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1.

INLEDNING
För närvarande pågår en granskning och utvidgning av detaljplanen för Kvarnbackenområdet
dvs. Larsmo kyrkas omgivning. Kulturmiljöutredningen görs i anslutning till planarbetet och syftet är att undersöka planeringsområdet med tanke på kulturmiljön, som omfattar både byggd
miljö och traditionslandskap som är typiska för området. Enstaka kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, helheter och tomter presenteras närmare på objektkorten som medföljer som bilagor
till utredningen.
Syftet med utredningen är att styra detaljplaneprocessen enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning (VAT) så, att bevarandet av den omväxlande karaktären i den nationella kulturmiljön och byggnadstraditionen i området främjas i markanvändningsplanen. Dessutom är
målet att anpassa eventuellt tilläggsbyggande och andra ändringar till kulturmiljöns egenart och
särdrag, eftersom omfattningen och innehållet i bevarandet och förändringarna definieras genom
planeringen.
Undersökningen av områdets kulturhistoriska värden inleddes med en byggnadsinventering, som
genomfördes under tiden november 2016 till januari 2017 av Ramboll Finland Oy. Metoderna och
utgångspunkterna för inventeringen presenteras i nästa kapitel.
Större delen av utredningsområdet består av den byggda kulturmiljön av riksintresse (RKY 2009)
Larsmo kyrka med omgivning (området presenteras i kapitel 5.2).

2.

UTGÅNGSPUNKTER OCH METODIK
Arbetsgrupp:
Kulturmiljöutredningen har sammanställts av arkitekt Stina Karhunmaa, Ramboll Finland Oy.
Dessutom har planläggare Jonas Lindholm, Ramboll Finland Oy, deltagit i värdeklassificeringen av
objekten i byggnadsinventeringen. Diskussioner om innehållet i kulturmiljöutredningen och värdeklassificeringen av inventarieobjekten har även förts med byggnadsforskare Outi Orhanen vid
Österbottens museum.
Utgångspunkter:
Granskningsområdet är enligt den fastställda landskapsplanen för Österbotten ett område med
riksintresse med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. För området finns två detaljplaner
som ska uppdateras, den ena från 1989 och den andra från 2006. I planerna finns både skyddsmärkta byggnader och skyddsmärkta områden.

Område med riksintresse med tanke på kulturmiljön eller landskapsvår-
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den
Beskrivning av märkningen: Märkningen pekar ut värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer av riksintresse.
Planeringsbestämmelse: Planeringen, byggandet och användningen av områdena ska bidra till bevarandet av områdenas kultur- och naturarvsvärden. Den
detaljerade planeringen ska ta hänsyn till landskapsområdenas och de byggda
kulturmiljöernas helheter, karaktär och tidsmässiga skiktning.
Bild 1. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030 (Miljöministeriet fastställde planen 21.12.2010). Området är utmärkt med en svart pil.

Bild 2. Utdrag ur detaljplan för Kvarnbacken (fastställd 1989). Skyddsbeteckningar som använts är sr =
skyddad byggnad samt områdesbeteckning /s = skyddat område.

3

Bild 3. Utdrag ur ändrad detaljplan för Kvarnbacken (fastställd 2006).

Metodik:
Som basmaterial för kulturmiljöutredningen har använts kartor över området, historik, detaljplaner och andra plandokument. Den kulturhistoriska undersökningen av området inleddes med en
byggnadsinventering och en förfrågan om byggnadsinformation. Larsmo kommun skickade ut invånarinformation och förfrågan om byggnadsinformation till markägarna i utredningsområdet i
november 2016. Med hjälp av förfrågan sökte man bland annat få mer information om byggnadernas historia samt gamla bilder.
Efter informationsgivningen gjordes ett fältbesök 29.11.2016, då alla byggnader i området samt
omgivande traditionslandskap fotograferades och nödvändiga uppgifter om byggnaderna och miljön antecknades. Vid inventeringen fördes uppgifter om helheter, tomter och enskilda byggnader
in på byggnadsinventariekort, se bilaga 2 till undersökningsrapporten. Rekommendationer om
skydd av områdeshelheter och byggnader har förts in i undersökningen under de kapitel som beskriver dem. Kulturmiljöutredningen har dessutom undersökt områdets historia och kulturlandskap.

4

3.

UNDERSÖKNINGSOMRÅDE – DEFINITION OCH HISTORIA
Undersökningsområdet omfattar cirka 25,5 ha och ligger i Fagernäs by i omgivningen av Larsmo
kyrka. Detaljplanens preliminära avgränsning/utredningsområde visas nedan med svart gränsdragning.

Bild 4. Gräns för det undersökta området.

Larsmo kom till genom landhöjningen. Ännu för 2000 år bestod hela det nuvarande Larsmo av
havsbotten. Ingen vet exakt när området fick fast bebyggelse, men gissningsvis var det tidigast i
mitten av 1100-talet (Appel, Hans m.fl. 1992, 13). Trakten var vid den tiden mycket glest befolkad. Den största förändringen i boendekulturen skedde på 1500-talet, då man började bygga bostadshusen nära varandra, eftersom jordbruket och boskapsskötseln krävde nära samarbete. Det
syns på den täta bebyggelsen i Fagerudd. Den största förändringen i Kvarnbackenområdet skedde när Larsmo kyrka byggdes 1785–1789. Larsmo kyrka invigdes som ett kapell i Pedersöre
socken 1787. 1864 blev Larsmo en egen församling.
Kyrkans första andliga ledare var kaplanen Anders Ehrström 1785–1806. Ehrström valde att bosätta sig på en stenig sluttning vid stranden till en havsvik. Ehrström förvandlade platsen till en
vacker lustgård, Marieholms prästgård, som är den näst äldsta bevarade gården i området. Vid
Ehrströms ankomst var jordbruket fortfarande en bisyssla och fiske var områdets huvudnäring.
Ehrström var en andlig läromästare, men han lärde även ut jordbruk i Fagernäs by. I prästgårdens drängstuga låg också Finlands första postkontor. Postrutten mellan Jakobstad och Larsmo
öppnades den 1 juli 1890 och sköttes av klockaren som bodde i drängstugan. (Appel, Hans m.fl.
1992, 31–33)
Efter Marieholms prästgård började även Fageruddsområdet vid stranden av viken bebyggas,
sannolikt efter Ehrströms exempel. En småskola byggdes på området 1924. Skolan fungerade
fram till 1948, då den övergick i privat ägo. I avsnitt 5.1 redovisas byggåren för de viktigaste
byggnaderna samt faserna i uppbyggnaden av området.
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Bild 5. Landhöjningen markeras med röd färg. Utredningsområdet markeras med blå cirkel och pil. Ursprunglig bildkälla: Karl-Johan Fagerudd. Larsmo hembygdsförening 2006, 13.

Bild 6. Adolf Sigfrid var postiljon på rutten Jakobstad–Bosund från 1913. Posten delades ut två gånger i
veckan. Källa: (Appel, Hans m.fl. 1992, 32)

4.

KULTURLANDSKAP

4.1

Landskapsstruktur
Landskapsstrukturen består av ett stort centralt område med åkrar vid vars ytterområden bebyggelse har uppstått. Utredningsområdet avgränsas i söder av en havsvik (Fageruddsviken).
Odlingsområdena sträcker sig på vissa ställen mycket nära vattnet, men oftast är de avskilda av
bebyggelse/gårdar. Områdets topografi är omväxlande. Markytan sluttar långsamt uppåt från
havsviken mot norr. I området kan man urskilja tre större höjder eller kullar, som på sin tid har
bedömts som goda platser att bygga på. Den högsta höjden på området är Fageruddsområdet,
där marken som mest höjer sig 9,6 m.ö.h. Larsmo kyrka är byggd på en svagt sluttande höjd
cirka 7 m.ö.h. Den tredje urskiljbara höjden är Marieholms prästgård, där marken som högst är
5,6 m.ö.h.
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Bild 7. Utredningsområdets landskapsstruktur avbildad med terrängskuggning. Odlingsområden visas
med gult, skogs- och gårdsområden med grönt.

4.2

Landskapsbild
Områdets landskapsbild domineras av Larsmo kyrka som ligger på en svagt sluttande höjd. Kyrktornet syns nästan överallt i området. Utsikten förstärks av de vida odlingsområdena runt kyrkan, som är viktiga för landskapsbilden. Odlingsområdena möjliggör vidsträckta vyer, som framhäver det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet. På grund av landhöjningen och skogen i
strandområdet syns vattnet bara nära stranden och från de högst liggande avsatserna. Till exempel från områdets huvudväg (Fagernäsvägen) går det inte att se vattnet.

Bild 8. Stranden av viken.
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Bild 9. Larsmo kyrka. I bakgrunden syns den före detta småskolan.

Bild 10. Marieholms prästgård sedd från kanten av Fageruddsområdet. I bakgrunden syns även Fageruddsviken.
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Bild 11. Flygfoto över utredningsområdet år 2012.

4.3

Landskapets särdrag
Bland landskapets särdrag kan nämnas ovanligt lättobserverade kulturhistoriskt värdefulla helheter samt områdets landskapsmässiga enhetlighet, även om de värdefulla helheterna har sin
egen karaktär. Som landskapsmässiga detaljer kan nämnas den belysta björkallén till Marieholms
prästgård, de höga granarna på kyrkogården samt ekonomibyggnaderna med sina höga stengrunder. Ekonomibyggnaderna längs vägen som går genom det tättbebyggda Fageruddsområdet
samt ekonomibyggnaderna på Marieholms prästgård har höga stengrunder. Värda att notera är
också de täta kvadratiska gårdarna som bildas av byggnaderna i Fagerudd.
De höga stengrunderna i trähusen är med största sannolikhet en följd av händelserna på 1700talet. Under den stora ofredens tid, dvs. det stora nordiska kriget (1700–1721), var det Ryssland
som hade överhöghet över Finland. Ryssarna ockuperade Finland, många hemman ödelades och
bara i Larsmo- och Eugmo dog över 30 människor. På den tiden var skogarna och jordbruket i
Österbotten svårt ansträngda. Till följd av stora ofreden drabbades området av boskapspest, som
också försvårade ett normalt lantbruk. Återuppbyggnaden efter den stora ofreden krävde mycket
trävaror, eftersom timmer ännu på 1700-talet var det främsta byggnadsmaterialet i Finland. För
att spara skog utfärdades 1757 en förordning, där bönderna uppmanades att bygga ladugårdar
av sten. Som kompensation lovade myndigheterna flera decenniers skattebefrielse. Sannolikt till
följd av denna förordning byggdes flera ladugårdar med höga stengrunder i Kvarnbackenområdet. (Larsmo hembygdsförening 2006, 56–57)
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Bild 12. i bilden har landskapets särdrag illustrerats.

Bild 13. Den belysta björkallén till Marieholms prästgård.
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Bild 14. Höga stengrunder i Fagerudd.

Bild 15. Kvadratisk gård bildad av fyra huvudbyggnader i Fageruddsområdet. Byggnadsnummer 48, 49,
415 och 411 i byggnadsinventeringen.

4.4

Rekommendationer
De viktigaste särdragen i landskapet bör skyddas med noggrannare byggnadsspecifika märkningar. Rekommendationer för byggnadsspecifik märkning visas i objektkorten som finns som bilaga
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till utredningen. Dessutom bör områden som är värdefulla för bybilden beaktas. Även björkallén
bör beaktas i planen.

5.

BEBYGGD MILJÖ

5.1

Allmänt
Kvarnbacken är ett ovanligt enhetligt område som väl har lyckats bevara sin kulturhistoriskt värdefulla karaktär. Större delen av området består av byggd kulturmiljö av riksintresse och de
flesta av de värdefulla byggnaderna skyddas redan genom detaljplanen från 1989.
Det äldsta byggnadsbeståndet i området är från 1700-talet, då Larsmo kyrka byggdes. Bara en
av gårdarna i området (inventeringsområdeshelhet nr 1) var byggd innan kyrkan färdigställdes.
Områdets historiska byggnadsbestånd har utökats i början av 1800-talet. På Fagernäsvägen finns
en byggnad från 1950-talet. I området finns dessutom tre huvudbyggnader från 1970–1980talet, som inte smälter in särskilt väl i den kulturhistoriskt värdefulla landskapsbilden. Den nyaste
byggnaden i området är Larsmo församlingshem, som byggdes 2008. Nybygget har på ett bra
sätt anpassats till det kulturhistoriskt värdefulla området. De värdefulla områdeshelheterna beskrivs närmare i efterföljande avsnitt.
Huvudbyggnaderna i området är i allmänhet i gott skick och de har i någon mån varit föremål för
ändrings- och reparationsåtgärder. De värdefulla ekonomibyggnaderna har å sin sida ovanligt väl
bevarat sin ursprungliga form och är därför särskilt beaktansvärda. Som helhet har områdets
byggnadsbestånd bevarat sitt värde väl.

Figur 16 Byggtidpunkter för huvudbyggnader i området. Det äldre byggnadsbeståndet markeras med
varma toner och nyare byggnader med grön ton.

5.2

Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009) – Larsmo kyrka med omgivning
Nästan hela utredningsområdet består av byggd kulturmiljö av riksintresse. Inom området av
riksintresse ligger bland annat Fageruddsområdet, Marieholms prästgård och kyrkans omgivning.
I Museiverkets registerportal beskrivs området så här:
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Omgivningen runt Larsmo kyrka är en ovanligt välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som
grundades i slutet av 1700-talet i den inre skärgården i Österbotten. Kyrkan som påminner om
Adolf Fredriks kyrka i Stockholm är ett arkitekturhistoriskt betydelsefullt exempel på hur byggmästaren Jacob Rijf anpassade den akademiska arkitekturens barockklassicistiska formspråk till
den stockvirkesteknik som han behärskade.
Larsmo kyrka, det tätt bebyggda Fagerudd sydost om kyrkan samt byggnadsgruppen vid Marieholms prästgård är belägna på östra sidan av Larsmo ö, på Fageruddsvikens strand som skyddas
av Söderholmen.
Landskapet domineras av korskyrkan som är byggd av trä. Kyrkan har inte utsatts för några
större förändringar. På Fageruddsvikens strand, söder om kyrkan, ligger Marieholms prästgård,
varifrån man har fri utsikt mot kyrkan. Prästgårdens huvudbyggnad med sina oktogonala verandor har anor från slutet av 1800-talet. Till prästgården hör ett f.d. stall, en ladugård, ett utedass,
en lekstuga samt en drängstuga som fungerar som pastorskansli.
Omedelbart öster om kyrkan invid havsviken ligger en grupp lantgårdar, av vilka fyra har varit
kyrkobyns stamhus, vilka besparats från markskiften. Husen ligger vid landsvägen som leder
förbi kyrkan så att mangårdsbyggnaderna står i en rad på tomternas övre del och ekonomibyggnaderna bildar sidogränser mot landsvägen. Byggnaderna ligger tätt intill varandra på smala
tomter som i sektorer fortsätter som åkrar mot söder och mot havsviken.
Kyrkan är en korskyrka med olika långa korsarmar samt med avfasade inre hörn. I mitten av det
i korsarmarnas ändor valmade spåntaket reser sig ett oktogonalt mittorn, där klockorna har placerats, stående på en fyrkantig bas. Mittornet fungerar även som klockstapel. Kyrksalens väggar
är indelade med parvis stående toskanska pilastrar. Dessa bär den kraftigt utstående balken,
vars frisdel är slät. De traditionella bindbjälkarna har utelämnats och de inre hörnen har gjorts av
dubbla stockväggar. I korsmitten finns en mellantakskupol i form av en kalott. I mitten av kupolen finns en rundel med en förgylld sol. Altaruppsatsen och predikstolen tillhör även kyrkans ursprungliga fasta inredning. I fönstren har de blyinfattade små glasrutorna bevarats.
Objekt i området är kyrka, by, prästgård, bondgård, väg
Källa: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1654
Besökt 15.3.2017

Bild 17 Larsmo kyrka med omgivning. RKY 2009-objektet avgränsat med blått.
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Bild 18. Larsmo kyrka med omgivning. Larsmo kyrka dominerar det omgivande åkerlandskapet. På bilden syns även Fageruddsområdet. Bild © MV/BHA Hannu Puurunen 1973.

5.2.1 Rekommendationer
För den byggda kulturmiljön av riksintresse rekommenderas områdesspecifik märkning, som tar
hänsyn till områdets kulturhistoriskt värdefulla karaktär. Vid åtgärder som berör byggnader/gårdar/områdeshelheter och miljön på området ska deras kulturhistoriskt värdefulla karaktär
beaktas. Vid nybyggnation och reparation ska byggnaderna anpassas till landskapet och områdets helhet. Vid byggnadsinventeringar har byggd kulturmiljö av riksintresse angetts med märkningen sk-1.

5.3

Lokalt värdefulla helheter
Enligt den gamla inventeringen RKY 1993 ingår Larsmo kyrka med omgivning enligt Österbottens
landskapsplan 2030 i ett område med riksintresse med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Området har i det nya RKY-urvalet blivit ett område med lokalt intresse. Lokalt värdefull
miljö visas med rött i nedanstående bild.
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Bild 19. Nuvarande RKY 2009 avgränsning (riksintresse) i blått och gamla RKY 1993 avgränsning (lokalt
intresse) i rött. Dessutom visas gränsen för planeringsområdet med svart.

5.3.1 Rekommendationer
Helheter med lokalt intresse behöver ingen särskild märkning i detaljplanen.

5.4

Gårdar som är värdefulla för bybilden/landskapet
I planeringsområdet har identifierats två gårdar som är värdefulla för bybilden/landskapet och
som inte ingår i byggd kulturmiljö av riksintresse:



en gård på Marieholmsvägen (inventeringsområdeshelhet nr 6) samt
den före detta småskolans gård (inventeringsområdeshelhet nr 8)

Områdena beskrivs närmare i bilagda byggnadsinventering.
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Bild 20. Gårdar som är värdefulla för bybilden och/eller landskapet är tonade med violett.

Bild 21. Gård på Marieholmsvägen.
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Bild 22. Före detta småskolans gård.

5.4.1 Rekommendationer
Gårdar som är värdefulla för bybilden och/eller landskapet rekommenderas få områdesspecifik
märkning, som tar hänsyn de historiska särdragen i miljön. Vid nybyggnation och reparation ska
byggnaderna anpassas till landskapet och den byggda miljön. I byggnadsinventeringen har gårdar som är värdefulla för bybilden och/eller landskapet angetts med märkningen /s.

5.5

Kulturhistoriskt värdefulla enskilda byggnader
Objekten presenteras på objektkorten som finns som bilaga till utredningen.
De




enskilda byggnaderna har bedömts som
byggnadshistoriskt värdefull,
historiskt värdefull och/eller
miljömässigt värdefull (värdefull för landskapet).

Större delen av det gamla byggnadsbeståndet är byggnadshistoriskt värdefullt. Det finns gott om
historiska värden i utredningsområdet.

Bild 23. Den äldsta gården i Fagerudd från 1700-talets slut.
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På objektkorten presenteras och numreras gård/områdeshelhet samt byggnader inom områdeshelheten enligt vidstående karta:

Bild 24. Inventerade områden och byggnader med nummer.
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Enskilda byggnader med skyddsrekommendation presenteras på vidstående bild:

Bild 25. Värdefulla byggnader med skyddsrekommendation visas med fuxiarött på kartan.

Bild 26. Värdefullt byggnadsbestånd i Fageruddsområdet.

5.5.1 Rekommendationer
Byggnadshistoriskt/historiskt/landskapsmässigt viktiga byggnader rekommenderas bli skyddade.
Reparations- eller ändringsarbeten i skyddade byggnader ska utföras på ett sådant sätt, att
byggnadernas kulturhistoriska värden bevaras och deras historiska särdrag återställs. I synnerhet
vid fasadreparationer ska ursprungliga material eller motsvarande användas. Dörr- och föns-
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teröppningar ska ha sin ursprungliga form och fördelning. Även yttertaket bör motsvara den ursprungliga formen. För betydande förändrings- och reparationsprojekt ska museiverkets utlåtande inhämtas. I byggnadsinventeringen har byggnadshistoriskt/historiskt/landskapsmässigt
viktiga byggnader angetts med märkningen sr.
Enligt kyrkolagen ska alla kyrkliga byggnader som är uppförda före 1917 vara skyddade. I byggnadsinventeringen anges Larsmo skyddade kyrka med märkningen srk-1.

6.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Som tidigare nämnts är Kvarnbacken ett ovanligt enhetligt område som väl har bevarat sin kulturhistoriskt värdefulla karaktär, även om enstaka byggnader i någon mån varit föremål för ändrings- och reparationsåtgärder. De viktigaste värdena i området hör samman med den byggda
kulturmiljön av riksintresse (RKY) Larsmo kyrka med omgivning. Larsmo kyrka dominerar det
omgivande landskapet och har upplevt ovanligt få ändringar. Särskilt beaktansvärda enstaka
byggnader med byggnadshistoriskt värde i området är de välbevarade ladugårdarna och övriga
ekonomibyggnader med höga stengrunder.
Områdesspecifika skyddsmärkningar rekommenderas för den byggda kulturmiljön av riksintresse
(RKY) Larsmo kyrka med omgivning samt två utanför områdesgränsen liggande gårdar som är
värdefulla för bybilden och/eller landskapet (områdeshelheter nr 5 och 6 i byggnadsinventeringen).
Större delen av de skyddade enstaka byggnaderna i de uppdaterade detaljplanerna behåller sin
skyddsmärkning. En av byggnaderna rekommenderas få en lägre skyddsnivå på grund av byggnadens dåliga skick (byggnad nr 421), men byggnaden bör ändå bevaras. Fyra byggnader rekommenderas få en högre skyddsmärkning; en 1950-talsbyggnad (byggnad nr 31) och ett nuvarande fritidshus från 1800-talet (byggnad nr 61) samt gårdsbyggnader till detta (byggnad nr 62
och 63). Dessutom rekommenderas att den landskapsmässigt värdefulla björkallén på Marieholmsvägen beaktas i planen.
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