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Synpunkter på nybyggnad av enbostadshus i Bottorps Hamn 380, 
Bottorp 1:10, Ljungby sn, Kalmar kommun.  

 

I samband med ansökan om bygglov har Kalmar kommun bett om Kalmar läns museums 

synpunkter i rubricerat ärende, med stöd av 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Ett besök på plats har genomförts. Historiska kartor, litteratur, arkiv samt de till ansökan bifogade 

ritningarna utförda av Staffan Strindberg Arkitekt har granskats. 

 

Aktuell skyddsstatus 

Bottorp 1:10 omfattas av, Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun – Landsbygden, Bottorp med 

Mellanmon, Ljungby by nr 43: 

”Till Bottorp hör en gammal lastageplats, som kan spåras tillbaka till medeltiden. Där ska ha 

funnits ett varv, förmodligen på uddens norra sida. Numera är hamnen ett fiskeläge. Byggnaderna 

på hamnplanen består av flera förrådshus. Där finns också ett stort tjärkar för impregnering av 

fiskeredskap. Till hamnen hörde en lotsstation. Det är osäkert när den startade men den fanns 

där år 1863 då fiskaren Jonas Peter Sjögren anställdes som lots. Han efterträddes 1890 av sin 

sin son Karl Anton, som byggde bostadshuset vid hamnen.” 

Värdelista till kulturmiljöprogram, område nr 43: 

”Bebyggelsen – storgårdar, samtliga manngårdsbyggnader, ladugårdar, lots- och hamnhus, 

båtsmans- fiskartorp.” 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ian Cortes 

Box 611 

Kalmar kommun 
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Beskrivning av miljön 

Bottorps hamn ligger på en liten udde i Kalmarsund längst österut i Ljungby socknen, Kalmar 

kommun. Inkluderat i miljön finns ett äldre bostadshus från 1897 på södra sidan av vägen med 

två tillhörande uthus från samma tid. Uthuset vid vattnet kan tidigare ha fungerat som sjöbod och 

avträde. Intill strandkanten i söder finns en låg stenmur eller strandskoning och en liten övergjuten 

stenbrygga som ansluter till strandskoningen. På tomten mot norr återfinns en trädridå och häck 

och åt väster en hög häck. Mellan trädridån i norr och vägen är det en gräsyta som längst i öster 

pryds av en större träd, en lönn som benämns ”Märkeken”. Detta är vad som utgör den nu aktuella 

fastigheten Bottorp 1:10. 

Längre ut på udden står tre röda magasin eller bodar som till en del är inredda. Längst ut på udden 

återfinns den U-formade hamnen. Mitt på udden står den tidigare omnämnda lönnen och norr om 

den går vägen som delar udden i två delar. Vägen avslutas i öster av en vändplan. Norr om vägen 

återfinns en mindre sommarstuga från 1900-talets mitt. Norr om sommarstugan ligger det vid 

strandkanten en T-formad brygga ut i vattnet. 

Västerut, längre in mot land är det en öppen yta. Längre väster ut där udden kan sägas börja 

återfinns på södra sidan av vägen ett bostadshus uppfört efter 1942, omgärdat av en häck. 

Historik 

Vid Kalmarsund, söder om Kalmar, fanns före järnvägens tid ett antal småhamnar som var viktiga 

för varutransporterna. Bottorps hamn och lastageplats var en av dessa hamnplatser. På 1780-talet 

anläggs en ny hamn på Kalvskärsudd, våra dagars Bottorps hamn, ett namn som är känt sedan 

1798. Till hamnen skapades en anslutande väg och bro där man tog in en avgift. I Caspar Roosvals 

Matrikel från 1799 som beskriver företeelser i hela länet benämns Storegården Bottorp nr 1 bland 

annat enligt följande: ”man, ifrån Corps de Logis, har sköna utsikter; jämte det man nedanför har 

en god hamn.”. Från hamnen skeppades det ut skogsprodukter. Flera ägare av gårdarna Bottorp 

nr 1 och 3, som ägde udden hade anknytning till sjöfart. På 1830-talet anlades på udden ett 

skeppsvarv där det byggs en rad båtar fram till 1847. För ordningen i hamnen svarade 

hamnfogden. Han hade under sig ett par kontorister och 30 – 40 mannar för lastning och lossning. 

Vid mitten av 1800-talet hade hamnen egen tullvaktmästare och en tullstation. 

Vid hamnen låg enligt en karta från 1850 lotsens hus och hamnfogdens hus på norra delen av 

udden. På udden lagrades stora kvantiteter trävaror som skulle skeppas ut. Det kunde vara sågade 

trävaror men även ”props”, stöttor till de engelska gruvorna. Från 1909 tillkom en ny produkt som 

skulle skeppas ut till Öland, sockerbetor vars slutdestination var nya sockerbruket i Mörbylånga. 

Betorna lagrades på hamnplanen i väntan på transport. Från Öland kom det varor som kalk och 

kalksten till hamnen och återtransporten bestod av ved och trävaror. Vid hamnen låg även en 

lotsstation. Lotsens uppgift var att dels lotsa in båtar i hamnen och dels att navigera in skepp till 

Kalmar. Vid bryggan fanns lotsens flaggstång med lotsflaggan hissad. Den stora lönnen 
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”Märkeken” som tidigare nämnts hade en uppgift. Hagtornsbusken på Boskär och Märkeken gav 

enslinjen, en rätt riktning för insegling till Bottorps hamn. Den första kände lotsen var Jonas Peter 

Sjögren som var antagen till kronolots 1863. Sonen Carl Sjögren efterträdde fadern. Det var sonen 

som uppförde bostadshuset på Bottorp 1:10 år 1896 -97. Det finns en uppgift om att det tidigare 

lotshuset legat på norra delen av udden och att det ska ha varit i två våningar. 

Befintlig bebyggelse på fastigheten 

Bostadshuset, den före detta lotsbostaden, enligt uppgift byggd 1896 – 97 är i princip bevarad 

sedan byggnadstiden. Det är en timrad, panelad byggnad i en våning, med den för trakten 

karakteristiska Södermöreknuten, där knutlådan har försetts med en rundstav i hörnan mellan 

knutbrädorna. Detta särdrag förekommer både på små mindre bostadshus och större byggnader 

för de bättre bemedlade. På taket ligger ett tvåkupigt lertegeltak som med stor sannolikhet är från 

1958 då en ny generation flyttade in i byggnaden. Fasaden kännetecknas av enkla oprofilerade 

foder på fönstren och en vitmålad locklistpanel. En båge per fönster är öppningsbar och försedd 

med gångjärn av en typ som oftare återfinns på byggnader från 1800-talets mitt. På framsidan 

finns en enkel entréveranda med fin pardörr och på baksidan mot vattnet en liten farstu. 

Byggnaden har en för trakten ovanlig planlösning. Innanför pardörren ligger en förstuga och 

bakom den ett litet kök med ingång från farstun mot vattnet. Fyra lika stora bostadsrum, två på 

vardera gaveln med bevarade kakelugnar samt köket med spiskåpa och järnspis är ytterligare delar 

av byggnaden som alla är från byggnadstiden. 

Uthuset, eller om det är en sjöbod intill vattnet är av en enkel resvirkeskonstruktion under tegeltak. 

Det har bevarad äldre panel och ett litet avträde i sydvästra hörnet mot vattnet. 

Föreslagen ny byggnad 

De nybyggnadsritningar som bifogats bygglovsansökan är utförda av arkitekt Staffan 

Strindberg, Kalmar. Ritningarna redovisar en villa i två våningar med kvadratiskt plan och platt 

tak. Den övre uppglasade våningen kragar ut över bottenplanen. Arkitekturen präglas av enkla, 

välproportionerade geometriska former i glas och vad som kan tolkas som ljus puts, utförd i en 

tidig modernistisk stil. Villans övre våning har en indragen altan åt tre håll. Villan uppvisar 

referenser till Le Corbussiers Villa Savoye från 1928-30 men även från de internationella 

strömningar som brukar benämnas ”Mid-century modern architecture”. Den föreslagna nya 

byggnaden har inga referenser i former eller material till den byggnad man vill riva och ersätta.  

 

Ett fokus för arkitekten har även varit att tekniskt lösa frågan att få tillstånd till att bygga nytt på 

låglänt strandnära mark. En teknisk fråga som funnit sin lösning i att bottenvåningen utförs i tät 

betong men med en ovanvåning som utförs i en lättare konstruktion. Byggnaden vill genom sitt 

uttryck vara ett modernt tillägg som speglar vår tid och möta de utmaningar som platsen ger 

upphov till. Genom de till bygglovet inlevererade projektionerna framgår det att den föreslagna 



 Datum: 2019-02-20 Diarienummer: 31-46-19  
  Kalmar kommuns diarienummer  2018-1707 

 

 

 

byggnaden inte skulle behöva bli högre än befintlig byggnad samt att trädridån mot norr bevaras. 

Till ytan, altanen medräknad, så blir det en betydligt större byggnad.  

Kalmar läns museums sammanvägda bedömning 

Bostadshuset på den aktuella fastigheten är en mycket välbevarad byggnad som har en stark 

anknytning till platsen. Byggnaden är en betydelsefull länk till förståelsen av hela udden Bottorps 

hamns äldre historia och utveckling och, om man vill, avveckling med tanke på att det inte 

förkommer någon större aktivitet i hamnen. Denna udde har ett långt förflutet som hamn för 

Bottorp men också för byar och gårdar inåt landet i Södra Mörebygden. Bostadshuset inklusive 

uthus bedöms som särskilt värdefulla byggnader (PBL 8 kap 13§).  

För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort 

att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda 

byggnader av monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader och 

bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda 

sociala miljöer. (Proposition 1985/86:1 sid 510.)En byggnad eller bebyggelsemiljö kan vara 

särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Det kan vara olika 

samhällsfunktioner som skolan eller järnvägsstationen eller andra verksamheter som fyllt en 

central roll för lokalsamhället som till exempel smedjan, butiken, biografen, badhuset eller den 

dominerande arbetsplatsen. En byggnad eller bebyggelsemiljö kan även vara särskilt värdefull 

om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på detta kan vara byggnader som har 

haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.  

De flesta byggnader kan på ett eller annat sätt anses uppfylla något av de angivna kriterierna, men 

i begreppet "särskilt värdefull" ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande 

eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. Få 

motsvarigheter ska förstås i relation till hela byggnadsbeståndet och behöver bedömas från såväl 

ett nationellt som regionalt och lokalt perspektiv.  

Den gamla lotsbostaden utgör också ett kärnvärde i utpekande av Bottorp med Mellanmon, 

Ljungby by nr 43 i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun, Landsbygden. Udden karaktäriseras 

av det öppna, flacka, låglänta kulturlandskapet med få andra element än land, sund och lågmälda 

enstaka byggnader.  

Med dessa förutsättningar som bakgrund är det Kalmar läns museums bedömning att fastigheten 

är olämplig att bebygga enligt lämnat förslag.  

Den förslagna nybyggnaden har en modern utformning där arkitekt och beställare haft ambitionen 

att skapa något nytt på platsen.  En fråga som uppkommer är hur en så modernt utformad och 

”främmande” byggnad kan ”landa” i det omgivande flacka landskapet. Byggnaden tar som 

tidigare nämnts i anspråk en större yta, vilket är negativt, men det som kan sägas vara positivt är 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-ny-plan--och-bygglag_G9031
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att höjden inte överstiger den befintliga byggnaden. Kalmar läns museum gör bedömningen att 

byggnaden i sig har stora kvalitéer och att den på ett innovativt sätt är ett exempel på god 

arkitektur. Detta till trots är det Kalmar läns museums bedömning att det idag inte finns några 

förutsättningar att bygga föreslagen byggnad på den aktuella platsen.  

 

 

 

 

Örjan Molander 

Museichef 


