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Huvudområdet är att betrakta som ett område som förstärker förståelsen för kärnområdet. Generellt ges 
inget särskilt skydd för huvudområdet. I huvudområdet kan dock ligga enskilda byggnader eller platser som 
har samma höga värde som inom kärnområdet.

Ilingetorp
Ilingetorp är en kulturhistorisk miljö som tack vare Ådala bryggeri, kvarnar och 
häradsvägen har berört fler människor än en vanlig bondby. Bebyggelsen ligger dels 
utmed gamla häradsvägen, dels vid Torsåsån. Tack vare ån finns både historiska 
kvarnställen och Ådala bruk, ett litet förindustriellt centrum där det funnits tegelbruk, 
färgeri, bryggeri med mera. Industriarkitekturen i rött tegel från 1930-talet är unik i 
kommunen. Byn präglas också av historiska vägavsnitt, hamlade träd, 
stenmurar och ett odlingslandskap med trädbevuxna åkerholmar och 
odlingsrösen. En bevarad jordkula som användes som bostad belyser 
de allra fattigastes villkor under 1800-talet.

OMRÅDESTYP

SKO G SBYGD

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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1853–54. Även tidigare delningar av fastigheter, där 
marker delades upp mellan flera barn, hemmansklyv-
ning, förekom2, vilket påverkade bebyggelsens läge och 
inägornas struktur. När det drogs ny järnväg mellan 
Torsås och Gullabo på 1910-talet byggdes en station 
norr om Ilingetorp, inom Kvilla by, som döptes till 
Ilingetorp. Den nya raka landsväg som drogs genom 
byn på 1930-talet kom också att påverka byns karaktär, 
eftersom byn delades upp i två delar.

Ilingetorp ligger just på gränsen mellan kustens odlings-
bygd och inlandets skogsbygd, vilket även avspeglas i 
fornlämningsbilden. I området runt Ilingetorp finns 
enstaka förhistoriska gravar, men även uppgifter om 
borttagna gravar. I byns norra del finns en registrerad 
stenåldersboplats, med en grönstensyxa och en handfull 
kvartsit avslag (RAÄ Torsås 183:1). I Torsås hem-
bygdsförenings ägo finns en tillvaratagen stenyxa från 
Ilingetorp. Vid sidan av vissa spår från stenåldern finns 
här främst mer sentida lämningar som torp, vägstenar 
och enstaka slaggvarpar. Flera raserade jordkulor finns 
i byn, samt en restaurerad. Intill jordkulan finns också 
lämningarna efter en linugn. Båda torde vara äldre än 
1850 och bör därför betraktas som fornlämning, vilka 
skyddas av Kulturmiljölagen. Enligt uppgift påträf-
fades också vid markarbete i slutet på 1800-talet två 
kantställda stenhällar, täckta av en tredje (RAÄ Torsås 
146:1). Sannolikt har det rört sig om en grav, men det 
finns inga uppgifter om att det påträffades några fynd.

Ilingetorp är en bymiljö angränsande i öster direkt 
mot Torsås tätort. Den slingrande vägen genom 
byn är den gamla häradsvägen västerut från Torsås. 
Vägen har samma sträckning sedan flera hundra år 
tillbaka. Genom byn löper också en modern rak 
1930-talsväg som delar byn i två delar. Den gamla 
vägen löper på båda sidor om denna. Bebyggelsen är 
orienterad utmed den gamla vägen, både gårdar, torp 
och småhusbebyggelse. Bevarade äldre element som 
hör till den äldre vägen finns kvar i viss grad, som till 
exempel stenmurar, staket och grindar, två milstolpar 
och hamlade träd. Enskifteskartan från 1802 illustrerar 
tydligt hur drygt 30 kyrkstallar ligger tätt utmed vägen 
i byns östra del. Öster om dem går gränsen till Torsås 
by och härifrån är det inte långt till Torsås kyrka. 
Idag finns inga spår av dessa kyrkstallar, men kartan 
berättar ändå på så sätt om vägens betydelse för många 
människor under 1700–1800-talen1. Idag ligger en 
av de mer välbevarade gårdarna i byn utmed gamla 
häradsvägen i byns norra del. Den kallades under en 
period för Slöjdgården, eftersom huset under en period 
användes till försäljning av slöjd. Utmed häradsvägen 
låg också byns båtsmanstorp.

Förutom en, än idag bevarad, kvarnmiljö (sågkvarn) 
med mjölnarbostad finns åtminstone ytterligare två 
gamla kvarnlägen utmed ån. Ett av dessa har namnet 
Kvarngården. I den lilla bondbyn finns också lämningar 
efter Ådala bryggeri. Bryggeriet ska ha startat kring 
1870, senare kallades det Ådala bryggeri & mineral-
vattenfabrik, med ett 40-tal anställda på 1940-talet. 
Precis före andra världskriget såldes bryggeriet till 
Kalmar bryggeri AB och Förenade bryggerierna i Karls-
krona, och verksamheten lades ner. 1945 fick företaget 
ny inriktning och namnet Ådala bruk i samband med 
att det då lades till Svenska AB Pektin. Man tillverkade 
så skilda produkter som pektin till sylt, sylt, betonghål-
sten och bakelit. 1966 användes lokalerna i stället som 
mekanisk verkstad. Ådala är att betrakta som ett för- 
industriellt centrum med flera djup och en delvis be- 
varad industriarkitektur i 1920/30-talsstil.

Det äldsta skriftliga belägget för Ilingetorps by är från 
1536. Stavningarna Elingetorp och Illingetorp har ock-
så funnits. På 1500-talet fanns två gårdar, men redan på 
kartan från 1600-talets mitt syns de fyra gårdslägen som 
finns kvar än idag: Backgården, Södragården, Norre-
gården och Kvarngården. Minst en av byns kvarnar var 
lokaliserad till Kvarngårdens hustomt. Byn storskiftades 
1767 och enskiftades 1802–1804, då ägogränserna 
drogs om så att varje brukare fick sina åkrar i mer hela 
stycken. Ytterligare skifte av jord samt utflyttning av en 
del av gårdarnas hus skedde i samband med Laga skifte Ådala.
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kulturhistoriskt värdefulla byggnader med höga äkt-
hetsvärden och tydligt historiskt uttryck. Bryggeribygg-
naden i rött tegel från 1936 är den viktigaste i miljön, 
trots att bryggeriutrustningen saknas. Hela industrian-
läggningen i rött tegel kan mycket bra representera det 
tidiga 1900-talets industrialism i kommunen. Möjligen 
är denna bebyggelsemiljö den enda bevarade i sin stil i 
Torsås kommun. I miljön finns inga element som ut-
trycker ett industriellt utnyttjande av vattendraget, men 
ån bildar en underliggande orsak till byns och bebyggel-
sens lokalisering. Grundvatten från en brunn på tomten 
utgjorde dock en råvara för bryggeriet. Åvattnet har 
troligen utnyttjats till kylning och rengöring av kärl, 
lokaler och buteljer. Ångpannehus och en tappnings-
byggnad samt en stenskodd brunn tillhör också brygge-
rimiljön. Genom en tydlig fabrikskaraktär kontrasterar 
bryggeriet mot de lantliga omgivningarna och synliggör 
därmed de möjligheter som öppnades genom 1800- 
talets näringslivsreformer och industrialism.

Till bryggerimiljön hör också två mycket välbevarade 
och tidstypiska mangårdsbyggnader, en äldre faluröd 
enkelstuga3 i två våningar från cirka 18504 och en yngre 

Kärnområdet
De centrala delarna av byn har delvis ålderdomliga 
drag tack vare den gamla slingrande vägsträckningen 
med stenmurar och hamlade träd samt 
mangårdsbyggnadernas och trädgårdarnas orientering 
mot vägen. Att äldre utsnitt och delar bevarades 
möjliggjordes när den modernare vägen drogs genom 
byn på 1930-talet, och den gamla vägens sträckning 
lämnades som den var. Stenmurar och odlingslandskap 
med odlingsrösen och trädbevuxna åkerholmar 
förstärker bilden av en äldre by. Flera av gårdarna har 
hög grad av uppodlade eller betade samt stenröjda 
åkrar. Att Torsåsån rinner genom byns ägor har alltid 
påverkat byns näring och karaktär. Ån har nyttjats för 
att driva kvarnar i flera hundra år.

Ådala ligger på en liten höjd mellan vägen och ån med 
bryggeriet i sluttningsläge, delvis skymt från vägen. På 
grund av sin högresta och avvikande gestalt fångar det 
ändå de förbipasserandes blickar. Genom det röda te-
glet och sina många fönster har bryggeriet en ”klassisk” 
fabriksexteriör som snarare för tanken till 1910- och 
1920-talens byggande än till 1936. Ådala bruksmiljö är 
idag en mycket värdefull kulturmiljö vid ån, med flera 

2

Kärnområdet bör i huvudsak betraktas som ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt Plan-
och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Områdena får förändras, men inte förvanskas.

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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under perioden 1850–1950. På andra sidan ån, söder 
om Ådala bryggerimiljö, finns Södragårdens hustomt, 
bebyggd sedan länge. Idag med två äldre hus, varav det 
ena tidigare bykhus, samt en äldre ladugård.

Byns mangårdsbyggnader karaktäriseras av de mer 
eller mindre ljusmålade släthyvlade panelerna, flera av 
typen ”Torsåspanel”. Flera av mangårdsbyggnaderna 
liksom de mindre stugorna eller torpen har i modern 
tid förändrats mer eller mindre. Få bostadshus 
i Ilingetorp har till fullo kvar sin ålderdomliga, 
ursprungliga stil. Till gårdarna hör också ett antal olika 
ekonomibyggnader och uthus med olika funktioner. 
Även om det finns olika byggnadsteknik (skiftesverk 
och stolpverkskonstruktioner med träpanel) hålls 
karaktären samman av den gemensamma rödfärgen, 
som i stort sett bidrar till en prägel av tidigt 1900-tal. 
I byn finns också en restaurerad jordstuga/jordkula 
som berättar om de fattigas levnadsförhållanden under 
bondesamhället.

större gulmålad salsbyggnad från cirka 1885. Den 
senare har en bevarad ”Torsåspanel”, med fasadpanel 
med bröstning och frontonformade fönsteröverstycken, 
samt öppen veranda i två våningar med snickarglädje. 
Till detta hus hör också en parkliknande trädgård. Hela 
denna miljö har tydliga tecken på välstånd. Vid mitten 
av 1880-talet titulerades också de båda ägarna till Ådala 
bruk, Håkansson och Johansson, som ”Fabrikörer”5. 
Det är ganska troligt att den nya mangårdsbyggnaden 
uppfördes i samband med att bokhållaren Elof Johan-
son gifte sig med kompanjonen Håkanssons dotter 
Amanda Nathalia år 1889. Detta hus är att betrakta 
som en exponent för den borgerliga, penningstarka 
och världsvana livsstil som öppnades för fler genom 
1800-talets näringslivsreformer och industrialism6. 
Det kulturhistoriska värdet av miljön vid Ådala bärs 
främst upp av de välbevarade byggnaderna som var 
och en speglar strömningar och skeenden som är 
utmärkande för deras tillkomsttid. Tillsammans kan de 
belysa många olika aspekter av samhällsutvecklingen 
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Faktagranskat 2018 av Mats Gustafsson, Ådala.

Ådala ligger på en liten höjd mellan vägen och ån med bryggeriet 
i sluttningsläge, delvis skymt från vägen. På grund av sin högresta 
och avvikande gestalt fångar det ändå de förbipasserandes blickar.”
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Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Den gamla häradsvägens slingrande sträckning och bredd. Stenmurar, 
staket med grindar och grindstolpar i sten eller trä utmed byvägen samt 
hamlade träd, alléträd utmed vissa delsträckor och minst två bevarade 
milstolpar7 utmed vägen (utanför kärnområdet).

Odlingslandskap, 
fornlämningar och 

husgrunder

Landskapet runt byn präglas av öppna odlings- och ängsmarker som är 
antingen stenfria eller stenbefriade. Det är den typiska mellanbygden 
mellan skogsbygd och Södra Möres slättbygd. Åkrar med åkerholmar. 
Odlingsspår i form av stenmurar och rösen.

Lämningar efter flera jordkulor, en restaurerad jordkula samt lämningar efter 
en linugn.Flera äldre kvarnplatser med lämningar finns också.

Bebyggelsestrukturer Bebyggelsen är orienterad utmed gamla landsvägen samt utmed Torsåsån.

Jordbrukslandskapets 
ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader finns kvar till alla byns gårdar, flera rödmålade, byggda 
i skiftesverk med smala huskroppar och spetsiga takvinklar. Ekonomi-
byggnader i byns centrala del från 1950-talet berättar om en kontinuitet i 
jordbruksdriften under mitten av 1900-talet. Det finns lite
olika typer av ekonomibyggnader, som källarbyggnader och magasin.

Industri och kvarnmiljöer

Ådala bryggerimiljö med de typiska industribyggnaderna i rött tegel i 
1920–30-tals stil, samt de tillhörande mycket välbevarade bostadshusen 
med trädgårdar är en för kommunen unik kulturmiljö.

I Ilingetorp fins också en typisk liten kvarnmiljö med en bevarad sågkvarn 
och tillhörande mjölnarbostad.

Bostadshus, 
mangårdsbyggnader, 

småhusbebyggelse 
och trädgårdar

I Ilingetorp finns mangårdsbyggnaderna till byns äldre gårdar kvar, om än 
i delvis förändrade skick. Mangårdsbyggnaderna vid Ådala är välbevarade 
i sina olika stilar. Det finns också exempel på avstyckade mindre gårdar 
eller ställen, ”lägenhetsbebyggelse” och torp. De olika hustyperna och 
storlekarna visar på klasskillnader och förutsättningar under bondesam-
hället. Den restaurerade jordkulan som finns i byn förstärker förståelsen av 
gångna tiders levnadsvillkor. Flera av dem har Torsåspanel och Södermö-
reknut. Traditionella (frukt) trädgårdar finns kring mangårdsbyggnader och 
småhus, med stenmurar, staket eller häckar som ramar in trädgårdarna. 
Grindstolpar och grindar karaktäriserar också de traditionella trädgårdarna.

Tak och takmaterial

Taktegel av äkta lertegel är den traditionella taktäckningen på bostadshusen 
och många uthus. I de fall den finns kvar är den kulturhistoriskt värdefull, 
särskilt om tegelpannorna är tillverkade i Ilingetorp eller på något av de 
andra tegelbruken i Torsås kommun.
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1 I kyrkstallarna kunde alla de som kom västerifrån för att uppfylla sin kyrkoplikt stalla sina hästar medan gudstjänsten 
pågick i kyrkan, vilket var särskilt viktigt under kalla vintersöndagar.
2 Exempel finns från 1870-talet såväl som från 1902.
3 Kallas ibland sexknutabyggning.
4 Årtalet 1848 står inristat i en takbjälke.
5 ”Fabrikörerna” ägde på 1890-talet även Sandholmska färgeriet och spinneriet i Applerum. Fabrikörerna ska dessutom ha 
medverkat till uppförandet av Torsås järnvägshotell, som stod färdigt 1902.
6 Det sägs att stenmurarna från Ådala in till Torsås skall ha belagts med trätrottoarer för att man skulle kunna ta sig 
torrskodd och utan solkade kjolfållar mellan dessa platser.
7 Milstolparna är registrerade som fornlämningar i FMIS och skyddas av Kulturmiljölagen. En är i gjutjärn och en i sten. Den 
senare är daterad 1855, men skulle kunna vara äldre.

En av byns äldre gårdar, med brygghus och mangårdsbyggnad, under en period kallad ”Slöjdgården”.
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Den pampiga mangårdsbyggnaden från 
1890-talet på Ådala bruk.

Byns bevarade kvarnmiljö.

Vägmiljö, grind och mur.
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Ladugårdarna är viktiga i landskapet.

Ett bostadshus i byn.

Grindar och grindstolpar i trä eller sten utformades med 
stor omsorg och kvalitet förr i tiden. Ibland byggdes 
grindarna i trä, ibland, som här, i smidesjärn.

Äldre vägsträckning med stenmur och ladugård. Utmed det äldre vägnätet i byn finns många bevarade 
småstugor och torpmiljöer.

Vägmiljöerna i byn är viktiga för upplevelsen. Stenmurar, 
äldre trästaket och grindar ramar in trädgårdarna på både 
småhusbebyggelse och gårdarnas mangårdsbyggnader.

Milsten i järn utmed gamla häradsvägen.
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En av byns gårdar. Gamla åkrar betas.

Hamlade träd och stenmurar i kärnområdet.

Vägen från 1930 talet skär genom byn.

Den äldre mangårdsbyggnaden vid Ådala.Vägmiljö.

En restaurerad backstuga, så kallad jordkula.
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En av de mangårdsbyggnader (1906) som är borta idag, men visar den typiska Torsåspanelen och tak med lertegel. Foto 
Torsås hembygdsförening.

Då: Ilingetorp 1919. Foto Kalmar läns museum.

Torp-Ingrid och hennes syster Kristina 1904. Bilden visar ett exempel på levnadsförhållandena för de fattiga förr i tiden. 
Foto Torsås hembygdsförening.

Nu: Samma yv från nutid.
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Ilingetorp. 2017 års karta med vita bostadshus, svarta uthus och röda vägar ovanpå en karta från 1802.

Ekonomisk karta Ilingetorp 1942. På kartbilden syns hur järnvägen passerar norr om Ilingetorp.
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Ilingetorp 1600-tal. Redan då syns de fyra gårdslägena.
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2017 års karta med vita bostadshus, svarta uthus och röda vägar ovanpå en karta från 1790.

Ådala bruk, med två kvarnar i vattenfallet.
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Torsåspanel och Södermöreknut

Torsåspanelen är ett tydligt regionalt särdrag som finns just i denna trakt. 
Den kännetecknas av ljusmålad, släthyvlad träpanel, ofta både stående 
och liggande, ofta kombinerad med viss “snickarglädje”. Ibland övergår 
fönsterfodren i en trekant över fönstren. Ibland är Torsåspanelen också 
kombinerad med den regionala Södermöreknuten, där knutlådan har försetts med en 
rundstav i hörnan mellan knutbrädorna. Dessa särdrag förekommer både på små (fattiga) 
och stora (rikare) hus.

Torsåspanel i originalskick håller vanligen hög hantverksmässig kvalitet och har generellt 
höga kulturhistoriska värden. Om husen och detaljer som äldre dörrar och fönster finns kvar 
ger detta också ökat kulturhistoriskt värde åt huset. Paneler av denna typ, som är släthyvlade, 
bör målas med linoljefärg i ljusa kulörer. Var rädd om din gamla Torsåspanel!

i

Torsåspanelen är ett tydligt regionalt särdrag som finns just i denna 
trakt. Den kännetecknas av ljusmålad, släthyvlad träpanel, ofta både 
stående och liggande, ofta kombinerad med viss “snickarglädje”.”
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Rekommendationer för att bevara och utveckla kulturhistoriska värden

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Det är önskvärt att äldre vägnät, vägsträckningar och den fysiska väg-
miljön värnas, med vägarnas bredd, beläggning samt olika element som 
hör till vägmiljöerna, som: staket, häckar, grindar, grindstolpar, alléträd, 
stenmurar och hamlade träd.

Odlingslandskap, 
fornlämningar, jordkulor, 
linugnar och husgrunder

I bykärnan bör strukturen behållas, med mangårdsbyggnaderna, såväl som 
torp eller småhus, mitt på tomterna och utmed vägarna. Äldre strukturer med 
åkrar och ängar hör också till betydelsefulla delar av byns karaktär och bör 
därför brukas.

Alla lämningar efter äldre jordkulor, torpgrunder och linugnar bör värnas 
samt underhållas genom regelbunden röjning, så att inte träd och buskar 
växer in i murverken. Om betesdjur kan skada murarna bör de hängas in. 
Lämningar äldre än 1850 är att betrakta som fornlämning (eller framtida 
fornlämning).

Bebyggelsestruktur

Den struktur som finns med bebyggelsens placering utmed det äldre 
vägnätet i byn bör respekteras. Både stora och små bostadshus bör ligga 
mitt på tomterna, med trädgård runt. På tomerna skulle kunna rymmas 
flera uthus eller andra komplementbyggnader. Eventuella nya ekonomi-
byggnader bör i princip placeras bakom mangårdsbyggnaderna, eller i 
anslutning till befintliga ekonomibyggnader. Eventuella nya hus bör inte 
placeras mitt på äldre åkrar eller ängar.

Jordbrukslandskapets 
ekonomibyggnader

Äldre ekonomibyggnader som är faluröda bör vara fortsatt faluröda. Äldre 
panel, detaljer och fönster bör värnas. Särskilt stor hänsyn bör tas gällande 
förändringar i ekonomibyggnader och uthus äldre än 1920-talet.

Industri- och kvarnmiljöer

Ådala bryggerimiljö med sin tegelbyggnad är unik i kommunen och har 
höga lokalhistoriska värden. Miljön har också tack vare de båda bevarade 
bostadsmiljöerna högt kulturhistoriskt värde. Ådala bryggerimiljö bör 
bevaras och skyddas. Den mindre kvarnmiljön med en kombinerad kvarn- 
och sågbyggnad i trä samt tillhörande mjölnarbostad har också höga 
kulturhistoriska värden.

Mangårdsbyggnader 
och trädgårdar

Äldre fönster, dörrar och entréer är mycket väsentliga för husens karak-
tär. Husens originaldelar bör behållas. Grundregeln är att originaldelar 
behålles och renoveras vid behov, enligt etablerade metoder. Om fönster 
tidigare bytts ut mot moderna, som inte passar huset stil, kan dessa i fram-
tiden ersättas av nya i en stil som passar just det huset. Dessa bör i så fall 
utföras i massivt trä och täckmålas i traditionella kulörer som passar varje 
hus. Kulörer som fås av traditionella pigment bör väljas.
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Bostadshus och trädgårdar

Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag hanteras varsamt. 
Proportioner, fasadfärg, tak och byggnadsdetaljer respekteras. Original- 
delar bör behållas. Ingen ytterligare inklädnad eller yttre tilläggsisolering av 
fasader bör göras på äldre/välbevarad bebyggelse. Fasadpanel på äldre 
hus (äldre än cirka 1950-tal), liksom byggnadsdetaljer som dörr, foder, 
snickarglädje, verandastolpar, räcken med mera ska vara släthyvlad och 
bör penselmålas i ljusa kulörer. Helst bör linoljefärg användas till äldre 
paneler. Faluröda paneler kan ha sågad yta. Byggnader med helt eller 
delvis bevarad Torsåspanel samt Södermöreknut bör visas särskilt stor 
hänsyn eftersom de är så utmärkande för Torsås kommun. Man bör vara 
mycket försiktig med förändringar som påverkar dessa karaktärsdetaljer 
fysiskt eller intrycksmässigt. Det är önskvärt att för den äldre bebyggelsen 
bibehålla eller förstärka karaktären med den ljusmålade Torsåspanelen. 

Äldre fönster, dörrar och entréer är väsentliga för husens karaktär. Om 
fönster tidigare bytts ut mot moderna, som inte passar huset stil, kan 
dessa vid behov ersättas av nya i en stil anpassad till huset. Dessa bör i så 
fall utföras i massivt trä och målas i traditionella kulörer som passar huset. 
Kulörer som fås av traditionella pigment bör väljas. Vanliga fönsterfärger 
under 1800-talet var mörkbrunt, mörkgrönt eller brutet vitt. Då målades 
både båge och karm i samma. I början av 1900-talet blev det vanligt med 
mörkt grönt eller rött på bågarna, ofta med ljusa karmar. Vissa dörrar och 
fönster kan spegla en viss händelse eller utveckling, som t.ex. affärsdörrar 
och fönster. Dessa kan ses som årsringar som har kulturhistorisk betydel-
se, och bör i många fall bevaras.

Trädgårdarnas struktur och grönska utgör ofta viktiga element i kulturmiljö-
erna och bidrar med trivsel och skönhet. Uppvuxna träd (särskilt fruktträd), 
buskar, planteringar och grusgångar tillsammans med inramningar i form 
av häck, staket eller stenmur mot vägen bör visas hänsyn. Grindstolpar 
och grindar är också en mycket viktig del av äldre tomter. Vid nyplantering 
kan med fördel träd och växter som finns eller har funnits i trädgården tidi-
gare väljas. Nya staket eller häckar mot vägen bör utformas i en anpassad 
stil. Omfattande utfyllnader, stödmurar, hårdgjorda ytor, betongplattor och 
tydligt moderna material bör undvikas i äldre bevarade kulturmiljöer.

Tak och takmaterial

Taktegel av äkta lertegel är den traditionella taktäckningen på bostadshus 
och många uthus från perioden 1800-tal och en bra bit in på 1900-talet. I 
de fall äldre lertegeltak finns kvar är de värdefulla för den äldre karaktären 
och bör underhållas och bevaras. Ofta kan de återanvändas även om 
undertaket med läkt, papp etc. behöver ses över. De tegelbruk som funnits 
i kommunen är: Appleryd, Böke, Bruatorp, Ilingetorp, Ekestorp, Kroka, 
Påboda och Sloalycke. En del pannor är märkta med stämplar som sym-
boliserar dessa bruk. Det är positivt att återställa och åter lägga lertegeltak 
på sådana, välbevarade, äldre hus som en gång har haft det, även om de i 
senare tid fått ändrat takmaterial till exempelvis betongpannor. 

I vissa fall kan moderna takmaterial som exempelvis pannplåt 
ses som skyddstäckning, som bidrar till att värdefulla byggnader 
bevaras i landskapet, vilket ofta gäller för ekonomibyggnader. Äldre 
skiftesverksladugårdar med spetsig takvinkel som tidigare haft stråtak får 
gärna täckas med stråtak igen, om intresse finns.
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Framtida förändringar – att tänka på

Om- och tillbyggnader, 
bostadshus

Det är nästan alltid möjligt att göra tillbyggnader om utformning, detaljer 
och placering är väl genomtänkt. Om- och tillbyggnader bör i skala, 
material- och färgval anpassas till varje enskild äldre byggnad. Särskilt 
känsliga är ofta de äldre små bostadshusen. Grundregeln för tillbyggnad 
bör vara att den nya delen ska underordna sig huvudbyggnaden och låta 
huvudbyggnaden vara synlig. Tillbyggnad kan göras antingen i stil med 
befintligt hus eller i mer modern stil. Att anlita arkitektonisk kompetens kan 
vara till hjälp. Tillbyggnader, takkupor och altaner eller andra mer påtagliga 
förändringar utförs helst på en mindre framträdande del. Altaner hör 
egentligen inte till äldre miljöer. Om de ändå byggs bör de vara marknära. 
Takkupor eller fönster i takfallen görs med omsorg om detaljer och skala.

Nybyggnation och 
komplementbyggnader

Tillkommande komplementbyggnader placeras och utformas med respekt 
för huvudbyggnad och tomt. Höjd, volym och utförande anpassas till 
omkringliggande miljös karaktär. Ofta passar äkta falu rödfärg på uthus. 
Utformningen på nya komplementbyggnader kan vara i äldre stil eller 
modern, men något sammanhållande drag bör finnas exempelvis genom 
färgsättning.

Nya bostadshus i 
kärnområdet

Ny bostadsbebyggelse kan nästan alltid tillkomma utan att de kulturhis-
toriska värdena går förlorade, om de passas in i skala, placering eller på 
annat sätt som visar hänsyn. Om nya bostadshus ska utföras i äldre eller 
modern stil måste bedömas från fall till fall, beroende på hur den omkring-
liggande miljön påverkas.

Grundregeln för tillbyggnad bör vara att den nya delen ska under-
ordna sig huvudbyggnaden och låta huvudbyggnaden vara synlig. 
Tillbyggnad kan göras antingen i stil med befintligt hus eller i mer 
modern stil. I båda fall bör arkitekt anlitas.

”
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Plan- och bygglagen (PBL)

Generella skyddsregler enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Underhåll
8 kap 14 § i Plan- och bygglagen (PBL) är ett generellt krav, vilket innebär 
att detta omfattar all bebyggelse. Underhållskravet lyder: Ett byggnadsverk 
ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning (…) i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att 
de särskilda värdena bevaras.

Varsamhet
Även 8 kap 17 § PBL är ett generellt krav och påbjuden hänsyn gäller såväl interiör som 
exteriöra ändringar. Varsamhetskravet innebär att ändring av en byggnad skall: (…) utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Ändring
Enligt 8 kap 7 § PBL skall de tekniska egenskapskraven (som omnämns i 8 kap 4 och 5 
§§) vid ändring av en byggnad (…) anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn 
till ändringens omfattning (…) samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till 
bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel.

Förvanskningsförbud
Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får enligt plan- och bygglagen (PBL) inte förvanskas. Även om en byggnad 
har pekats ut som särskilt värdefull i till exempel ett kommunalt bevarandeprogram så är det 
rent formellt endast en upplysning om att kommunen bedömer att byggnaden har sådana 
värden att den omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. Utpekandet i sig 
har dock ingen rättsverkan. I ett beslut om bygglov måste byggnadsnämnden ta ställning 
till om byggnaden har sådana värden att den kan anses vara en särskilt värdefull byggnad. 
Därvid kan till exempel ett bevarandeprogram tjäna som ett underlag.

Särskilt värdefull byggnad
Ur PBL, 8 kap, 13§/ Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR, kap 1:2213 
Särskilt värdefull byggnad: Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har 
sin huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att 
flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad. (BFS 2016:6).

§
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Kulturmiljölagen, KML (1988:950)

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska 
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna 
lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 
kulturmiljöer. Lag (2013:548)

2 kap. Fornminnen
1 § Fornlämningar är skyddade enligt denna lag. För att en lämning ska vara automatiskt 
skyddad enligt kulturmiljölagen behöver den uppfylla tre rekvisit. Den ska vara en lämning 
efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och är varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 1850, eller 
i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. Till fornlämningar hör till exempel gravar, resta 
stenar, lämningar, samlingsplatser, ruiner, vissa färdvägar och broar med mera. Även natur-
bildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen berörs av 2 kap.

3 kap. Byggnadsminnen
1 § En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras som bygg-
nadsminne av länsstyrelsen. (Torsås kommuns första två byggnadsminnen är väderkvarnen 
i Bruatorp och Olssonska gården i Torsås.)

4 kap. Kyrkliga kulturminnen
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Miljöbalk; MB (1998:808)

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuva-
rande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Biotopskydd av stenmur i jordbruksmark (förordningen (1998:1252) om områdesskydd)
Stenmurar har höga naturvärden och en viktig funktion i ekosystemet genom den variation de 
skapar i jordbrukslandskapet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera av 
jordbrukslandskapets växt- och djurarter bland till exempel lavar, mossor, grod- och kräldjur, in-
sekter, spindlar, fåglar och smådäggdjur. Flera av dessa arter var tidigare betydligt vanligare, men 
återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper. Stenhägnader i od-
lingslandskapet kan ha en mycket lång kontinuitet. Enkla sten-strängar kan visa på förhistorisk 
markanvändning. Mycket låga stenmurar kan vara lämningar av hägnader i blandteknik.

För att en stenmur ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna ska minst en sida av muren 
gränsa till jordbruksmark. En stenmur som löper längs en allmän väg, eller längs gränsen till 
skogs- eller tomtmark omfattas av biotopskyddsbestämmelserna om murens andra sida gränsar 
mot en åker, betesmark eller annan jordbruksmark. Skyddet för stenmurar bör normalt gälla även 
i de fall en högst två meter bred naturlig bäckfåra, ett dike, eller en mindre grusväg är belägen 
mellan stenmuren och den intilliggande jordbruksmarken.

§
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