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Arkitekten till Larsmo kommungård var Veikko Nortomaa.
När han ritade huset på 1954 jobbade han för
”Maaseudun keskusrakennustoimisto Oy” som idag är
FCG. Huset har använts förutom kommunkansli som;
rådgivningsbyrå, bibliotek, bank, bostäder. Dessutom har
brandkåren under hela tiden haft utrymmen i fastigheten.
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1. INLEDNING
En kartering över byggnader och kulturområden i Larsmo by, Larsmo kommun utförd
sommaren 2009. Karteringen utfördes med tanke på en planering av området, särskilt med
tanke på Norra Larsmovägen, Nya Kackurvägen och Fagernäsvägen.
Målsättningen med arbetet var att kartlägga förekomsten av gamla byggnader och kulturmiljöer
inom undersökningsområdet.
2. BAKGRUND OCH METODIK
Som grund för arbetet stod den byggnadsdokumentation som finns inom kommunen och
böckerna ”Med larsmo i sikte”, ”Larsmo "Svenska Österbottens bebyggelse 1965" (red. R.
Lessing) samt ”Larsmo från istid till nutid” utgiven av Larsmo hembygdsförening.
Karteringen gick till på så sätt att alla hus på området fotograferades digitalt, exakta läget
utprickades och basuppgifter sammanställdes i en databas. I samband med dokumenteringen
gjordes också en översiktlig bedömning av byggnadernas byggnadshistoriska, historiska och
miljömässiga värde.
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3. KULTURMILJÖER, FÖRKLARINGAR OCH REKOMMENDATIONER
Undersökningsområdet i Larsmo innehåller inga egentliga kulturområden som kunde beaktas i
samband med planeringen av området, dock kunde man med beteckning för vissa byggnader
använda (---sr-1---).
3.1 OMRÅDEN SOM KUNDE BEAKTAS I PLANERINGEN,
REKOMMENDATIONER
Inom undersökningsområdet finns fem områden med äldre byggnader.
På dessa områden finns gamla bostadshusmiljöer, läge framgår ur kartbilden.
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Figur 1.

På området finns en gamla bostadshusmiljön med dess tillhörande ekonomiebyggnader.
Bostadshuset är en för österbotten typisk bondstuga i 1½-plan.
1. Användning i dag: Bostad
2. Sockel: Ursprunglig natursten.
3. Stommaterial/ fasad: Trä-Stock/ vertikal råspontpanel.
4. Tak: Sadeltak med tegelpannor.
5. Fönster: Ursprungliga.
6. Byggnadens skick/ bevarings möjlighet: Gott skick med goda bevarings möjligheter.
Byggnadens historia: Bostadsbyggnaden troligen byggd på plats 1920-talet. Tyvärr har man
gjort en till byggnad vid modernisering på 1970-talet.
Närmiljö: Intill byggnaden löper Norra Larsmovägen, men trots detta har man lyckats
bevara en genuin miljö med tillhörande småa uthusbyggnader.
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Figur 2.

På området finns en gamla bod.
Boden är inte en typisk Österbottnisk bod eftersom den har brädbeslåning.
1. Användning i dag: Förvaring
2. Sockel: Natursten.
3. Stommaterial/ fasad: Trä-Stock/ vertikal råspontpanel.
4. Tak: Sadeltak med relativt nytt plåttak.
5. Fönster: 6. Byggnadens skick/ bevaringmöjlighet: Relativt gott skick med goda bevarings
möjligheter.
Byggnadens historia: Boden troligen byggd på plats runt 1920-talet.
Närmiljö: Intill byggnaden ligger en nybygd förrådsbyggnad och byggnaden ligger på en
planerad bostadstomt mitt i ett bostadshus kvarter, bodsbyggnaden kunde bevars som förråd.
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Figur 3

På området finns den gamla marthagården med dess tillhörande ekonomiebyggnader.
Marthagården är byggd i 1½-plan. Användes ursprungligen som lanthandel.
1. Användning i dag: Martahgård/ Samlingslokal
2. Sockel: Ursprunglig natursten med plåtfodring.
3. Stommaterial/ fasad: Trä-Stock/ vertikal råspontpanel.
4. Tak: Sadeltak med plåt.
5. Fönster: Ursprungliga.
6. Byggnadens skick/ bevarings möjlighet: Gott skick med goda bevarings möjligheter.
Byggnadens historia: Handelsmannen Johan Strömsholm uppförde byggnaden 1877-1878
på denna plats, därefter användes byggnaden som cafè och för Marthaverksamheten började
byggnaden användas först på 60-talet. Hustet har byggts ut med den del som står mot
landsvägen, utbyggnaden går helt i samma stil. På tomten finns även en tillhörande
ved/förrådsbyggnad.
Närmiljö: alldeles intill byggnaden löper Norra Larsmovägen och användningen av
byggnaden är därför svår.

Dagens Larsmo lanthandel på Kackurvägen 1 startade strax efter kriget och har byggts ut
och om under årens gång.
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Figur 4.

På området finns Kyrkans Ungdoms bönehus och på tomten bredvid denna missionsstugan med
en tillhörande förrådsbyggnad, före detta bostadshus.
Församlingsgården 1 3/4 dels plan.
1. Användning i dag: Församlingens samlingslokal
2. Sockel: Ursprunglig natursten.
3. Stommaterial/ fasad: Trä-troligen stock/ vertikal råspontpanel.
4. Tak: Mansardtak med plåt.
5. Fönster: Ursprungliga.
6. Byggnadens skick/ bevarings möjlighet: Gott skick med goda bevarings möjligheter.
Byggnadens historia: Församlingen byggde huset på talko på denna plats 1930.
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På tomten bredvid.
Missionsstugan är byggd i 1½-plan .
1. Användning i dag: Samlingslokal
2. Sockel: Ursprunglig natursten i got skick.
3. Stommaterial/ fasad: Trä-Stock/ vertikal råspontpanel.
4. Tak: Sadeltak med plåt.
5. Fönster: Ursprungliga.
6. Byggnadens skick/ bevarings möjlighet: Gott skick med goda bevarings möjligheter.
Byggnadens historia: Huset byggdes som bostadshus på 1930-talet och var bebott ännu på
1990-talet. Eter att församlingen fick byggnaden i sin ägo gjordes en grundlig ytrenovering
på insidan men utsidan är väl bevarad.
Närmiljö: Byggnaderna finns i korsningen, Norra Larsmovägen och Fagernäsvägen där de
bevarats i en rätt lugn miljö, byggnaderna är värdefulla med tanke på deras ålder och att
deras utsida är välbevarade.
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Figur 5.

På området finns Holms gamla folkskola, i dag Björkbo. Wilhelm Schalin verkade som präst i
Larsmo i slutet av 1800-talet och bidrog till att den första folkskolan grundades i Larsmo
1875 dock inte på denna plats. Folkskolan/ Björkbo är byggd i 2-plan.
1. Användning i dag: Fastighets Ab Larsmo Bostäder och Larsmo kommun äger
byggnaden och den består idag av hyresbostäder.
2. Sockel: Ursprunglig natursten.
3. Stommaterial/ fasad: Trä-Stock/ vertikal råspontpanel.
4. Tak: Sadeltak med plåt.
5. Fönster: Till största delen ursprungliga.
6. Byggnadens skick/ bevarings möjlighet: Gott skick med goda bevarings möjligheter.
Byggnadens historia: Byggdes som folkskola i Fagernäs, flyttades och förstorades på
denna plats 1905.
Närmiljö: Byggnaden finns uppefter Fagernäsvägen och har en tomt med stora gröna ytor
samt minnessten ”för frihet och fosterland.
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Holm nya skola togs i bruk 1978 på sin nuvarande plats och en nyinvigning av Holm skola
hölls den 14 januari 2009 med bla Stefan Wallin såsom talare.

Larsmos historia
Larsmo kommun grundades år 1867. Skärgårdskommunen Larsmo ligger lämpligt till
mellan städerna Jakobstad i söder och Karleby i norr. Som en livgivande pulsåder drar de sju
broarnas väg genom Larsmo och förbinder kommunen med omvärlden. Larsmo kommun
utgörs av en arkipelag bestående av omkring 360 öar, holmar och skär. De största öarna
heter Larsmo och Eugmo. Större centra är Risö, Holm, Eugmo och Bosund. Kommunens
landareal är 142,36 km² och strandlinjens längd är ca 500 km.
Under 1990-talets senare del har näringslivet i Larsmo genomgått en kraftig
strukturomvandling. De traditionella näringarna, fiske och jordbruk, har minskat i betydelse
till förmån för småindustri och service. Båtindustrin är viktig i Larsmo. En stor del av
kommunens befolkning pendlar till arbetsplatser i grannkommunerna.
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4. EXEMPEL PÅ VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH INTRESSANTA MILJÖER I
LARSMO BY.
Inom undersökningsområdet finns ett antal värdefulla byggnader som kunde beaktas i
planeringen. Dylika byggnader kunde erhålla beteckningen SR-1 i planeringen. SR-1 förklaras
på så sätt att man varken får riva eller göra sådana förändringar på byggnadernas fasader, som
skulle kraftigt försämra deras kulturhistoriska och arkitektoniska värde. SR-1 beteckningen
används vid detaljplanering av olika områden och museiverket är i slutändan den myndighet
som rådfrågas vid dylika ärenden. Utgående från de erfarenheter jag har av museiverkets
rekommendationer har jag sammanställt en lista över de hus som vid en detaljplanering skulle
erhålla SR-1 status.

Tabell 1. De byggnader som troligen erhåller SR-1 märkning i alfabetisk ordning utgående
från byggnadens adress: Nyholm RNr 5:173, , Bastugränden 7, 68570 Larsmo, , Rivägen 2, 68570 Larsmo, ,
Nordanåvägen 209, 68930 Purmo, , Storströmsvägen 20A 12, 68580 Furuholmen,

Nummer

Byggandens adress:

Ägare:

Byggår:

Rivägen 2

Siv-Britt Saarman, Ingeborg

1908

baskart.
1.

Slussnäs, Karita Sundqvist och
Viola Sundqvist.

2.

Rivägen 8

Magnus Saarman

1920

3.

Södra Larsmovägen 79

Martha föreningen

1919

4.

Fagernäsvägen 8

Larsmo församling/

1920

pastorskansliet
5.

Fagernäsvägen

Larsmo kommun

1920

Totalt fann jag 6 byggnader som troligen skulle erhålla SR-1 beteckning av museiverket. De
övriga husen är byggda på 70-talet eller senare och har inget kulturhistoriskt värde.
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5. SLUTLEDNING
Inom undersökningsområdet i Larsmo/ Holm finns det inte många välbevarade byggnader som
är byggda före 1945 och inga större områden värda att bevara eller utveckla. Området kring
gamla folkskolan som idag är hyreslägenheter ger dock en lugn och genuin känsla. Larsmo
församling byggnader i korsningen Norra Larsmovägen / Fagernäsvägen är väl bevarade, men
miljön är inte direkt inbjudande.
Huset på Rivägen 2 har tyvärr ändrat karaktär när pannrum som byggts i samband med att man
gjorde om uppvärmningen i huset har inte anpassats till den ursprungliga byggnaden, men
miljön i övrigt kring byggnaden är genuin.
När centralvärme installerades och byggdes under den tiden fanns inte varken museiverk eller
byggandsinspektörer som upplyste dem om hur de skulle anpassa tillbygganden till den
befintliga byggnaden.
De byggnader som bevarats i ursprungligt skick är kulturarv som bör bevaras för eftervärden
även i fortsättningen och ägaren bör kunna erhålla bidrag för att underhåll och reparation av
byggnaderna.

