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Inledning 

Uppdragets bakgrund 
 
Kalmar läns museum har fått i uppdrag av CA-fastigheter i 
Kalmar att utföra en kulturhistorisk utredning för fastigheten 
Klyvaren 6. Bakgrunden är att fastighetsägaren önskar få 
bygga nya flerfamiljshus på tomten. Den kulturhistoriska 
utredningens syfte är att utreda historien kring den byggnad 
som finns på fastigheten idag och fastställa dess 
kulturhistoriska värde som enskild byggnad och som en del av 
Ängös och Kalmar stads bebyggelsehistoriska utveckling.  
Arbetet har utförts av antikvarier Magdalena Jonsson, 
Liselotte Jumme, Örjan Molander och Katja Meissner, Kalmar 
läns museum. 
 
Utredningsarbetet har omfattat litteraturstudier och 
genomgång av arkivmaterial från Kalmar läns museums 
arkiv1, samt Kalmar kommuns kart-, ritnings- och bildarkiv. 
Kopior av fastighetens brandförsäkringshandlingar har 
beställts från stadsarkivet i Stockholm och äldre kartmaterial 
har hämtats från Lantmäteriets digitala arkivtjänst Historiska 
kartor. Byggnaden har undersökts och fotograferats såväl 
exteriört som interiört. Uppdraget har inte omfattat 
skadebedömning. Karin Håkansson, som senast bodde i huset, 
har intervjuats vilket gav värdefulla upplysningar om husets 
historia under 1900-talets andra hälft.  
 
Många av byggnaderna på Ängö har flyttats till ön. Med den 
vetskapen samt att det med hjälp av källmaterialet varit svårt 
att med säkerhet datera huset togs beslutet att ta 
dendrokronologiska prover. Dendroproverna analyserades av 
Hans Linderson, Laboratoriet för Vedanatomi och 
Dendrokronologi vid Lunds Universitet. En utförlig 
redogörelse av resultaten finns i bilaga 2.  
 

                                                 
1 Topografiska arkivet, bildarkivet samt artiklar ur tidningsklipparkivet. 
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Områdesbeskrivning och karta 
 
Kvarteret Klyvaren ligger på sydöstra delen av Ängö.  
Klyvaren 6 är idag ett av få enfamiljshus i kvarteret. Södra 
delen av Ängö präglas av flerfamiljshus av olika ålder samt 
enfamiljshus, varav ett mindre antal är från 1800-talet.  På 
den norra delen av ön finns främst enfamiljshus varav en del 
är äldre sommarvillor.  
 

 

 
Karta över Ängö. Den blåa rektangeln visar fastigheten Klyvaren 6. Källa Kalmar kommun 

 
 

Aktuell skyddsstatus 
 
Ängö utgör en del av det stora riksintresseområde för 
kulturmiljövården som har namnet K48 Kalmar. Området 
omfattar hela centrala Kalmar, i huvudsak gamla Kalmar 
socken. 2 Rutnätsplanen, de offentliga byggnaderna och den 
småskaliga trähusbebyggelsen är några av de komponenter 
som särskilt framhålls i beskrivningen av riksintresset. 
 

                                                 
2 Se vidare i Barup 2009. 
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För större delen av Ängö gäller idag stadsplanen från den 15 
januari 1948 framtagen av bland andra dåvarande 
stadsarkitekten Nils Carlgren. I planen är den aktuella tomten 
markerad som mark för bostadsändamål med rätt att bygga i 
två våningar. Vid den här tiden avsatte kommunen södra 
delen av Fiskareplanen på Ängö som kulturreservat. Här 
skulle den gamla bebyggelsen bevaras och man tänkte sig 
också att kunna flytta äldre byggnader som man ville bevara 
till den här platsen. Platsen står dock idag obebyggd. 
  
På den aktuella tomten och i dess närhet finns inga 
registrerade fornlämningar. Ängö har få förhistoriska fynd 
gjorts och endast tre registrerade fornlämningar. Inga större 
arkeologiska utgrävningar har gjorts på ön.  
 
 



Klyvaren 6 • Kalmar läns museum 

[8] 

Historik 

Ängö 
Ängö ligger nordost om Kalmars centrum, Kvarnholmen. De 
första bofasta på ön i modern tid ska ha flyttat dit i mitten av 
1600-talet. Det var fiskare som lämnade Kvarnholmens norra 
strand, när Kvarnholmen blev det nya Kalmars centrum.  
Ängö ska tidigare ha kallats Fäön vilket indikerar att den 
användes som betesmark. På Brincks karta från 1746 
betecknas ön som stenig betesmark.3  
 
Bosättningarna ute på Ängö förefaller inte ha varit många 
under 1700-talet. Med hjälp av en bifogad förteckning till J 
Tybergs karta från 1832 över vilka som var bosatta på Ängö 
kan man konstatera att knappt 50 personer då bodde på ön. 
1800-talets befolkningsökning satte dock sina spår också på 
Ängö. 1851 var antalet innevånare ca 350. Bebyggelsen var 
vid den här tiden koncentrerad till öns södra del. Överfört till 
dagens gatunamn sträckte sig en mer sammanhängande 
bebyggelse från Kruusgatan i söder till Bjelkegatan i norr.4  
 
På Ängö fastställdes den första tomtregleringen 1864 efter 
förslag uppgjort av J F Schuwert 1862. Tomtregleringen 
reglerade gatornas sträckning och den kvartersindelning som 
finns än idag. C H Öhnells stadsplan från 1878 och P O 
Hallmans stadsplan från 1906 följer båda Schuwerts plan. Ön 
fick, i enligt med planerna, gator utlagda som ett rutnät vilket 
skapade en tydlig kvartersindelning. Det gjorde att flera äldre 
tomter splittrades och en del byggnader hamnade mitt i 
gatorna eller farligt nära dessa. För att lösa problemet löste 
staden in flera byggnader som med tiden revs. 5 
 
Vid tiden för upprättandet av Öhnells stadsplan bodde ca 500 
personer på Ängö. Den enda landsvägen på ön var 
Sparregatan. Sparregatan fick sitt namn 1874 då den blev öns 
första gata. Gatorna på ön fick sina namn efter svenska 
adelsmän som varit verksamma i Kalmartrakten eller gjort 
                                                 
3 Adolfson 1998, sid 15 ff samt Lantmäteriet, historiska kartor. 
4 Ibidem 
5 Ibidem samt Öhnells karta i Kalmar läns museums arkiv 
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insatser för staden. Gatunamnen fastställdes i Öhnells 
stadsplan och är de samma som idag med ett undantag. 
Rålambsgatan bytte 1974 namn till Rappegatan eftersom det 
uppstått förväxlingar med Rådmansgatan i området Getingen. 
6 
 

Schuwerts karta över Ängö från 1862 med den föreslagna stadsplanen inlagd. Pil 1visar fastigheten 
Klyvaren 6 läge. På fastigheten fanns vid den här tiden två byggnader som troligen var de båda 
bostadshus som revs 1997. Pil 2 visar Sparregatans sydspets och pil 3 öns äldsta landsvägs 
anslutning till Lindö. Från anslutningen vid pil 3 gick vägen i mjuka krökar fram till mitten av ön. 
Vägens sträckning mot söder utnyttjades vid anläggandet av Sparregatan. Källa: Lantmäteriet 

                                                 
6 Adolfson 1998, sid 19 ff samt Lantmäteriet, Historiska kartor 

3
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År 1878 inträffade en viktig förändring för ängöborna. Att ta 
sig över till Kvarnholmen hade alltid varit ett bekymmer för 
öborna. Skulle man handla var man tvungen att bege sig in till 
staden. Barn i folkskoleålder var tvungna att ta sig över 
vattnet för att gå i skola. Avlidna som skulle jordfästas fick 
transporteras med båt till Kvarnholmen. Flera incidenter, 
några med dödlig utgång, hade inträffat då folk i för hårt 
väder försökt ta sig till eller från Ängö. I flera år hade öborna 
försökt övertala stadens styrande att man behövde en bro. 
Man hade också startat fonder som samlade in pengar. År 
1878 stod så äntligen en träbro klar. Bron sträckte sig över 
Malmfjärden från platsen för den nedrivna Rackarporten på 
Kvarnholmen till Sparregatans sydspets på Ängö. 7 
 
 
 

Ängös södra delar och Sparregatans sträckning fotograferade 1906 från den första 
träbron till Ängö. Bron byggdes 1878. Källa: KLM 

 
Brons tillkomst ökade kravet på att verkställa Öhnells 
stadsplan men ännu 1895 var stora delar, främst på öns norra 
del, inte genomförda. På Hallmans stadsplan angavs 
tomternas numrering. Dessa tomtnummer gällde fram till 
1923-24 då kvarteren fick sina nuvarande namn. Närheten till 
varvet och det stora antalet arbetande på varvet var 
anledningen till att man valde kvartersnamn med anknytning 
till sjöfart. En förändring av stadsplanen för Ängö gjordes 
1925. Då fastställde Kungl Majt ”Särskilda bestämmelser i 
avseende på sättet för användande av byggnadskvarteren 

                                                 
7 Adolfson 1998, sid 72 ff 
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inom stadsdelen Ängö med undantag av kvarteren Märsen 
och Ankaret”.8 
 
För att kunna förverkliga stadsplanens ambition med ett 
rutnät av raka gator som täckte in ön behövde områden fyllas 
ut för att öka öns areal. För detta användes muddermassor. 
De olika fjärdarna kring Kvarnholmen behövde med jämna 
mellanrum rensas och 1901 gjordes en större insats då 
Malmfjärden och Ängöfjärden rensades. Massorna användes 
för utfyllnad av en vik vid Bjelkegatan och Gripgatan. I början 
av 1930-talet gjordes flera stora muddringsarbeten för att 
skapa arbeten för arbetslösa. Flera delar av Malmfjärden i 
anslutning till Ängö rensades. Delar av Ängö som fyllts upp 
med muddringsmassor är bland annat området öster om 
Fiskareplan och Ängö Hamngata. Som en del av 
beredskapsarbetena på 1930-talet förbättrades 
broförbindelserna med Lindö och Lindölund. De första 
broförbindelserna mellan Ängö- Lindö och Lindö- Lindölund 
var träbroar som stod klara 1912. Åren 1937-38 breddades 
och nybyggdes broarna. 9 
 

 
Utsnitt ur Karta över Kalmar stad upprättad 1918. Hela Ängö var då bebyggt.  Ännu saknas 
landförbindelse med Varvsholmen i bildens nedre högra hörn. Källa: Lantmäteriet 

 

                                                 
8 Adolfson 1998, sid 16 f 
9 Adolfson 1998, sid 16ff, sid 72ff 
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En ny stadsplan för området kring Malmfjärden, inklusive 
Ängö, gjordes 1948. Se vidare under rubriken Aktuell 
skyddsstatus.  
 
Ytterligare utfyllnader av Ängö gjordes 1971-72 då 
Ängöleden byggdes. Ängöleden blev Kalmar centrums 
förbindelselänk med den 1972 invigda Ölandsbron. Träbron 
från 1878 hade 1911 ersatts av en betongbro med två valv 
klädda med natursten.  I samband med bygget av Ängöleden 
revs den tvåspanniga stenbron till Ängö och ersattes av en ny 
bro. I början av 1900-talet byggdes också den första bron 
mellan Varvsholmen och Ängö. 10 
 
Under 1970-talet började man uppmärksamma Ängös äldre 
bebyggelse och den stora blandningen av byggnader från olika 
tider. Vid den här tiden började förändringstrycket bli 
påtagligt. Stadsplanen från 1948 var ett otillräckligt 
instrument för att bevara värdefull bebyggelse. Många 
byggnader var också gamla och i en del fall hade de inte 
underhållits i den utsträckning som hade behövts. År 1976 
förordnade byggnadsnämnden i Kalmar ett tre år långt 
rivningsförbud för bebyggelsen på Ängö. Genom länsstyrelsen 
fick man också ett nybyggnadsförbud som gällde i fem år. 
Åtgärderna vidtogs för att man skulle få tid att utreda Ängös 
planproblem. Hösten 1977 låg arbetet ”Ängö – en miljö- och 
problembeskrivning” klart. Författare var Leonard Eriksson, 
Bengt Folenius och Lars- Ivar Larsson. De sammanfattade fyra 
problem när det gällde den äldre bebyggelsen. För det första 
försvann i genomsnitt åtta hyreslägenheter per år och ersattes 
med enfamiljshus. Det gjorde att området på sikt riskerade 
(författarnas ordval) att bli ett exklusivt villaområde. För det 
andra tog inte stadsplanen från 1948 tillräcklig hänsyn till 
behovet att bevara äldre och kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. För det tredje hade utbyte av fasadmaterial utan 
hänsyn till byggnadstradition eller helhetsverkan blivit 
vanligare. För det fjärde konstaterar man att flera av de äldre 
husen var i farozonen på grund av ett bristande underhåll. 11  
 

                                                 
10 Adolfson 1998, 79 
11 Eriksson, Folenius, Larsson 1977 
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Den med natursten klädda betongbron som 1911 ersatte Ängös första bro 
av trä. Bron kantades av ett vackert smidesräcke och fyra gatlyktor lyste 
upp vägen. En del av smidesräcket ska ha bevarats i en privat trädgård på 
Hornsgatan. Källa: KLM 

 
1980 lade Fnyp-gruppen (Förnyelseplanering i äldre 
bostadsområden) för Ängö fram ett förslag till 
åtgärdsprogram. I programmets förord slår man fast att Ängö 
är en särpräglad och unik stadsdel i Kalmar. ”Det torde vara 
ett allmänt intresse att slå vakt om stadsdelens särprägel som 
en bit av det äldsta Kalmar”. Man säger också: ”Eftersom 
bostädernas standard och storlek varierar starkt, är också 
Ängöborna en förhållandevis heterogen men ändå väl 
integrerad grupp.” 12 
 
 
 
 
 
Livet på Ängö – service och verksamheter 
 
De första som bosatte sig på Ängö var fiskare. Fiske och 
sjöfart var under lång tid viktiga för Ängö. I en förteckning 
över tomtägare som medföljer J F Schuwerts förslag till 
tomtreglering och indelning av nya tomter på Ängö från 1862 
kan man se att merparten av öns innevånare var fiskare, 
sjömän eller timmermän vid varvet. Enligt uppgift i Adolfsons 
bok Öarna kring fästningsstaden blev den som anställts på 
varvet anvisad en tomt på Ängö. En del av de hus som 
uppfördes på Ängö vid den här tiden ska ha inköpts på 
landsbygden och flyttats till ön. Även öbornas smeknamn 
hade anknytning till öns yrkesprofil. Innevånarna i Kalmars 

                                                 
12 FNYP-gruppen 1980 
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olika stadsdelar hade olika smeknamn och Ängöborna 
kallades Ängölaxar. Befolkningen på Ängö var sammantaget 
tämligen fattig. Ett undantag var de som arbetade som 
timmermän vid skeppsvarvet. De var relativt välavlönade 
yrkesmän. 13 
 
Att bo på en ö innebar en del praktiska problem. Ett av dem 
var möjligheten för barnen att gå i skolan. Hur 
undervisningen sköttes före folkskolans inrättande är inte 
känt men troligen gjorde man som på andra platser på 
landsbygden runt om i Sverige. Någon läskunnig soldat eller 
sjöman åtog sig att mot betalning lära barnen grunderna i 
läsning och kristendomskunskap. För en mer regelrätt 
skolgång var barnen från Ängö hänvisade till Malmskolan i 
korsningen Esplanaden/Norra vägen. Denna skola byggdes 
1845. För Ängöbarnen var det en lång och farlig skolväg 
antingen med båt eller fick man vada över till Lindölund. År 
1862 stod öns första skolhus klart. För att få gå i skolan fick 
man börja hos en skolmoster som lärde barnen ABC. Fram till 
1879 fungerade skolan på Ängö som både småskola och 
folkskola. När elevantalet ökade beslöt man dock att 
Ängöskolan bara skulle vara småskola och folkskolans elever 
fick börja i Malmskolan istället. Ny folkskola på ön byggdes 
först 1898. Denna skola låg i kvarteret Ankaret. Folkskolan 
på Ängö användes till 1945 då barnen flyttades till den 
nybyggda Lindöskolan. I skolan på Ängö inreddes istället en 
termosglastillverkning som hade sitt lager i den gamla 
småskolan. I en del av den gamla folkskolan hade man också 
sommartid vandrarhem. Byggnaden revs 1964 och idag finns 
bara rester av grunden kvar. På tomten byggdes en ny 
byggnad som användes som elevhem för gymnasielever. Även 
denna byggnad användes sommartid som vandrarhem. Det är 
idag den byggnad som rymmer lågprishotellet Svanen.14 
 

                                                 
13 Adolfson 1998, sid 61-71 
14 Adolfson 1998, sid 96f 
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Den nya folkskolan på Ängö byggd 1898. Bilden är tagen år 1900. Byggnaden 
revs 1964. Då hade den sedan 1945 delvis använts som tillverkningslokal för 
en termosglasindustri, delvis som vandrarhem sommartid. Källa: KLM 

 
Folket på Ängö var länge hänvisade till Kvarnholmens butiker 
och handelsbodar för sina inköp. Den växande befolkningen 
på ön vid mitten av 1800-talet skapade dock förutsättningar 
för verksamheter. Under 1800-talets andra hälft öppnades de 
första handelsrörelserna på ön. På 1860-talet började 
mjölkskjutsen från Åby att komma till ön varje onsdag. 
Försäljningen av mjölk ägnade sig också ”Mjölk-Karin” på 
adressen Sparregatan 7 åt. Det fanns också kvinnor som 
försörjde sig genom att sälja bröd. På 1870-talet ska den 
första speceriaffären ha öppnats av en kapten Andersson i en 
tvåvåningsbyggnad som kallades Amiralens gård. Gården låg 
utmed Sparregatan, nära Ängöbron, i kvarteret Ratten. 
Intressant är att på Ängö öppnades Kalmars första 
Konsumbutik. Affären låg i bottenplanet på fastigheten som i 
folkmun kallades Blåkulla. Huset, som finns kvar än idag, 
ligger i hörnet Sparregatan/Hammarskjöldsgatan. I denna 
lokal finns än idag affär. Med tiden skulle det på Ängö 
komma att finnas slakteributiker, bagerier och konditorier, 
cigarr- och tobaksaffär, frukt och grönsaksaffär samt 
manufaktur och modeaffär. 15 
 
 
 

                                                 
15 Adolfson 1998, sid 104 



Klyvaren 6 • Kalmar läns museum 

[16] 

Fastigheten i korsningen Sparregatan/Hammarskjöldsgatan kallades i 
folkmun för Blåkulla. Huset byggdes 1906. I butikslokalen med entré mot 
gatukorsningen öppnade 1922 Kalmars första Konsumbutik. Till vänster 
skymtar staketet till kv Klyvaren 6. Källa: KLM 

 
Den industriella verksamheten på Ängö har varit begränsad. 
De verksamheter som funnits har haft en viss övervikt mot 
livsmedelsindustri till exempel AB Kalmar Konservfabrik och 
Kalmar Ispinnefabrik. Kopplingar till livsmedelsindustrin hade 
också i viss mån Nils Gustaf Blomqvists tunnbinderi och AB 
Termosindustri. På ön fanns också båtindustri och mekanisk 
verkstad. 16 
 
På Ängö fanns före 1881 en brunn med bra dricksvatten. 
Denna låg vid Baggensgatan. Efter protester byggdes två nya 
brunnar 1881, den ena på skoltomten på 
Hammarskjöldsgatan och den andra på tomt nr 8 i hörnet 
Bjelkegatan/Rappegatan. Brunnarna sinade dock ibland och 
vattnets kvalité var inte den bästa. Även brandstodsbolaget 
hade synpunkter på vattentillgången. Eftersom man tidvis inte 
kunde garantera att det fanns vatten i brunnarna hotade man 
att höja premien för fastighetsägarna på ön. Ett annat 
problem var avsaknaden av avlopp. År 1910 drogs vatten till 
ön och avloppsledningar ordnades som mynnade utanför öns 
stränder. Vattenledningarnas huvudledning lades i 
Sparregatan. 18 stycken brandposter inrättades för 
brandskyddet. Avloppsledningarna som iordningställdes var 
inte dimensionerade för WC. När kraven på att installera WC 
kom kunde man först inte tillåta det. Det accepterade dock 
inte fastighetsägare som installerade ändå. Först ut var fröken 
Milda Johansson som ägde den så kallade Sjörövarborgen. I 
hyreshuset installerade hon 10 stycken WC vars avlopp gick 
rakt ut i Malmfjärden. Andra följde efter och trots protester 
användes under lång tid de gamla avloppsledningarna från 

                                                 
16 Adolfson 1998, sid 106ff 
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1910 som ursprungligen varit tänkta för dag- och spillvatten. 
17 
 
Öns gator belystes i slutet av 1800-talet med fotogenlyktor. 
År 1909 drogs gasledningar till ön och en del av de offentliga 
fotogenbelysningarna byttes ut mot gaslyktor. Gas kom att 
användas fram till 1967 då Kalmar gasverk lades ner men 
efterhand byttes de offentliga belysningarna mot elektrisk 
belysning. Redan 1908 hade man fått luftburen likström till 
ön. De sista offentliga fotogenbelysningarna byttes mot 
elektriska 1922. Luftkablarna ersattes 1938 med jordkabel. 
Då byggdes också en transformatorstation för växelström på 
ön. 18 
 
År 1926 startades en uppseendeväckande verksamhet på 
Ängö. Då togs den nya flygstationen i sundet mellan Ängö och 
Varvsholmen i bruk. Den kallades Kalmar flyghamn. Här 
mellanlandade bland annat Deutsche Lufthansa AG med sina 
sjöflygplan av märket Dornier Wal. Bolaget hade en flyglinje 
mellan Berlin och Stockholm. Från Stettin flög man med 
sjöflygplan med mellanlandning i Kalmar. Flygverksamheten 
lades ner i slutet av 1940-talet. Perioden utgör idag en kort 
men glansfylld period i Ängös historia. Några byggnader eller 
anläggningar som härrör från verksamheten finns idag inte 
bevarade.19 
 
Fisket var en viktig verksamhet på ön. För många öbor var 
fiskeredskapen det värdefullaste man ägde. Även kvinnor 
kunde försörja sig med fiske efter flundra under den tiden 
männen var till sjöss. Det var också vanligt att det var kvinnor 
och barn som hade hand om försäljningen av fångsten. På 
1930-talet fanns det fortfarande 12 fiskebåtar på ön. År 1977 
fanns det endast en yrkesfiskare kvar. Idag finns ingen 
verksam yrkesfiskare på Ängö. 20  
 
Bebyggelsen på Ängö är varierad. Ännu finns ett fåtal av de 
äldre fiskarstugorna i en eller två våningar kvar. Denna typ av 
bebyggelse hittar man främst på sydöstra delen av ön, i 
anslutning till Fiskareplan. I södra och mellersta delarna av ön 
finns flera flerfamiljshus av olika ålder. På öns norra del 
dominerar villor varav en del är sommarvillor byggda kring 
sekelskiftet 1900. Det märks att Ängö under 1900-talet 
genomgått en social förändring. Inflyttade Ängöbor med 
ekonomiska resurser har renoverat och förändrat i den för 
tiden rådande smaken. Det gäller inte minst under de senaste 
årtiondena. Ett karaktärsdrag som i stor utsträckning har 
bevarats är den förtätade bebyggelsen. Husen ligger tätt och 

                                                 
17 Adolfson 1998, sid 94f 
18 Adolfosn 1998, sid 91f 
19 Adolfson 1998, sid 80-91 
20 Adolfson 1998, sid 67ff 
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på flera tomter finns äldre uthusbyggnader kvar. Det finns 
också fortfarande en koppling till fisket. Vid Fiskareplanen, 
mot vattnet, finns flera sjöbodar kvar. Tidigare fanns det 
relativt gott om olika butiker och verksamheter på ön. Idag är 
det begränsat till ett fåtal t ex en mindre livsmedelaffär och en 
pizzeria.  
 
Brons tillkomst bröt öbornas isolering men den påverkade 
också den anda av sammanhållning som präglar en ö. För att 
överleva hade man varit tvungna att hjälpas åt för att få 
vardagen att fungera. Genom fisket och verksamheten på 
varvet behöll ön dock länge sin prägel av arbetarstadsdel i 
Kalmars utkant. Idag är Ängö ett omtyckt bostadsområde som 
erbjuder en varierande boendemiljö med närhet till badplatser 
och båtbryggor. Det är nära till Kalmars centrum 
Kvarnholmen och via Ängöleden når man snabbt bron till 
Öland och E22:an.  
 
 
 
Kvarteret Klyvaren 
 
Kvarteret Klyvarens form och fastighetsindelning går tillbaka 
till J F Schuwerts förslag till tomtreglering och indelning av 
nya tomter som upprättades 1862. Denna låg till grund för C 
H Öhnells stadsplan från 1878. Liksom andra kvarter med 
namn som associerar till sjöfart fick Klyvaren sitt namn 1923-
24.21  
 
Kvarteret avgränsas i norr av Hammarskjöldsgatan, i öster av 
Sparregatan, i söder av Kruusgatan och i väster av Gripgatan. 
Kvarteret ligger i den södra delen av Ängö som var den som 
tidigast bebyggdes. I den förteckning över tomtägare som 
finns till Schuwerts karta från 1862 är det främst sjömän och 
timmermän som äger tomterna i kvarteret. 22 
 
En av kvarterets mer framträdande byggnader är Sparregatan 
1. Huset är ett tre våningar högt flerfamiljshus som i folkmun 
kallas ”Sjörövarborgen”. Namnet har huset fått efter Arvid 
”Sjörövaren” Malkar som bodde här på 1920-30-talen. Han 
var revyförfattare och lokalkändis i Kalmar. 23 
 
 

                                                 
21 Adolfson 1998 sid 19ff, Lantmäteriet, historiska kartor 
22 Lantmäteriet, historiska kartor 
23 Adolfson 1998, 25f 
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Sparregatan fotograferad 1924 från Ängöbron. Till vänster kvarteret Klyvaren. 
Huset närmast i bild är Klyvaren 10, Sparregatan 1A och 1B, som byggdes 1924 
av byggmästare Jean Johansson. Huset kallades länge för Sjörövarborgen efter 
Arvid ”Sjörövaren” Malkar som bodde här. Arvid Malkar var Kalmars revykung 
på 1920-och 30-talen. Källa: KLM 

 
I kvarteret Klyvaren finns idag uteslutande bostadshus av 
olika typer. Majoriteten av husen är flerfamiljshus från olika 
tider. I kvarterets östra del finns dock en del villor, även de 
från olika tider. Det är ett utpräglat bostadskvarter. 
Flerfamiljshusen ligger i tomtkanten mot gatorna. De 
sammanhängande fasaderna skärmar av kvarteren. Portar och 
gluggar mellan två byggnader leder in till husens bakgårdar 
med garage, cykelställ och små planteringar.  Detta bryts 
utmed Sparregatan där de villor som finns i kvarteret ligger. 
Villorna ligger en bit in på tomten med trädgårdar som 
skärmar av dem från gatan.  
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Byggnadshistorik och 
beskrivningar 

Huset byggs upp på Ängö 
Fastigheten Klyvaren 6 ligger i nordöstra hörnet av kvarteret i 
korsningen Hammarskjöldsgatan/Sparregatan. Klyvaren 6 har 
två äldre tomtnumreringar. Den äldsta, tomt nr 17, är från en 
tomtnumrering av Ängö som inte har kunnat härledas. 
Brandförsäkringshandlingarna är ordnade efter denna äldre 
tomtindelning och den är därför viktig att känna till. Även 
kyrkoarkiven är ordnade efter den äldre tomtnumreringen 
men till exempel för husförhörslängderna är den äldre 
numreringen överstruken i handlingarna från 1871-1879 och 
ersatt med den nya numreringen.  För Klyvaren 6 innebär det 
att tomten byter nummer från 17 till 45. Den nya 
tomtnumreringen för Ängö togs i bruk i samband med 
Öhnells stadsplan från 1878. Klyvaren 6 har gatuadressen 
Sparregatan 11. Huset är en tvåvåningsbyggnad. En 
tvåvåningsbyggnad kallades på Ängö för byggning.24 Klyvaren 
6 kallas idag i folkmun för Gröna stugan. Huset var 
ursprungligen rödmålat men förefaller ha fått sin nuvarande 
grönmålade panel vid en renovering på 1930-talet.25 Namnet 
Gröna stugan har uppkommit därefter.  
 
När huset uppfördes är inte känt men det går att ringa in ett 
ungefärligt årtal. På Schuwerts förslag till ny stadsplan för 
Ängö från 1862 finns ingen byggnad i det läge det nuvarande 
huset har.26  Den 14 juli 1868 tecknas en brandförsäkring av J 
P Lindström för en byggnad vars beskrivning 
överrensstämmer med den aktuella fastighetens och 
byggnadens.  
 
Huset förefaller alltså ha uppförts mellan 1862 och 1868. 
Resultaten från de dendroprover som tagits tyder dock på att 
huset har en äldre historia. De prover för vilka ett fällningsår 
för timret med säkerhet kunde bestämmas daterar huset till 

                                                 
24 Adolfson 1998, sid 23 
25 Muntliga uppgifter Karin Håkansson 
26 Lantmäteriet, Historiska kartor 
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början av 1830-talet.27  Detta bekräftas också av bevarade 
tapetrester som kan dateras till 1830-40-tal. Det gäller främst 
resterna av en så kallad titthålstapet som finns mellan 
tamburen och sovrummet på andra våningen.28 Huset är 
troligen byggt omkring 1830 på okänd plats och sedan flyttat 
till sin nuvarande placering. Eftersom tomtindelningen tillkom 
1864 är det troligt att huset uppfördes någon gång mellan 
1864 och 1868 då byggnaden alltså kan identifieras i 
brandförsäkringshandlingar. 
 
På husets västra gavel finns en tillbyggnad. Dendroprover har 
tagits i två av de stolpar, mot sydväst respektive nordväst, 
som bär upp byggnadsdelen. Proverna visade att de båda 
stolparna av furu var delar av samma träd och fällningsåret 
daterades till 1829/30.29 Frågan är om tillbyggnaden är 
ursprunglig med husets byggår eller om den tillkom då huset 
fick sin nuvarande placering har inte med säkerhet kunnat 
besvaras. En ovanlig lösning är den spisplats med murstock 
som finns i tillbyggnaden. Murstocken har inte murats upp 
från marken utan börjar först på andra våningen. Det gör 
alltså att hela tyngden från murstocken bärs upp av väggarnas 
stolpar och reglar. Lösningen är mycket ovanlig.  
 
De båda kakelugnarna på bottenvåningen har troligen 
tillkommit då huset uppfördes på Ängö. Deras krön har en 
dekor som är typisk för tiden. Från 1800-talets andra hälft 
och början av 1900-talet finns också flera lager av olika 
tapeter. Vid den här tiden var tapeter billiga och man 
tapetserade gärna om för att förnya sitt hem. Med öppna 
spisar, levande ljus och fotogenlampor blev rummen snabbt 
sotiga och när möjlighet fanns tapetserade man om. Bland 
tapetlagren finns flera mönster typiska för 1870-90-talen men 
också mönster i jugendstil och mönster som härrör från 1920-
30-talen.  
 
De första boende i huset 
JP Lindström, som tecknade den första brandförsäkringen30, 
är identisk med styrmannen Johan Petter Lindström. Enligt 
husförhörslängderna var han gift med Gustafva Ljungberg. 
Gustafva var dotter till varvstimmerman Isak Ljungberg och 
hans hustru Catharina Johansdotter. Isak, Catharina och 
deras fyra barn hade flyttat till Ängö 1833 från Hälleberga 
socken. I husförhörslängderna finns inga uppgifter om att 
Johan Petter ska vara inflyttad. Man får därför utgå från att 
han var barnfödd på Ängö. Johan Petter och Gustafva gifte sig 
1862. I husförhörslängden från 1871-1879 står Isak 

                                                 
27 Dendrokronologisk analys av Fastigheten Klyvaren 6 i Kalmar 
28 Husets tapeter har undersökts av antikvarie Frida Ateva, Kalmar läns 
museum. 
29 Dendrokronologisk analys av Fastigheten Klyvaren 6 i Kalmar 
30 Brandförsäkringshandlingar för Ängö tomt nr 17 
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Ljungberg som ägare till Klyvaren 6, men detta har strukits 
över och ändrats till hyr. Det förefaller som att Johan Petter 
och Gustafva köpte nuvarande Klyvaren 6 av Gustafvas 
föräldrar någon gång i början av 1870-talet.  Gustafvas 
föräldrar dog 1876 respektive 1874. Johan Petter och 
Gustafva fick två barn Selma Gustafva, född 1865, och Johan 
Bernhard, född 1870. Familjen ägde själva huset men man 
hyrde ut delar av det. Husförhörslängderna visar på ett myller 
av människor som under kortare eller längre tid varit boende i 
huset som hyresgäster.  Att hyra ut delar av sitt hus var 
vanligt på Ängö. Så gjorde även ägarna till de andra hus som 
fanns på tomten. Familjen Lindström kom att stanna i sitt hus 
under en lång tid. År 1889 födde dottern Selma en son, Johan 
Oskar. Uppgifter om barnets far saknas och barnet står därför 
antecknat som oäkta. 31  
 
Kring sekelskiftet 1900 
1893 gör man en uppmätning av den nordöstra delen av 
tomten. Förrättningen företas på uppdrag av styrmannen 
Johan Petter Lindströms sterbhus eftersom man ville köpa 
granntomten 45B. Tomten utstakades, uppmättes, kartlades 
och reglerades efter gällande stadsplan. Mot norr och söder 
var tomtgränsen 30,88 meter och mot öster och väster 20,78 
meter. Tomten omfattade 641,7 kvadratmeter. På tomten 
fanns vid den tiden åtta byggnader av varierande storlek. Tre 
av dessa var bostadshus och övriga olika typer av 
ekonomibyggnader. Anläggandet av Hammarskjöldsgatan 
hade gjort att två av byggnaderna, däribland ett av 
bostadshusen, låg en bra bit ut i gatans sträckning. Huset som 
delvis låg i Hammarskjöldsgatans sträckning ägdes av tre 
personer vid namn Danielsson, Johansson och Andersson. Det 
tredje huset som låg längs med Sparregatan ägdes av 
sjömannen Anders Andersson Sjögren. 32 
 
Köpet av granntomten 45B förefaller inte ha kommit till 
någon lösning. Handlingen har omdaterats 1903 vilket kan 
tolkas som att den inte antogs förrän detta år. Ärendet drivs 
då av Selma Lindström som ärvt huset efter sin far. De 
byggnader som låg i Hammarskjöldsgatans sträckning ägdes 
1903 av änkan Johanna Andersson som skulle få bo kvar till 
sin död. Det samma gällde för ångkvarnsarbetaren A V 
Sjöblom som ägde huset utmed Sparregatan. Sjöblom hade 
inte velat sälja och överenskommelsen att innehavarna skulle 
få bo kvar till sin död var ett kompromissförslag från 
Ängönämnden. 33 
 
Någon gång i början av 1900-talet gjorde familjen Lindström 
troligen en större renovering av sitt hus. Då installerades 

                                                 
31 SVAR, Kalmar kyrkoarkiv, Husförhörslängder för åren 1851-1893 
32 Kalmar kommun, ritningsarkivet 
33 Ibidem 
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rinnande kallvatten och utslagsvaskar i de båda köken. 
Troligen var det också då som kökens väggar kläddes med 
pärlspontpanel och bottenvåningens tamburväggar med 
fasspontpanel. I de båda rummen på övervåningen 
installerades kakelugnar. Båda är idag i stort sett helt 
sönderslagna men några fragment av krönen visar att de haft 
en typisk jugenddekor.  
 
 

Klyvaren 6 fotograferat 1920. Huset var då rödmålat med vita fönster- och 
dörrfoder. Det ägdes av Selma Lindström. Kanske är det hon som står vid 
grinden och talar med en av grannfruarna som kommit förbi på gatan. Bakom 
Selma Lindströms hus skymtar bakom grönskan en av de idag rivna stugorna 
som fanns på tomten till 1997. Att de låga ryggåsstugorna varit vanliga på 
Ängö framgår av bilden som visar en del av Sparregatan. Än idag finns ett par 
av dessa stugor bevarade utmed Sparregatan i kvarteret Ratten. Källa: KLM 

 
Selma Lindströms son Johan Oskar kom att ärva fastigheten 
efter sin mor. År 1925 står han antecknad som 
fastighetsinnehavare i brandförsäkringshandlingarna. Johan 
Oskar förefaller ha lämnat Klyvaren 6 i början av 1930-talet. 
Vem han sålde till är dock inte känt.34  
 
Från 1932 finns en karta över tomten. Enligt denna karta har 
en byggnad i tomtens nordvästra hörn rivits samt den del av 
det bostadshus som delvis låg i Hammarskjöldsgatans 
sträckning. 35 
 
Gröna stugan renoverades under 1930-talet. Exteriört fick 
huset ny träpanel, nya fönster, nya vindskivor och foder kring 
dörrar och fönster samt ny inklädnad av takfoten. 

                                                 
34 Brandförsäkringshandlingar, Ängö tomt nr 17 
35 Lantmäteriet, Hsitoriska kartor 
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Hängrännor, stuprör och fönsterbleck i plåt sattes upp. 
Interiört byttes de flesta fönster- och dörrfoder mot nya med 
profil som är typisk för 1930-talet. I det större rummet på 
bottenvåningen, rum 1, finns rester av tre olika 
linoleummattor som troligen lades in vid den här tiden. 
Mönstren är typiska för 1930-talet. 36 
 
Sven Karlsson köper Gröna stugan 
I slutet av 1930-talet inköptes huset av Sven Karlsson. 
Avsikten var att riva det för att bygga ett hyreshus med 
butikslokaler i bottenvåningen. Köparen tänkte sig att öppna 
en frisersalong. 1939 utbröt dock andra världskriget och det 
gjorde att planerna skrinlades. Huset fick stå kvar. Där fanns 
då två lägenheter som hade en hyresgäst var. De hette Robert 
och Anna men deras efternamn är inte kända. 37 
 
När de båda hyresgästerna dog flyttade Svens syster Hilda 
Håkansson och hennes dotter Karin in i huset. Detta var 1956 
eller –57. Före inflyttningen renoverade man övervåningen. 
Här fanns då ett större och ett mindre rum, tambur och kök. 
De gamla elledningarna byttes ut i hela huset. Det lilla köket i 
övervåningens utbyggnad använde man för matlagning. Åren 
efter inflyttningen renoverades även den nedre våningen. När 
renoveringen av bottenvåningen var klar flyttade Karin ner. 
Hon hade där sovrum och vardagsrum. Köket i 
bottenvåningen gjordes om till tvättstuga. Den gamla 
järnspisen behölls och på den värmde man vatten till tvätt och 
för att bada. Kökets väggar kläddes med masonite. En ny 
trappa till övervåningen byggdes. Från dessa 
renoveringsarbeten som genomfördes under 1960-talet 
härstammar de flesta av husets nuvarande ytskikt som till 
exempel takets inklädnad med Treetex samt tapeter och 
golvmattor. Utvändigt byttes med tiden husets dörr till den 
nuvarande. Bredden förändrades dock inte. Det gjordes också 
en ny trappa av trä som ersatte den trasiga stentrappan. Efter 
en tid, troligen slutet av 1960-talet, renoverades också 
yttertaket. Det förefaller som att det gamla svallet behölls men 
isoleringen av sand, näver och tång togs bort och ersattes av 
modern papp. Ny läkt lades och tvåkupiga takpannor fick 
ersätta de gamla enkupiga tegelpannorna.38  
 
Någon gång på 1970-talet togs den stora vedlår som stått 
innanför köksdörren, närmast spisen, bort och här placerades 
kyl och frys. På 1970-talet, troligen i början av årtiondet, 
installerades också toalett i en garderob under trappan till 
övervåningen. För det krävdes bättre avloppsledningar. Dessa 
grävdes ner öster om huset. Utmed såväl Sparregatan som 
Hammarskjöldsgatan fanns spjälstaket och syrenhäckar. I 

                                                 
36 Mutliga uppgifter Karin Håkansson samt undersökning av huset.  
37 Muntliga uppgifter Karin Håkansson 
38 Muntliga uppgifter Karin Håkansson samt undersökning av huset 
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samband med ledningsarbetena togs det mesta av syrenhäcken 
bort. Vid ett senare tillfälle, okänt när, har spjälstaketet tagits 
bort och en rund rabatt som fanns framför husets entré har 
lagts igen. 39 
 
CA-fastigheter blir ägare 
Karin kom att bo kvar i Klyvaren 6 fram till 1987. Ett par år 
innan hon flyttade hade hennes morbror som fortfarande ägde 
huset gått bort och fastigheten såldes till CA-fastigheter. När 
Karin hittade en lämplig lägenhet i närheten flyttade hon. 
Sedan hon flyttade har huset stått tomt. Under de första åren 
efter att Karin flyttat utsattes huset för en hel del 
skadegörelse, främst interiört. 40 
 

Fastigheten Klyvaren 6. Bilden är troligen tagen omkring 1970.  De båda äldre bostadshusen som har legat 
på tomten fanns då kvar. Till höger syns det bostadshus som revs till hälften redan i början av 1900-talet. 
Fotograf  okänd. Källa: Karin Håkansson 

 
Frågan om rivning diskuterades första gången 1987 men 
länsmuseet ansåg att det borde bevaras och kommunen 
instämde. Då ansåg man också att det var möjligt att renovera 
de båda andra husen som fanns inom fastigheten. Det gjordes 
dock aldrig. Ett förslag till nybyggnation på tomten ritades av 
Olle Utterback på Atrio Arkitekter 1991. Förslaget innebar att 
de båda mindre husen på tomten revs. Istället skulle två nya 
byggnader i liv med befintliga byggnader utmed 

                                                 
39 Muntliga uppgifter Karin Håkansson samt fotografi i hennes ägo 
40 Muntliga uppgifter Karin Håkansson 
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Hammarskjöldsgatan och Sparregatan byggas. Det hus som 
finns på fastigheten idag avsåg man att flytta något närmre 
Hammarskjöldsgatan och renovera. Totalt skulle man genom 
renovering och nybyggnad få 11 lägenheter. Ritningen bifogas 
rapporten som Bilaga 3.41 
 
År 1997 hade förfallet av de båda mindre husen gått så långt 
att byggnaderna fick rivas. De var då i mycket dåligt skick. 
Man rev också envåningsutbyggnaden på baksidan av Gröna 
stugan, mot väster. Utbyggnaden hade enligt Karin använts 
som kallförråd. Här ska ha legat flera delar till äldre 
kakelugnar men framförallt förvarades här fastighetens äldre 
brandredskap bland annat en handspruta och en stege. 1997 
gjordes också en del mindre underhållsarbeten. Fönsterrutor 
som slagits sönder ersattes nu av plexiglas. För 
bottenvåningens köksfönster sattes ett smidesgaller. 42 
 
Vintern 2009 fick länsmuseet i uppdrag av CA-fastigheter att 
göra en kulturhistorisk utredning av huset inför ett beslut om 
dess framtid.  
 
Eftersom huset har stått övergivet i många år ger det ett  
ovårdat intryck – en bild som förstärks när man ser 
förstörelsen interiört. I grunden är det dock ett gediget byggt 
hus. I källaren finns några bjälkar skadade av röta. Det är 
också troligt att timmerstommens bottensyllar är rötskadade. 
En mindre sättningsskada kan iakttas i sockeln mot öster. Det 
är också osäkert hur stabil tillbyggnaden i väster är med den 
märkliga ”hängande” murstocken. Med tanke på husets ålder 
och det minimala underhåll som utförts under de senaste 25 
åren förefaller dock huset att må relativt väl. Inga tecken på 
allvarliga fuktskador kunde till exempel iakttas. Huset är 
dock, för att kunna användas, i behov av en total renovering. 
Om det ska användas som boende krävs också en omfattande 
modernisering. Husets höga ålder i kombination med att huset 
i grunden är i förhållandevis gott skick är två viktiga 
argument för att restaurera byggnaden.  

 

                                                 
41 Kalmar läns museums topografiska arkiv 
42 Ibidem 
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Kulturhistorisk värdering 

Om kulturhistoriskt värde 
 
Kulturhistoriskt värde är inget absolut värde, utan ett 
komplext begrepp som omfattar olika typer av värden. Dessa 
värden byggs upp av många olika egenskaper hos de objekt 
eller den miljö som värderas. Definitionen av de olika värdena 
går ofta in i varandra och kan inte renodlas. Den 
kulturhistoriska värderingen utgör en bedömning och är 
därför alltid i någon mån subjektiv. Vanligen används en 
modell för kulturhistorisk värdering som arbetats fram av 
Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet. Modellen utgår från 
ett antal definierade värden uppdelade i två huvudgrupper – 
dokumentvärde och upplevelsevärde. De värden som samlas i 
kategorin dokumentvärde har alla att göra med historiska 
egenskaper hos byggnaden och dess miljö. Upplevelsevärden 
lyfter fram estetiska och socialt engageranden egenskaper hos 
huset och dess miljö. Nedan följer en beskrivning av de värden 
som är relevanta för Klyvaren 6. 
 

Dokumentvärde 
Byggnadshistoriskt värde: Byggnaden har i sig själv ett 
historiskt värde genom sin långa historia på platsen.  
 
Byggnadsteknikhistoriskt värde: Byggnaden kan vara ett 
referensobjekt för olika byggnadstekniska metoder. 
 
Samhällshistoriskt värde: Byggnaden och dess miljö utgör en 
del av samhällets utveckling och kan därmed berätta om 
landets, regionens eller lokalsamhällets historia. 
 
Socialhistoriskt värde: Byggnaden och dess miljö utgör genom 
sin utformning och/eller funktion ett exempel på hur olika 
samhällsklassers bostäder, liv och arbete sett ut under olika 
tider. 
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Upplevelsevärde 
Kontinuitetsvärde: Byggnaden är viktig i ett sammanhang som 
illustrerar miljöns historiska framväxt och förändringarna i 
samhället. Värdet ligger främst i ett större miljösammanhang 
men kan också tillämpas på en enskild byggnad och dess 
delar.  
 
Patina (kan även vara ett Dokumentvärde): Byggnaden har 
som helhet och/eller i detaljer en patina som berättar om 
åldrande, slitage, människors användning etc. Patina kan 
handla om estetik, men också om att ge en förnimmelse av 
historisk närvaro. 
 
Pedagogiskt värde: Byggnaden och dess miljö kan underlätta 
förståelsen av till exempel ett områdes framväxt och varför 
det idag ser ut som det gör eller kan byggnaden genom sin 
utformning – byggtekniker, material med mera – vara en 
”uppslagsbok”. 
 
Miljöskapande värde: Byggnaden och dess miljö utgör i sig 
själv eller genom att vara en del av ett större sammanhang en 
viktig del av upplevelsen av platsen. 
 

Kulturhistoriskt värde Klyvaren 6 
 
Den aktuella fastigheten ligger på Ängö som i sin helhet ingår 
i det riksintresseområde för kulturmiljövården som har 
namnet K48 Kalmar. Utmärkande för Ängö är den bibehållna 
förstadsbebyggelsen med stadsplan och kvartersindelning från 
mitten av 1800-talet. Den lågskaliga trähusbebyggelsen utgör 
en viktig del i detta.   
 
Huset på fastigheten Klyvaren 6 ligger ensamt på den i övrigt 
öde tomten. Så var det inte när huset byggdes. Då fanns där 
flera byggnader. De äldre husen hade tillkommit utan 
planläggning och därför överrensstämde deras placering inte 
med den nya stadsplan som började genomdrivas på Ängö 
under 1800-talets andra hälft. När Gröna stugan uppfördes 
på denna plats anpassades husets placering på tomten efter de 
nya kvartersindelningar och gatusträckningar som man 
planerade att genomföra för hela ön. Huset byggdes alltså i en 
brytningstid för Ängö och berättar om hur Kalmar stad växte 
och inkorporerade nya områden. Byggnaden och tomten har 
därmed höga pedagogiska och samhällshistoriska värden. 
 
Fastigheten är en viktig del av miljön på Ängö och huset – 
Gröna stugan - är något av en karaktärsbyggnad för området.  
Byggnaden speglar dessutom kontinuiteten i bebyggelsen kring 
Sparregatan, där en gång de första småhusen växte upp kring 
det stråk, som utgjorde ursprunget till Sparregatan.  
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Den södra delen av Ängö ligger inom det område av ön som 
först bebyggdes av varvsarbetare. Området var långt in i 
modern tid en utpräglad arbetarstadsdel. Huset faller väl in i 
mönstret för byggandet av hus inom denna del av Ängö då det 
är byggt av en varvstimmerman.  Här finns social- och 
samhällshistoriska värden att beakta.  
 
Huset är ett tvåvåningshus, på Ängö kallat en byggning. Idag 
finns endast ett fåtal äldre byggningar bevarade på Ängö. 
Den dendrokronologiska analysen i kombination med 
byggnadsundersökningen har visat att byggnaden med stor 
sannolikhet är uppförd omkring 1830, men flyttades till sin 
nuvarande plats omkring 1864-68. Huset är därmed en typisk 
representant och ett bekräftat exempel på ett, troligen från 
landsbygden, inflyttat hus till staden. Med sin ålder, 
byggnadsteknik och materialanvändning är det också ett gott 
exempel på sin tids byggande.  Detta sammantaget ger huset 
byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. Dessa 
båda värden förstärks ytterligare av flera faktorer. Till dessa 
hör bevarade originaldelar såsom stomme, takstolar, 
murstock samt vissa trägolv och golvsocklar.  Värdefulla är 
också spåren av äldre metoder och material, till exempel 
märken efter bilning, näver som använts som tätning i 
trossbotten, sjöslak som isolerat vinden och tapeter från olika 
tider.  De renoveringar som har gjorts genom åren har avsatt 
tydliga spår. Tillsammans blir de en pedagogisk berättelse om 
olika tiders skiftande byggnadstekniker, krav på standard och 
val av material och utformning.  
 
Huset väcker uppmärksamhet både bland de boende i 
området och tillfälliga besökare. En betraktare kan ana att här 
finns en historia. Det ger byggnaden och tomten 
miljöskapande och pedagogiska värden. Byggnadens patina i 
helhet och detaljer ger en upplevelse av lång historia. 
 
Genom sin historia, de kulturhistoriska värdena och 
miljömässiga värdena bedöms byggnaden som särskilt 
värdefull och omfattas därmed av förvanskningsskyddet enligt 
PBL 3:12.  
 

Sammanfattning kulturhistoriskt värde 
• Ängö ingår i det stora riksintresseområdet för 

kulturmiljövården kallat K48 Kalmar.  
• Husets placering på tomten i kombination med det 

ungefärliga årtal då det byggdes visar på hur Ängö 
inkorporerades med Kalmar stad och hur bebyggelsen 
kom att infogas i den nya stadsplanen.  

• Huset på Klyvaren 6 ingår bland det mindre antal 
äldre trähus som finns bevarade på Ängö. Av de äldre 
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träbyggnader som finns bevarade är endast enstaka av 
typen tvåvåningshus, så kallade byggningar.  

• Huset är en representant för bostadsbyggande i en av 
Kalmars äldsta arbetarstadsdelar. 

• Under moderna ytskikt finns flera prov på äldre 
byggtekniker och användning av traditionella material 
från olika tider 

• Huset har renoverats vid ett flertal tillfällen och idag 
finns spår från olika tider bevarade. De är i flera fall 
tydligt avläsbara i byggnaden.  

• Huset har ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms 
innefattas av PBL 3:12. 
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Bilaga 1 Beskrivning av byggnaden, exteriört och 
interiört 
 
Gröna stugan är en av Ängös märkesbyggnader. Eftersom huset har stått övergivet i många år 
ger det ett ovårdat intryck – en bild som förstärks när man ser förstörelsen interiört. I grunden 
är det dock ett gediget byggt hus. I källaren finns några bjälkar skadade av röta. Det är också 
troligt att timmerstommens bottensyllar är rötskadade. En mindre sättningsskada kan iakttas i 
sockeln mot öster. Det är också osäkert hur stabil tillbyggnaden i väster är med den märkliga 
”hängande” murstocken. Med tanke på husets ålder och det minimala underhåll som utförts 
under de senaste 25 åren förefaller dock huset att må relativt väl. Huset är dock, för att kunna 
användas, i behov av en total renovering.  
 
Exteriör 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Tvåkupigt 

lertegel 
1960-talet Från vinden kan man se att svallet består 

av kraftiga, breda plankor. På dessa ligger 
en tjock takpapp.  

Stomme Trä, bilat 
timmer 

1831-35, 
flyttad till 
platsen 
1865-68 

Huset har en timrad stomme med sågade 
och bilade stockar. När innerväggarna 
blottlades kunde man se att timret har 
olika ålder. Närmast golvet i rum 202 och 
rum 203 finns äldre timmer mot golvet och 
taket men däremellan, i höjd med fönstren, 
är timret troligen yngre. 

Skorstenar Murade av 
tegel. Rester av 
kåpor i plåt. 

1860-tal Huset har två skorstenar, båda 
ursprungliga. Den större byggnadsdelens 
skorsten har ett mer profilerat krön. Basen 
på båda skorstenarna har i senare tid klätts 
in med ny plåt.  

Vindskivor Trä, vit oljefärg 1930-talet Nuvarande tillkom vid renoveringen på 
1930-talet. 

Hängrännor 
och stuprör 

Plåt, målade i 
vitt 

1930-talet Stuprören består av kortare delar som satts 
samman. De har mot taket veckade krökar, 
medan utkastarna har skarpa veck. 

Takfot Inklädd med 
breda brädor, 
målade med 
grön oljefärg 

1930-talet Nuvarande tillkom vid renoveringen på 
1930-talet. 

Fasad Locklistpanel 
målad i grönt 

1930-talet Fasadens panel är inte ursprunglig. Den 
byttes vid renoveringen på 1930-talet. Mot 
söder består fasadpanelen av ovanligt 
tjocka brädor, ca 4 cm. På södra sidan kan 
man se spår av den tillbyggnad som fanns 
på baksidan fram till 1997. Här finns också 
en murad ”klack” som troligen har varit 
ytterkanten på en bakugn och hängt ihop 
med resten av murstocken mitt i huset. 
Murklacken är uppmurad av en blandning 
av natursten och tegel. Bakugnen kan ha 
tagits bort vid moderniseringen på 1930-
talet då istället en förbindelse mellan kök 
och rum 104 tillkom. Vid den murade 



klacken kan man skymta en liten bit av 
husets timrade stomme. Den har 
ursprungligen varit målad med rödfärg. 
Mellan timmerstommen och fasadpanelen 
sitter en tjock asfaltpapp. 

Dörr och 
fönsterfoder 
samt 
knutbrädor 

Oprofilerade av 
trä, målade i 
vitt 

1930-talet Bör ha tillkommit då fönstren byttes på 
1930-talet.  

Fönster Bågar, karmar, 
spröjs av trä, 
målade i vitt, 
och 
maskindraget 
klarglas eller 
plexiglas 

Bågar, 
karmar 
spröjs och 
maskindraget 
klarglas 
1930-talet, 
plexiglas 
1997 

Tvåluftsfönster indelade i tre rutor med 
spröjs av trä, målade i vitt. I båda 
gavelspetsarna sitter lunettfönster. Vart och 
ett av dem har ursprungligen haft fyra 
rutor med träspröjs.  

Fönsterbleck Plåt, målade i 
vitt 

1930-talet  

Dörr Trä, målad i 
brunt, och 
maskindraget 
klarglas 

1960-talet Modernare dörr med nio respektive tre 
rutor på den övre delen. Tidigare fanns en 
pardörr. 

Sockel Murad av 
natursten 

1865-68 Sockeln är högre mot öster eftersom 
tomten sluttar.  

 

 
Klyvaren 6 från väster. 

 
Klyvaren 6 från nordväst. 

 



Klyvaren 6 från nordost. Klyvaren 6 från sydväst.  
 
Interiör bottenvåning 
Rum 103 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1960-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak. Spår 

av att rummet tidigare haft ett pappspänt tak. 
I brädtaket finns brädor med äldre tapet. Det 
finns också en äldre bemålad list. 

Taklist Trä, vitmålad 1960-tal Enkel hålkälslist som sattes upp då taket 
kläddes med Treetex 

Väggar Masonit och 
tapet 

1960-tal Under masoniten finns flera lager av äldre 
tapeter. De äldsta tapeterna dateras till 
omkring 1830-40-talet.  

Golvsockel Hög profilerad 
sockel. 
Vitmålad. 

Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. Har tidigare varit målad i ljust 
grått.  

Golv Plastmatta 1960-
talet 

Under den parkettgolvsmönstrad plastmattan 
ligger tre olika linoleummattor, troligen från 
1930. De ligger på ett trägolv som är rummets 
ursprungliga golv.  Framför kakelugnen ligger 
en plåt under platsmattan. 

Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal Enkel profil. 
Dörrfoder Trä, vitmålade 1930-tal Foder vid dörr mot farstun, rum 101, har en 

annan profilering än foderna kring dörr mot 
rum 104. Inga dörrar bevarade.  

Trösklar Trä, 
brunmålade 

Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft. 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. 

Kakelugn Vitt kakel 1800-
talets 
andra 
hälft 

Rund med profilerat krön. Husets mest 
välbevarade kakelugn men även denna har 
mindre skador.  

 



I rum 103 finns flera olika linoleummattor i olika mönster 
från 1930-talet. Över dessa ligger idag en plastmatta med 
parkettmönster.  

Den typ av hög golvsockel som finns i flera av husets rum. 
Här ser man också spår av den ursprungliga grå 
färgsättningen.  

 

Rum 103 från farstun. 

Rum 103 mot sydväst. I rummet finns en av husets mest 
välbevarade kakelugnar. Modellen är från 1800-talets andra 
hälft. 

 
Rum 104 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1960-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak. 

Rester av ett pappspänt tak finns synligt vid 
kakelugnen 

Taklist Trä, vitmålad 1960-tal Enkel hålkälslist. 
Väggar Masonit och 

tapet 
1960-tal Under masoniten finns flera lager av äldre 

tapeter. Det äldsta dateras till 1890-talet. 
Golvsockel Hög profilerad 

sockel. 
Vitmålad. 

Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. Har tidigare varit målad i ljust 
grått.  



Golv Linoleummatta 1960-tal Två olika linoleummattor finns. Det går inte 
att avgöra vilken som är äldst. Rester av 
tidningar daterade 1960. Under mattor och 
tidningar finns det ursprungliga brädgolvet. 

Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal Enkel profil. 
Dörrfoder Trä, vitmålade 1930-tal Foder vid dörr mot rum 103 har en annan 

profilering än foderna kring dörr mot passage 
till köket, rum 105. Inga dörrar bevarade.  

Trösklar Trä, brunmålad Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid.  

Kakelugn Vitt kakel 1800-
talets 
andra 
hälft 

Rund med profilerat krön. Relativt hela.  

 

 
Rum 104 från väster. Även i detta rum finns en relativt 
välbevarad kakelugn från 1800-talets andra hälft.  

 
Rum 104 från öster och passagen till köket. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Några av de tapetlager som finns i rum 104. Den röda 
mönstrade tapeten är från omkring 1920 medan den 
gröna tapeten som skymtar har böljande blomstjälkar i 
typisk jugendstil, daterad till omkring 1910. 

 
 
Rum 105, Kök 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1960-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak.  
Taklist Trä, turkosblå 

kulör 
1960-tal Enkel hålkälslist. 

Väggar Masonit utom 
mot söder där 
det är 
spånskivor. Allt 
målat i 
blåturkos kulör 

1960-tal Väggen av spånskivor och masonit sattes upp 
då köket blev tvättstuga och grovkök på 
1960-talet. Bakom spånskivorna finns en 
pärlspont som troligen är från tidigt 1900-tal. 

Golvsockel Av trä, målad i 
blåturkos kulör 

Ej daterad Enkel profil. 

Golv Plastmatta, grön 1960-talet Lades in då köket gjordes till tvättstuga.  
Under platsmattan finns ett trägolv. I golvet, 
intill utslagsvasken, finns en lucka till källaren.

Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal In mot rummet har fönstret förstärkts med ett 
galler. Detta har gjorts efter 1997. 

Dörrfoder Trä, vitmålade 1930-tal Profilerade 
Trösklar Trä, 

brunmålade 
Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. 

Spisplats och 
kåpa 

Putsad och 
målad i 
blåturkos kulör 
och gult. 
Spiskåpan 
stöttas av 

Troligen 
sekelskiftet 
1900 

Vid spisplatsen finns en gjutjärnsspis från 
Klafreström. Den murade klack som syns på 
husets södra sida har troligen varit en del av 
en bakugn som hört den nuvarande 
spisplatsen. När den togs bort är inte känt.  



järnrör.  
Högskåp NV  Av trä, utsidan 

blåturkos kulör 
Troligen 
sekelskiftet 
1900 

Skåpet har flera hyllor och rester av olika 
hyllpappersbeklädnader. 

Högskåp SV Av trä, insidan 
klädd med 
pärlspont, 
utsidan 
blåturkos kulör. 
Dörrar i gult. 

Troligen 
sekelskiftet 
1900 

Skåpet saknar hyllor. Grova krokar av trä 
finns på den västra sidan.  

Skåp Av trä, insidan 
klädd med 
pärlspont, 
dörrar med 
speglar, utsidan 
målad i 
blåturkos kulör. 
Dörrar i gult. 

Troligen 
sekelskiftet 
1900 

Skåpet står under fönstret mellan de båda 
högskåpen.  

Utslagsvask 
med liten bänk 
och skåp. 

Träskåp. 
Platsen inklädd 
med någon typ 
av papp. Skåpet 
målat i 
blåturkos kulör. 

1910-
1930-tal? 

Ledningar för kallvatten. 

 

 
Rum 105, Köket på bottenvåningen mot sydost 

 
Spiskåpan och gjutjärnsspisen från Klafreström.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kökets utslagsvask och kallvattenkran.  
 
 
Källare 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Trä 1865-68 Taket består av golvbjälklagets balkar och 

mellan dem breda brädor. I springorna mellan 
brädorna kan man se björknäver som lagts 
som isolering i trossbotten. De balkar som är 
synliga är alla skadade av torröta. Mellan 
taket och väggarna är på flera ställen hästtagel 
inpetat. 

Väggar Murad med 
natursten mot 
marken och 
tegel längre 
upp.  

1865-68 Ingen bevarad inredning. 

Golv Betong Troligen 
1960-
talet 

- 

Stege Trä Ej 
daterad 

- 

 



Källaren under köket som delvis är murad av 
natursten, delvis av tegel. På flera ställen i källaren 
ligger hästtagel instoppat mellan golvbjälklaget och 
källarens mur. Här en hel fläta som lossnat.  

Närbild av taket med del av en av de skadade balkarna och 
nävern som skymtar fram mellan brädorna. 

 
 
Rum 101, Farstu 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1960-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak.  
Taklist Trä, vitmålad 1960-tal Enkel hålkälslist. Bakom denna finns en enkel 

hålkälslist målad i ljust grått. 
Väggar Masonit och 

tapet 
1970-tal Under masoniten finns en panel av fasspont.   

Golvsockel Oprofilerad 
sockel. Vitmålad. 

Ej 
daterad 

Golvlist finns inte utmed alla väggar. 

Golv Omålade 
masonitskivor 

1960-tal Under masoniten finns ett lager av gamla 
pappersskyltar och under dessa trägolv. 

Dörrfoder Trä, vitmålade 1930-tal Samma typ av foder vid båda dörrarna. 
Trösklar Trä, brunmålade Troligen 

1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. 

Trappa till 
övervåningen 

Klädd med 
helteckningsmatta 

1970-tal  

 



 
Farstun och trappan upp till övervåningen. Till höger i 
bilden skymtar dörren till toaletten. 

 
Toaletten vars inredning är totalt sönderslagen. 

 
 
Rum 102, Toalett 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Masonit, 

blåturkos kulör 
1970-tal - 

Väggar Masonit, 
blåturkos kulör 

1970-tal - 

Golv Plastmatta Blå 1970-tal - 
Tröskel Trä, brunmålad Ej 

daterad 
- 

Toalettporslin - 1970-tal Sönderslaget 
 
 
Interiör andra våningen 
Rum 201, Tambur 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1960-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak. 

Spår av att rummet tidigare haft ett 
pappspänt tak. 

Taklist Finns en mindre 
bit över trappan 
i väster, av trä. 

Ej daterad Enkel profil 

Väggar Masonit och 
tapet 

Tapeterna 
1970-tal 

Under masoniten finns några äldre tapetlager 
varav det äldsta är fragment av en 
titthålstapet från 1840-talet. 

Golvsockel Vitmålad 
trälist. 

Ej daterad Enkel profil 

Golv Belagt med  Ej daterad Under masoniten finnns ett trägolv. 



masonit 
Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal  
Dörrfoder Trä, vitmålade 1930-tal  
Dörr mot rum 
203 

Trä, vitmålad Troligen 
1800-talets 
första hälft 

Högerhängd spegeldörr med en storlek och 
indelning på speglarna som talar för 
dateringen. Dörren är igensatt från rum 203. 
Det gjordes på 1960-talet.  

Trösklar Trä, 
brunmålade 

Troligen 
1800-talets 
första hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. 

Trappa, två 
steg, till kök 

Trä, klädda 
med plastmatta 

1860-talet Trappan måste ha tillkommit då huset 
byggdes upp på sin nuvarande plats. 

 

Rum 201, tambur på övervåningen från trappan till 
bottenvåningen.  

Rum 201, tambur på övervåningen. Till vänster trappan 
till köket på övervåningen och till höger trappan till 
bottenvåningen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På väggen, intill den igensatta dörren till rum 203 
hittades resterna av en titthålstapet från 1840-talet. Ett 
exemplar av tapeten finns bevarad i länsmuseets 
tapetsamling. 

 
 
Rum 202 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1950-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak. Mot 

brädtaket ligger en grov grå papp. Spår av att 
rummet tidigare haft ett pappspänt tak.  

Taklist Trä, vitmålad 1950-tal Enkel hålkälslist 
Väggar Masonit och 

tapet 
1950-tal Under masoniten finns flera lager av äldre 

tapeter. Den äldsta dateras till mitten av 1800-
talet. 

Golvsockel Hög profilerad 
sockel. 
Vitmålad. 

Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. Har tidigare varit målad i ljust 
grått.  

Golv Trägolv Troligen 
1800-
talets 
andra 
hälft 

Breda obehandlade golbrädor. 

Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal Enkel profil 
Dörrfoder Trä, vitmålade Datering?  
Trösklar Trä, 

brunmålade 
 Ursprungliga 

Kakelugn Har varit rund 
av vita 
glaserade 
plattor 

1910-tal Sönderslagen, endast ett fåtal dekorerade delar 
är hela. Delarnas dekor är ett typiskt 
jugendmönster. 



Garderob Masonit 1950-tal  
 

Rum 202 från hallen mot sydost.  Rum 202 mot norr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 202 mot väster. Rummets kakelugn i jugendstil är 
helt sönderslagen. Bakom resterna av kakelugnen står en 
modern garderob. 

 
Rum 203 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Treetex 1950-tal Under Treetexplattorna finns ett brädtak. Mitt 

i rummet där tritexen brutits upp syns två 
brädor som antingen är klädda med tapet 
alternativt bemålade.  

Taklist Trä, vitmålad 1950-tal Enkel hålkälslist som sattes upp då taket 
kläddes med Treetex 

Väggar Masonit och 
tapet 

1950-tal Under masoniten finns flera lager av äldre 
tapeter.  

Golvsockel Hög profilerad 
list. Vitmålad. 

Troligen 
1800-
talets 
första 
hälft 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid. Har tidigare varit målad i ljust 
grått. Mot norr saknas sockel där dörren mot 
hallen satts igen. 

Golv Plastmatta 
rödbrun 

Ej 
daterad 

Under plastmattan finns det ursprungliga 
trägolvet. 

Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal Enkel profil 
Dörrfoder Trä, vitmålade 1930-tal  
Trösklar Trä, 

brunmålade 
Troligen 
1800-
talets 
första 

Svår att datera men tillhör troligen husets 
äldsta tid.  



hälft 
Kakelugn Vitt kakel 1910-tal Har varit rund men är nu sönderslagen. 

Endast ett fåtal dekorerade delar är hela. 
Delarnas dekor är ett typiskt jugendmönster. 

Garderob Trä Ej 
daterad 

Garderoben förefaller vara gammal. På 
väggarna finns flera äldre tapeter. 

 

 
Även i rum 203 är kakelugnen sönderslagen. Bilden 
tagen mot väster.  

 
Rum 203 fotograferat mot nordost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under Treetexen i rummets tak finns ett brädtak. Två av 
de synliga brädorna har mönstrade tapeter eller är 
målade i vitt och orange.  

 



 
 
 
 
Rum 204, Kök 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Masonit målad i 

turkos kulör 
1950-tal  

Taklist Slät trälist 
målad i turkos 
kulör 

1950-tal Mot norr finns bit äldre profilerad list som 
även den är målad i turkos kulör. 

Väggar Masonit målad i 
turkos kulör 

1950-tal  

Golv Plastmatta 1950-tal Under plastmattan finns ett trägolv. 
Fönsterfoder Trä, vitmålade 1930-tal  
Spisplats och 
kåpa 

Murad av tegel 
och putsad, 
målad i turkos 
kulör 

 Putsen har tydliga spår av gul färg. 
Murstocken har en intressant och ovanlig 
lösning. Normalt sett går murstocken från 
marken och upp. Här har man byggt en 
murstock som ”hänger i luften”. Det har gett 
upphov till sättningar i rummets 
träkonstruktion. Golv och hyllplan lutar mot 
väster.  

Skåpsinredning Av trä med 
diskbänksskiva i 
rostfritt stål. 
Målade i 
turkost kulör. 

 Skåp för förvaring och utslagsvask 

 

 
Passagen till köket på övervåningen. Längst fram i bild 
stegen till vinden.  

 
Skåpsinredningen i köket på övervåningen. Närmast i 
bilden skymtar diskbänken.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den murade spisplatsen. Här har tidigare funnits en järnspis 
men denna har bytts ut mot en elektrisk spis.   

 
 
Vind 
Byggnadsdel Material Ålder/stil Historik, övrig info 
Tak Trä  Ursprungliga takstolar och svall. Rester av 

sjöslak som tidigare använts för att täta 
taket. 

Väggar Trä  Rester av sjöslak som använts för att täta 
väggarna. På den östra gaveln finns mindre 
partier klädda med tapeter. I linje med 
murstocken är en del av husets mellanvägg 
synlig. 

Golv Mineralullsisolering 
och gångbrädor.  

1960-
talet 

Rester av sjöslak. 

 

Vinden mot väster. Till vänster i bilden en av husets två 
murstockar.  

Huset har en kraftig bilad timmerstomme som bland annat 
syns vid lunettfönstret mot väster på vinden.  

 



Bilaga 2 Analys av resultat från dendroprovtagning 
 

 
Klyvaren 6 från öster. Bilden visar var dendroproverna nr 10 och 16 togs. Båda proven togs i 
furutimmer och dateringen visar att de fälldes 1830/31 respektive 1829/30.  

Prov 
nr 16 

Prov 
nr 10 



Klyvaren 6 från sydväst. Bilden visar var de dendrokronologiska proverna 12, 13 och 17 togs. 
De tre proverna togs i furutimmer. Enligt analysen är stolparna som proverna 12 och 13 togs 
från av samma träd. Dateringen visar att timret som proverna 12 och 13 togs ur fälldes 
1829/30 och nr 17 1830/31.  
 
Analys 
Totalt togs 17 prover på olika platser i husets timmerväggar. Merparten av dessa prover visade 
sig vara tagna i grantimmer. På grund av att de serier med årsringar som finns analyserade är 
ofullständiga när det gäller gran kunde en säker datering av fällningsåret för grantimret inte 
göras. Analysen får därmed bygga på det fåtal prover som kunde tas i furutimmer. Samtliga 
furuprover ger dateringar som ligger inom tidsperioden 1829-1831. Med stor säkerhet har 
timret använts för att bygga ett hus åren 1831-35. Var detta hus uppfördes är inte känt.  
Resultaten stärker misstanken om att huset har flyttats till platsen eftersom det omtalas i 
källmaterialet först under 1860-talets andra hälft.  
 
Vid besiktning av huset antogs att den tillbyggnad av huset som finns mot nordväst skulle ha 
tillkommit i ett senare skede. Resultaten av dendroproverna stärker dock inte den tesen. Enligt 
proverna 12 och 13 är två av de stolpar som utgör tillbyggnadens stomme fällda 1829/30. De 
båda stolparna är dessutom från samma träd. 

Prov 
nr 13 

Prov 
nr 12 

Prov 
nr 17 
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