidsenlig gårdsmiljö
med byggnader från 1850talet gården ligger i en
norrsluttning i n t i l l vägen
BOTVIDE 1 :3
en gårdsmiljö med mycket l i t e förändrade
byggnader från början
av 1800-talet, gården
ligger i en östsluttning, manbyggnaden l i g
ger mycket nära vägen
och har tidigare haft
fl istak

LIFFRIDE 1:1

en väl bevarad gårdsmiljö
med nästan sluten storgärd
ladugården ligger mycket
nära vägen
ANDERSE 1:13
en gård med byggnader från
sekelskiftet, manbyggnaden i
trä med för socknen karaktäristisk glasveranda
•

SMISS 1:6
en medelstor gårdsmiljo
med många träbyggnader
från sekelskiftet

SUNNKYRKE 1:12
envånings parstuga i sten
f d flistaksbyggning med få
fönsterupptagningar t i l l
magasinet (övervåningen)

KAUPARVE l :k

GANNOR
ett grannlag med två parter
som ligger öppet på heden, byggnaderna är förändrade, norra
parten har en tvåvånings
manbyggning med qarala murrest^*-

en medelstor gård med byggnader
som t y d l i g t visar gårdens utveckling en mycket ålderdomlig stenladugård som haft agtak
inredningen bevarad

en gårdsmiljö med stenbyggnader början av 1800talet en t i d i g t utskiftad
part, ligger på gränsen
mel lan hed och skog

en aktiv gårdsmil jo
med en manbyggnad i
sten från 1880-talet
med väl bevarad veranda och snickerier

V HALLBJANNE 1 : 1 3

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I NÄR SOCKEN

O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

/ ALVARE

HALLUTE 1:15
f -d poststation, ett inpanelat
bulhus frän 1880-talet, senare
tillbyggt med väl bevarade
snickerier .

ett stentorp, parstuga och f l y g e l
f r å n . t i d i g t 1800-tal, ligger vid
vägkorsningen på gränsen mot
tal Iskogen
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-'HALLBJÄNNE, BOMUNDS l
HAMMAREN

en bebyggelsemiljö med sex
parter, bebyggelsen ligger
mycket öppet på heden, en
del av det äldre bebyggelse
mönstret finns kvar

ett grannlag med fyra parter
längs vägen, parterna ligger
var för sig med ett 50-tal
meters mellanrum. A l l a parter
har manbyggnader i en våning
med identiska proportioner från
1850-talet mer e l l er mindre
förändrade

VMICKELS, HALLBJÄRS, SMISS
En storskal ig bebyggelsemiljö
med tre stora gårdar som ligger
mycket öppet på hedmarken

ALVARl 1:2

FRIGGES
en samlad bebyggelsemiljö, ett
grannlag med tre parter från
olika tider som ligger öppet
på heden ett 100-tal meter från
vägen

en gårdsmiljö med en nästan
sluten storgård och en väl
bevarad ladugård
DALBO 1 :k

ett litet stentorp, enkel stuga frän tidigt 1800-tai
med flygel och ny stenladugård

/
FRIGGES 1:23
en gårdsmiljö med lite förändrad tidig 1800-talsbebyggelse
manbyggnad med fal tak

DALBO

ett stentorp, parstuga
med bakbygge ligger vid
vägen
LIFFOR 1:13

en medelstor gårdsmiljö med en
ursprunglig stenladugård
(fallfärdig)

V HEMMOR 1:15
väl bevarad
mindre manbyggning i
sten från
slutet av
1800-talet

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I BURS SOCKEN
Ö

VHEHMOR 1:32
en gårdsmil jo
från slutet av
1800-talet,
vackert läge
längs vägen

TIRICKER 1:2
. "X NSRSHAMN 1:1
en o b e t y d l i g t förändrad
gårdsmiljö där
fyrvaktarbostaden
byggnaderna tyd1 igt v i s a r gårdens utveckling

,OMT 1:7
kaptensboställe byggt i slutet av
I800-talet( manbyggning i trä med
stenflygel

HÄFFRIDE
en gård bestående av två parter
i n t i l l varandra, ligger öppet
mellan hed och åker vid vägen,
byggnaderna är förändrade

Bebyggelsemiljö

HÄFFRIDE l :7
mindre bul ladugård

• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

_AMMUNDE
en stor
vånings
byggd i

GANNE 3:1
en stor gårdsmiljö vid vägen
tvåvånings manbyggning något
förändrad, lada, magasin och
ladugård placerade som flygl.
t i l l manbyggnaden på storgården

.'KÄRNE, AMMUNDE

två gårdar med tre utspridda parter
som ligger öppet på norrsluttningen
norr om Burgen, byggnaderna är mer
eller mindre föränd rade'men ligger
vackert i landskapet

ANGES 1:27
en gård med tidsenliga byggnad
slutet av 1800-talet, manbyggn
hög stensockel och veranda, brutet
papptak

BONDSARVE 1:6
en gård som ligger öppet på åker
söder om Burgen, stenbyggnader
från slutet av 1800-talet

GAJBJKNNE S (hembygdsgård)
fattighuset, stenbyggning med
från 1850-talet, byggnaden ha
och Inrymmer fyra bostadsrum
VANGES, HUMMELBOS
två gårdar med vardera två parter ligger på
hedmark intil l den låga tallskogen , t i l l
Vanges hör en manbyggning från 17&3 påbyggd
1830, andra parten har en manbyggnad från
1866 i en våning med två f l y g l a r

1:21 , 1:22
gårdsmiljö med stor två
manbyggning troligen
en omgång kring 1850

KÄRNE 1:63

troligen ett båtmanstorp, mindre
parstuga med bakbygge i sten från
mitten av 1800-talet som l i g g e r
inbäddad i skogen vid vägen

BONDSARVE 1:2
en mycket l i t e förändrad gårdsmiljö
tvåvånings stenbyggning och stenladugård ligger mycket öppet på
heden i en norrsluttning
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KULTURHISTORISKT
INTRESSANTA
BYGGNADER OCH MILJÖER I
STANGA
SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

SUTARVE 1:6
l

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

en t i d i g 1800-tals stenladugård,
tröskhus med bevarad vandring och
tröskverk
UNGBÅTELS 1 :18, 1 : 1 1

iSUNGKVlE 1 : 5 3 en tvåvånings stenbyggning
med en m ä r k l i g stenomfattning
kring dörren

MALDES 1:19
huvudgården, en väl bevarad
gårdsmiljö, manbyggnadens
bottenvåning från 1700-talet

GUMBALDE l:2 och 1:86
ett grannlag bestående av två parter
och en mängd byggnader, byggnaderna
ligger mycket tätt, visar tydligt den äldre
bebyggelsestrukturen, gårdarna l i g g e r nu
l tätorten

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I LOJSTA SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

SKOTE/BÅTELS/ROVIDE
en bebyggelsemiljö bestående av
tre gårdar med byggnader från
mitten och slutet av 1800-talét,
grannlaget l i g g e r öppet på en
kulle med vägen som leder mellan
gårdarna, a l l a manbyggnaderna är
envånings parstugor med brutet tak

SKOTE 1 :2
gården har de största byggnaderna
en stor manbyggnad med två flyglar
något förändrade.

BÅTELS 1:18
gården har de mest förändrade
byggnaderna i grannlaget.

ROVIDE 1:10
gården har en stor re i u vt väl bevarad stenladugård, gården brukas
inte.

en stor tvåvånings parstuga
påbyggd 1831*, senare t i l l b y g g d
med en frontespis pä tredje våningen, en stor stenladugård,
gården ligger ovanför vägen ut
mot åkrarna

ALMUNGS i : 1 1
en tvåvånings parstuga i sten
med mycket vackra snickerier,
byggnaden ligger nära vägen,
inbäddad i lövskog, ladugården
riven

TÄLLUNGS 1:10
en gårdsmiljö med en tvåvånings parstuga i sten,
brygghusflygel med drängkammare från sekelskiftet,
byggnaderna är något förändrade, gården l i g g e r
med manbyggnaden ut mot
vägen

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I LINDE SOCKEN
O

Bebyggelsemil jo

ODVALDS 2:1

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

en tvåvånings parstuga med bakbygge
och stort brygghus, byggd i fyra omgångar, byggnaden har för socknen
karaktäristiska proportioner och
brutet tak
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ÅSE 1:9, 1:12 (Lojsta socken)
en bebyggelsemiljö med tre parter
gårdarna ligger avsides uppe på
hedmarken medan ägorna ligger söder
om gårdarna.
DUCKARVE 1:16

ODVALDS 1 ;5
en ovanligt stor frikyrkolokal.

ett mindre stentorp som ligger på
kl ippkanten
bekbygget delvis, under mark.

HÄGVALDS

KÄLOER 1 :
en stor gärd som ligger på kanten
av Lindeberget. Gården ligger i
skogskanten och har en stor tvåvånings manbyggnad och en nästan
sluten storgård.

en gårdsmiljö med en tvåvånings
parstuga med brutet tak, storgården
vid sidan om manbyggnaden. Byggnaderna
hårt renoverade 1950.
MYRUNGS 1:30
statarbostäder från sekelskiftet i
d a l i g t skick.

HÄSSELBY 1:5
en stor gårdsmiljö, en stor manbyggnad hög smal och med brutet
tak, två flyglar
en l i ten al le leder in t i l l
storgården.

SALANDS 1:21
en stor gårdsmiljö med socknens största
manbyggnad 10x20 m byggd 1866.
manbyggnaden ligger öppet ut mot
åkrarna, en allé leder fram t i l l gården.

KAUPARVE 1:19
en medelstor gårdsmiljö
envånings parstuga med brutet
tak från 1793
en a l l é leder fram till storgården.

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I HEMSE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

' StttSS 1:9
en tidstypisk gårdsmiljö
från sekelskiftet med en
relativt väl bevarad manbyggnad i trä, gården l i g ger vid vägen i gles
tal l skog

TJSNGDARVE 1:10
ett småbruk från slutet
av 1800-talet med tidsenlig manbyggnad och
ladugård i sten, manbyggnaden något förändrad

(ASARVE 1:129)
en stor gård från s l u t e t av
1800-talet med träbyggnader
en mycket förfallen bulladugård, gården ligger nästan
l tätorten

Bebyggelsen i Hemse tätort
har inte tagits med i
urvalet

BURGE 1:53 (hembygdsgård)
KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I RONE SOCKEN
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O

Bebyggelsemiljö

• Gårdsmiljö
X

.väl bevarad mindre gårdsmiljö,
stenbyggning från mitten av
1800-talet, brygghusflygel med
f l i stak,~v_qården l i g g e r på kanten
>. av heden
juj

Enstaka byggnad

TOMTE 1:21
en medelstor gård med en relativt lite förändrad envåninqs
parstuga, byggnaderna är i då1 i g t skick

DÅV l DE 1:58
gamla posten
enkelstuga i
tillbyggd
hus

i

STALE 1:16
en stor gårdsmiljö med en tvåvånings byggning med t r ä f l y g l a r ,
byggnaderna är relativt l i t e
förändrade

GERETÉ 1:31
en parstuga i sten, bakbygge
med f l istak

ROES 1:13
GULLGÄRDE

en stor väl bevarad skolbyggnad
från början av seklet, väl bevarade snickerier

en gårdsmiljö bestående av två
parter med väl bevarade byggnader

ÄNGGÄRDE 1:k, 6:1
GULLGÄRDE 2:1

stor tidsenlig stenbyggning från
slutet av 1800-talet med rikt utstuderade fönstersnickerier

väl bevarade f listaksbyggning,
öns enda permanentbostad med
flistak

V HÅLOR 1:162
ÄNGGÄRDE

en väl bevarad gårdsmiljö med byggnader från mitten av 1800-talet,
senare bakbygge, gården ligger i
löv och ängsvegetation vid vägen

ett grannlag bestående av fyra
parter varav en utskiftad, i
grannlaget finns en l i t e n parstuga med bakbygge med flistak,
t i l l S parten hör en fallfärdig
tvåvåningsbyggning, N om grannlaget ligger ett stort sekelskiftes trähus

VINARVE
ett grannlag bestående av två parter
med tvåvånings manbyggningår, ena
parten förändrad, andra parten
oförändrad manbyggning, bakbygge
med flistak, ursprungliga snickemanbyggning från sekelskiftet med
rier, ladugården riven
.gavel ingång och ovanligt flackt tak,
bevarade snickerier

manbyggning, stort panel ät bulhus byggt i omgångar i Z-form, flackt brutet tak

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADEN OCH
MILJÖER I ALVA SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

• Gårdsmiljö
X

RINGOME 1:18

Enstaka byggnad

mindre stentorp från
tidigt 1800-tal , något
förändrat, ligger mellan
nya och gamla vägen.

SVIE (ANGE 2:1)
en tidsenlig gårdsmiljö
frän 1880-talet på en
äldre bebyggelseplats.

GUDINGS 1:20
en stor skolbyggnad i trä
från 1920-talet med väl
bevarade fasader
skolan ligger i kyrkbyn.

ST o L KRUSE
ett grannlag med två parter,
. före laga s k i f t e t t r e ' p a r t e r
en av parterna ar r e l a t i v t
väl bevarad andra parten
mer förändrad, gamla murrester i södra partens
manbyggnad.

ÖSTRIS 1:16

ÖVERÖSTRIS 1:12

troligen ett båtmanstorp,
ligger mycket nära vägen
på gränsen mot den låga
tallskogen, parstuga i
sten yned fal tak och två
små uthus.

en stor aktiv gårdsmit jo
med många byggnader där
den äldre gårdskaraktären
har bevarats. Gården l i gger på gränsen mellan hed
och åker.

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I FARDHEM SOCKEN
O

Bebyggelsemil j 5

•
X

Gårdsmiljö
Enstaka byggnad
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SANDARVE 1:12
manbyggnad t i l l en mindre

skiftesgård
en parstuga i sten med
stallkällare
manbyggnaden vänder sig ut

mot vägen.

GARDARVE 1:19

BROGARDS 1:7

en stor levande gårdsmiljö
med många byggnader och en
stor 2-våningsmanbyggning
en vacker färglagd sandstensplatta över dörren
med årtalet

en gärdsmiljö med en säregen
hög kalkstensmur ut mot vägen,
byggnader frSr "Jutet av 1800talet.

PRÄSTGÅRDEN 1:6 (gamla affären)
en lite förändrad säregen
byggnad från sekelskiftet
! trä.

mindre torp vid kyrkan
troligen hantverkarbostad,
putsat bulhus.

TINGSKULLEN 1:1

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I GERUM SOCKEN
Ö Bebyggelsemiljo
• Gårdsmiljö
X Enstaka byggnad

AJMUNDE 1:3A, 2:1

LIKMUNOS, BOTES, MICKELBYS
en bebyggelsen!l jo med tre
gårdar och åtta parter längs
vägen. Miljön har kvar en del
av det äldre bebyggelsemönstret
trots att bebyggelsen har glesnat, flera parter skiftas ut
och vägen har ändrat sträckning
Huvudgårdarna har tvåvåings
manbyggnader, två med brutna
tak och två med för socknen
karaktäristiska spegeldörrar.

BOTES

ett grannlag bestående av två parter
norr om kyrkan, manbyggnaderna l i g g e r
tätt i n t i l l varandra och visar den
gamla bebyggelsestrukturen
en
manbyggnad i d å l i g t skick
t i l l en av parterna hör även en bulsmedja l dåligt skick.

AJMUNOE 1:4
en mindre manbyggnad från sek. med
vackra spegeldörrar med rikt utformade
speglar, liknande dörrar förekommer på
flera ställen i socknen och grannsocknarna. Karaktäristiskt för dörrarna är
en lyra i nedre spegeln.
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I LEVIDE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gärdsmiljö

X

Enstaka byggnad

J PRÄSTGÅRDEN 1:22

^

OLLAJVS l:7

en mycket l i t e förändrad folkrörelselokal, missionskapell
och lOGT-lokal.

AJSARVE 1:9-

en stor gårdsmiljö med många olika
byggnader, en intressant flygel med
bagarstuga, drängstuga och kal lare.
Gården ligger vid vägen i kanten av
ett ange.

•

ett putsat bulhus, parstuga med
yngre bakbygge, årtalet 1861
över dörren.

BONOARVE 1:29
en manbyggning i trä från sekelskiftet
med väl bevarad snickarglädje, bl a en
stor veranda med svarvade pinnar.

AJSARVE 1:7
en mindre gård med manbyggnad i
trä, inpanelat bulhus, en enkelstuga t i l l b y g g d t i l l parstuga,
det finns flera hus med liknande
proportioner och utseende i socknen.

BOCKSARVE 1:25
en stor aktiv gårdsmiljö med byggnader
från 1880-talet,
en stor t i d s e n l ig manbyggning som vänder sig ut mot vägen,
gården ligger öppet på gränsen ut mot
åkermarken.

VLAJVES 1:26-

en s t i l e n l i g manbyggnad från
1920-talet, ligger i en
trädgård.

SKOGS 1:2
tingshuset

'BURGE 1:11, (SKOGS 1 :2)

f d gästgiveri, en stor tvåvånings sals
byggning, byggnaden är tillbyggd och
förändrad, på motsatta sidan av vägen
ligger en gammal f inka

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I SILTE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gärdsmiljö

X

Enstaka byggnad

"KYRKBYN"
en bebyggelsemiljö vid kyrkan
där fem gårdar ligger på rad
längs gamla vägen i det öppna
hed- och åkerlandskapet.

;BJSRGES i :16
en gårdsmilj ö från 1850talet med t i d s e n l i g a relat i v t l i t e förändrade ladugårdsbyggnader.

HALLVIDE 1:21
HEMDARVE 2:1, 3:1

ett väl bevarat halvhus med
källare och flygel som tydligt
visar en planerad utbyggnad
t i l l hel hus

en bebyggelsemiljö med
två parter där vägen leder mellan parterna. Har
tidigare haft fyra parter.

en dörr från Gerum
ladugård saknas.

KLEMETTE 1:2

AJPE 1:22

en gårdsmiljö med ett
halvhus och rester av
gamla bulladugårdar.

en intressant byggnad
en l i ten enkel stuga
t i l l b y g d med manbyggnad
från 1850-talet
efter sek. ti l Ibyggd
med köksbakbygge

HÄGDARVE 2:1
en gårdsmiljö med tidsenliga byggnader från
sekelskiftet på en äldre
bebyggelseplats, rester
av äldre flygel.

M1CKELS 1:36
en gårdsmiljö med en halvbyggning på 1 8 5 0 - t a l e t och
med en flygel frän 1880
placerad för planerad
helbyggning
ladugård i trä från 1920-

talet.
MICKELS 2:1
en stor gårdsmiljö med byggnader
som förändrats och visar gårdens utveckling. Nya och gamla ladugårdar
i. - l ., l,., -.ha l h ^ c - L K I r c f lund .

SMISSARVE 1:26
en aktiv gardsmiljö dar
ekonomibyggnaderna anpassats t i l l danens krav
och karaktären bevarats.

en gårdsmiljö, ett halvhus
med två f l y g l a r
ladugårdar som är något förändrade.

ST HAVOR

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I HABLINGBO SOCKEN
O

STENSTUGU 1:12

STENSTUGU

Bebyggelsen!l jo

en bebyggelsemiljö bestående av tre parter
X Enstaka byggnad
gården ligger med ägorna
väl avgränsade kring
gården med åker och
MXUSTÄDE, S l MES
ängsmark.
en bebyggelsemiljö längs den gamla vägen
bestående av tre parter med ladugård
i vinkel mot vägen, tvä gamla bulladugårdar.
•

Gårdsmiljö

en parstuga som tidigare
haft fl i s t a k , brygghus,
smedja och en b u ] - .
*ladugård en väl be- \ J -f

o L VASSTÄDE
en bebyggelsemiljö som tydligt
visar gårdens utveckling
hemmansklyvning och utskiftning.

UKASE 1:15
-n stor 80-tals parstuga t i l l jyggd på djupet, stor steniadugård med gluggar pä gaveln
MICKELS 1:
en lite förändrad gårdsmiljö
med enkelstuga t i l l b y g g d
t i l l helbyggning

ST VASSTSDE 1:10
en väl bevarad hel byggnad
tillbyggd 1803 med en köks
och brygghusflygel från sek.
HAGSARVE, KYRKEBY
en stor bebyggelsemiljö med
två parter, på var sida av
vägen med stora manbyggnader
två tillbyggda halvhus.

PETES, HALLVARDS
ett grannlag med tre parter
som ligger vackert på gränsen
mot strandängarna.

BERTELS 3:1
västra parten en renoverad två
van manbyggnad, halvhus tillbyggd
t i l l hel hus, byggnadens framsida är
vänd ut mot vägen.

ST BURGE 2:1 .
en stor gårdsmiljö med väl
bevarade byggnader.
RODARVE 1:6

_

mindre gård från mitten av 1800talet ligger i mycket öppet landskap ut mot strandängarna.

en aktiv gårdsmiljö
med väl bevarade byggnader, manbyggnaden
vänder sig mot vägen,
något oklart bebyggelsemönster.

KULTURHISTORISK! INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I HAVDHEM SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmi l jo

X

Enstaka byggnad
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'en stor levande bebyggelsemiljö bestående av fyra parter
där det gamla bebyggelsemönstret är bevarat. Grannlaget l i q ger i skogsgränsen,
m i t t i grannlaget
ligger en stor silo.

en gårdsmi l j
stor manbyggnad.
Sex fönster t i l l
salen, manbyggnaden vänder sig
mot vägen.

HEMMUNGS 1:35
en stor tvåvånings manbyggnad ligger i en
parkliknande trädgård
äldrp brygghusflygel.

HAVOR 4:1
en stor välbevarad sekelskiftes manbyggnad i trä
tillhörande en utskiftad gård. Gården ligger i
lövskog och t i l l manbyggnaden hör en vacker tidsenlig trädgård.
^LINGVIDE 1:10
järnvägsstation med tillhörande byggnader,
a l l a väl bevarade, stationen ligger idag
l i t e vid sidan om samhället.

LIBBENARVE 1:2, 1:6 —I
en bebyggelsemiljö bestående av två parter
och med en flygel t i l l en tredje part. En
del av det gamla bebyggelsemönstret kan
spåras längs vägen som svänger runt parterna.

PENARVE
en l i t e förändrad parstuga i sten från
sek av 1800-talet. Byggnaden ligger
mycket öppet i landskapet.

ANNINGÅKRE
en vackert belägen bebyggelsemi i j.
med stora manbyggnader bestående
av två parter, varav östra
brukas.

SNEVIDE 1:16, 3:1
en gårdsmiljö bestående'av två
parter varav en från sek. T i l l
äldsta parten hör en stor tvåvånings manbyggnad och en bostadsflygel i trS.

ANNINGÅKRE 1:3
en vacker parstuga i två
våningar med mycket små
fönster. Byggt som halvhus
180*1 och senare tillbyggd
t i l l helhus.

"barnmoskebo
stället" liten
parstuga i sten

RANGVALDS 1
en gamma l
mycket öppet
Byggnaderna är något för
ändrade.

ett l i t e t stentorp med
en bulladugård, en tidig byggnad med luftad
grund och hög sockel.

BURGE l :19, 2:1
en gårdsmiljö med en tvåvånings parstugai!'|fjl,.balbbyg9e'
f d manbyggnad? lada och ladugurd frän slutet av

en stor utskiftad gård
med många byggnader
som ligger i skogskanten
manbyggnaden vänder
sig mot vägen.

LINGVIDE 1:37
en tvåvånings manbyggnad i sten
med en t i d i g brygghusflygel.
Byggnaden har väl bevarade snickerier.
L o ST ROSARVE
en fin bebyggelsemiljö med tvä parter
på västra sidan oni väoen en tidigt utskiftad part (1850) på östra sidan.
\L ROSARVE 1:4
en Intressant gårdsmil jo med f l istaksbyggnader och storgården på baksidan.
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KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I EKE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmi l jo

X

Enstaka byggnad

ÄLVESKOGS 3:2

GUDINGS 1:3

en stor tvåvånings manbyggnad
med brygghusbakbygge som haft
fl istak. Byggnaden l i g g e r
upphöjt i skogskanten och
vänder sin norra gavel ut
mot åkrarna och vägen

en stor gärdsmiljö med väl
bevarade byggnader l i g g e r
öppet i landskapet.

BY 1 :1

en stor gårdsmiljö med många
ursprungliga byggnader, en
nästan kringbyggd storgård
och en allé som leder fram
t i l l gärden som l i g g e r mycket
öppet i landskapet med sin
rosa manbyggnad.

ALVESKOGS 1:8
en bulladugård som ligger
längs vägen i relativt
d a l i g t skick.

BÖLSKE 3:3ETSARVE l:9

en mycket stor manbyggning
t i l l b y g g d med två kamrar på
djupet, senare ombyggd t i l l
statarbostader, därefter
använt t i l l sädesmagasin,
nu under upprustning.

PETSARVE \:^ (byggnadsminne)

ti 11 byggnad
ti 11 byggnad

Plan

en mycket väl bevarad gårdsmiljö
med en f listaksbyggning med bakbygge, f l istaksflygel, ladugård
med agtak, ovanlig takkonstruktion

Gavel

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I GRÖTLINGBO SOCKEN
O'

JRONNINGS 1:3
Bebyggelsen!l jon kring
den gamla vägen.

Bebyggelsemiljö

•

G å r d s m i l jö

X

Enstaka byggnad

troligen ett båtmanstorp, en
liten parstuga med bakbygge
som ligger på kanten av heden
v i d avfarten t i l l Petsarvebod.

en mycket väl bevarad
1600-tals b u l g i f t med
agtak

STENSTUGU

1:20

t i d i g 1800-tals manbyggnad i sten
mycket låg.

BRUNNS 2:2
en gårdsmiljö som t y d l i g t
visar gårdens utveckling,
även den gamla ladugården
finns kvar.

SMISS 1:5
en levande gårdsmiljö.

KATTLUNDS 1:26 byggnadsminne
öns bäst bevarade medeltida
gårdsmi ljö

-HALLINGE 1:6,
NORRKVIE 2:1
bebyggelsemiljö.

KATTLUNDS 1 :3<t

:V

'RUMS i :2

v§l bevarad manbyggnad
med fl istak-, blåkalkad

gårdsmiljö.

FRIGGSARVE 1:9
HALL INGE 2:1

manbyggnad från sekelskiftet obetydligt
förändrad

stor tvåvånings manbyggning

FRIGSARVE l:20
en gårdsmiljö med många
gamla gårdsbyggnader
bevarade

1ALLINGE l

^ VD

stor tvåvånings
manbyggning.

HALLINGE 3:1
\j'SLES 1:2
en levande gårdsmiljö
med mänga byggnader
bevarade.

sten ladugård med
tegeltak.

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I NÄS SOCKEN
O
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Bebyggetsemil jo

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

DRAKARVE

MARTARVE 1:1)1 , 1;l»3

två parter vars manbyggnader
ligger med baksidan tätt inpå
varandra, en gammal gårdsplats
som tidigare haft fler parter.

ett l i t e t båtmanstorp från
1700-talet med en stor brygghusflygel från 1850, för en
planerad ny manbyggning. Byggnaderna visar tydligt gårdens
utveckling.

GANS
två parter som ligger på var
sin sida av vägen, bebyggelsen
ligger väl inbäddad i lövskog.

GANS 1:11
Småbruk från 1880, byggd av en
snickare från Sigvards
ladugården byggd 1885
manbyggnaden något förändrad
ligger öppet på heden.

ST o L SIGLAJVS
en bebyggelsemiljö
av tre parter från
varav en stor part
skiftet
gårdarna ligger på
mot strandängen.

bestående
olika tider
från sekel-

ST SIGLAJVS 1:9

gränsen

stor envånings parstuga från
1850-talet med bakbygge

ligger vackert i kanten av en
äng mot den låga t a l l v e g e t a -

tionen.

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA
OCH MILJÖER I FIDE SOCKEN

BYGGNADER

•

O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X

Enstaka byggnad

ANDERSE /ÖSTERBY —

/iTERBY 1 :9 och 1 M

en miljö som har växt upp
kring järnvägsstationen med
affär, bostäder och industri.

ett tydligt exempel på två
utflyttade parter
båda brukas.

ANOERSE 1:5

FR l DE 1:2, 1:T>, ÖSTERBY 1:17, ROMMUNDS 1:3

järnvägsstationen med tillhörande
byggnader är mycket l i t e förändrade

en fin samlad bebyggelsemiljö,
bestående av tre gårdar varav den ena
har två parter, en part brukas.

NYGRANNE 1:k2
KYRKOGARDEN 2:1

manbyggnad med f l istak från
1700-talet
ladugården riven.

sockenstugan vid kyrkan, en sen fl istaks-'
byggnad från 1867
ODVALDS 1:62

ANDERSE 1:1)

mindre manbyggnad med f l y g e l
från t i d i g t 1800-tal,
yngre ladugård.

Smedja, Köl na med jord och
fl Istak.

'. S. VESTERGÅRDE 1 :19
en samlad gårdsmiljö med val bevarade
byggnader
manbyggnaden förändrad i början av
seklet, brukas ej.

BREDKVIE 1:13

BREDKVIE 1:23

en väl bevarad gårdsmiljö
där de flesta byggnaderna
finns kvar.

vä l bevarad stenbyggning med
ka l l a re
från s e k e l s k i f t e t .

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
(98 OCH MILJÖER I ÖJA SOCKEN
J/

j OLOVS 2:1
O

Bebyggelsemil jo

•. Gårdsmit jo

X

SIBBENARVE 1:lt

en väl bevarad gårdsmiljö
mindre ladugård med agtak.
manbyggnaden från 1850-talet.

Enstaka byggnad

ROES 1 :?
medeltida valv i källaren.

/RONHARVE 1:19
förändrad tvåvånings manbyggnad troligen byggt
på resterna av medeltida stenhus.

' ROES 1:11
väl bevarad manbyggnad nära vägen.
RUDVIER 1:7, 1 :6
två parter, båda brukas,
manbyggningar i två våningar
ligger vid vägen med skog
bakom gårdarna.

DOMERARVE 1 = 3 0
stor stenladugård
med tegeltak.

v

MJÖLHATTE 1 :1

en samlad väl avgränsad

SANDKVIE 1:18

gårdsmiljö där små
förändringar ägt n

halvbyggning med bakbygge
t i d i g 1800-talsbyggnad.

brukas
manbyggnaden från förra

delen av iSOO-talel
1

BURGE 1:6, 1:9 och S I G F R I D E 1:2
s.
'
7 en samlad gårdsmiljö bestående
~^£ir - - av tre parter
byggnader från senare delen
av 1800-talet.

SIBBENARVE 1:16
manbyggnad med flygel från
IS^O, väl bevarad unik planlösning troligen hämtad från
prästgården
under renovering
en vacker a l l é leder fram
t i l l byggnaden.
SÖDERBERGS BÅTMANSTORP 1
båtmanstorp med sten och
bulladugård
ligger öppet vid vägen.

OLLAJVS 1:19
t i d i g 1800-talsbyggning i två

våningar
IS

OLLAJVS 1:3
PETES 2:2
t i d i g 1800-tals halvbygg- upprustad gifte
ning
med agtak.
tillbyggd på senare tid
ladugården riven

ladugården riven, övriga uthus
väl bevarade.

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA
OCH MILJÖER I HAMRA SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmiljö

X-

Enstaka byggnad

SKOGS S
f d fattigstugan.

\J r KVI BERGSTORP 1 :2
båtmanstorp.
..ST SINDARVE 1:12
mindre gård från mitten sv
1800-talet, ladugård med
agtak.

•BOTRAJVS 1:1

en stor gårdsmiljö med många
byggnader från olika tider
flygel med fl Istak.
'• STORMS 1:2
en halvbyggning med f l istak
förberedd för tillbyggnad,
l d å l i g t skick
/ BERTELMÄSSE 1:9
väl bevarad t i d i g 1800tals manbyggning.
SALLMUNDS 1 :
en levande gårdsmiljö med
många bevarade byggnader.

ST SUTARVE 1:2
stor stenladugård med tegeltak
SALLMUNOS 3:1
obetydligt förändrad manbyggnad
med brutet tak.
SUDÉRS 1:7/LINMATTE 2:1
bebyggelsemiljö bestående av
två gårdar med var sin part,
gamla vägen leder mellan
gårdarna

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I VAMLINGBO SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmil jo

X

Enstaka byggnad

v B l L DS

V,HALLVARDS 1 :5

.VÄSTLANDS 1 : 1 1 , 1 :30
grannlag bestående av tvä
parter med stora f d f l i s 3-b.yggningår. Gården l i g g e r
hed.
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båtmanstorp, halvbyggning
med bakbygge från t i d i g t
1800-tal.

,eOTTARUE
en bebyggelsemiljö med byggnader f rån öl i ka tider som
växt upp längs vägen.

,

en gammal bebyggelsemiljö med drag
'av det gamla bebyggelsemönstret.
BONSARVE
en väl samlad bebyggelsemiljö
bestående av 3 parter, ligger
l ett öppet åkerlandskap med
en stor kvarn mit t i grannlage?

, KVARNE 1:7
en nästan kringbyggd storgård
f d f l istaksbyggnad från 1828.

; HAKESTORP 1:1

BONSARVE 1:13

väl bevarat båtmanstorpT
ladugård med agtak.

mindre manbyggnad med f l istak
på bakbygge och källare.

USTENSTUGU, BJÄRGES

SIMUNOE l:6

en bebyggelsemiljö, vägen
leder mel lan- gårdarna.

väl bevarad f l istaksbyggnad
med bakbygge

V SIPPMANNE (GERVALDS 1:53)

STENSTUGU l:*

väl bevarad stor envånings manbyggning
med flygel i sten från 181»!.

^

f d flistaksbyggning
r

BILDS 1:12

V'AUGSTENS 1 = 15

väl bevarat båtmanstorp

stenbyggning i två våningar
med magasin i bottenvåningen

AUSTRE
NORE 1:2
obetydligt förändrad stor tvåvånings manbyggning något
förfallen.

REMBS 1:12
mycket p r i m i t i v backstuga i sten, d e l v i s
nedgrävd.

samlad bebyggelsemiljö
bestående av fyra parter

KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BYGGNADER
OCH MILJÖER I SUNDRE SOCKEN
O

Bebyggelsemiljö

•

Gårdsmi l jo

X

Enstaka byggnad

VÄSTERGÅRDE l :'7
gårdsmiljö bestående av en stor
manbyggning och ladugård
en av tre parter längs vägen.

JSTRE 1:15
l i t e förändrad tvåvånings
manbyggning i sten.

VÄNNES S
JUVES S

ett l i t e t fähus med agtak,
ligger i n t i l l klintkanten.

väl bevarat skolhus t sten
från 1851* vid kyrkan.

HALLBJÄNS 1:19
Dl GRANS 2:1
en tvåvånings enkel stuga som l i g g e r
öppet i landskapet,
obetydligt förändrad med få
fönster på baksidan.

mindre gårdsmiljö, ladugård
med agtak, l i g g e r i ett öppet
hedlandskap.
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BYGGNADSMINNESMÄRKEN PÅ GOTLAND

Fårö fyrplats

Stora Karlsö

«

Kiti.v. iA:fl/o 1:20.000
Biskopsgården (1), Landsarkivet
(2), Posthuset (3), Länsresidenset
(4), Gotlands tnilitarkornmando
(5), Kajserporlsförruriet (6), Tingshuset (7).
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FÖRTECKNING ÖVER BYGGNADSMINNESMÄRKEN PÅ GOTLAND
Nedanstående beskrivning av byggnadsminnesmärken (offentliga
byggnader) på Gotland är hämtad ur en av Riksantikvarieämbetet
gjord sammanställning av landets byggnadsminnen (Förteckning över
byggnadsminnesmärken. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1976. Liber Förlag) .
/. Biskopsgården. Kv. Priorn 2. Norderroten. 25.1.1935. Stiftsnämnden.
Gamla biskopshuset låg med sin fasad utefter Biskopsgatan. Det
brann 1938. En i byggnaden ingående medeltida välvd källare bevarades dock invid den nya byggnad, som uppfördes i den gamlas
ställe.
Kapitelshuset "Biskopens vedbod". Byggnaden torde ha uppförts på
1200-talet och skulle eventuellt kunna ha varit ett påkostat köpmansmagasin i två våningar. Under 1600-talet hade byggnaden förf a l l i t och stod utan tak. Den nyttjades då av biskopsgården som
fårhus och ekonomibyggnad och har sedan allmänt kallats "Biskopens vedbod".
l övervåningen finns spår av ett högt och svagt spetsigt tunnvalv.
Byggnaden restaurerades 19**3 och används nu som förråd för Gotlands fornsal. Benämningen Kapitelshuset härrör från en gammal
arkivuppgift. Möjligen har byggnaden ursprungligen uppförts för
Nordertredingens prästkapitel.
Litteratur: H Thoresen, Kapitelshuset i Visby (Gotländskt arkiv.
Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner, 16, 19^*0 •
E Malmberg, Biskopsgården i Visby (Svenska hem i ord och bilder,
1915). Gamla svenska städer, red S Walin, h 8, ^^2^.
2- Landsarkivet. Kv Arkivet 1, Strandroten. 25.1.1935. Byggnadsstyrelsen.
Byggnaden uppfördes 1773 efter ritningar som C J Cronstedt upprättat 1765 och C F Adelcrantz delvis omarbetat.
T i l l 1871, då samtliga kronomagasin avskaffades, användes byggnaden som kronomagasin. Därefter nyttjades den som militärt förråd
t i l l s den 1905 inreddes för landsarkivet.
Litteratur: G Svahnström, Visby 1645-19^5, en byggnadshistorisk
översikt (Boken om Gotland, d 2, 19^5).
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^ Posthuset "Donnerska huset". Kv Trafiken 1, Strandroten, Donners
plats 1. 29.5.1936. Poststyre l sen.
Byggnadens mittkropp består av två sammanbyggda och tillbyggda
medeltida hus. Den äldsta byggnaden torde vara äldre än ringmuren,
som under 1200-talet byggdes stumt mot densamma. Flygelbyggnaderna
mot Donners plats t i 11 kom tro!igen under senare delen av 1700-talet sedan huset under 17^0-talet köpts av den handelsman Jurgen
H i n d r i k Donner, som gett namnet åt både hus och plats.
Riksbanken inköpte huset 1902 och lät utföra ombyggnad efter ritningar av arkitekt Ludvig Peterson. Huset gavs medeltidskaraktär
med trappgavlar och trapptorn. Posten övertog huset 1935 och lät
då delvis återställa det ursprungliga utseendet. Man gjorde ytterligare återställningsarbeten 1971.
Litteratur: E Eckhoff o O Janse, Sjömuren söder om hamnen (E Eckhoff o Janse, Visby stadsmur, d 1, 1936). Gamla svenska städer,
H 8, 1924. L Bohman, G Fritzell o V Falk, 1800-talets Visby, 1964.
"f Länsresidenset. Kv Residenset 3, Strandroten, Strandgatan 1.
25.1.1935. Byggnadsstyrelsen.
Residensets ursprung är en köpmansgård från 1700-talet (Schwanska
gården). Huvudbyggnaden är uppförd i sten och med en för tiden karaktäristisk sexdelad plan.
1822 inköptes gården av kronan för att b l i landshövdingesbostad.
Eftersom gården ansågs vara för liten för sitt ändamål förlängdes den 1835 mot söder. Samtidigt fick gatufasaden sin nuvarande
symmetriska utformning. Residenset utvidgades ytterligare 1870,
då man förvärvade grannhuset i norr, det s k Westbergska huset.
Litteratur: G Svahnström, Visby 1645-19^5» en byggnadshistorisk
översikt (Boken om Gotland, d 2, 19^5). G Svahnström, Gamla residenset i Visby (Gotländskt arkiv, Meddelanden från Föreningen
Gotlands fornvänner, 40, 1968).
5" Gotlands mi 1 i tärkommando. Kv Helgeandshuset 2, Norderroten, Hospitalsgatan 2, Norra Kyrkogatan 3, 25.1.1935: Hospitalet. Fort i f i kationsförvaltn ingen.
Militärkommandot disponerar byggnader, som tidigare utgjort S:t
Olofs sjukhus. Sjukhuset uppfördes 1782 efter 1775 års normalritning för hospitalsbyggnader ehuru med reducerad storlek. Byggnadssten togs från den under 1700-talets slut raserade hospital kyrkan.
På tomten fanns tidigare enligt en karta 1767: predikantbostad,
packhus, brygghus och fattigstuga (dårhus). Av dessa byggnader
bevarades endast den medeltida predikantbostaden.
Serafimer-Ordens-Gil let uppförde 1832 en ny byggnad på f d hospi tal skyrkans grund. Denna byggnad tillbyggdes i söder 1867-68
och byggdes 1905 om t i l l kvinnoklinik i samband med att läsaret-
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tet flyttades utanför ringmuren. Samtidigt byggdes den gamla predikantbostaden samman med den 1782 uppförda sjukhusbyggnaden.
Byggnaderna ändrades 19^ för militärkommandot. Ombyggnader har
senare skett 1957, 1966 och 1971 efter ritningar av R Cronstedt
och F Löfström.
Litteratur: J Lundahl, Visby hospital och dess historia (Gotlänningen 1922, nr 105)- R Steffen, Den sociala omvårdnaden (Boken om Gotland, d 2, 19^*5). R Wawrinsky, Sverige lasarettsväsen
förr och nu, ett stycke svensk kulturhistoria, 1906.
6 Kaj se r po r t s fö r r åde t . Kv Bävern, sta 1^9, Kung Magnus väg 1.
25. 1 . 1935. Tygstat ionens tyghus. Fortifikationsförvaltningen.
Byggnaden uppfördes e n l i g t ritningar från år 1833 och stod färdig
år 1836. T i l l 1928 användes byggnaden som tyghus och mellan åren
1929 och 19^0 som garage och motorverkstad. Efter år 19^0 har huset tjänstgjort som förråd för artilleriregementet A 7.

7

Litteratur: A 7:s byggnader och deras historia (Den gotländska
f ä l t a r t i l l e r i s t e n,

g, Fårö^fyrplats. Butleks 1:22. 2 5 - 1 . 1 9 3 5 : Fyrtornet. Sjöfartsverket.

Det runda fyrtornet byggdes 1846-^7 på Fåröns nordöstra udde, den
s k Holmudden. Fårö fyr var det sista stora fyrtornet, som i Sverige uppfördes av sten.
Ursprungligen var fyren försedd med en roterande spegelapparat.
Den nuvarande lanterninen t i l l k o m 1891Litteratur: Beskrifning öfver svenska fyrarne, 1872.
^ Gotska Sandöns fyrplats. Gotska Sandön 1:1. 25.2.1935-' Fyrtornet.
Sjöfartsverket.
Två identiskt l i k a fyrar med fast sken byggdes 1858-59 på Gotska
Sandön för att varna för det farliga grundflaket Kopparstenarna.
Grundläggningsförhållandena på Gotska Sandön krävde en speciellt
lätt konstruktion.
Fyrtornen utfördes som träklädda stål skelett och grundlades på
skruvpålar. Det södra fyrtornet revs 1903 och det kvarstående
norra tornet byggdes om.
Litteratur: A Anderberg, Ytterst i havet, 1960. Beskrifning öfver
svenska fyrarne, 1872.
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lo Östergarns fyrplats. Östergarnsholm 1:1. 25.1.1935: Gamla fyrtornet. Sjöfartsverket.
Fyrtornet uppfördes av kalksten 1817-18. Fyren var då en sluten
stenkolsfyr efter Anders Polheimers system. 18^9 förhöjdes tornet,
och stenkolsfyren utbyttes mot en linsapparat i lanternin. T i l l
1907> då ytterligare en ombyggnad företogs, visade fyren fast
v i t t sken.
1921 t i l l k o m en ny fyr på östra sidan av Östergarnsholm, varigenom Östergarns gamla fyr togs ur bruk.
l närheten av den gamla fyren står ett mindre fyrtorn, vilket
uppfördes under ombyggnadsarbetena 18^*9. Denna provisoriskt uppförda fyr är antagligen den enda bevarade stenkolsfyren av Anders
Polheimers typ, en fyrtyp, som under 1800-talets första hälft hade den största betydelse för navigationen.
Litteratur: E Hägg, Gotlands första fyrplats (Gotländskt arkiv 17»
19^5).
// En holmen och batteriet Hojner. Enhol men 1:1, Möjner 1:31. 25.1.
1935= De tvä batterierna a Enholmen; batteriet Mojner samt ruinerna av fästningen Karlssvärd å Enholmen. Fortifikationsförvaltningen.
1657 påbörjades uppförandet av Enholmens skans. Med vissa uppehåll fortsatte arbetet t i l l 1662.
På 1710-talet återupptogs byggnadsarbetena på skansen, som nu
f i c k namnet K a r l s s v ä r d . 1712 hade två bastioner uppförts.

1739 fortsatte utbyggnadsarbeten av fästningen. 1750 stod den
färdig som en femuddig skans. 1788 ansågs den obehövlig och raserades.
1853-58 uppfördes de två batterierna, som inom kort blev omoderna - 1876 drogs den m i l i t ä r a bevakningen in och 1905 nedlades
fästningen, sedan batteriet Mojner året innan uppförts i Boge.
På Enholmen finns också en kalkugn bevarad samt ett antal skyddsvärn från 19^0-talet.
Syftet med Enholmens batterier var inte att försvara Gotland utan
att bereda svenska fartyg en någorlunda tryggad tillflyktsort.
/£- Fårösunds fästning. Bungenäs 1:2 m f l. 25.1.1935: De tre batterier, som t i l l h ö r t Fårösunds fästning. Fortifikationsförvaltningen.
1712 uppfördes försvarsanordningar vid Fårösund. 1715~21 härjades
den gotländska kusten av ryska flottan, och därefter lämnades
försvarsanordningarna vid Fårösund att förfalla.
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1885 anlades tre batterier - norra, mellersta och södra batterierna. De moderniserades vid sekelskiftet. Fr o m 190^ kallades
anläggningen kustposition och 1915 Fårösunds fästning. Denna nedlades 1919.
Litteratur: S Gråberg, Kustförsvaret på norra Gotland, 19^8. N V
Söderberg, Försvarsväsendet och krigshändelserna (Boken om Gotland, d 2,
/3 Roma Klosters kungsgård. Romakloster 2:1. 25.1.1935: Kungsgårdens
huvudbyggnad med dess fl ygl ar . Fort i f i kat ionsforval tn ingen .
Vid reformationen drogs Roma kloster in t i l l Kronan och de forna
klosterbyggnaderna nyttjades som sommar re s i den s för den danske
kungens befäl In ingshavare.
Efter Gotlands återförening med Sverige 16^5 utarrenderades Roma.
Från 1721 var gården upplåten t i l l landshövdingen.
Den nuvarande huvudbyggnaden med sina två par flyglar uppfördes
1732 av landshövding Johan D i d r i k Grönhagen efter ritning av okänd arkitekt. Byggnadsmaterial togs från det i n t i l l i g g a n d e klostret. Bland annat inmurades två gotiska portaler i de närmast huvudbyggnaden belägna flyglarna. 1798 ersattes huvudbyggnadens ursprungliga säteritak av det nuvarande mansardtaket.
Kungsgården var utarrenderad från 1832 t i l l 1937» då den togs i
bruk för m i l i t ä r a ändamål. 19^0 anlades ett m i l i t ä r f l y g f ä l t och
byggnaderna användes efter renovering och ombyggnader som expeditioner, mässar och förläggning. Arkitekt var R Cronstedt.
Sedan flygfältet lagts ned 19^5 har byggnaderna använts som förråd.
Litteratur: Roma, urgammalt centrum för gotländsk kultur (Gotland.
1956). l Swartling, Roma kloster och kungsgård (Svenska fornminnesplatser kj , 1964). Slott och herresäten i Sverige, Småland jämte Öland och Gotland, 1971.
J4 Strandridarebostäl let i Ljugarn. Oskiftat, Ardre socken. 25.1.
1935- Byggnadsstyrelsen.
Byggnaden, som också k a l l a s "gamla tullhuset", uppfördes omkring
år 1750. Den utdömdes vid syneförrättningen år 1852.
För tul l uppsyn ingsmannen byggdes ett nytt bostadshus - "nya t u l l huset". Gamla tullhuset fick förfalla t i l l s det av kulturhistoriska skäl genom Kungl Maj:ts beslut den 28 maj 1920 ställdes under Byggnadsstyrelsens förvaltning. Byggnaden upprustades och inreddes t i l l museum av Torsburgs hembygdsförening. Sedan hembygdsföreningen upphörde i mitten av 1950-talet stod museet under Tullmuseums förvaltning.
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Byggnaden renoverades 197^ och de museala samlingarna nyordnades
genom Föreningen Gotlands fornvänner, som nu ö v e r t a g i t f ö r v a l t ningen av museet.
Under år 1978 har Fa l udden s fyr i Oj a socken, Stora Kar l so fyr
och bostadshus samt Östergarns f y r p l a t s , den p r o v i s o r i s k a stenkolsfyren från år 1849, t i l l k o m m i t .
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FÖRTECKNING ÖVER BYGGNADSMINNEN PÅ GOTLAND
Nedanstående beskrivning av byggnadsminnena på Gotland är hämtad
ur en av Riksantikvarieämbetet gjord sammanställning av landets
byggnadsminnen (Byggnadsminnen 1961-1978. Riksantikvarieämbetet.
Arlöv 1981. Liber Förlag).
Vike minnesgård. Vike 1:32, Boge socken. Ä'gare: Stiftelsen Vike
Minnesgård.
En gotländsk strandgård av 1700-talstyp. Boningshuset är uppfört
år 1828, en flygelbyggnad har samma ålder. Ladugården är agtäckt,
övriga byggnader brädtäckta. Gården ägs och sköts av stiftelsen
Vike Minnesgård, grundad av professor L G Romell och hans maka.
Omfattande iståndsättningsarbeten har utförts på 1950- och 60-talen. T i l l gården hörande mark sköts enligt gamla metoder, som
skall ge ökad kännedom om äldre brukningsformer.
Byggnadsminne den 28/12 196A. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer samt tillhörande markområde.
Litteratur: Romell L G. En nordgutnisk strandbygd, i: Gotländskt
arkiv 1971
SoJdeby Stora. Sojdeby Stora 2:2, Fole socken, Gotlands kommun.
Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Den putsade medeltida stenbyggnaden under sadeltak uppfördes ursprungligen som förrådshus, men ombyggdes vid slutet av 1600-talet t i l l boningshus. Vid ena gaveln har funnits en lägre byggnad,
som troligen utgjort medeltidsgårdens bostadsdel. Vid en genomgripande restaurering 1958 återställdes huset så långt det var
möjligt t i l l sitt medeltida utseende och erhöll därvid en enkel
magasinsinredning. Byggnaden skänktes 1959 t i l l Föreningen Gotlands Fornvänner och används nu som magasin för Fornsalens samlingar av jordbruksredskap.
Byggnadsminne den k/]2 1969- Skyddsföreskrifterna avser byggnadens exteriör och interiör samt tillhörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Jonsson G. Medeltida stenarkitektur hos Gotlands allmoge, i: Svenska kulturbilder. Ny följd bd 3» del V-VI.
Stockholm 1936.
Petsarvegården. Petsarve 1:3^, Eke socken, Gotlands kommun. A'gare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gårdsanläggning med boningshus, brygghusflygel och ladugård. Manbyggnaden, uppförd under 1800-talets förra hälft av sandsten under fl istak, är av parstugutyp och inrymmer förstuga, kammare,
vardagsstuga och nystuga samt på löftet en kammare. Bakom vardags-

508

stugan finns ett s k bakbygge med kök och en mindre handkammare.
Ladugården är uppförd av sandsten och försedd med agtak. Gården
förvärvades av Gotlands Fornvänner 1931 och uthyrs t i l l sommarbostad.
Byggnadsminne den 16/12 1969. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer och interiörer samt tillhörande markområde.
Litteratur: Andersson K H, Eke. En berättelse om min hemsocken.
Visby 1965. Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966.
Katt 1unds. Kattlunds 1:26, Grötlingbo socken, Gotlands kommun.
Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Medeltida gårdsanläggning med manbyggnad, ladugård, bodlänga,
smedja och avträdeshus. Gårdens förste kände ägare var tingsdomaren Botulf Kattlund, vars namn förekommer i ett dokument 1412. l
manbyggnaden ingår delar av två medeltida stenhus. Dessa har flera gånger om- och t i l l b y g g t s och av det äldsta återstår bara några murpartier. Byggnadens nuvarande utseende härrör huvudsakligen
från 1800-talets början. Den 70 meter långa ladugårdslängan har
en medeltida kärna med tillbyggnader från 1700-talets slut och
1800-talets förra hälft. Övervåningen tillkom 1815. Gården förvärvades 1922 av Gotlands Fornvänner, som l å t i t restaurera den i flera etapper med början 1929. Den visas nu för allmänheten. En del
av manbyggnaden är inredd t i l l vaktmastarbostad.
Byggnadsminne den 16/12 1969- Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer och interiörer samt tillhörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Edle A. Anteckningar om Kattlunds, i: Gotländskt arkiv 19^2. Jonsson G. Medeltida stenarkitektur hos Gotlands allmoge. Svenska Kulturbilder. Ny följd bd 3, V-VI. Stockholm 1936. Lithberg N. Gotländska minnesmärken l. Stockholm 1929.
Lithberg N. Bondgårdar från Gotlands medeltid, i: Rig 1930.
Svahnström G. Kattlunds. En sydgotländsk bondgårds historia.
Stockholm 195*»Vatlings. Vatlings 1:5, Fole socken, Gotlands kommun. Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Det medeltida stenhuset under brant sadeltak utgjorde ursprungligen främre delen i en anläggning, i vilket också ingick en nu föl—
svunnen, lägre vardagsstuga. Byggnaden är uppförd i tre plan och
inrymmer i bottenvåningen en kryssvälvd förstuga och ett l i t e t
tunnvälvt förrådsrum, på andra våningen ett rum täckt av ett
bjälktak samt på tredje våningen ett tunnvälvt rum med en rundbågig hissport på gaveln, l jämnhöjd med andra våningen har tidigare funnits en kort svalgång. Fastigheten inköptes av Föreningen
Gotlands Fornvänner 1918 och 1931.
Byggnadsminne den k/12 1969. Skyddsföreskrifterna omfattar bygg-
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nådens exteriör och interiör samt t i l l h ö r a n d e markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Jonsson G. Medeltida stenarkitektur hos Gotlands allmoge. Svenska Kulturbilder . Ny följd bd 3, V-VI. Stockholm 1936.Lithberg N. Gotländska minnesmärken l. Stockholm 1929.
Lithberg N. Bondgårdar från Gotlands medeltid. Stockholm 1930.
Svahnström G. Bondens gård och bostad. Boken om Gotland I. Stockholm 19^5- Svahnström G. Bostadsskicket på Gotland under medeltiden, i: Nordisk kultur X V I I . Oslo 1952.
Bondgården Petes. Petes 1:15, Hablingbo socken, Gotlands kommun.
Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gården består av ett boningshus med t i l l b y g g d flygel i sten samt
en flygel av trä. Dess äldsta delar är sannolikt från år 1797;
detta årtal finns inristat på spisen i l i l l kammaren. Boningshuset
påbyggdes på 1820-talet och fick då sitt nuvarande utseende med
full övre våning och brant tegeltak. Framför manbyggnaden och
sammanbyggd med denna l i g g e r en flygel uppförd 1885, innehållande
kök och brygghus och i flygelns förlängning en mindre uthusbyggnad. På gården finns även en s k hornstocksbyggnad, en parstuga
från 1700-talets mitt, uppförd i skiftesverk och flyttad från S i l te socken. Gården restaurerades 1951.
Byggnadsminne den 29/9 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer och interiörer samt tillhörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Svahnström G. Den äldre bebyggelsen i Hablingbo, i: Gotländskt arkiv 1962.
Takstens Stora. Takstens Stora 1 : 1 , Lärbro socken, Gotlands kommun.Ägare: FoVeningen Gotlands Fornvänner.
Den två våningar höga stenbyggnaden under tegel täckt sadeltak
uppfördes under 1700-talet och har använts som skolhus. Bottenvåningen utgörs av ett enda rum med en eldstad. Längs två av väggarna har de vid undervisningen använda sandstensbänkarna bevarats. Övervåningen, som även den utgörs av ett enda rum med eldstad, var avsedd som bostad för skolmästaren. Föreningen Gotlands
Fornvänner inköpte fastigheten 1936.
Byggnadsminne den 4/12 1969- Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör och interiör samt tillhörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966.
Lauks. Lauks 1:8, Lokrume socken, Gotlands kommun. Ägare. Föreningen Gotlands Fornvänner.
Av den medeltida gårdsanläggningen, som på 1300-talet ägdes av
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landsdomaren Gervid Lauk, har bevarats ett tvåvåningshus av sten
under sadeltak. Byggnaden inrymmer i bottenvåningen två kryssvälvda rum, i övervåningen två rum åtskilda av en vägg i resvii—
keskonstrukt ion samt ovanför dessa ett loft som varit täckt med
ett tunnvalv, l höjd med övervåningen fanns tidigare en svalgång
av trä. Byggnaden, som Föreningen Gotlands Fornvänner erhöll i gåva 1918, restaurerades 1928. Året därpå ersattes det gamla gårdskorset av trä med ett nytt.
Byggnadsminne den 4/12 1969- Skyddsföreskrifterna avser byggnadens exteriör och interiör samt tillhörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966, Jonsson G. Medeltida stenarki tektur hos Gotlands allmoge. Svenska K u l t u r b i l d e r . Ny följd bd 3» V-VI. Stockholm 1936. Lithberg N. Gotländska minnesmärken l. Stockholm 1929Lithberg N. Bondgårdar från Gotlands medeltid, i: Rig 1930.
Svahnström G. Bondens gård och bostad. Boken om Gotland l . Stockholm
Puttersjaus. Älvans 1:38, Rute socken, Gotlands kommun. Ägare:
Föreningen Gotlands Fornvänner.
Det nästan kvadratiska stenhuset innehåller ett våningsplan,
täckt av ett sekundärt tunnvalv. Det har ursprungligen utgjort
bottenvåningen t i l l en medeltida byggnad, som sannolikt varit en
gårdskastal i flera våningar. Väggarna är 1,5 meter tjocka och
uppförda av kalksten i ålderdomlig murning. Byggnaden inköptes
1927 av Föreningen Gotlands Fornvänner och 1935 förvärvades ett
område i n t i l l huset.
Byggnadsminne den 11/12 1969- Skyddsföreskrifterna avser byggnadens exteriör och interiör samt tillhörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländsks arkiv 1966. Lithberg N. Gotländska minnesmärken l. Stockholm 1929. Lithberg N. Bondgårdar från Gotlands medeltid. Rig
1930. Svahnström G. Bondens gård och bostad. Boken om Gotland l.
Stockholm
Sören No r by s kal lare. Fardume 1:58, Rute socken, Gotlands kommun.
Ägare: Fö ren i n g en Got l ands Fornvänner.
Av den medeltida byggnaden, Sören Norbys källare e l l e r Munkhuset,
återstår huvudsakligen en tunnvälvd källare samt öster om denna
ett par skift höga murar t i l l ett rum, som haft eldstad och som
troligen utgjort dagligstuga med ingång från en ovanpå källaren
belägen förstuga. Källarens nuvarande överbyggnad härrör från nyare t i d . Källaren är av kalksten med tegeltäckt sadeltak. Fastigheten, som består av ytterligare en ruin av ett medeltida stenhus, det s k Mynttornet, skänktes t i l l Föreningen Gotlands Fornvänner 1939. En konservering utfördes 1926-27 och 19^2 kom ytterl i g a r e restaureringsarbeten t i l l stånd.

511

Byggnadsminne den 11/12 1969- Skyddsföreskrifterna avser byggnadens exteriör och interiör samt t i l l fastigheten hörande markområde.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Lithberg N. Gotländska minnesmärken I. Stock
holm 1929. Lithberg N. Bondgårdar från Gotlands medeltid, i: Rig
1930. Svahnström G. Fardume slott, i: Gotländskt arkiv
Bottarvegå rden . Bottarve 1:26, Vamlingbo socken, Gotlands kommun.
Ägare. Hoburgs hembygdsförening.
l anläggningen ingår en vinkelbyggd manbyggnad, uppförd 18A4, en
ladugård från 1890-talet med t i l l b y g g t tröskhus från 1920 samt
en smedja, a l l a av sten. Manbyggnaden under f l istak innehåller
förstuga, kammare, vardagsstuga och nystuga samt över förstugan
en gästkammare, l flygeln ligger kök och brygghus. Ladugårdslängan under agtak inrymmer häst- och kostall samt trösklada med
vandring. Gården inköptes av Hoburgs hembygdsförening 1918.
Byggnadsminne den 26/11 1968. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer och interiörer samt markområde inom begränsning s l inje.
Gamla apoteket och Mahognyvillan. Kv Apoteket 6 och k-$, Strandgatan /Lybska gränd/ Mellangatan, Visby, Gotlands kommun. Ägare:
Gotlands kommun.
Gamla Apoteket på tomt nr 6, uppfört som magasin vid början av
1300-talet, har tjocka murar av kalksten och en hög tinnkrönt
trappgavel mot Strandgatan. Under 1800-talet inrymde huset apotek. Det inköptes 1901 av Vitterhetsakademien och inrättades t i l l
bostäder vid en genomgripande reparation 1929~30. På tomten k-$
ligger utmed Mellangatan en senmedeltida tegelbyggnad och förenad
med denna ett annat hus, vars överkragade ovanvåning utgörs av en
träbyggnad från 1600- e l l e r 1700-talet i tjärat skiftesverk, den
s k Mahognyvillan. Den anses från början ha varit en självständig,
envånig byggnad, som vid okänd tidpunkt flyttats upp på en från
medeltiden kvarstående byggnadsdel av sten. Sedan Mahognyvillan
1964 inköpts av Vitterhetsakademien har en upprustning av byggnadernas yttre ägt rum. 1975 övergick de liksom Gamla Apoteket i
Gotlands kommuns ägo och inreddes t i l l moderna bostadslägenheter.
Byggnadsminne den 16/1 1967- Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer och interiörer samt tillhörande gårdsutrymme.
Litteratur: Kungl Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens
fastigheter. Lund 197^. Lundberg E. Staden, i : Boken om Gotland I.
Stockholm 19^5. Svahnström G. Häuser und Höfe der handel tre i benden
Bevölkerung auf Gotland während des Mi ttelal ters. Acta Visbyensia
V. Nyköping 1976.
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Vi s by börs. Kv Börsen 2, Strandgatan 10, Visby, Gotlands kommun.
Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Högt, smalt medeltidshus med trappgavel mot gatan. Van ingsindel ningen har varit en hög källare, tre ovanvåningar och vind. Husets funktion som packhus har bestämt fasadens utseende, där öpp
ningarna utgöres av hissportar och små gluggar. l ståndsättn ingsarbeten utfördes 1938, då den medeltida fasaden rekonstruerades,
och invändigt 19^6 och 1971-73.
Byggnadsminne den 11/5 1966. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör, interiör samt t i l l byggnaden hörande tomt.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Gamla Svenska Städer, H 8. Stockholm 192**.
Svahnström G. Vandrarhemmet i Visby. Historiska data om byggnaden. Stockholm
Ada Blocks hus. Kv Kap länen 6, tidigare nr 3, Södra Kyrkogatan
1 5 » Visby, Gotlands kommun. Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Vid Södra Kyrkogatan, inte långt från domkyrkan, ligger två sammanbyggda stenhus, ett stort och ett mindre, båda av medeltida
ursprung. Det stora huset, vars gavel är vänd mot Södra Kyrkogatan, har byggts om flera gånger. Årtalet 1684 på en ankarbjälke
på vinden torde hänföra sig t i l l en sådan större ombyggnad. Husen restaurerades 1951 utvändigt och 1962-63 invändigt.
Byggnadsminne den 11/5 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer och interiörer samt tillhörande tomt.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966.
Toffténska gården. Kv Hammaren 6, Mellangatan 6, Visby, Gotlands
kommun. Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gårdsanläggning från 1600-talet bestående av boningshus och bod.
Boningshuset är byggt i skiftesverk och knuttimring i en våning
med gaveln mot gatan. Även boden, i skiftesverk i en våning, har
gaveln mot gatan. Gavel rostet av korsvirke i rutmönster v i l a r på
profilerade konsoler, l gavel rostet finns en hissport med trepassformat överstycke. Byggnaden har ett sadeltak av bräder.
Byggnadsminne den 11/5 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadernas exteriörer och interiörer och den t i l l byggnaderna hörande
tomten.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Clemmensen M. Bullhuse. Studier över gammel
dansk traebygn i ngskunst I - I l . K^benhavn 1937, i: Gotländskt arkiv 1966.
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Gotlands Fornsal. Kv Museet 1 och 2, Strandgatan 12-14, Visby,
Gotlands kommun. Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gotlands Fornsal upptar ett helt kvarter mellan Strandgatan och
Mellangatan. l fastigheten, som tidigare varit bl a kronobränneri
och tygstation, ingår ett antal olika byggnader, av v i l k a en, belägen i hörnet av Strandgatan och Brännerigränd, t i l l sin kärna
är medeltida. Övriga i komplexet ingående byggnader härrör från
1770-talet. Samtliga byggnader restaurerades 1958-1968.
Byggnadsminne den 11/5 1966. Skyddsföreskrifterna gäller byggnadernas exteriörer samt det t i l l dessa hörande gårdsutrymmet, l
interiörerna omfattas källarvåningen och bottenvåningen i den medeltida delen av byggnaden, i hörnet Bränner i gränd/St randgatan,
liksom den välvda bottenvåningen i byggnaden utmed Brännerigatan.
Museala arrangemang som ej kräver ingrepp i byggnadsstommen må
dock företagas utan länsstyrelsens hörande i varje enskilt fall.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Gamla Svenska städer. H 8. Stockholm 1924.
Clemat i shuset. Kv Pressen 6, Strandgatan 20, Visby, Gotlands kommun. Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Huset uppfördes vid 1200-talets slut, troligen som ett trappgavelhus. Nu återstår en tvåskeppig källare med kryssvalv och dubbelport mot gatan samt en våning med hissport. Huset inköptes av Föreningen Gotlands Fornvänner 1926 och restaurerades 1963Byggnadsminne den 11/5 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadens
exteriör och interiör samt det tillhörande tomtutrymmet.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Gamla Svenska Städer. H 8. Stockholm 1924.
Svahnström G. Ur Clematishusets historia, l Clematishuset Visby.
Visby 1963Torsmanska huset. Kv Skeppsbron 5» Skeppsbron 20, Visby. Gotlands
kommun. Ägare: Gotlands kommun.
Kvadratiskt hus med ett par senare tillkomna utbyggnader, uppfört
av timmer och klätt med stående lockpanel. Mot Tullgränd vetter
en bred, två våningar hög gavel prydd med voluter. Huset torde
vara byggt under 1700-talet, möjligen av överinspektören vid Stora sjötullen. J P Torsman (1782-1806). l salen finns ett dekorerat
tak i senbarock. Huset restaurerades 1969~1970.
Byggnadsminne den 22/9 1964. Skyddsföreskrifterna omfattar såväl
byggnadens exteriör som interiör.
Litteratur: Gamla Svenska Städer. H 8. Stockholm 1924.
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Johan Målares hus. Kv S:ta Maria 37, Ryska gränd 22, Visby, Gotlands kommun. Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner.
Vid kyrktrappan, som leder upp t i l l Klinten, ligger två sammanbyggda hus av medeltida ursprung, ett envåningshus och ett tornhus, båda putsade stenhus under sadeltak av tegel. Det låga huset
har ett med två kryssvalv övertäckt rum i markplanet samt vind tornhuset en tunnvälvd källare och över denna ytterligare två våningar. Husen restaurerades 1959Byggnadsminne den 11/5 1966. Skyddsföreskrifterna avser byggnadei—
nas exteriörer, interiörer samt t i l l byggnaderna hörande tomt.
Litteratur: Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter, i: Gotländskt arkiv 1966. Gamla Svenska Städer. H 8. Stockholm 1924.
Svahnström G. Burmeisterska huset. Ett köpmanshus från 1600-talete
Visby. Stockholm

SAMMANSTÄLLNING AV KULTURHISTORISKT
SÄRSKILT VÄRDEFULLA MILJÖER OCH
OBJEKT SAMT RIKSOBJEKT
Nedanstående tabell utgör en sammanställning av de skilda tidsperiodernas kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer och objekt. T i l l tabellen hör sammanläggningskartan i skala 1:100 000.
l tabellen är också redovisat urvalet av riksobjekt. Dels sådana
objekt och miljöer som i den fysiska riksplaneringen utpekats som
riksobjekt. Dels förslag t i l l ett kompletterande urval.
Urvalet av objekt och miljöer av riksintresse gjordes i början
av 1970-talet i samband med den fysiska riksplaneringen. Underlagsmaterialet för en bedömning av detta slag var mycket bristfälligt. Detta avspeglar sig i fördelningen av objekt och miljöer
på skilda kategorier. Utav totalt 29 områden av riksintresse utgörs hälften av kyrkomiljöer e l l e r fiskelägen. Anmärkningsvärt är,
mot bakgrund av Gotlands unika fornlämningsmaterial, att endast
tre förhistoriska objekt återfinns bland riksobjekten. (Torsburgen tillsammans med Herrgårdsklint, fornborgen vid Havor i Hablingbo socken samt Uggårds rojr i Rone socken, öns största bronsåldersröse).
Mot bakgrund av det förbättrade underlagsmaterialet som i dag
finns t i l l h a n d s , finns det all anledning att revidera urvalet av
riksobjekt. Speciellt torde detta g ä l l a för den förhistoriska tiden. Vid här gjorda urval har inte endast tagits hänsyn t i l l unikhet, utan stor vikt har också lagts vid det typiska för Gotland.
Hela miljöer har ansetts vara av större betydelse än enskilda objetk, detta i linje med den förändrade synen på det skyddsvärda.
Revideringen av urvalet av riksobjekt innebär inte enbart t i l l ä g g
t i l l det tidigare urvalet utan ett antal objekt har också strukits. Detta g ä l l e r sådana områden och objekt som sedan det förra
urvalet gjordes förlorat a l l t för mycket av sin genuina karaktär
e l l e r på annat sätt förändrats. Dessa områden är Gnisvärds fiskeläge, området omkring Hamra kyrka, Koviks fiskemuseum, Klintehamn, Ljugarn och Kappelshamn.
Tabellen nedan är uppbyggd så att löpnumret t i l l vänster hänför
sig t i l l sammanläggningskartan. Numren inom de skilda tidsperioderna hänvisar t i l l beskrivningen i den löpande texten av den (de)
aktuella värdefulla miljön e l l e r objektet. Ett R e l l e r NR i tabellen utvisar riksobjekten e n l i g t tidjjgare urval ~(R) och här före s l agna~urväT" (ftK)~. Tä7n<éiT är aft man frän samman l äggn ing skar tan ,
via tabellen, skall kunna gå in i texten och läsa om v i l k a delområden som ingår i varje område markerat på sammanläggningskartan. Angående bebyggelsen hänvisas t i l l sockenkartorna. Förekomsten av värdefullt kulturlandskap från sen tid markeras med ett
X i kolumnen då någon beskrivning för dessa områden ej finns.
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