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Område med äldre bebyggelsestrukturer från två olika epoker åtskilda på var sida om bergsknallarna och den öppna od-
lingsmarken, dels området för den ursprunglig bybebyggelsen i sydvästra delen och dels en yngre struktur i nordöst fram-
vuxen i samband med tillkomsten av stationsamhället kring sekelskiftet år 1900. I sydväst återfinns idag som bevarade
delar av den ursprungliga bybildningen utmed Bergums Prästgårdsväg ett äldra ombyggt boningshus på den lilla kullen
intill Lerumsvägen och en gårdsbildning längre söderut, en äldre odlingsareal i anslutning till gården och slutligen en helt
intakt prästgårdsmiljö. På norra sidan om Solsätervägen ansluter västra delen av stationssamhällets karaktäristiska bebyg-
gelsestruktur med resterna efter banvalen, stationshus, församlingsgård och egnahemsvillor med trädgårdar.

Äldre vägsystem, varav Lerumsvägen utgör gamla landsvägen som fortfarande passerar förbi Olofstorp i direkt anslutning
till den nordligaste gårdsplatsen. Bergums Prästgårdsväg har lång kontiniutet som byväg där två av de fyra gårdsplatser
som ursprungligen var lokaliserade utmed östra sidan fortfarande är avläsbara, i slutet av 1700-talet kompletterat med
komministergården. Solsätervägen slutligen svarar mot en mindre vägförbindelse som ursprungligen användes som bruk-
ningsväg till odlingsmarken. (se vidare Skifteskartorna)

Yngre vägsystem från decennierna kring sekelskiftet år 1900.

Bergsskärning som berättar om den gamla järnvägsförbindelsen.

Ungefärliga lägen för ursprungliga gårdsbildningar kring byvägen med lång kontinuitet, där ett ombyggt äldre boningshus
på den nordligaste gården och en äldre gårdsbildning längre söderut finns bevarat.

Byggnader med trädgårdar från decennierna kring sekelskiftet 1900 av stor betydelse för miljöns äldre karaktär, inklusive
äldre boningshus, gårdsbildning och prästgård utmed den gamla byvägen samt järnvägsstation och församlingsgård.

Särskilt känsliga landskapsavsnitt med äldre karaktär bevarad såväl till innehållet som upplevelsemässigt. Kulturhistoriskt
och arkitektoniskt kritiska områden vad gäller exploatering i anslutning till äldre vägsystem eller som visuell påverkan
från ny bebyggelse på den bevarade odlingsmarken mellan bergskullarna.

Här uppmärksammas särskilt prästgårdsmiljöns bibehållna identitet som en självtillräcklig och symboliskt upphöjd bo-
plats välexponerad på höjden utmed gamla byvägen. De bevarade byggnaderna som givits en rumsbildande gruppering i
sydöstra delen omges av gräsmattor och en lummig trädvegetationen som ger bostadsanläggningen en karaktäristisk ”pas-
toral” inramning. Med ryggen mot den skogsbeklädda kullen och de storvuxna lövträden utmed byvägen respektive ner
mot den gamla odlingsmarken i nordväst har vi här den idag enda bevarade boplats som ursprungligen utgjort en integre-
rad del av den gamla bybildningen. Komministerbostället uppfördes i slutet av 1700-talet, och ersattes med nytt bostads-
hus 1867, på 1920-talet ombyggt med nuvarande valmade mansardtak. Till miljön hör också en fd drängstuga, en liten
ekonomibyggnad och ett mindre bostadshus i öster. Miljön är exeptionellt känslig för förändringar och nytillskott vad
gäller såväl lokalisering och skala som utformning.

Utmed den inre vägsträckningen (Solsätervägen), som sedan gammalt slingrar sig utmed bergssidorna, fanns ursprungli-
gen ingen bebyggelse då den i första hand användes som brukningsväg till åkermarken. Det är först decennierna kring se-
kelskiftet år 1900 som ett par boställen tillkommer utmed vägens norra sida, inklusive en församlingsgård 1932 – idag pi-
etetsfullt tillbyggd mot vägen. Vidare uppmärksammas spåren efter den väg som under 1800-talets senare hälft togs upp
med en rak linje från gamla landsvägen till vägavsnittets första boplats. Utöver bebyggelsen och den slingarande grusvä-
gen noteras den nära kontakten med de trädbevuxna bergsknallarna och den öppna odlingsytan samt de hamlade träden
och trädgårdarna som starkt bidragande till områdets lantliga och småskaliga karaktär. Detta vägavsnitt utgör den enda
äldre miljö med anknytning till såväl den ursprungliga bybildningen som det framväxande stationssamhället, en miljö
som dessutom ligger visuellt innesluten utan påverkan från modern bebyggelse. Detta gör den upplevelserika miljön till
ett av Olofstorps mest värdefulla historiska dokument, tyvärr lätt att ”släcka ut” med oförsiktiga exploateringar i dess
närhet .

Enda kvarvarande odlingsmark med lång kontinuitet i anslutning till bybildningens ursprungliga gårdsplatser. Området
som är öppet och omgivet av bergspartier med trädvegetation har stor betydelse för förståelsen av byns ursprungliga inne-
håll och upplevelsen av mötet med prästgårdstomten. Även utmed det inre vägsystemet har den öppna odlingsytan omgi-
ven av de trädbevuxna bergsknallarna en bidragande roll för den ålderdomliga och småskaliga atmosfären

Bergskullar med trädvegetation ramar in ett småskaligt och naturnära landskapsrum.
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