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Kalmar läns museums bebyggelseenhet

Kalmar läns museums bebyggelseenhet utför antikvarisk medverkan vid 
förändringar och renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/
bebyggelsemiljöer. Flera medarbetare är också certifierade som sakkunnig 
kontrollant av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. 

Kalmar läns museum kan även erbjuda expertis inom exempelvis land- och 
marinarkeologi, konservering och kulturmiljöpedagogik. 

www.kalmarlansmuseum.se

KUL-kontroll – vad är det?

Den nya Plan- och Bygglagen (PBL) började gälla den 2 maj 2011. Sakkun-
nig kontroll av kulturvärden s.k. KUL-kontroll grundar sig i Boverkets 
föreskrift BFS 2011:15 KUL 2 och är tillämpbar för de villkor som ställs om 
antikvarisk medverkan. 

Antikvarisk medverkan genom KUL-kontroll verifierar att samhällets krav 
om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses. I byggprocessen tillför anti-
kvarien kunskap om de kulturhistoriska värdena och hur de tar sig uttryck i 
det enskilda objektet.
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Inledning

För Timmernabbens äldre delar finns en sär-
skild kulturhistorisk utredning, utförd av Kal-
mar läns museum år 1983. Rapporten beskri-
ver att karaktäristiskt för Timmernabben är 
den småskaliga bebyggelsen från sent 1800-tal 
och sekelskiftet 1900 som ligger koncentrerad 
på åsen längs gamla Strandavägens sträckning. 
Timmernabben utmärks av vissa förtätningar 
inom äldre bostadsdelar längs åsen samt nya 
utbyggnadsområden nordväst och sydväst om 
samhället. Det centrala Timmernabben har be-
varat sin ursprungliga karaktär av ett mindre 
kust- och sjöfartssamhälle. Gabriel Keramik- 
Fajansfabriken ingår i ett av de områden som 
Kalmar läns museum utpekar som kulturhisto-
riskt värdefullt.

Gabriel Keramik beskrivs i ”Mönsterås 
kommuns industriarv”, industriarvsprojektet, 
utfört av Kalmar läns museum 2005. Industrin 
med en obruten keramisk tradition på platsen 
från 1850-talet beskrivs som en kulturhistoriskt 
värdefull miljö och en av de mest intressanta in-
dustrihistoriska miljöerna i kommunen. 

Nuvarande detaljplan över Timmernabbens 
centrala delar är från 1960. Här är tomten 
utmärkt med J- område för industriändamål. 
Inga byggnader är skyddade med q eller Q.

I Mönsterås kommuns översiktsplan om-
nämns Timmernabben som ett område med 
historiska värden. Gabriel Keramiks tomt lig-
ger inom ett område där kulturvärden priori-
teras. 

Uppdragets bakgrund
Kalmar läns museum har fått i uppdrag från 
Gabriel Keramik AB att utföra en bebyggelse-
historisk utredning av den aktuella fastigheten. 
Utredningens syfte är att beskriva och bedöma 
byggnadernas eventuella kulturhistoriska vär-
den och att fungera som ett underlag i planear-
betet. Kvarnen och disponentbostaden har inte 
besiktigats invändigt.

Områdesbeskrivning 
Timmernabbens samhälle är beläget vid Kal-
marsund söder om Mönsterås. Fastigheten 
ligger centralt i Timmernabben, öster om den 
gamla landsvägen, Strandavägen. Tomten har 
flera olika byggnader, som har tillkommit vid 
olika tidpunkter. Mest utmärkande är väder-
kvarnen.

Aktuell skyddsstatus
Timmernabben är utpekat i Mönsterås Kom-
muns Kulturminnesvårdsprogram, område 
nummer 16.27. Här beskrivs orten som kom-
munens mest utpräglade kustsamhälle. Gabriel 
Keramik är samhällets enda industri av större 
omfattning och är kommunens äldsta i drift 
varande industri. Väderkvarnen är samhällets 
mest iögonfallande byggnadsprofil. I Kultur-
miljövårdsprogrammets åtgärdsdel står att 
samhällets särart bör bevaras. Ny bebyggelse 
inom äldre områden bör noga anpassas till be-
fintlig bebyggelse och tomtstruktur. 
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Planritning till en fabrik för tillverkning av Fajans, stenkärl etc Timmernabben november 1859.
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1857 startade han trävaruaffär och skepps-
varv. År 1859 startade Henrik Hammer Till-
linge Fayennce & Terracotta Fabrique. 

Leran hämtades från Bornholm och togs 
iland via den egna hamnen i Timmernabben. 
Bränsle fick man från sågverkens avfall. Han 
uppförde den s.k. Hammerska fastigheten, ett 
bostadshus med uthus strax öster om fajansfa-
briken, Nyemåla 3:8. Keramiker Carl Dam och 
Lars Jörgensen gick in som delägare och drifts-
ledare i företaget. Flera skickliga yrkesmän flyt-
tade hit från Bornholm. Även Lagmannen J.P 
Berg på Råsnäs och konsul P. Deurell var delä-
gare i förtaget som visade sig vara lönsamt, vil-
ket ledde till utvidgningar. Man byggde en fili-
alfabrik i Oskarshamn år 1863 ”Oscarshamns 
Fayence Fabrique”. Flera personer gick in som 
delägare. År 1865 byggde företaget en större 
fabrik i Timmernabben kallad ”Tillinge nya 
fabrik”. 1874 lades fabriken i Oskarshamn ner. 

De varor som framställdes gick huvudsakli-
gen till grossister i olika delar av landet. Mindre 
partier uppköptes av kringresande försäljare.

Omkring år 1905 tog sonen Harald Ham-
mer över ansvaret för fabriken. Med honom 
förändrades och moderniserades keramiksor-
timentet med nya modeller och glasyrer. Före-
taget anställde gipsgjutare och började tillverk-
ning av gipsprodukter. Mellan åren 1917-19 
hölls fabriken utarrenderad. År 1924 begärdes 
företaget i konkurs. 

Historik

Timmernabben
Timmernabben är Mönsterås kommuns mest 
utpräglade kustsamhälle. Det växte upp om-
kring byarna Nyemålas och Gissemålas lasta-
geplatser/utskeppningsbryggor. Nyemåla bys 
hamnläge hette Timmernabben och Gissemå-
las Tillingenabben. Timmernabben är känt se-
dan 1700-talet som varvsort och exporthamn 
för traktens virke. Vid mitten av 1800-talet 
började orten växa till och blev snart ett helt 
samhälle med bostadsbebyggelsen koncen-
trerad utmed den gamla landsvägen genom 
Timmernabben. Den största förklaringen till 
ortens snabba expansion var etableringen av 
omfattande varvsverksamhet, sågverksindu-
stri, rederiverksamhet och trävaruexport.

Varvsrörelsen etablerades i större skala om-
kring 1840 och fortgick i cirka 80 år till år 1921 
då det sista fartyg som byggdes i kommunen 
färdigställdes. 

Timmernabben har också en lång tradition 
som semesterort.

Gabriel Keramik
Under 1850-talet kom Henrik Lorenzen Ham-
mer till Timmernabben från Bornholm. Han 
köpte ett större område i Nyemåla by nr. 3, kallat 
Sjöhorvan. Denna tomt kom att innefatta hans 
egen bostadstomt, nuvarande Nyemåla 3:8 
och fabrikstomten, nuvarande Nyemåla 3:125. 



Gabriel Keramik • Kalmar läns museumGabriel Keramik • Kalmar läns museum

10

des med moderna byggnader och tidsenliga 
maskiner och ugnar. Gabriel Burmeister ledde 
förtaget till 1940-talet då hans söner övertog 
ledarskapet. Under 1940-talet byggdes kon-
torsdelen. På 1950-talet expanderade tillverk-
ningen av framför allt blomkrukor. År 1953 
byggs längan som kallas ”Korea” efter Korea-
kriget som avslutas år 1953. 

Sedan 1984 leds företaget av tredje genera-
tionen Burmeister som även startat en tillverk-
ning av specialkakel för kakelugnsindustrin och 
tillverkning av kakelugnar. År 1985 påbörjades 
kakeltillverkningen och området byggs till med 
en länga för detta.

År 1925 såldes fabriken till konstnären och 
grafikern Gabriel Burmeister som startade 
”Gabriel Fajans Verken”. Han hade tidigare 
bl.a. varit konstnärlig ledare för Upsala-Ekeby 
AB och Bobergs Fajansfabrik i Gävle. Dekora-
tören Hjalmar Dahl följde med till Timmernab-
ben från Bobergs Fajansfabrik. 

År 1930 totalförstördes lokalerna av en 
brand, endast kvarnen klarade sig. Fabrikslo-
kalerna byggdes upp igen. Under 1930-talets 
början byggdes disponentbostaden med träd-
gårdsanläggning. År 1939 brann fabriken ner 
en andra gång, även nu klarade sig kvarnen. 
Åter igen byggdes fabriken upp och utvidga-

Karta över Nyemåla 3 från 1929.
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Flygbild över området från 1964.

Flygbild över området från 1935.
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Byggnadshistorik och beskrivningar

Väderkvarnen
Nybyggnadsår: 1850-talet
Ombyggnadsår: 1865 och 1900-talets se-
nare del då kvarnen byggdes om till bostad
Ansvarig för arbetet: Stig-Olof Burmeister 
inredde lägenhet med mera
Ursprunglig funktion: Väderdrift av cirkel-
såg
Stomme: Korsvirke och Trä

Väderkvarnen byggdes först på Hammers varv 
på Näsholm i Timmernabben på 1850-talet för 
att driva en cirkelsåg. År 1865 flyttades den 
till fajansfabriken och konstruerades om för att 
bl.a. pumpa upp vatten från den brunn den är 
uppförd över, mala lera och att blanda lera med 
vatten. Kvarnen är ett exempel på Hammers 
uppfinnarsnille med bl.a. ett sinnrikt system 
av dubbla vingar. Under 1900-talets senare del 
genomfördes en genomgripande renovering 
och invändig ombyggnad då bl.a. all invändig 
mekanik togs bort, boendeutrymmen inred-
des, och fasader kläddes med skivmaterial.

Väderkvarnen är idag den äldsta byggnaden 
på fastigheten. Den har kvar delar av den ur-
sprungliga exteriören, sin form och volym från 
1800-talet. 

Kvarnen är byggd som en s.k. Holländare, 
eller hättkvarn med den översta delen av kvarn-
huset, toppkupolen, vridbar. Kvarnen har en 
nedre våning i synligt korsvirke och tak med 
enkupigt tegel. Andra våningen har en fasadbe-

Nedan följer byggnadsbeskrivningar och värderingar av byggnaderna på fastigheten Nyemåla 
3:125 samt antikvariska rekommendationer för varje byggnad.

Äldre bild på kvarnen.

klädnad med träspån. Överdelen är en träkon-
struktion beklädd med fjälliknande takskivor 
av asfaltsboard. Den kupolformade hättan är 
täckt med fjälliknande takskivor av asfalts-
board.
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Värdefulla karaktärsdrag:

Exteriör
• Bevarad stomme, byggnadselement, vingar 
och stöttor.

Bebyggelsehistoriska värden
Kvarnen bedöms ha ett högt bebyggelsehisto-
riskt värde. 

Kvarnen är uppförd då Timmernabben hade 
en omfattande varsverksamhet och sågverksin-
dustri. Den har industrihistoriskt värde. Kvar-
nen hade en viktig praktisk funktion i den ti-
diga keramikindustrin och den utgör det mest 
markanta inslaget i samhällsbilden.

Denna typ av holländarkvarnar är ovanliga 
i Småland. Byggnaden har en nedre våning i 
korsvirke. Korsvirkeshus är också ovanliga i 
Småland.  Kvarnen är intressant ur ett bygg-
nadshistoriskt avseende. 

Ur ett lokalhistoriskt perspektiv berättar 
kvarnen om Timmernabbens historia. 

Antikvariska rekommendationer
Kvarnen bör betraktas som en särskilt värde-
full byggnad enligt Plan- och Bygglagen 8 kap. 
13 § och vara försedd med skyddsbestämmel-
ser (q) som skyddar mot rivning och exteriör 
förvanskning. Kvarnen idag.
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Kontorsbyggnaden
Nybyggnadsår: 1940-talets slut
Ombyggnadsår: -
Arkitekt: Stig-Olof Burmeister
Ursprunglig funktion: Byggt som kontor
Stomme: Murad och putsad stomme. Plant 
tak och källare under.

Kontoret tillkom vid 1940-talets slut och rita-
des förmodligen av Stig-Olof Burmaister. Den 
är uppförd i suterräng med garage. Kontors-
byggnaden inrymmer kapprum, reception, 
foajé och flera kontorsrum. Den är byggd i en 
våning med platt tak. En invändig trappa le-
der upp till vattenspel, sammanträdeslokal och 
förbindelse med fabrikslängan från 1932. 

Kontoret har en förenklad putsarkitektur 
med markerat entréparti och kraftigt skärm-
tak.

Kontoret har kvar den ursprungliga exteri-
ören, interiören och byggnadsdetaljer såsom 
fönster, receptionsdisk och dörrar. 

Värdefulla karaktärsdrag:

Exteriör
• Bevarade, tidstypiska och arkitektoniskt 
genomarbetade fasader med fönster, ytterdörr, 
puts, entréparti och skärmtak i originalutfö-
rande.

Interiör
• Bevarade, tidstypiska och arkitektoniskt ge-
nomarbetade utrymmen och detaljer. Planlös-
ning, kapprum, foajé, kontorsrum, dörrar, re-
ception, trappa med räcke, kolonner, belysning 
och golvbeläggning.

Bebyggelsehistoriska värden
Kontoret bedöms ha ett högt bebyggelsehisto-
riskt värde. 

Byggnaden har ett tydligt lokalhistoriskt 
och industrihistoriskt värde. Kontoret är upp-
fört på 1940-talet då ett generationsskifte ägde 
rum. Kontorsbyggnaden har alltid haft en vik-

Kontorets exteriör mot väster
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Kontorets entréparti.

Kontorets exteriör mot söder, garage och trappa.
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Kapprum.

Foajé.
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tig funktion i industrimiljön. Ur ett lokalhisto-
riskt perspektiv berättar kontoret om Gabriel-
verkens och Timmernabbens historia. 

Kontoret har ett funktionalistiskt formspråk 
med höga arkitektoniska gestaltningsvärden i 
helheten och i detaljer både exteriört och in-
teriört. 

Antikvariska rekommendationer
Kontoret bör betraktas som en särskilt värde-
full byggnad enligt Plan- och Bygglagen 8 kap. 
13 § och vara försedd med skyddsbestämmel-
ser (q) som skyddar mot rivning och exteriör 
samt interiör förvanskning. 

Reception.

Springbrunn.
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Disponentbostaden
Nybyggnadsår: 1930-talets början
Ursprunglig funktion: Disponentbostad
Stomme: Murad och putsad stomme

Disponentbostaden tillkom vid 1930-talets 
början, då anläggningen byggdes upp igen 
efter branden, som bostad åt Gabriel Bur-
meister och hans familj. Byggnaden omgavs 
av en ambitiöst gestaltad trädgårdsanlägg-
ning med terrasseringar, murar och rabat-
ter. Den är byggd i två våningar med svagt 
lutande sadeltak. 

Bostadshuset har en förenklad putsarkitek-
tur med en altan/balkong på andra våningen. 

Strax norr om bostaden står ett uthus upp-
fört i modernare korsvirke, förmodligen sam-
tida med disponentbostaden.

Disponentbostaden har kvar den ursprung-
liga exteriören, interiören och byggnadsdetal-
jer såsom fönster och dörrar. 

Disponentbostadens exteriör mot söder.
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Disponentbostadshuset har ett funktio-
nalistiskt formspråk med arkitektoniska ge-
staltningsvärden i helheten och detaljer både 
exteriört och interiört samt i den omgivande 
trädgårdens bevarade anläggningar såsom mu-
rar och terrasseringar. 

Antikvariska rekommendationer
Disponentbostadshuset bör betraktas som en 
särskilt värdefull byggnad enligt Plan- och 
Bygglagen 8 kap. 13 § och vara försedd med 
skyddsbestämmelser (q) som skyddar mot riv-
ning och exteriör förvanskning. 

Om byggnaden klassas som en- eller tvåbo-
stadshus enligt Plan- och Bygglagen 9 kap. 5§ 
bör utökad lovplikt gälla för att färga om, byta 
fasadklädnad eller byta taktäckningsmaterial 
eftersom detta väsentligt skulle ändra byggna-
dens karaktär.

Värdefulla karaktärsdrag:

Exteriör
• Bevarade, tidstypiska och arkitektoniskt ge-
nomarbetade fasader med bl.a. originalfönster, 
ytterdörrar och puts. 

Bebyggelsehistoriska värden
Disponentbostaden bedöms ha ett högt bebyg-
gelsehistoriskt värde. 

Byggnaden har ett tydligt personhistorisk 
och lokalhistoriskt värde. Bostaden är uppförd 
på 1930-talet efter branden. Byggnaden berät-
tar om en expansiv och viktig period i Gab-
rielverkens historia och en ägare med höga 
ambitioner som bor tätt inpå fabriken. Ur ett 
lokalhistoriskt perspektiv berättar bostadshu-
set, trädgården och uthuset om Timmernab-
bens historia. 

Disponentbostadens exteriör mot norr och väster.
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Disponentbostadens 
exteriör mot öster.

Disponensbostadens 
trädgårdsanläggning.

Disponentbostadens 
uthus. Tidigare använt 
som ålrökeri.
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Denna byggnadskropp tillkom på 1950-talet, 
under Koreakriget. Fabriken behövde större 
ytor delvis beroende på en utökad tillverkning 
av blomkrukor. Anläggningen har en förenk-
lad putsarkitektur med en butiksdel och en fa-
briksdel i två våningsplan med platt- eller svagt 
lutande sadeltak. Butiksdelen har ett kraftigt 
markerat entréparti. Båda byggnadsdelarna har 
rektangulära fönsteröppningar som är symme-
triskt placerade i fasaderna.

Butikslokalen och fabrikslängan ”Korea” har 
kvar stora delar av de ursprungliga exteriörerna 
med bl.a. originalfönster och puts. 

Butikslokalen och fabrikslängan ”Korea”
Nybyggnadsår: 1953
Ursprunglig funktion: Fabrikslänga och  
butikslokal
Stomme: Murad och putsad stomme

Värdefulla karaktärsdrag:

Exteriör
• Bevarade och tidstypiska fasader med föns-
tersättning/storlek, äldre fönster, ytterdörr och 
puts.
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Bebyggelsehistoriska värden
Butikslokalen och fabrikslängan ”Korea” be-
döms ha ett bebyggelsehistoriskt värde.  

Byggnadsdelarna har ett tydligt industri- 
och lokalhistoriskt värde. Butikslokalen och 
fabrikslängan ”Korea” berättar om en expan-
siv och viktig period i Gabrielverkens histo-
ria. Ur ett lokalhistoriskt perspektiv berättar 
butikslokalen och fabrikslängan ”Korea” om 
Timmernabbens historia. 

Butikslokalen och fabrikslängan ”Korea” 
har ett modernistiskt, industriellt formspråk 
med arkitektoniska gestaltningsvärden.

Butikslokalen och ”Korea” då de var nybyggda.

Antikvariska rekommendationer
Butikslokalen och fabrikslängan ”Korea” bör 
hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och tekniska egenskaper bevaras. 
Underhållet ska anpassas till de kulturhisto-
riska värdena. Ändring eller flyttning av bygg-
naden ska utföras varsamt så att byggnadens 
karaktärsdrag och kulturhistoriska värden be-
varas. Plan- och bygglagens bestämmelser om 
underhåll och varsamhet gäller enligt 8 kap 14 
och 17 §.
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Butikslokalen.

”Korea”.
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Bebyggelsehistoriska värden
De äldsta fabrikslokalerna från 1932 har ing-
et högt bebyggelsehistoriskt värde p.g.a. att 
den är så kraftigt ombyggd och förändrad.  
Fabrikslängan från 1985 och passagen har ing-
et kulturhistoriska värden.  

Byggnaderna har industri- och lokalhisto-
riska värden. De berättar om expansiva och 
viktiga perioder i Gabrielverkens och Timmer-
nabbens historia.

Övriga byggnader
Nybyggnadsår: 1932, 1985 och 1991
Ursprunglig funktion: Fabriksutrymmen och 
passage 
Stomme: Murade med olika fasadbeklädna-
der

Övriga byggnader på fastigheten har tillkom-
mit vid olika tillfällen efter behov av större 
utrymmen i tillverkningsprocessen i fabriken. 
Den äldsta delen byggdes 1932, efter branden 
1930. Idag är denna del kraftigt ombyggd och 
förändrad. År 1985 påbörjades kakeltillverk-
ningen och nya lokaler anpassade efter denna 
tillverkning byggdes. År 1991 byggdes pas-
sagen mellan ”Korea” och byggnadskroppen 
från 1985.  Alla byggnadsdelar, förutom pas-
sagen, har två våningar men olika höjder och 
svagt lutande eller platta tak.

Kvarnen och byggnaden från 1932 på äldre bild.
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Kvarnen och byggnaden från 1932 idag.

Byggnaden från 1932.
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Passagen.

Byggnaden från 1985.
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tikslokalen har en viktig miljöskapande funk-
tion mot Strandavägen. 

Kvarnen är en karaktärsbyggnad för platsen 
och Timmernabben.

Byggnaderna på fastigheten har viktiga lo-
kalhistoriska värden genom sin tydliga kopp-
ling till Keramik- och varvsindustrin samt Tim-
mernabbens utveckling. 

Bebyggelsehistorisk värdering

Sammanfattande om områdets  
bebyggelsehistoriska värden
Kvarnen, kontorsbyggnaden och disponentbo-
staden bedöms ha höga bebyggelsehistoriska 
värden. ”Korealängan” och butiksbyggnaden 
har bebyggelsehistoriska värden.

Husen är uppförda under olika tider, med 
olika konstruktioner och för olika funktioner. 
Husen hålls dock tydligt samman genom lik-
värdig skala. Byggnaderna mot Strandavägen 
har en lägre höjd. Kontorsbyggnaden och bu-

Byggnader mot Strandavägen och fritt framför väderkvarnen.
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Ny bebyggelse på andra sidan Strandavägen 
kan vara acceptabel ur antikvariskt perspektiv. 

För att säkerställa att byggnadernas kultur-
värden består, bör framtida ombyggnadsar-
beten ske med antikvarisk medverkan genom 
sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt 
Plan- och Bygglagen.

Antikvariska rekommendationer
Kvarnen, kontorsbyggnaden och disponentbo-
staden bör betraktas som särskilt värdefulla 
byggnader enligt Plan- och Bygglagen 8 kap 13 
§ och förses med skyddsbestämmelser (q) som 
skyddar mot rivning och förvanskning. 

”Korealängan” och butikslokalen bör han-
teras varsamt enligt Plan- och Bygglagen 8 kap. 
14 och 17 §.  

Ny bebyggelse på fastigheten, t.ex. på fa-
briksplanen, är acceptabel ur antikvariskt per-
spektiv. Eventuell tillkommande bebyggelse på 
fastigheten bör dock ta hänsyn till de befintliga 
byggnaderna vad gäller skala och utformning. 
En lägre skala bör hållas runt väderkvarnen 
och mot Strandavägen.  Platsen framför väder-
kvarnen bör behållas obebyggd. 

Hamnplanen.
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Arkiv

Kalmar läns museums bilddatabas.

Kalmar läns museums topografiska arkiv.

Lantmäterimyndigheten i Kalmar läns arkiv, 
www.lantmateriet.se. 
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