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Förord Förord

Förord
Människan har under alla tider format landskapet och bebyggelsen omkring sig. Marken har 
odlats, vägar dragits fram och hus har byggts. Med kulturmiljö menas de spår från dessa 
aktiviteter som kan läsas idag och som berättar något om vår historia och om hur människor 
levt och verkat före oss.

Kulturmiljön i Torsås är med sitt omväxlande landskap och till stor del välbevarad bebyggelse 
en unik resurs. Den är en del av vår livsmiljö och identitet, och den stärker kommunen som en 
attraktiv plats att bo och verka på. Vi har alla ett intresse i och ansvar för att ta hand om och 
utveckla kulturmiljön på ett sätt som både värnar värdena och utvecklar kommunen.

Kulturmiljöprogrammet ersätter det äldre kulturminnesvårdsprogrammet från 1990. Men 
programmet ger inte en heltäckande bild av det som är kulturhistoriskt värdefullt, istället 
innehåller programmet ett urval av miljöer som ska ses som exempel för att tydliggöra att 
kulturmiljövärden finns i många olika miljöer och sammanhang. De är tematiskt uppbyggda 
för att antyda bredden och variationen i kulturmiljöerna. Vi ser vår livsmiljö som bär historiska 
berättelser, som kulturmiljöer. Vad som anses kulturhistoriskt värdefullt är föränderligt över tid. 
En bred och inkluderande syn på kulturmiljövärden gör fler delaktiga. Sammanlagt presenteras 
22 kulturmiljöer som är representativa för Torsås kommuns kulturhistoria.

Förhoppningen är att kulturmiljöprogrammet ska väcka nyfikenhet och intresse för de många 
fina kulturmiljöer som finns i kommunen.

Programmet är tänkt att vara ett överskådligt och lättillgängligt kunskapsunderlag både 
för allmänheten, för fastighetsägare som stöd vid vård och underhåll, och för kommunens 
handläggare av till exempel bygglov och detaljplaner.

Genom att lyfta fram kulturvärdena kan bebyggelse och verksamheter anpassas till de 
kulturhistoriska sammanhangen och på så sätt förstärka både den enskilda fastighetens värde 
och den gemensamma livsmiljön.

Henrik Nilsson Bokor Sören Bondesson Hans Larsson
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Översiktskarta Översiktskarta

Gullabo

Oxlehall

Bränderås-Hallasjö

Hästmahult

Degerhyltan

Bodhyltan

Torhult-Kallemåla

Karsjö
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Översiktskarta Översiktskarta

Ilingetorp

Bergkvara

Djursvik

Torsås

Söderåkra

Bröms
Grisbäck

Järnsida

Garpens fyr

Gunnarstorp

Bruatorp

Påboda

Påbonäs

Törnlycke
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Lista över miljöerLista över miljöer

Namn Inom Områdestyp

Karsjö Skogsbygd Område

Torhult Skogsbygd Område

Degerhyltan Skogsbygd Område

Hästmahultsområdet Skogsbygd Område

Bodhyltan Skogsbygd Område

Oxlehall Skogsbygd Område

Bränderås-Hallasjö Skogsbygd Område

Ilingetorp Skogsbygd Område

Gunnarstorp * ¤ Slätt- och kustbygd Område

Törnlycke Slätt- och kustbygd Område

Bruatorp * Slätt- och kustbygd Område

Påboda (gravfält) * ¤ Slätt- och kustbygd Område

Påbonäs * ¤ Slätt- och kustbygd Område

Garpens fyrplats * ¤ Slätt- och kustbygd Område

Järnsidaområdet Slätt- och kustbygd Område

Grisbäck * ¤ Slätt- och kustbygd Område

Bröms * ¤ Slätt- och kustbygd Område

Lista över miljöer

OMRÅDESTYP

SKO G SBYGD

OMRÅDESTYP

SLÄTT- OCH KUSTBYGD
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Lista över miljöerLista över miljöer

¤ Miljöer som utgörriksintresse eller del av riksintresse för kulturmiljövården (Länsstyrelsen) efter justeringar 2016.
* Miljöer som tidigare utgjorde riksintresse eller del av riksintresse för kulturmiljövården (Länsstyrelsen).

Namn Inom Områdestyp

Torsås Tätort Område

Sockencentrum Kärnområde

Centrum Kärnområde

Gamla glasbruksområdet Kärnområde

Malmen Kärnområde

Söderåkra Tätort Område

Sockencentrum Kärnområde

Järnvägsområdet Kärnområde

Bergkvara * ¤ Tätort Område

Bergkvara hamn och malm Kärnområde

Bergkvara köping Kärnområde

Bergkvara hembygdsgård 
och kapell Kärnområde

Gökalund norra Kärnområde

Gökalund södra Kärnområde

Djursvik * ¤ Tätort Område

Gullabo Tätort Område

OMRÅDESTYP

TÄTO RT
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Urval och beskrivning av miljöer
Det äldre ”kulturminnesvårdsprogrammet” har legat 
till grund för det nya kulturmiljöprogrammet. Det 
äldre materialet har kompletterats och reviderats. En 
stor förändring är att tätorterna (Torsås, Söderåkra, 
Bergkvara, Gullabo och Djursvik), där tidigare endast 
enstaka byggnader hade utpekats, har fått mer utförliga 
beskrivningar. Att tätorterna lyfts fram beror bland 
annat på att de har stor betydelse för många människor 
och länge har fungerat som nav för utveckling av kom-
munen. Kulturmiljöprogrammet som helhet samman-
fattar det som är typiskt och speciellt för just Torsås 
kommun. Utpekade områden i kommunen kan delas 
in i tre kategorier:

• Tätort
• Slätt- och kustbygd
• Skogsbygd

I huvudområdesbeskrivningarna för miljöerna förtyd-
ligas vilka kulturhistoriska värden som finns, på vilka 
grunder miljön betraktas som värdefull och hur den 
värdemässigt förhåller sig till andra utpekade miljöer. 
Detta har gjorts genom:

• Värdebeskrivande text om huvudområdet
• Utpekande av kärnområden
• Värdeklassning
• Värdebeskrivande text av kärnområden
• Listning av särskilt värdefulla karaktärsdrag, 

områden och objekt
• Redovisning av befintlig skydd
• Betydelsefulla karaktärsdrag och antikvariska 

rekommendationer

Om projektet
Arbetet med att ta fram ett reviderat kulturmiljöprogram 
med ett urval av kommunens kulturmiljöer pågick åren 
2017–2018. Arbetet leddes av en arbetsgrupp med  
representanter från kommunledningsförvaltningen, 
bygg- och miljöförvaltningen och bildningsförvaltningen. 
Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade medel till arbetet 
och Kalmar läns museum anlitades för det praktiska 
genomförandet.

Synen på kulturmiljöer hade förändrats sedan det tidi-
gare kulturminnesvårdsprogrammet från 1990 antogs. 
Därför fattade kommunfullmäktige beslut om att 
revidera programmet för att uppfylla dagens behov för 
verksamheterna inom samhällsplanering, kommunut-
veckling, kultur- och fritid, skola och turism. Målet 
var att ta fram ett lättillgängligt kulturmiljöprogram 
som ger vägledning och kunskap om Torsås kommuns 
kulturmiljöer till såväl fastighetsägare som kommunme-
dborgare, föreningar och besökare.

Projektets genomförande började med fältförberedande 
arbete och fältinventering. I samband med fältinven-
teringen togs många bilder som sedan har använts i 
programmet. I flera fall var någon person med lokalhis-
torisk kännedom med vid fältbesöket, i andra fall har 
upprättade texter lästs och kommenterats av personer 
med god lokal kännedom. Projektet har löpande 
informerats om i lokaltidningarna, på kommunens 
hemsida, Facebook och i kommunbladet. Arbetet lyftes 
även fram under Torsås marknad 2017, under arkivens 
dag samma år och under våryran 2018. Projektet och 
kulturmiljöns betydelse och påverkan har informerats 
om och diskuterats under lokala möten runt om i kom-
munen under föreningsmöten, internt inom berörda 
förvaltningar och med beslutsfattande politiker.

I Framtida minnen – Kulturmiljöprogram för Torsås kommun lyfts ett antal miljöer fram 
som kan berätta någonting om tiden före oss. Miljöerna spänner från vår tidiga förhistoria 
fram till dagens moderna samhälle. Bostäder, gravhögar och stensättningar, jordbrukets 
bebyggelse och landskap, industrianläggningar och moderna bostadsområden, kan alla 
utifrån sina vitt skilda perspektiv berätta mycket om den tid då de skapades. Programmet 
bidrar även till att tydliggöra att kommunen ser kulturarvet som en viktig resurs i sam-
hällsutvecklingen.

Inledning
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Ursprunglighet
En byggnad eller miljö som bevarat sin ursprungliga 
karaktär. Ett välbevarat hus har i allmänhet betydligt 
större värde än ett hus som byggts om eller kraftigt 
förändrats.

Sällsynthet
Väl bevarad bebyggelse från tiden före 1920-talet är 
sällsynt och har därför högt kulturhistoriskt värde. Men 
även nyare hus kan med hänvisning till andra kriterier 
ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Konstnärligt och arkitektoniskt värde
Byggnader med medveten materialbehandling och 
detaljutformning, såsom utsmyckningar i form av mål-
nings-, sten- och lövsågeriarbeten, har ett arkitektoniskt 
och konstnärligt värde. Dessa detaljer är avgörande för 
husets arkitektur och bör bevaras. Det kan vara detaljer 
som kräver stor yrkesskicklighet och som därför är svåra 
att återskapa.

Miljövärde
Är detsamma som kulturhistoriska värden samlade i 
miljöer. En byggnad som till exempel inte har något 
högt kulturhistoriskt egenvärde kan motiveras ur anti-
kvarisk bevarandesynpunkt genom att den tillsammans 
med intilliggande byggnader har betydelse för upplevelsen 
i miljön.

Kriterier vid kulturhistorisk värdering
Urvalet av de kulturhistoriska miljöerna är gjort utan 
hänsyn till eventuella bevarandeförutsättningar eller 
andra samhällssektorers intressen. Det är det kulturhis-
toriska värdet och innehållet som varit avgörande.

Det finns nationella mål för kulturmiljöarbetet som är 
vägledande i allt arbete med kulturmiljöer. De nationella 
målen anger att en mångfald av kulturmiljöer ska beva-
ras, användas och utvecklas och att många människor 
ska få möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljöerna. 
Kulturmiljön ska vara en gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelse eftersom kulturarvet tillhör oss 
alla. Slutligen poängteras vikten av att ta tillvara kultur-
miljön i samhällsutvecklingen genom en helhetssyn på 
förvaltningen av landskapet.

Enligt antikvariskt vedertagen modell (ursprungligen 
sammanställd av Axel Unnerbäck) har en rad kriterier 
varit vägledande när värdefulla karaktärsdrag, områden 
och objekt har identifierats och värderats. Några av 
dessa kriterier beskrivs här nedan:

Representativitet
Hus eller miljöer som i oförvanskat skick representerar 
sin tid och dess förhållanden och som har något att 
berätta om sin tids samhälle, byggnadsskick, arbetsmiljö 
eller sociala situation.

Vad är en områdesbeskrivning?

Varje inventerad miljö redogörs för i en områdesbeskrivning där miljön och 
dess kulturhistoriska värden beskrivs. Den beskrivande texten illustreras 
med kartor och fotografier. Inom varje miljö, i områdesbeskrivningarna 
benämnda som ”huvudområden”, utpekas ett eller flera ”kärnområden”. Kärnområden är 
mindre områden inom miljön, med en koncentration av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
fornlämningar och/eller landskapsobjekt. Sammanlagt har 23 huvudområden tagits fram, 
med totalt 31 kärnområden.

Kärnområdena har fått en kulturhistorisk värdeklassificering:

1 = Nationellt/regionalt värde
2 = Regionalt/kommunalt värde
3 = Lokalt värde

i
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Naturförhållandena
Östersjökustens lågt liggande slättbygd i öster, Möre- 
slätten, står i stor kontrast mot de högre liggande 
skogsområdena i väster. Slättbygden täcks av bördig 
åkermark bestående av kalkrik lera på sandstens- 
botten. Skogsbygden är täckt av grovt morängrus på 
urbergsgrund. Trakten är rik på kärr och myrmarker/
mossar. Genom kommunen sträcker sig Söderåkraåsen, 
Örsjöåsen, Kristianopelåsen och Gullaboåsen. Inom 
kommunen finns dessutom Örarevet öster om Söder-
åkra, strandvallen söder om Gökalund som indikerar 
Littorinahavets övre nivå samt åsbildningarna vid Hägge- 
måla, Kindbäcksmåla och Troxhult. Det är endast de 
västligaste delarna av kommunen som legat över högsta 
kustlinjen. Barrblandskogar dominerar kommunens 
skogsvegetation men lövskogen utgör ett starkt inslag 
med framförallt ek och bok. Skogsmarken upptar drygt 
60 procent av kommunens areal. Landskapet präglas i 
övrigt av få sjöar och våtmarker. Endast i kommunens 
sydvästra del finns några mindre insjöar.

Vad är kulturlandskap?
Naturlandskap är det ursprungliga landskapet med alla 
sina beståndsdelar; berggrund, jordarter, landformer, 
vattendrag, klimat, växtlighet och djurliv. Kulturland-
skap är natur som utsatts för påverkan från människans 
aktiviteter. Kulturlandskap kan definieras som ”det 
sätt på vilket mänskligt liv och mänsklig verksamhet 
uttrycks inom ett visst område under en viss tid”. Den 
allra största delen av vårt land är kulturlandskap. Detta 
”landskap” består i sin tur av två typer, det tätbebyggda, 
urbana, och det brukade, agrara. Det senare är starkt 
beroende av de förutsättningar som naturlandskapet ger.

Än idag präglas Torsås kommun av den blandning av 
landskapstyper som läget mellan Östersjön och skogs-
bygden innebär; jordbruk i öster och skogsbruk i väster. 

I den öppna kustbygden finner vi större delen av bebyg-
gelsen i kommunen, med många stora ensamgårdar. I 
övrigt är bebyggelsen här grupperad i byar av växlande 
storlek och med ortnamn av äldre typ.

Skogsbygden kännetecknas istället av spridda småbyar 
med namn huvudsakligen av medeltida typ. Söderåkra 
och Torsås, som under medeltiden kallades ”Sunnan- 
skog”, skiljs från kustbygden i norr av en cirka två 
kilometer bred tallskog.

Den sydöstsmåländska slättbygden präglas av stora, 
öppna, bördiga åkrar. Skogsbygderna är präglade av 
djurhållning och småskaligt jordbruk. Den totala arealen 
åkermark i kommunen är så stor att den upptar uppåt 30 
procent av kommunens totala yta. De största tätorterna 
är Torsås, Söderåkra, Bergkvara, Gullabo och Djursvik.

Torsås kommun är Kalmar läns sydligaste och gränsar mot Blekinge. Torsås kommun 
är en gammal kulturbygd med lämningar från stenålder, via bronsålderns storrösen till 
järnålderns typiska gravfält. I inlandet finns en koncentration av medeltida järnframställ-
ningsplatser. Det odlade landskapet är, särskilt i inlandet, ålderdomligt med odlingsrösen 
och stenmurar bevarade. In inlandet finns också en slöjdtradition bevarad som länge 
varit förknippad med kommunen. Vid kusten ligger Bergkvara, på sin tid en av Sveriges 
största och sista rederiorter och byggplats för större segelfartyg, vilket satt spår även i 
bebyggelsen.

Om kommunen

Typisk slättbygd med stora bördiga åkrar och stora gårdar.
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Administrativ historik
Torsås kommun består av de historiska socknarna 
Torsås, Söderåkra och Gullabo. De två första blev 
landskommuner med motsvarande namn vid kommun-
reformen 1862. Gullabo socken bildades 1870 som 
annex till Torsås och Gullabo landskommun bildades 
1871 genom en utbrytning ur Torsås landskommun. 
Bergkvara har aldrig varit en egen socken, utan ingår i 
Söderåkra socken.

Torsås municipalsamhälle inrättades 3 mars 1916 och 
upplöstes vid utgången av 1957. Bergkvara municipal-
samhälle inrättades 7 oktober 1921 och upplöstes vid 
utgången av 1955. Vid kommunreformen 1952 inför-
livades Gullabo landskommun i Torsås landskommun. 
Torsås kommun bildades vid kommunreformen 1971 
av Torsås och Söderåkra landskommuner.

Torsås kommun ligger i Södra Möre härad. Namnet 
Möre (Meore) förekommer första gången i skrivna 
källor omkring år 900. Ordet har förmodligen att göra 
med de i äldre tid talrika grunda kärr- och sankmarker, 
så kallade mörar. Möre låg troligen under Kalmar slotts 
område redan i slutet av 1200-talet. Norra och Södra 
Möre framträder från 1300-talets mitt som särskilda en-
heter men ingick under hela perioden i Kalmar slottslän. 

Möre tillhörde Linköpings stift fram till 1557, då delar 
av Kalmar län bröts ut. Efter diverse turer blev länet, 
förutom Tjust, eget biskopsdöme 1678. Kalmar stift 
existerade fram till 1915 då det fogades till Växjö stift.

Torsås kommunvapen återger ortnamnet, där snittet är 
”åsen” och hammaren är guden Tors. Det fastställdes 
för landskommunen 1955 av Kungl. Maj:t och regist-
rerades för kommunen hos Patent- och registrerings-
verket 1974. En annan känd symbol för kommunen är 
Torsåstuppen, en slöjdad tupp gjord ur ett björkstycke, 
se bild på sidan 16.

I dagens landskap kan vi ännu skönja många olika spår 
efter äldre kulturlandskap. Från våra allra äldsta kul-
turer, från stenåldern för cirka 10 000 år sedan, finns 
inte många tydliga spår, eftersom människorna hade 
begränsade resurser när det gällde att påverka naturen. 
När människan efter hand övergick från fångstnäringar 
till åkerbruk och boskapsskötsel, kanske påskyndat av 
vissa klimatförändringar under järnåldern, påbörjades 
däremot den förändring av markanvändningen som vi 
ser spår av än idag. En enorm förändring i södra och 
mellersta Sverige ägde rum för cirka 1 000 år sedan då 
människor som koloniserade skogsbygden röjde upp 
åkrar, hagmarker och betesmarker. De öppna ytorna 
och de odlade arealerna fick allt större utbredning och 
skogen gick tillbaka. Det brukade kulturlandskap som 
finns i kommunen idag kan härledas tillbaka till denna 
period. En utveckling av landskapet som pågått i 30–40 
generationer.

Äldre byar utgör idag ett betydelsefullt inslag i kultur- 
landskapet. Byggnadsskicket har påverkats av vilka 
byggnadsmaterial som varit tillgängliga, av klimatet och 
av behoven av mat och värme. Det urbana kulturland-
skapet, som i princip motsvaras av kommunens fem 
tätorter, är inte en dominerande landskapstyp i kom-
munen. Dock har tätorternas funktioner som mötes- 
platser, arbetsplatser, festplatser, båtplatser, handelsplatser,  
skolmiljöer, järnvägsstationer mer mera påverkat många 
människors liv. Dessa miljöer är förknippade med ”kol-
lektiva minnen”, som kan ha höga kulturhistoriska vär-
den. Man kan se tätorterna som framför allt 1900-talets 
kulturlandskap.

Betade hasselbuskar i ängsmark kan på vissa håll ha 
1 000-åriga anor eller mer.

Kommunvapnet har en sköld genom ett mantelsnitt delad av 
rött och av guld, vari en röd torshammare med huvudet uppåt.
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En del byar har också bytt namn. Till exempel så skrevs 
Strömby ”Swinehwult” år 1536. Det fanns byar/gårdar 
som var kända på 1500-talet som inte går att identifiera 
idag. Till exempel ”Magdegeffue” i Söderåkra socken 
eller ”Solbergsmåle” i Torsås socken.

I namn på -åker(-åkra) förekommer säkert ordet i unge-
fär sin nuvarande betydelse. De flesta namn som man 
tror har samband med den medeltida bebyggelseutveck-
lingen återfinns i inlandet. Beträffande skärgårdsnamn 
så innehåller de flesta en lokalbeteckning i någon form. 

Ortnamnen berättar

Ortnamnen har i alla tider fascinerat människor. Framförallt har kanske 
ortnamnen fängslat genom sina många gånger svårtolkade betydelse. 
Man måste också komma ihåg att det är svårt att dra några slutsatser om 
bebyggelsens ålder med hjälp av enbart namnet. Vissa generaliseringar låter sig dock göras. 
Nedan följer en förteckning hos några efterleder i svenska ortnamn med relevans för Torsås 
kommun.

-arve ”x:s arvingars”
-arvet ”arvejord”
-bo ”gård, bygd”
-benning ”hytta”
-boda ”förvaringsbod”
-bränna(n) ”bränd plats”
-bol, -böle ”gård, nybygge”
-bråte(n) ”svedjeland, röjning”
-bräcka ”backe, sluttning”
-by ”gård, samling av gårdar”
-hem(-um, -om) ”gård, bygd”
-hult(-alt, elt, ilt) ”skogsdunge”
-inge ”den plats där x-ingarna bor”
-kumla ”gravmärke”
-käl(-köl) ”granskog”
-lösa ”betesmark”(oftast)
-löt ”betesmark; sluttning”
-löv ”arvegods”
-mark ”gränsområde; nybygge i skog”
-mor(a) ”skog”
-måla ”uppmätt jordområde”, ett typiskt medeltida bynman
-rum ”öppen plats”
-ryd(-red, -rud, -röd) ”röjning”
-sel ”lugnvatten i älv”
-sta ”ställe, plats”
-sät(t)er ”utmarksäng” (oftast)
-torp(-arp, -erup) ”nybygge” (oftast)
-tuna ”inhägnad plats”
-vin(-ene, -n, -e) ”betesmark”
-ånger ”trång vik”
-kvill tvådelat vattendrag

i
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Faktaruta Torsås kommun

Yta: 483 kvadratmeter.

Invånare: Cirka 7 000, fördelade på Torsås socken cirka 3 000, Söderåkra 
socken cirka 3 000 och Gullabo socken cirka 600 (2017).

Jordbruk, skogsbruk och fiske är större som näringsgren i Torsås kommun än genomsnittet 
i Sverige, elva procent jämfört med rikets två procent. Andelen arbetstillfällen för män i 
kommunen är 16 procent jämfört med bara tre procent i genomsnitt i hela landet (2015).

Tillverkningsindustrin är också större som näringsgren i Torsås kommun än genomsnittet 
i Sverige, 22 procent jämfört med rikets tolv procent. Andelen arbetstillfällen för män i 
kommunen är 33 procent jämfört med 17 procent i riket (2015).

Andra näringsgrenar: Många män arbetar inom bygg och handel och många kvinnor inom 
utbildning, vård och omsorg.

i

Kartan visar hur Torsås kommun ligger mellan hav och skog.
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En slöjdad Torsåstupp.

En annan känd symbol för kommunen är 
Torsåstuppen, en slöjdad tupp gjord ur ett björkstycke.”
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öppnas en förbindelse över Mellansverige, mellan den 
Baltiska issjön och Västerhavet. Som en konsekvens 
inträffar det för 11 000 år sedan en mycket påtaglig 
sänkning av vattennivån. Vissa beräkningar pekar på att 
vattenytan sänker sig 20–25 meter under loppet av ett 
till två år. Efter denna dramatiska sänkning sjunker vat-
tennivån ytterligare och befinner sig som lägst runt tre, 
fyra meter under dagens. Detta innebär att den ö som 
idag utgör Garpens fyr, låg på fastlandet. Efter en period 
med låga vattennivåer skedde återigen en höjning av 
vattenytan, vilken kom att fluktuera upp och ner under 
ett par årtusenden. De två tydligaste höjningarna av 
vattenytan under denna tid utgjordes av de så kallade 
ancylus- och littorinatransgressionerna som nådde upp 
till runt tio meter över havet och inträffade för 10 000 
respektive 7 000 år sedan. Efter littorinatransgressionen 
sänkte sig vattennivån succesivt ner mot dagens nivå.

De stora fluktuatio-
nerna i vattennivån 
utgör inte bara en 
kuriositet, utan har 
haft stor betydelse 
för landskapets 
utformning och hur 
vi utnyttjar det idag. 
De äldre strandval-
larna har ofta använts 
för olika typer av 
kommunikationer, 
där dagens E22 utgör 
ett tydligt exempel. 
I många fall ligger 
också bebyggelse på 
de äldre strandval-
larna. De förändrade 
vattennivåerna har 
också inneburit att 
de finkorniga siltiga 
fraktionerna i morä-
nen sköljts ut och se-
dimenterats i de lägre 
terrängavsnitten, vil-
ket haft stor betydelse 
för områdets agrara 
utveckling.

Det förhistoriska Torsås
När isen försvann
För drygt 14 000 år sedan försvann de sista resterna av 
inlandsisen bort från trakterna runt Torsås. Stora mäng-
der smältvatten samlades upp i den Baltiska issjön, 
vilken saknade kontakt med Västerhavet. I Torsåstrakten 
låg strandlinjen närmare 70 meter högre än idag. Detta 
innebar att bara de absolut västligaste delarna av kom-
munen befann sig över vattenytan. Enligt beräkningar 
gjorda av Statens geologiska undersökningar (SGU) låg 
strandlinjen vid denna tid strax väster om Gullabo och 
Karsjö.

Under de följande årtusendena höjde sig landet, vilket 
blivit nedtryckt under inlandsisens enorma tyngd. 
Detta innebar en succesiv sänkning av vattenytan. För 
cirka 11 500 år sedan låg vattenytan runt 30 meter över 
dagens. Därefter sker en dramatisk förändring när det 

Torsås historia

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

HuvudHuvudkoontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se

Strandnivåkartorna visar den forntida och framtida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas 
utbredningar. Kartorna har framställts genom att sammanlänka digitala höjddata med en matematisk strandlinjemodell. 
I kartorna visas också förloppet för inlandsisens avsmältning.

Med hjälp av aktuella nivåvärden i höjddatabaserna kan man beräkna nivåerna för såväl tidigare som kommande 
nivåer. Förändringar i strandnivån härrör från två oberoende rörelser, dels jordskorpans höjning, dels havsytans höjning.

Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. När isen smälte lättade trycket 
och jordskorpan började röra sig uppåt för att återta tidigare nivåer, en process som fortfarande är aktiv. 

Havsstrandens nivå beräknas genom att addera havsytans nivå till värdet för den nedtryckta terrängen. I den 
nedpressade terrängen är det inte bara nivåerna som är annorlunda utan även landytans lutning, vilket innebär att 
vattendragens lopp och sjöars utbredning delvis varit annorlunda i jämförelse med dagens situation.

Hav och sjö

Land

Nutida hav och sjö

Strandförskjutningskurva, beräknad för centrum av kartan.
För 7000 år sedan var strandlinjen 8 m över dagens nivå.

År (CalBP)                                      [nutid]
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För 7000 år sedan = 7000 CalBP = 5050 CalBC
CalBP är kalenderår före nutid (1950)
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Strandnivåkartan
För 7000 år sedan

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud

i referenssystemet SWEREF99.

Kartan visar hur stora områden som idag utgör bördiga jordbruksmarker låg under vatten för 
7 000 år sedan. Karta SGU.
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Efterhand tätnade skogen ytterligare och vid slutet av 
jägarstenåldern för 7 500–6 000 år sedan står ädellöv-
skogen tät. Boplatserna från denna tid återfinns vid 
dåtidens strandlinjer eller i anslutning till områdets 
vattendrag. Det finns undersökta lämningar från 
troliga boplatser vid Söderåkra, Påboda, Bruatorp och 
möjligen även vid Övraby. Man har funnit att det finns 
ett större antal lösfunna redskap från denna tid som 
sannolikt representerar boplatser och visar på en spridd 
bebyggelse. Även om de kända lämningarna är relativt 
många har befolkningstätheten varit låg, kanske så låg 
som 20–30 individer.

Bondestenålder (cirka 6 000–3 800 år sedan)
Vid slutet av jägarstenåldern för drygt 6 000 år sker 
omvälvande förändringar i södra Östersjöområdet, 
Danmark och Skåne. Genom invandring söderifrån 
började kunskapen om jordbruket sprida sig. På kort 
tid har kunskapen om jordbruket spritt sig från Skåne 
upp till Mellansverige. Det finns inga säkerställda 
boplatser från den äldsta bondestenåldern i Torsås 
kommun, men genom lösfynd som framkommit i 
åkermarken kan vi se att den nya kunskapen fanns här. 
Under bondestenåldern blev man mer bofast. Genom 
boskapshållning och odling får man ett starkare band 

Jägarstenålder (cirka 10 000–6 000 år sedan)
Går vi tillbaka till den äldsta tiden, strax efter inlands- 
isens avsmältning, finns inga kända lämningar efter 
människor i området. Klimatet var kallt och vegetationen 
påminde om den arktiska tundran, där bland annat 
fjällsippan (Dryas octopetala) var en karaktärsart. Höjer 
man blicken och ser till södra Skandinavien i stort var 
det glest befolkat. Från Skåne finns det sparsamma 
spår efter jägargrupper som följt efter renhjordarna på 
sina årliga vandringar mot iskanten i norr. Det skulle 
mycket väl kunna finnas lämningar från denna tid i den 
västra delen av Torsås kommun, men de är svårfunna.

De första säkra spåren efter människor i kommunen 
finner vi istället vid Bruatorpsån, strax nordost om 
Söderåkra kyrka. En av dessa fyndplatser framkom 
i samband med omläggningen av E22:an, då det 
genomfördes ett flertal arkeologiska undersökningar. I 
ett gruslager som blivit omrört i samband med ancy-
lustransgressionen, för cirka 10 000 år sedan, hittades 
rester efter redskapstillverkning i flinta. Vid denna tid 
hade klimatet blivit varmare och den arktiska tundran 
hade ersatts av en tätnande skog. Olika växter och djur 
hade invandrat över den landtunga som sträckte sig 
över dagens Öresund.

Till de mer sällsynta fynden hör ett halsring i guld.

En av de många stensättningar som finns på höjden i 
Järnsidaområdet.

Stråket utmed kusten har varit en transportväg i tusentals 
år. Ibland kan en äldre så kallad hålväg finnas kvar.

Resta stenar vid Järnsida.
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till marken, man investerar i arbete genom röjning. Det 
är inte bara kunskapen om åkerbruk och djurhållning 
som är ny. Man får även en helt ny redskapsuppsättning 
med bland annat slipade flintyxor och keramikkärl.

I början var jordbruket endast av marginell betydelse. 
Jakt/fiske och insamling var fortfarande de viktigaste 
näringarna, men istället för att enbart förlita sig på 
naturen tog man delvis kontroll över matproduktionen. 
Under den yngsta bondestenåldern för cirka 3 800 år 
och framåt skedde den första mer permanenta koloni-
seringen av inlandet. I Torsås kommun visar sig detta 
genom ett förhållandevis stort antal lösfunna enkla 
skafthålsyxor och flintdolkar. Från Söderåkra har det 
undersökts rester efter en 14 gånger sex meter stor hus-
lämning från denna tid. I anslutning till huset framkom 
ett flertal samtida keramikskärvor. Fynd av förkolnat 
korn och vete i några av stolphålen visar att huset sanno- 
likt skall ses som en bondgård. Söder om huslämningen 
framkom ett område med årderspår, kanske var det 
här man odlade säden. Det är under denna tid som 
jordbruket får en allt större roll i ekonomin. Den om-
vandling av landskapet som människan påbörjat under 
bondestenåldern fortsätter under bronsåldern.

Bronsålder (cirka 3 800–2 500 år sedan)
Under den äldre bronsåldern har det vuxit fram tydliga 
agrara miljöer. Man börjar också manifestera sin 
närvaro tydligare i landskapet, genom monumentala 
gravanläggningar. I Torsås kommun finns ett stort antal 
bronsåldersrösen spridda i landskapet. Det största ligger 
vid Kroka och imponerar med en diameter på 38 meter 
och en höjd av fyra meter. Den äldre bronsålderns 
gravar utgörs ofta av större rösen, medan den yngre 
bronsåldern representeras av mindre runda stensätt-
ningar och skeppsformade stensättningar.

Vid Bruatorp, cirka en kilometer sydväst om det stora 
gravröset vid Kroka, framkom en huslämning från 
äldre bronsålder i samband med undersökningar inför 
omläggningen av E22:an i slutet på 1990-talet. Huset 
har ursprungligen varit drygt 50 meter långt och åtta 
meter brett. I mitten fanns en bostadsdel, medan det 
fanns förrådsdelar i husets bägge ändar. Vid arkeolo-
giska undersökningar i Övraby och Söderåkra har det 
framkommit huslämningar från yngre bronsålder, men 
betydligt mindre. De undersökta husen skall inte ses 
som ett udda inslag i området. Det finns fler husläm-
ningar i området, men eftersom de varit uppbyggda av 

stolpar är de inte synliga i dagens markyta. Det stora 
antalet gravar visar att det funnits ett flertal gårdar 
spridda i området.

Från Torsås kommun finns också tre säkra lokaler 
med skålgropar och en möjlig hällristning. De tre 
skålgropslokalerna skiljer sig åt. Den ena ligger vid 
Tumlarehallen, på vägen mellan Övraby och Ryd, där 
man knackat in tio skålgropar på ett jordfast stenblock. 
De andra skålgropslokalen utgörs av skålgropar på lösa 
stenar. Vid Kroka återfinns det tio skålgropar på en lös 
kalkstensskiva och vid Fulvik en sandsten med ett 40-
tal gropar. Vad skålgroparna representerar vet vi inte. 
Det har föreslagits att de utgör ceremoniella lämningar 
efter offerritualer. Det har dock visat sig att de finns i 
anslutning till dåtidens gårdsmiljöer. Områdets enda 
kända hällristning återfinns vid Gata och utgörs av en 
något osäker skeppsristning.

Järnåldern (cirka 2 500–1 000 år sedan)
Vid järnålderns början inleddes en period med 
sjunkande medeltemperatur. Björk och tall ryckte 
åter fram på ädellövskogens bekostnad samtidigt som 
granen vandrade in från norr. I Torsås kommun finns 
14 registrerade järnåldersgravfält, samtliga belägna i 
Söderåkra socken. Gravfälten ligger med ett undantag 
inom två till tre kilometer från dagens kustlinje och 
visar på tyngdpunkten i järnåldersbygden. Det finns ett 
undantag, ett gravfält vid Stora Getnabo som ligger sju 
kilometer från kusten. Ser man till de ensamliggande 
gravarna uppvisar de samma spridningsbild, enstaka 
gravar i inlanden medan huvuddelen ligger längs 
kusten.

Även om vi ser hur bebyggelsen tätnar och det börjar 
växa fram mindre bygder i området finns det endast 
ett fåtal kända boplatser. I Torsås kommun finns det 
tre arkeologiskt undersökta järnåldersboplatser med 
huslämningar: Övraby, Söderåkra och Gunnarstorp. De 
undersökta husen dateras till äldre järnålder. Boplats-
undersökningen vid Gunnarstorp ger en inblick i vilka 
grödor man odlat. Man har hittat förkolnade sädeskorn 
av råg, emmer, korn och vete samt frön av oljedådra, 
vilket odlades för de oljerika frönas skull, och lin. 
Boplatsen vid Gunnarstorp är extra intressant genom 
kopplingen till det samtida och närliggande gravfältet 
vid Hästhagen och järnframställningsplatsen vid Eket, 
vilket gör att vi kan måla upp en bild av livet på bond-
gård vid tiden för Kristi födelse.

Vid Bruatorp, cirka en kilometer sydväst om det stora gravröset vid 
Kroka, framkom en huslämning från äldre bronsålder i samband med 
undersökningar inför omläggningen av E22:an i slutet på 1990-talet.”
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gårdar. Exempel på befästa gårdar i kommunen under 
medeltiden finns också, som Påbonäs. Än idag syns dess 
lämningar i form av en fantasieggande plan, halvrund 
platå med cirka 100 meter diameter, omgiven av en 
tio till tolv meter bred vallgrav. Det måste ha varit ett 
respektingivande inslag i landskapet.

Torsås socken omfattade under medeltiden och 
1500-talet den nuvarande socknen jämte nuvarande 
Gullabo socken. Enligt traditionen fanns tidigt en 
kapellförsamling i den nordvästra delen av Torsås 
socken, alltså i närheten av Gullabo. I skriftliga källor 
omnämns ett kapell på 1600-talet, men det är okänt var 
det låg. Glosebo, en bit norr om nuvarande kyrkbyn, 
nämns som en möjlig plats. Här finns en åker som 
kallas ”Kyrkåkern”, och som enligt traditionen var 
platsen där kyrkan låg. Gullabo socken motsvarar 
sannolikt i huvudsak ”Glosebo socken” (Glosbodhe), 
och omnämns 1390 tillsammans med Torsås och 
Söderåkra som ”Sunnanskog”. Kyrkan kan också ha 
legat i byn Kyrkebo, strax söder om nuvarande tätorten 
Gullabo. Enligt traditionen finns en begravningsplats 
här på ”Kyrkåkern”, kanske med koppling till en 
gammal kyrkplats, men det skulle också kunna vara en 
pestkyrkogård.

Medeltid
Kristendom, pest och uppodling
I Norden sammanfaller medeltidens början med kris-
tendomens införande och dess slut med reformationen, 
ungefär perioden 1050 till 1525. Kristendomen förde, 
via missionärer och munkar, med sig nya idéer och 
tankar till Norden, som blev en del av den europeiska 
kulturgemenskapen. Det kunde handla om tekniska 
innovationer som till exempel kvarnar, om utveckling av 
jordbruksredskap och odlingsmetoder eller om sociala 
idéer som socknens ansvar för de svaga. Den nya tiden 
förde med sig ett allmänt uppsving utan motstycke i vår 
historia. På 1300-talets mitt utbröt dock Digerdöden 
eller pesten, som den också kallats. I genomsnitt dog en 
tredjedel av Europas befolkning. Olaus Petri skriver i sin 
krönika om läget i Sverige: ”Mång hus och byar blevo 
platt öde, det man ännu mångenstädes se må, där nu står 
skog, som förr bodde folk”. Denna händelse påverkade 
såklart utvecklingen i hög grad. Redan uppodlade byar 
eller ensamgårdar lades öde.

Från 1250-talet märks början till en lokalförvaltning 
organiserad av en centralmakt/kungamakt. 
Krigsväsendet organiserades. Frälset (det vill säga 
fria män som inte betalade skatt men bidrog till 
kungens armé) fick på 1400-talet rätt att befästa sina 

En av Skandinaviens äldsta järnframställningsplatser

För att framställa järn krävs i huvudsak två komponenter; sjö- eller myrmalm 
att reducera järn ur och skog till ved och träkol som reduktionsmedel. 
Bägge dessa förutsättningar fanns i Torsåstrakten. De flesta av de 
kända järnframställningsplatserna i kommunen ligger i inlandet, utanför 
järnåldersbygderna, och dateras till medeltid. Ser man till slaggförekomsterna vid 
kustbygderna finns det ett samband mellan slagg och järnålderns gravar. Vid omläggning av 
E22:an i Torsås kommun i slutet av 1990-talet undersöktes två järnframställningsplatser, den 
ena vid Bruatorp och den andra vid Eket norr om Söderåkra.

Vid Bruatorp undersöktes en ässja daterad till övergången romersk järnålder/folkvandringstid. 
I anslutning till ässjan undersöktes en smidesugn, där järnet vidareförädlades.

På lokalen vid Eket framkom ett 0,5 meter tjockt lager med slagg, vilket täckte en drygt 
50 kvadratmeter stor yta. I anslutning till ugnen framkom resterna efter själva ugnen. En 
C14-daterad kolbit från en slaggklump visar att produktionen börjar under äldre förromersk 
järnålder, vilket gör det till en av Skandinaviens äldsta järnframställningsplatser. Metallurgiska 
analyser visar att man framställt järn av tre olika kvalitéer, ett mjukt järn, ett koljärn med låg 
fosforhalt samt ett kolstål av god kvalité. Beräkningar visar att man framställt 30–50 ton 
smidbart järn.

i
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anmärkningsvärt är att 127 av dessa, det vill säga mer 
än 50, var kronogårdar där marken arrenderades ut av 
staten. Cirka 25 procent av jorden tillhörde frälset, det vill 
säga de som fick skattefrihet mot rusthållning. Ser man på 
fördelningen sockenvis så dominerades Torsås (då sam-
manlagd med Gullabo) av kronojordar, 70 procent av 
socknens gårdar tillhörde kronan. I Söderåkra så hade 
frälse- och kronojordarna lika stora andelar, 34 procent.

Under medeltidens blev fler platser bebyggda och ny 
mark togs upp i tidigare ödemarker i skogsbygden. 
Många av gårdarna i dessa områden har också typiska 
medeltida namnformer med efterled som till exempel 
måla, hyltan och ryd. Först under 1500-talet ger de 
skriftliga källorna en heltäckande bild av bebyggelsen 
i kommunen. På 1540-talet fanns det 247 gårdar i 
kommunen som på något sätt finns omnämnda. Mest 

Påbonäs är ett spännande exempel på resterna efter en medeltida ”befäst gård”, med vallgrav.
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I Kalmar läns museums ägo finns 
en näverlur som sägs vara exakt 
den som det berättas om i sägnen. 
Detta är inte sannolikt, men det är 
en bra historia! Luren skänktes från 
släktgården i Öjebomåla till museet 
på 1870-talet.

Gullabos moderna historia grundar sig på en berättelse 
med koppling till pesten:

När pesten på sommaren 1350 härjande fram över vårt land, lämnade 
den i Gullabo socken kvar endast en ung kvinna. Varje dag hämtade hon 
vatten ur Blå källa, men en dag fann hon att dess vatten började sina. Det var ett farligt 
tecken, ty enligt vad hon hört skulle hennes släkt dö ut den dag källan sinade. Förfärad gav 
hon sig ut med sin näverlur i skogarna och lät dess genomträngande toner dallra ut åt alla 
väderstreck för att påkalla hjälp. Samtidigt strövade i skogarna en man vid namn Bonde Gul. 
Även han hade blivit ensam på sin faders gård i Långasjö i Värend och givit sig ut för att 
få kontakt med människor. Han drog sig åt sydost nedåt de väldiga gränsskogarna mellan 
Småland och Blekinge, och där hörde han en dag näverlurens vemodsfyllda toner. Så fann 
dessa båda varandra. Han stannade, de gifte sig, och efter sin fädernegård Öjaby gav han 
gården namnet Öjabymåla, som senare blev Öjabomåla. Blå källan började åter flöda, sedan 
regn nu fallit, och sedan dess har den ej sinat. Näverluren, som Bonde Guls hustru tutat 
i, gick länge i arv inom släkten. Den skog, där de unga tu möttes, kallade de Tuthult. Där 
byggdes längre fram i tiden en gård av ett av Bonde Guls barnbarn. Så har Öjabomåla och 
Tuthult fått sina namn och efter Bonde Gul skall alltså Gullabo ha fått sitt namn.

i
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få gränsen mellan rikena fastställd i detalj. Under 
1550-talet pågick ständigt mindre stridigheter mellan 
gränsbönderna om gränsens dragning. Både svenske 
Gustav Vasa och danske Kristian II sökte få klarhet i 
frågan om riksgränsens rätta sträckning.

Mellan Sverige och Danmark
Fram till 1658 gränsade Torsås mot det dåvarande 
danska Blekinge. Gränsen var ganska obestämd under 
medeltiden, då stora områden var ödemarker. När 
människor efter hand slog sig ner och började odla 
och bygga gårdar och byar blev det allt viktigare att 

Gränsbygd

I Bröms går den bäck som markerar gränsen mellan Småland och Blekinge, tidigare Danmarksgränsen.

Minnesstenen i Bröms markerar platsen där freden slöts 
1645. Platsen har starkt symbolvärde.

Utmed kusten finns flera lämningar efter små 
försvarsgropar, skansar, som användes under krigen mot 
Danmark under 1600- och 1700-talen.
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i gränsbygderna. Detta kom att påverka landskapet på 
ett sätt som syns än idag. De varor som främst export- 
erades var nötboskap, hästar och smör samt järn. Im-
porten bestod framförallt av salt, som användes för att 
konservera bland annat kött och fisk. Mot medeltidens 
slut ökade statsmakternas intresse för tullinkomster, vil-
ket motverkade den fria handeln. Statsmakten försökte 
dirigera exporten till de svenska hamnarna och främst 
till Kalmar. De impopulära exportförbuden sägs vara en 
av orsakerna till Dackefejden, vilket också berörde delar 
av skogsbygden i Gullabo socken.

Redan under medeltiden handlades det över gränsen 
mellan Sverige och Danmark. Det största hindret för 
gränshandeln var dock de ofta förekommande krigen 
mellan de båda länderna. Det var inte konstigt att 
bönder på båda sidor gränsen tog saken i egna händer 
och slöt fred med varandra även då länderna officiellt 
var i krig, så kallade bondefreder. Kalmarunionen 1397 
gynnade gränshandeln. Gränsbygderna i söder fick via 
danska hamnar kontakt med de nordtyska hansastä-
derna, en viktig marknad för det som producerades i 
gränsbygderna. Med större efterfrågan ökade uppodling 

Utanför byn Hästmahult finns en plats som sägs ha varit 
en av Gustav Vasas ”tullstationer”, där bönderna tving-
ades betala tull för varor som fraktades över gränsen till 
Blekinge, då riksgräns mot Danmark.

Den så kallade Skjutstenen i Bränderås sägs ha fungerat 
som skydd vid korseld mot danskarna.

Båtsmansrusthåll

Under Karl XI:s tid, 1680-talet, flyttades flottans huvudstad från Stockholm 
till den nyanlagda staden Karlskrona som sedan 1658 var en del av Sverige. 
I samband med detta infördes ett nytt soldat- och båtsmanssystem. 
Kronan, det vill säga statsmakten, begärde att några tusen båtsmän skulle finnas och placeras 
i närheten av Karlskrona. Eftersom befolkningen inte var så stor i området förflyttades 
båtsmän med familjer från Finland och Norra Sverige hit. Till skillnad från inlandets system 
med soldattorp, där varje by eller flera 
byar gemensamt försörjde en soldat, 
infördes båtsmansrusthållet i Blekinge 
och Söderåkra socken. Detta innebar 
att flera eller alla gårdar i en by kunde 
utgöra ett båtsmansrusthåll. En sådan 
gård fick skattelättnader men skulle 
underhålla en båtsman. På så sätt 
blev det ofta ett flertal båtsmanstorp 
i många av byarna i Söderåkra 
socken. En del av dessa småhus har 
levt vidare till våra dagar och fått ny 
funktion som sommarstugor.

i

Båtsmanstorpet i Kabbetorp är ett av många 
båtsmanstorp som funnits i kommunen.
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Nils Dacke

Nils Dacke blev känd som upprorsledare för bondeupproret Dackefejden. 
Han motsatte sig det ökade skattetrycket, införandet av evangelisk-luthersk 
kristendom i stället för katolicism och att Gustav Vasa tog kyrksilvret. Det 
finns än idag en stor stolthet i bygden över Nils Dacke som många människor som bor i 
Gullabo och Vissefjärda har kommit att betrakta som ”sin”. Det är också från dessa trakter 
han stammar. Nils Dacke tros ha varit född omkring 1510, kanske på gården i Södra Lindön, 
där familjen Dacke bodde. Södra Lindön ligger idag i Emmaboda kommun, Vissefjärda 
socken, men låg tidigare i Torsås socken. Flaken där Nils Dacke också bodde ligger idag 
på gränsen mellan Blekinge och Vissefjärda. Men det är fler som gör anspråk på Dacke. I 
Virserumstrakten har man sedan 1970-talet tagit Dacke som ett varumärke, efter platsen för 
det sista avgörande slaget mellan Dackes män och kungens män. Men enligt sägnen var det 
på Ollatorpets äng, nära Flaka i dåvarande Torsås socken, som Nils Dacke slutligen dog, i 
augusti 1543.

I skogarna finns än idag ett antal grottor som kallas ”Dackegrottor”, där Nils Dacke säga ha 
gömts sig undan flykt från kungens soldater. Utanför Hästmahult finns också en stig som 
sägs vara den väg Nils Dacke släpades efter att han blivit tillfångatagen utanför Virserum. 
Oavsett hur många socknar som gör anspråk på Dacke så har hans historier levt vidare och 
har mycket stark förankring i bygden, bland de äldre generationerna.

i

Runt om i skogsbygden i Gullabo-Vissefjärda finns flera grottor som enligt sägner har använts som gömställe av Nils Dacke 
då han flydde från Vasas soldater. Här en så kallad Dackegrotta i Hästmahult.

Enligt sägnen ska Dacke ha släpats denna väg efter arrestering.
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ägomarken ägdes gemensamt av bönderna i byn, medan 
skogsmarken länge var samfälld, dvs odelad mark. 
För att boskapen inte skulle passera över åkern på sin 
dagliga tur till utmarksbetet byggdes ofta en fägata från 
ladugården, förbi åkrarna. Så länge boskapsskötseln 
var viktigast ansågs ängen som den ekonomiskt mest 
betydelsefulla marken. Åkern var dock sedan förhisto-
risk tid grunden för gårdens ekonomiska status. Endast 
tack vare tillräcklig mängd torkat hö kunde boskap 
hållas vid liv under vintrarna. Ju större mängd hö, desto 
fler boskap kunde man ha. Ju mer boskap, desto mer 
gödsel. Gödseln i sin tur var nödvändig för att få tillräck-
liga skördar på åkrarna. Därför sägs att ”ängen är åkerns 
moder”. Idag finns en del spår och lämningar i landskapet 
efter dessa medeltida brukningsmetoder. Först och 
främst åkrarnas läge och ofta storlek, en del hägnader 
som fägator i sten, vägnätet och i någon mån bebyggels-
ens placering. Ofta finns någon gård i byn kvar på läget 
för den medeltida bytomten. I skogsbygderna är mer av 
de äldre systemen kvar än i slättområdena.

Uppodling
När skogsbygderna i kommunens västra delar fick fast 
befolkning under medeltiden var sannolikt betesmarker 
utmed mader (fuktängar), åsar och mossar en bidra-
gande förutsättning. Genom svedjebruk uppstod också 
gläntor, så kallade lyckor, i skogen som de nya invå-
narna kunde odla upp till nya åkrar. Odlingsbar jord 
bidrog efter hand till en bofast befolkning. I kommun- 
ens skogsbygder har kombinationen av ett småskaligt 
åkerbruk med djurhållning och skogsbruk legat till 
grund för det omväxlande skogslandskapet med byar, 
åkrar och beteshagar som präglar kommunens västra 
delar.  Än idag utgör jord- och skogsbruket viktiga 
näringar i kommunen.

Den produktiva marken inom en by under bondesam-
hället var indelad i inägomark och utmark. Inägo-
marken låg, som namnet anger, närmast gårdarna och 
bebyggelsen. Inägorna bestod av gårds- eller bytomten 
(med bebyggelse, kalvhagar och kålgårdar), åker- och 
ängsmarken. Den dyrbara åkern och ängen omgavs av 
hägnader för att skydda mot både den egna boskapen 
och vilda djur. Utanför inägomarken tog utmarkerna, 
vanligtvis skogen, vid. Utmarkens viktigaste uppgift var 
att fungera som betesmark under sommarhalvåret. In-

Jordbruk och 
skiftesreformer

I skogsbygderna i socknen finns många äldre spår av 
odlarmöda. Här ett handgrävt dike i Bodhyltan.

De små åkrar som finns än idag i kommunens skogsbygder 
har ofta medeltida anor. Under 1800-talets epok av 
stenröjning har åkrarna blivit mer stenbefriade, och stenen 
lagts i mur eller röse, men åkerns form är ofta densamma 
sedan flera hundra år.
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ägorna i ett mindre antal skiften. Resultatet blev också 
att nu kunde gårdarna delas upp utan att de blev för 
små för att leva på och att den nu privatägda utmarken 
kunde koloniseras av torpare. Detta innebar att pro-
duktionen kunde öka. Tillsammans med en förbättrad 
teknologi- och transportapparat innebar skiftesrefor-
men även en förutsättning för ekonomisk tillväxt och 
industrialisering. Arbetslivets organisation förändrades 
och nya yrkesgrupper tillkom. Stora delar av befolk-
ningen fick förbättrad standard medan andra grupper 
av människor hamnade i fattigdom.

Hela processen resulterade i att kulturlandskapet 
omformades. Dess historia är dels historien om 
vårt lands kolonisering, dels historien om hur 
byarna bildades och fulländades i den samhälleliga 
organisationen och landskapliga utformningen. Trots 
att stora förändringar skett sedan dess finner vi i de 
gamla jordbruksbygderna spår från ett äldre skikt i 
form av hägnader, bebyggelserester, åkerytor, boplatser, 
gravar med mera.

De medeltida brukningsmetoderna innebar dock att 
alla bönder i en by hade en del av varje åker i byn. Alla 
åkrar hade delats upp i smala remsor. När åkern skulle 
sås eller skördas var man tvungen att samarbeta. Efter 
arvsskiften kunde de smala remsorna blivit allt fler och 
allt smalare. Systemet hade blivit tungarbetat och gav få 
möjligheter till utveckling. Svenska myndigheter öns-
kade en produktionstillväxt, vilket ansågs omöjligt med 
detta systemet. En individualiserad brukning där varje 
bonde fick sina egna åkrar och privatiserad utmark blev 
målet.  Under 1700-talet lanseras storskiftet, baserat 
på utländska förebilder, som lösningen på de problem 
det svenska jordbruket ansågs stå inför. Storskiftet blev 
emellertid inte alls genomfört i den önskvärda graden.

Under 1800-talets första hälft kom istället enskiftet och 
laga skiftet. Spridningen av enskiftet och laga skiftet 
blev större. Nu fanns en beredskap för nymodigheterna 
och man hade insett fördelarna. Ett påtagligt resultat 
blev utflyttningen av gårdsbebyggelsen från den gamla 
tomten. Dessutom samlades de oftast mycket spridda 

Åkrarna i skogsbygden har formats efter landskapet, med 
flikiga former och åkerholmar.

Åkrarna på slättbygden har fullåkersbygdens karaktär, med 
stora öppna åkerytor.

Många av skogsbygdens äldre åkrar används idag mer till 
bete.

Landskapet i Torsås skogsbygder präglas av många gamla 
vägsträckningar, gamla ekar, gamla åkrar med odlingsrösen.
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En karta från storskifte 1774 i Grisbäcks by visar hur markerna fördelade mellan de fyra gårdarna a, b, c och d. Kustbygd. 
Kartan visar också ett antal stensträngar som går ut i vattnet. Dessa är så kallade ålbroar, som användes vid fast fiske av ål.
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En karta från storskifte år 1800 i Bränderås by visar hur markerna fördelades mellan de fem gårdarna a, b, c, d, e och f. Skogsbygd.
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vintern. Sidvallsängen ligger på blöta marker, vid sjöar 
eller mossar. Hårdvallsängen uppkom genom röjning 
och svedjning på torr mark.

Under 1700-talet steg antalet hagar, särskilt på 
utmarken. Torpexpansionen tog sin början. Det blev 
även allt vanligare med odling på svedjeåkrar, lyckor, 
i skogen. Så småningom blev det lättare att inhägna 
betesmarken än frånhägna de många åkrarna och 
slåtterytorna. Hagskogen utnyttjades till svedjeåker, 
betesgång, avverkning av gärdesvirke och lövtäkt. 
Under 1800-talet utnyttjades all mark allt intensivare, 
åkerarealen ökade och svedjebruket intensifierades 
ytterligare. Betestrycket ökade samtidigt som 
betesarealen minskade. Genom utflyttning av gårdar i 
samband med laga skiftet tillkom nya beteshagar.

När skogens värde som råvara ökade nyskapades inte 
längre betesmarker genom svedjning, eftersom dessa 
intressen kom i konflikt med varandra. Svedjebruket 
var tidigare en nödvändighet för många brukare. En bit 
in på 1900-talet hade svedjebruket helt upphört och en 
kampanj mot skogsbetet började ge resultat. Ängen blev 
överflödig och delar av den överfördes till betesmark.

Äng, slåttermark och betesmark i det äldre 
odlingslandskapet
De så kallade naturliga gräsmarkerna, ängen och hagen, 
har så gott som helt försvunnit som funktionella markslag 
i dagens odlingslandskap. Med naturliga gräsmarker 
menas att de inte konstgödslats och endast i liten ut-
sträckning markbearbetats eller såtts in med foderväxter. 
Därmed har våra artrikaste ekosystem och den vid-
sträckta ljusöppna och omväxlande zonen mellan åker 
och skog så gott som helt försvunnit. Äng och hage var 
två nära besläktade typer av mer eller mindre träd- och 
buskbevuxen gräsmark. De kunde lätt omvandlas i var-
andra. Ängen gav största delen av vinterfodret medan 
hagens produktion utnyttjades till sommarfoder genom 
betesgången.

Under yngre stenåldern, för cirka 5 000 år sedan, när 
den tidens boskapsskötare måste skaffa tillräckliga 
betesmarker åt smådjur uppkom grässvålen. Genom att 
ringbarka träd, röja och svedja flyttades solljuset och 
en stor del av produktionen till markskiktet. Röjning-
en och svedjningen frigjorde näring som länkades till 
gräs- och örtskiktet. Bland annat genom kreaturens 
tramp- och betespåverkan uppkom en mer eller mindre 
tät grässvål på marken. Ängen uppstod 3 000–4 000 år 
senare, när klimatet krävde utfodring av kreaturen över 

Typiskt för Smålands skogsbygder är de många steniga 
markerna. Ibland är de inte ens stenröjda, utan används 
som betesmark.

Dubbla stenmurar fungerade både som inhägnad av de 
värdefulla åkrarna och som fägata för att betesdjuren skulle 
kunna passera åkrarna på väg ut till ängar och skogsbete.

Under 1800-talet utnyttjades all mark allt intensivare, åkerarealen 
ökade och svedjebruket intensifierades ytterligare.”
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en procent. Sällsyntheten och den tydliga kopplingen 
till 1800-talets bondesamhälle gör att varje enskild 
ängslada som finns kvar idag har mycket högt kultur-
historiskt värde.

Å- och sjösänkningar gav mossodlingar
Under 1800-talet propagerade myndigheterna inte 
bara för skiftesreformer och stenröjning utan också för 
sjösänkningar i en strävan att vinna mer odlingsbar 
mark. Särskilda statliga anslag och lån bidrog till att 
en rad sådana projekt genomfördes inom det som idag 
utgör Torsås kommun. Marker utmed åar, sjöar och 
mossar utdikades och odlades upp. De omfattande 
nyodlingarna under det sena 1800-talet ledde till 
större skördar och till en början till större välstånd 
bland bönderna. Dessvärre kunde markförhållandena 
förändras av sjösänkningarna och utdikningar. Många 
mossodlingar kunde endast användas för odling under 
några år innan marken blev svårodlad med alltför 
mycket sten i dagen. Markerna kunde dock användas 
för slåtter eller bete. Det är främst i skogsbygden som 
sjösänkningar och utdikningar genomfördes.

Ängsladan
Ängsladan, också kallad madhuset, är den enda typ av 
byggnad som är förknippad med höskörd på madmarker, 
så kallad madslåtter. Denna byggnad var mycket vanligt 
förekommande i bondesamhället. Intressant är också att 
de äldre ladorna är knuttimrade, medan de yngre från 
1900-talets början är byggda av sågade brädor. Det finns 
en tydlig koppling till den period i historien då virket i 
skogen inte hade så högt ekonomiskt värde, varför man 
använde hela timmerstockar till sina ängslador. Industri-
alismens intåg i slutet av 1800-talet innebar att virke blev 
eftertraktat och värt pengar. I stället började man bygga 
ängslador av sågade brädor. Karaktäristiskt för den 
småländska ängsladan är att den låg långt in i skogen, 
vid en äng långt ifrån gården, oftast vid blöta ängar 
(sidvallsängar), mossar och utmed åar. Här skördades 
särskilt gräs, som torkades och lades in i ladorna för 
förvaring. Under vintern, när marken blev frusen så att 
det gick lättare att köra med häst och släde, hämtades 
höet hem. I Torsås kommun finns ytterst få bevarade 
ängslador kvar idag. Enligt länsstyrelsens inventering 1993 
fanns då endast tolv bevarade exemplar i kommunen. Även 
i länet uppskattas antalet bevarade ängslador till cirka 

Kartan från kring 1940 visar de många utdikade uppodlade madmarkerna. Byn Oxlehall i skogsbygden.
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det viktigt att de återstående murar som finns bevaras, 
då de utgör en tydlig yttring över tidigare generationers 
odlarmöda. Murarna har också en symbolisk betydelse 
för smålänningen samt är hem för många djur och väx-
ter. Stenmurar som gränsar till jordbruksmark har idag 
ett biotopskydd i Miljöbalken.

På 1890-talet började järntråd komma ut på marknaden. 
På många håll behöll man dock hankgärdesgården och 
använde järntråd som vidjor ända fram på 1920-talet. 
Ståltråds- och taggtrådar slog igenom helt i Sverige först 
på 1920–1930-talen. Elstängslet infördes redan i slutet 
av 1930-talet.

Förutom stenmurar lade bonden vid bruk av sina åkrar 
och ängar upp lösa stenar som var i vägen för plog (årder) 
och skära (lie). På en del gamla kartor kan man se alla 
odlingsrösen utritade. Ofta var det många! Majoriteten 
av odlingsrösena tillkom efter laga skifte, under andra 
halvan av 1800-talet. De odlingsrösen som finns kvar har 
idag stor betydelse för upplevelsen av ett landskap och 
för förståelsen av förfädernas odlingsmöda. De rösen som 
ligger i skog kan vara svåra att åldersbestämma. Små rö-
sen i skog kan vara medeltida eller äldre. Om de är äldre 
än 1850 bör de betraktas som fornlämning.

Stenmurar, stängsling, gärdesgårdstyper 
och odlingsrösen
Genom arkeologiska undersökningar vet man att det 
fanns både stengärdesgårdar och trägärdesgårdar redan 
under järnåldern. Eftersom man då ännu inte hade 
djupgående järnplogar utan enkla årder i trä kom dock 
inte så mycket sten upp vid åkerbrukande. Med den 
begränsade mängden tillgänglig sten under förhistorisk 
tid byggde man låga murar, som ofta byggdes på med 
ris, föregångare till trägärdesgården. På medeltiden var 
trägärdesgården, hankgärdesgården, dominerande. Od-
lingsexpansionen ledde till allt längre trägärdesgårdar och 
allt mer virke krävdes. För att motverka detta beslöts att 
djurägarna skulle stå för hägnadsplikten - betet skulle 
hägnas istället för att åkrar och ängar hägnades som 
innan. Stengärdesgården, stenmuren, fick sitt egentliga 
genombrott under 1700–1800-talen. Skiftesreformerna 
och införandet av järnplogen, som plöjde djupare i jor-
den så att mer sten kom i dagen, var direkt bidragande 
orsaker. Vanligast i Småland är dubbelstenmuren. Den 
är byggd som en så kallad skalmur, med två rader med 
sten, de grövsta längst ner, och fyll av mindre sten där 
emellan. Dessa murar är byggda ner till frostfritt djup, 
minst 80 centimeter. Dessa stenmurar är oftast minst 
lika djupa under mark som över! Idag läggs knappast 
några nya stenmurar, och många gamla har skadats eller 
försvunnit då nya vägsträckningar dragits. Därför är 

En glimt av kulturlandskapet förr, med torvtak och halmtak och många fler gärdesgårdar runt åkrarna! Bild Kalmar läns museum.

Trägärdesgården var vanlig i det traditionella bondens 
landskap, men har till största delen försvunnit. På enstaka 
ställen hålls hantverket vid liv och man kan få en aning om 
hur det kan ha sett ut.

Ibland byggdes gärdesgården ovanpå en låg stenmur. 
Det är viktigt att röja sly och hålla efter växtligheten utmed 
gamla gärdesgårdar och stenmurar.
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växer långsammare och blir ofta mycket äldre än träd 
av samma art som inte hamlas. Både levande och 
döda hamlade träd har många olika sorters djur som 
lever i trädet. Att spara dessa träd innebär att bidra 
till biologisk mångfald. Det går utmärkt att återuppta 
hamling på gamla träd, eller till och med börja hamla 
nya träd. Lind är det tåligaste trädet att hamla. 
Därefter i fallande skala alm, ask, klibbal, sälg, oxel, 
bok, lönn, gråal, ek, björk, rönn, och det mist tåliga är 
asp. Träd som hamlats ger ett karaktäristiskt utseende 
som har tydlig koppling till bondesamhället och dess 
kulturlandskap.

Hamling och odlingsrösen
Hamling av träd, företrädelsevis lind och ask, 
skedde förr genom att kronorna toppskars i slutet 
av sommaren. Lövet sparades och torkades i kärvar 
och användes som vinterfoder till framförallt får. 
Hamling hör samman med de magra marker och 
levnadsförhållanden som är typiska för Småland. 
Metoden är sannolikt mycket gammal, troligen äldre 
än höskörd. Hamlingen var så viktig att man ofta tog 
med sig de viktigaste trädslagen för att plantera när nya 
gårdar uppstod. Det är en av anledningarna till att det 
ofta växer lind och ask i gårdsmiljöer även där de inte 
finns i omgivningarna. Träd som hamlas regelbundet 

Stenmurar och hamlade askar är idag vackra minnen från gamla brukningsmetoder (stängsling, fägator och hamling till foder).

Det går utmärkt att återuppta hamling på 
gamla träd, eller till och med börja hamla nya 
träd. Lind är det tåligaste trädet att hamla.”
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Skogen gav dock ett magert bete åt djuren som gick där 
under sju av årets månader. Detta ledde till att skott- 
och gräsätande vilt försvann medan rovdjuren levde 
gott i slutet av 1800-talet.

När Västeuropa börjar industrialiseras ökade möjlighet- 
erna väsentligt för export av trävaror. Och när engels-
männen 1851 tog bort tullhindren på sågade varor fick 
utvecklingen viss skjuts. Att järnvägar och vägar bygg-
des och att näringsfrihet infördes var också nödvändiga 
utvecklingssteg i denna process. Skogen fick snabbt ett 
egenvärde och skogsbonden övergav svedjebruk för att 
driva ett alltmer lönsamt skogsbruk. Än idag har skogen 
sin största betydelse som timmer- och massaveds-
producent. Nytt är däremot att använda skogen som 
rekreationsområde, något som är allt viktigare i dagens 
samhälle. En svensk skogsmark bär ännu tydliga spår 
av bondens, torparens och kolonisatörens ingrepp, som 
odlingsrösen, husgrunder, kolbottnar, kolarkojor, tjär-
dalar med mera. Allt detta kan upplevas av människor 
idag om man vet vad man ska titta efter.

Skogen som resurs
Skogen har alltid utnyttjats på olika sätt i bondesam-
hället. Skogen har fungerat som betesmark, man har 
tagit foder från den eller tagit upp nya åkrar. Man har 
samlat svamp, bär, näver, sav med mera. Grisarna har 
betat ollon, man har jagat, tagit timmer till husbyggen 
och tillverkat träkol och tjära. Löv som foder var under 
lång tid ett gott komplement till ängens hö. Träd som 
ek, apel, hassel, rönn, oxel med flera hade mycket stor 
betydelse som foder och betesmöjligheter. Det gick åt 
en hel del virke i självhushållet. På varje gård kunde 
det finnas uppemot ett tjugotal byggnader. Framförallt 
krävdes ansenliga mängder ved och virke till att elda i 
husens öppna spisar och till att bygga hägnader (gärdes-
gårdar exempelvis) runt åkrar och ängar. För att färska 
järn (det vill säga värma upp och bearbeta) och smida i 
lokala små smedjor behövdes kol, som också utvanns ur 
skogen. För att framställa såpa tillverkades pottaska av 
björk och bok. Dessutom användes en hel del bränsle till 
brännvinsbränningen och salpetersjudningen. Arbets-
insatserna när det gäller odling i skogen var höga men 
nödvändiga för att försörja den växande befolkningen. 

Skogsbruk

Jordkulor kunde ibland fungera som tillfällig bostad i 
skogen under perioder av arbete med kolning.

Odlingsrösen i skogen kan vittna om att marken tidigare 
nyttjats som äng.

En svensk skogsmark bär ännu tydliga spår av bondens, 
torparens och kolonisatörens ingrepp, som odlingsrösen, 
husgrunder, kolbottnar, kolarkojor, tjärdalar med mera.”
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hör samman med att bebyggelsebilden inte primärt 
styrts av fördelningsprincipen för åkerjorden.

Släktbyn utmärks av att boningshusen med tillhörande 
bodar bildar en bebyggelsegrupp och de viktigaste 
uthusen en annan, vissa småhus en tredje och så vidare. 
Ibland är boningshusen placerade kring en gemensam 
gårdsplan, ett bytorg. Bytypen kan i många fall påvisas 
ha uppkommit genom hemmansklyvningar ur en enda 
eller ett färre antal gårdar.

Radbyn var den vanligaste byformen i östra delarna 
av Göta- och Svealand fram till de stora skiftena på 
1800-talet. Hemmansklyvning, som uppstod då gården 
delades vid arv, tilläts i allt större omfattning och resul-
tatet blev att gårdstomterna spaltades upp i långsmala 
tomter med koncentrerad bebyggelse. Det finns idag 
knappast något tydligt exempel på radby i Torsås kom-
mun, dock kan det finnas vissa spår i några byar, främst 
synligt om man studerar kartmaterialet.

Här vill vi bo
Människor har alltid slagit sig ner där det funnits 
möjlighet att försörja sig. Bebyggelsen har anpassats 
till topografin. I områden över högsta kustlinjen, 
vilket gäller delar av skogsbygden i Torsås kommun, 
ligger odlingsmarken i svackor och dalstråk medan 
bebyggelsen ligger på höjdpartier. Den vid enskiftet 
eller laga skiftet utflyttade gårdsbebyggelsen saknar 
denna terränganpassning. Utmed kusten placerades 
ofta bebyggelsen utmed färdstråk, tidiga vägar, och på 
åsar. I och med skiftesreformer och utdikningar under 
1800-talet byggdes nya vägar och bebyggelsen spreds 
ut. Här blev det vanligare med stora ensamgårdar, vid 
sidan av en småhusbebyggelse utmed vägnäten.

Bytyper
Klungbyn är en av de dominerande byformerna i 
Götaland, så också in Torsås kommun. Den utmärks 
av att gårdarna ligger relativt fritt utspridda eller i glesa 
klungor, ofta längs en byväg eller vägkorsning. Den 
spontana bebyggelsebildningen som kännetecknar dessa 

Bebyggelse

I Grisbäcks by ligger husen samlade kring den gamla vägkorsningen i en klungby. Karta från 1821, med dagens 
bostadshus (vita), uthus (svarta) och vägar (röda).



36   |   Kulturmiljöprogram Torsås kommun Kulturmiljöprogram Torsås kommun   |   37 

BebyggelseBebyggelse

genom att mangården, det vill säga bostadshuset med 
omgivande trädgård och förrådsbyggnader, är tydligt 
avskild från fägården, med ladugård, loge och andra 
uthus. Ett staket eller en häck ramar in mangården 
(trädgården). Mangårdsbyggnaden flankeras vanligen 
av fristående byggnader, en form av ”flyglar”, 
inrymmande funktioner som brygghus (tvättstuga), 
drängstuga, snickarbod eller vedbod. Idag har denna 
gårdsform många gånger luckrats upp eller försvunnit 
sedan byggnader rivits eller nya byggnader uppförts. 
De gårdar som flyttades ut ur byn i samband med 
1800-talets skiften fick vanligen en förändrad struktur. 
De nya gårdarna byggdes upp efter nya ideal, ibland 
spridda via hushållningssällskapen och mönsterböcker.

Gårdstyper
Utmärkande för småländska gårdar, i synnerhet före skiftes- 
reformerna, var månghussystemet, med en stor mängd 
timrade envåningsbyggnader, där varje byggnad hade en 
specifik funktion. En traditionell gård kunde omfatta så 
många som upp till femton eller tjugo olika byggnader, 
alla med olika funktioner. Under 1800-talet övergavs 
månghussystemet alltmer. Nya byggnadstekniker möjlig-
gjorde att man kunde samla flera funktioner i en gemen-
sam ladugårdsbyggnad och också bygga i två våningar. 
Idag kan man i kommunens skogsbygder möjligen hitta 
enstaka spår eller strukturer efter månghussystemet.

I hela södra Småland var den götiska gårdstypen 
vanlig, så även i Torsås kommun. Den utmärker sig 

Exempel på den götiska gårdstypen, med huvudbyggnaden och ”mangården” i fonden, bakom staket, med ladugårdar på 
varje sida om ”fägården” (Hallasjö).

Ett exempel på en ovanligt extra utsmyckad Torsåspanel. 
Det märks att det har funnits en känsla och ett hantverks-
kunnande i bygden. Generellt är det så att hantverket utveck-
lades eftersom många i trakten jobbade med båtbyggeri.

Exempel på den så kallade Södermöreknuten, som är 
typisk i denna region.
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Torsåspanel och Södermöreknut

I Torsåstrakten finns en typ av fasad/panel som har så tydligt regionalt 
särdrag att det i en utredning och landskapsanalys över länet fått ett eget 
namn, Torsåspanelen. Kännetecknande för ett hus med Torsåspanel är 
en kombination av stående och liggande släthyvlad panel kompletterad av andra sågade 
trädetaljer (snickarglädje). Utmärkande är också att fasaderna är eller ursprungligen varit 
ljusmålade (ursprungligen i ljus linoljefärg). Ofta övergår fönsterfodren i en trekant över 
fönstren. Ibland är Torsåspanelen kombinerad med den regionala Södermöreknuten, där 
knutlådan på timrade hus med utskjutande knutar 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. Förekomsten av dessa kvalitativt högklassiga snickerier brukar 
förknippas med skickliga båtbyggare som fanns i trakterna.

i

Karta ur rapporten Regionala byggnadsmönster i Kalmar län, Lotta Lamke, Länsstyrelsen Kalmar län, 2017.
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Parstugan är ett större knuttimrat bostadshus, med ett 
rum vid varje gavel, med förstuga och kök i mitten. 
Ibland byggdes en enkelstuga ut till en parstuga. Den 
äldre parstugan var byggd i en våning, men den idag 
vanligast förekommande i dessa trakter är byggd i två 
våningar. Den andra våningen hänger samman med att 
det blev vanligare, från slutet av 1700-talet, att mura 
murstock. I Götaland är det vanligt att köket utvidgats 
med en tillbyggnad på husets baksida.

Framkammarstugan eller dubbelkammarstugan har 
längsgående skiljeväggar mitt i huset, för att få fram 
en planlösning med två rum och två fönsteraxlar vid 
var gavel, eller en större sal vid ena gaveln, med flera 
fönsteraxlar.

Salsbyggnaden, har en sexdelad plan. Planen 
användes under 1600–1700-talen i herrgårdar, 
högre militärboställen och prästgårdar. Under 
mitten av 1800-talet slog den igenom mera allmänt 
i landsbygdens byggnader. Salsbyggnaden uppfördes 
vanligtvis i en våning med ett inrett rum på vinden.

Mangårdsbyggnader, undantag och husplaner
I bondesamhället var mangårdsbyggnaden på gården, 
bondgården, den självklara boendeformen. Detta 
bostadshus var alltid timrat, antingen i form av en 
enkelstuga i en eller två våningar eller, som var vanligast 
i Torsås kommun, i parstugor i två våningar. De kunde 
också utgöras av salsbyggnad eller dubbelkammarstugor. 
I fristående sidobyggnader kunde finnas bostad för 
drängar eller jordbruksarbetare. Dessa var också vanligen 
timrade, men kunde även vara byggda i skiftesverk. Vid 
stora gårdar förekom också arbetarbostäder eller statar- 
bostäder. Generationsboende var vanligt förekommande 
på gårdarna. Ibland bodde gårdens pensionerade föräldrar 
i en del av huset, men vanligen fanns ett så kallat undan-
tagshus, undantag, någonstans på gården. Det finns ett 
antal sådana bevarade undantagshus i kommunen. Dessa 
har stort kulturhistoriskt värde. Det förekom också att 
den äldre generationen flyttade längre, till ett torp.

Enkelstugan är en liten knuttimrad bostad med enkel 
planlösning: ett rum med eldstad, en förstuga och en 
kammare avdelad från förstugan. I samband med hem-
mansklyvningen under senare delen av 1700-talet blev 
typen mycket vanlig. I Götaland är det mycket vanligt 
att kammaren blir ett särskilt kök.

Enkelstuga i en våning med torvtak.

Parstugan har typisk långsmal form, med entré i mitten, 
med eller utan veranda. Den småländska parstugan är 
oftast i två våningar.

Dubbelkammarstugan är ofta större än den klassiska 
parstugan, och har dubbla rumsrader, vilket innebär två 
eller flera fönsteraxlar i gavlarna. (Detta hus har också 
Torsåspanel och Södermöreknut).

Salsbyggnaden har planlösning med två rums djup, men 
känns igen på frontespisen som ger ljus åt ett rum på vinden.
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med halm. Under 1900-talet ersattes de gamla stråtaken 
ofta med sticketak, tegeltak eller ”eternittak”, men 
ofta kan man hitta spår från äldre takmaterial under 
yttertaket. Ofta kan ladugårdens gavlar vara knuttimrade, 
medan långsidornas väggar var infällda i stolpar, det 
vill säga skiftesverk. Många sådana ladugårdar nyupp-
fördes under 1900-talets första trettio år. Då blev det 
vanligare att många olika funktioner samsades under 
samma tak. I äldre tider hade ofta olika funktioner varit 
inhysta i olika mindre byggnader, småhussystemet. I de 
fall sådana byggnader finns kvar har de generellt höga 
kulturhistoriska värden. En av 1900-talets funktioner 
som hör ladugårdsmiljön till är mjölkrummet. De 
nyare ladugårdarna hade också logen under samma tak 
som ladugården. På logen tröskades säden. På vindarna, 
loften, förvarades höet som var vinterfoder till flertalet 
av gårdens djur.

Ekonomibyggnader
Ekonomibyggnaderna var livsnödvändiga för bonde- 
familjen eftersom dessa hus skulle husera både djur, 
foder och mat som man samlat på sig under sommaren. De 
var på så sätt en absolut förutsättning för att gårdens 
folk skulle överleva vintern. I ladugården bodde korna 
som gav mjölk, grisarna som gav fläsk, fåren som gav 
ull, hönsen som gav ägg och hästen som behövdes 
både till kyrkskjutsen och som arbetskraft vid skötsel 
av åkern. Hästens stall känns ofta igen på att det är 
lite finare utformat, mer påkostat och högre i tak än 
kostallet, vare sig det ligger som en egen byggnad eller 
är en del av ladugårdsbyggnaden. Hönshus, fårhus och 
grishus kunde ofta vara egna byggnader. Ladugårdar i 
Småland uppförda före cirka 1930 är nästan uteslut- 
ande byggda i skiftesverksteknik. De känns igen på 
faluröda väggar, svarta stolpar och dörrar och med 
ganska spetsiga takfall, som ursprungligen var täckta 

Ladugårdarna är viktiga delar av kulturmiljöerna. De ger pusselbitar om bondesamhällets levnadsvillkor. Traditionella 
ladugårdar är byggda i skiftesverk, med smala huskroppar. De har också spetsiga takvinklar för att de ursprungligen var 
täckta med halm eller vass. Många ladugårdar byggdes om eller nybyggdes på 1950-talet. I det bördiga kustlandskapet har 
också nya större ladugårdar byggts, eftersom jordbruket i viss mån är huvudnäring där än idag.
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Linbastan är en byggnad, ofta byggd i skiftesverk 
med torvtak, där lin torkades efter rötning och före 
bråkningen. Linugnen är en enklare konstruktion för 
torkning av lin, med samma funktion som linbastan. 
Linugnen är en stenkonstruktion med stenväggar, utan 
tak. Ofta finns det något hål nedtill för eldningen, att 
fylla på ved eller för draget. Linet torkades på slanor 
som lades ovanpå stenväggarna, över håligheten i mitten. 
Eldningen skedde i mitten på marken. Gemensamt för 
linugnarna är att de ligger på betryggande avstånd från 
gården på grund av brandrisken, de är dock idag svåra att 
upptäcka, svåra att tolka och syns inte på kartor. Lin- 
ugnarna är en av få konstruktioner som har direkt och 
tydlig koppling till kvinnornas arbete på gården.

Smedjor var vanliga förr i byarna. De låg alltid en bit 
ifrån gården på grund av brandrisken. I smedjorna kunde 
man tillverka de spikar, krokar, gångjärn och andra 
byggnadsdetaljer och verktyg som behövde på gårdarna. 
Idag finns ytterst få smedjor kvar i byarna i kommunen.

Loftbodar och magasin tillhör de mer ovanliga bygg-
nader som kan finnas kvar, där mat till gårdens folk 
vinterförvarades. Stenkällare och källarbyggnader med 
både källare nere och någon bod i trä över källaren är 
däremot ännu ganska vanliga.

Särskilt de större gårdarna hade ofta särskilda magasins- 
byggnader för vinterförvaring av säd och andra matvaror.

Stenkällare blev vanligt i byarna på landsbygden under 
1800-talet, vilket berodde på den ökade odlingen av potatis, 
som krävde helt frostsäker vinterförvaring.

En av de linugnar som finns bevarade i kommunen, som 
kan ge ledtrådar till hur lin bereddes förr i tiden då man var 
självförsörjande.

Linugnen är en enklare konstruktion för torkning av lin, 
med samma funktion som linbastan. Linugnen är en 
stenkonstruktion med stenväggar, utan tak.”



40   |   Kulturmiljöprogram Torsås kommun Kulturmiljöprogram Torsås kommun   |   41 

BebyggelseBebyggelse

olika tillfälliga arbeten eller satt på undantag. Backstugor 
beboddes ofta av gamla och/eller fattiga och sjuka 
människor. Man kan säga att ”systemet” med back-
stugor ingick i ”fattigvården”. Backstugorna var enkla 
bostäder. De kunde vara knuttimrade eller uppförda 
i skiftesverk och i princip ha samma utseende som ett 
torp. Boendeytan i en backstuga var vanligen mycket 
knapp. Den bestod av ett enda rum med spis, ofta bara 
kring 15 kvadratmeter.

Denna typ av bostad blev oftast den sista utvägen för 
samhällets allra fattigaste, de som inte kunde arbeta och 
inte hade råd att emigrera, i samband med befolknings- 
expansion och näringsfrihet under andra halvan av 
1800-talet. Det finns flera exempel på platser i skogs-
bygden där hela områden med ett antal backstugusittare 
samlades, alltid i perifera delar av socknen. 1805 års 
statistik identifierar drygt 28 000 arbetsföra manliga 
backstugusittare i landet. Vid 1800-talets mitt 45 000, 
och år 1885 redovisas 50 000. Någon statistik över 
kvinnliga backstugusittare finns inte från samma tid.

Den enklaste formen av backstuga var jordkulan, som 
bokstavligen var ingrävd i en jordkulle. Den vanligaste 
jordstugan hade en gavel och delar av långsidorna 
ingrävda i en södersluttning. Från en dörr på den fria 
gaveln kom man in i stugans enda rum, vilket mätte 
cirka fyra gånger fyra meter. En enkel, hörnplacerad 
eldstad fanns intill ingångsdörren. Förutom eldens 
ljussken kunde stugan lysas upp genom något enstaka 
litet fönster. Taket var vanligen sadeltakskonstruktion 
och golvet jordgolv.

Jordkulan kunde också kallas jordstuga, jordbod, jord-
hus, jordhytta, jordkoja, jordkula, stenhytta, stenkoja, 
stenstuga eller stenula. Jordkulans utbredningsområde i 
landet sägs vara koncentrerad till norra Skåne, Blekinge, 
Halland, södra Västergötland, södra Bohuslän samt 
södra och mellersta Småland. Jordstugan omnämns i 
officiella handlingar 1716, men företeelsen är säkert 
äldre än så. Brukandet av jordstugor fick ett kraftigt 
uppsving under 1800-talets första hälft. Ett fåtal var 
ännu bebodda vid 1900-talets början. På flera ställen i 
kommunen finns än idag lämningar efter jordkulor och 
enkla boningar. ”Torpinventeringar” som gjorts kan 
visa var de har legat. I Hästmahult och Ilingetorp finns 
restaurerade jordkulor.

Lägenhetsbebyggelse, småhusbebyggelse
Förutom ”backstugor”, vilka låg på ofri grund, och 
torp, uppstod i slutet av 1800-talet och flera årtionden 
in på 1900-talet en bebyggelse som hade den juridiska 
termen lägenhetsbebyggelse. Idag kallar vi den hellre 
”småhusbebyggelse” eftersom begreppet lägenhet har en 
helt annan betydelse i nutid. Den bestod av ett litet hus 
på en tomt som styckats av från annan mark. Husägaren 
ägde alltså både hus och tomt, ofta med trädgård och 
uthus. Särskilt utmed de gamla vägarna i kommunen 
finns ett stort antal sådana småhus.

Torp, backstugor och jordkulor som bostad
Egendomslösa har alltid funnits på landsbygden. På 
1700-talet arbetade de nästan undantagslöst i byn, 
ofta som tillfälliga tjänstefolk på gårdarna. Efter den 
befolkningsökning som skedde under slutet av 1700-talet 
och början på 1800-talet fanns det inte längre arbete 
för alla. Många tvingades lämna byn för att hitta nya 
sätt att bo och försörja sig. Under 1800-talet växte en 
småhusbebyggelse fram och torp eller backstugor bygg-
des på olika svårbrukade utmarker, ibland som så kallad 
malmbebyggelse i utkanten av en ort eller by. Gemen-
samt för dessa är att de ligger på ofri grund, oftast på 
allmän mark, som också var stenig och oanvändbar som 
jordbruksmark, inte sällan i en skogsbacke samt att de 
inte var skattlagda. Det var vanligt med en liten täppa, 
trädgårdsland, men också en liten åker för odling av 
potatis kunde höra till. Än idag är malmarna påtagliga 
i flera av kommunens kulturmiljöer. Malmområdena 
präglas av många små hus, under 1900-talet ombyggda 
på olika sätt, och idag använda som sommarstugor eller 
permanentboende. Trots att de ofta förändrats represen-
terar de vår socialt och ekonomiskt skiftande historia.

Ordet och fenomenet torp uppstod redan under medel- 
tiden, men syftade då på avskilt beläget nybygge, en 
icke skattlagd mindre gård som arrenderades av torpa-
ren mot dagsverksplikter. Brukaren benämndes torpare. 
Det som vi vanligtvis räknar som torpepoken upphörde 
inte förrän på 1940-talet. Sämre och mer svårtillgängliga 
odlingsjordar, som backar och magra jordar, uppläts 
för torp, oftast på byns utmark. Nyodlingar på kronans 
allmänningar uppmuntrades också, för att skattekraften i 
byarna inte skulle minska. Efter hand har torpen styck-
ats av och blivit egna fastigheter, så att husägarna också 
äger tomten där huset står.

Torpet i sig är vanligen en timrad enkelstuga. I den 
lövskogsrika kommun som Torsås är kan det också före-
komma bostadshus byggda i skiftesverk. Till torpmiljön 
hörde en mindre ladugård för något eller några djur, 
uthus, källare, fruktträdgård runt huset och en mindre 
jordlott för odling. Under 1800-talet ökade andelen 
torp. Torpen uppstod vanligen på de större gårdarnas 
marker där man var beroende av arbetskraft. Än idag 
finns det gott om tidigare torpställen i kommunen.

En backstuga är en liten enkel stuga på ofri grund. 
Ordet backstuga betyder att man bor ”på bar backe” 
eftersom man inte äger marken man bor på. Ofta låg 
dessa stugor på allmänningar. Backstugan var inte 
skattelagd, och i motsats till torpen ofta upplåtna utan 
dagsverksskyldighet. Begreppet backstuga är känt sedan 
början av 1600-talet, men först från 1800-talets början 
redovisades backstugusittare separat från torpare. Det 
finns också många exempel på att backstugor användes 
som tillfälliga bostäder i samband med till exempel 
kolning i skogen, redan under i alla fall 1700-talet, 
eller som andra övernattningsrum. Backstugusittare 
kallade man dem som arrenderade endast stugtomten 
och försörjde sig på något hantverk, som daglönare på 
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Peter Månssons backstuga med Fiska-Sven.

Linna-Svens och Kristinas backstuga.

Fiska-Sven inhyses i svågern Peter Månssons backstuga.

Linn-Annas backstuga i Bälstorp.

Linn-Anna i sin backstuga i Bälstorp.

Exempel på backstugor. Foto Torsås hembygdsförening (1904).
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Både stora och små hus i Torsås har av tradition en tillhörande trädgård. Ofta finns fruktträd, blomrabatter, grusgång och 
staket med grind och grindstolpar i trä eller sten.

En välbevarad och intressant småstuga i Djursvik.

Torpmiljö med torparladugård i Karsjö.Back-Antes stuga i Hästmahult.

Jordkula i Bodhyltan.

Exempel på torp, stugor och jordkulor.
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Fiske och bondeseglation
Fisket har alltid varit av stor betydelse i kommunen. 
Tack vare grav- och boplatsfynd vet vi att människor 
i trakten åt fisk redan under förhistorisk tid. Under 
medeltiden var det sill, lax och ål som var av störst 
ekonomisk betydelse. I det medeltida källmaterialet 
för Söderåkra socken kan man se att flertalet gårdar 
vid kusten betalade skatt i form av ål. Kännetecknande 
utmed kusten är att bönder bedrev både jordbruk, fiske 
och sjöfart, vilket brukar kallas Bondeseglation. Att 
rätten till strandfiske hade knutits till jordägande påver-
kade också detta, då det begränsade möjligheterna till 
fiske för andra grupper. En sammansatt ekonomi har 
också under tidernas lopp utvecklats där flera näringar 
kombinerats: fiske/jakt på säl och sjöfågel, ägg- och 
duntäkt, jordbruk och boskapsskötsel, fraktfart och 
båtbyggeri.

Fysiska lämningar efter ålfisket finns idag på några 
ställen längs kusten, till exempel i Grisbäck. Redan på 
mitten av 1500-talet omnämns de längs kusten belägna 
ålbroarna, vilka känns igen som långa smala stenrader 
från stranden och ut i vattnet, vilka användes att fästa 
ryssjor i1.

Sjöfart och varv
Bergkvara uppstod som hamnplats på 1700-talet, men 
har troligen använts långt före det. Under andra hälften 
av 1800-talet utvecklades Bergkvara till en modernt 
och betydande handels- och sjöfartscentrum. Den 
goda hamnen samt efterfrågan på skogsprodukter var 
bakomliggande orsaker till uppsvinget. På 1850-talet 
var sjöfarten den viktigaste näringen efter jordbruket i 
Söderåkra socken. I och kring Bergkvara har det också 
funnits många andra varv. I Djursvik fanns sedan länge 
en lastageplats som så småningom även utnyttjades för 
varvsverksamhet. På 1920-talet flyttades varvet ut till 
Stubbeudd, som i olika omgångar fram till idag använts 
för båtreparationer. Även vid Järnsida, Grisbäck, Skeppe- 
vik, Kungnäsudden vid Bröms, Ragnabo och Påboda 
har båtar byggts. I Påboda finns dokumenterat att 
byggandet av slupar och jakter är känt från 1700-talets 
slut. Fartygens storlek var anpassade efter hemmavattnens 
djupförhållanden. Inte ens i Bergkvara hamn var mer än 
4,5 meters djupgående möjligt. Överhuvudtaget var det 
otillräckliga vattendjupet ett problem. Bergkvara som 
varvs- och skeppregistreringsort upphörde i stort sett med 
segelfartygens försvinnande efter första världskrigets slut. 
Idag byggs inte längre några större båtar i kommunen.

Andra viktiga historiska 
näringar och företeelser

Båtbyggare Arne Thernström, 1954. Fiskargubbar.
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Småland och Blekinge. I de småländska kustsocknarna 
åsyftas med ordet ”tilläggsplats mellan stenbryggor” 
eller ”sådan förtöjningsplats som uppkommit genom 
att man grävt en ränna i strandkanten”. Ordet finns 
också på Öland men inte i Bohuslän eller norra Kalmar 
län och norrut.

Sommarboende/turism
Under 1800-talet sökte sig städernas överklasskikt i 
allt större utsträckning ut till kusten på somrarna. I 
de traditionella kustnäringarnas ställe har turism och 
sommarstugebebyggelse under 1900-talet skapat nya 
näringar och nya bosättningsmönster längs kusterna. I 
Djursvik och Bergkvara finns exempel på detta. Under 
1900-talets senare hälft har renodlade sommarstugeom-
råden tillkommit utmed kusten.

Fiskelägena som uppstod utmed kusten lokaliserades 
efter närheten till fångstställen. Kustsjöfartens högkon-
junktur vid slutet av 1800-talet gjorde att många gick 
över från fiske till fraktfart. När båtarna motoriserades 
under 1900-talet och fisken blev uteslutande en färsk- 
eller frysvara avfolkades fiskelägena. Landhöjning och 
uppgrundning av hamnar och fiskeplatser har i viss 
mån bidragit till nedläggning av fiskelägen, liksom att 
ålen i slutet av 1900-talet blev utrotningshotad.

Kåserna är ett fysiskt uttryck för bondefiskeriets bety-
delse i kommunen. Kås betyder båthamn eller båt-
brygga. Ordet kås ingår i ett stort antal skärgårdsnamn 
längs Östersjökusten. Vid sidan av dessa ortnamn, som 
kan vara flera hundra år gamla, lever orden kås, kåsa, 
båtkas eller ökekås kvar bland kustbefolkningen i både 

Ålfiskegarn, 1920.Ålsump, 1945.

Fiskrök i Ragnabo, 1945. Garnstång i Ragnabo.

1 Från 1920-talet blev det vanligare att ålfisket skedde med hjälp av bottengarn.
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Varvet i Djursvik. Djursviks hamn.

Bergkvara hamn. Bergkvara hamn.

Sjöbodar i Djursvik.
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Garpens fyrplats.

En av få äldre sommarstugor i originalskick i Järnsida.

Ålbro i Grisbäck.Ålbod i Grisbäck.

Ett sjökaptensboställe i Djursvik.
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varierande spårvidder på olika sträckor. Olika bolag 
kunde inte samarbeta. Varor som skulle transporteras 
mellan Kalmar och Karlskrona fick lastas om i Torsås. 
På 1920-talet blev konkurrensen från bilismen märkbar. 
Persontrafiken till Gullabo lades ner 1939 och godstra-
fiken 1950. Övriga banor lades ner 1965. Järnvägen är 
riven men banvallarna finns kvar till stora delar.

Stationshusen i Södra Möre har i flera fall byggts av 
samme byggmästare. Stationsbyggnader har funnits 
eller finns i Ilingetorp, Trankvill, Bidalite, Gullaboås, 
Fagereke, Gullaboby, Dynekärr, Norra Tång och Berg-
kvara. Söderåkra stationshus revs på 1970-talet, Torsås 
1969. Märkligast är nog stationshuset i Gullabo från 
1917. Enligt vad som sägs byggdes det av en byggmäs-
tare i Torsås efter mönster från en villakatalog. Enligt 
en annan uppgift var förebilden en illustration i Allers 
familjetidning och originalet finns någonstans i ameri-
kanska västern. Stationshuset i Bergkvara tros vara det 
stationshus i landet som ligger närmast havet.

Järnvägen
Landskapets former har styrt lokaliseringen av bebyggelsen 
och industrier och därmed också järnvägens dragning 
och stationssamhällenas placering. Där järnvägen drogs 
fram utvecklades gamla samhällen snabbt och nya växte 
upp. Järnvägarna skapade ”stadsbygd”. Stationerna blev 
centrum, järnvägens restaurang och hotell blev samlings-
punkt. Nära järnvägen lades också industrier som var 
beroende av godstrafiken. Nya sparbanks- och affärs-
bankshus liksom affärer byggdes i de nya järnvägssam-
hällena. Järnvägen från Kalmar fick ändstation i Torsås 
1899. Tre år senare anlades linjen Torsås-Bergkvara och 
1917 var linjen klar upp till Gullaboby. Järnvägen kom 
att ersätta båttransporter både när det gäller gods- och 
persontrafik. När järnvägen och järnvägssamhällena 
växte försköts många gånger tyngdpunkten från gamla 
mötesplatser vid havet till de nya järnvägssamhällena. I 
Bergkvara sammanfaller dock dessa båda typer av mötes-
platser. Järnvägen inom kommunen fick dock aldrig 
riktigt den betydelse som man hoppats. Driften blev 
långsam och omständlig eftersom banan var byggd med 

Gökalunds stationshus idag. Söderåkra järnvägsstation.

Torsås järnvägsstation. Torsås järnvägsstation.

Järnvägsmiljön vid Bergkvara järnvägsstation. Ett järnvägsmagasin i Bergkvara hamn.
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1800-talet gjorde handelsmännen intåg i kommunen. 
Handelsbodar öppnades, torghandel uppstod och min-
dre handelsorter växte fram, inte minst utmed vägarna 
inom Torsås kommun. Näringsfriheten hade kanske 
störst inverkan på Torsås tätort. Utmed det som idag är 
Allfargatan växte en bebyggelse bestående av hantverks-
bostäder och handelsbodar fram i mitten av 1800-talet. 
Redan 1864, hos länsstyrelsen registrerad som den 
första lanthandeln utanför någon av länets städer, 
öppnade Carl Ulrik Transtedt sin verksamhet. Platsen 
var den i dag byggnadsminnesförklarade Olssonska 
gården. C.U. Transtedt fick bara sex år som handlare i 
Torsås men verksamheten togs sedan över av hans änka 
Brita Göthilda Transtedt och bedrevs i ytterligare tolv år 
innan en annan ägare tog över. 

Handel
Förr i tiden fick handel endast bedrivas i städerna. Under 
1770-talet började näringstvånget lätta något, då spann-
målshandel tilläts på landsbygden. Exempel på en sådan 
miljö finns i Bergkvara. Under 1810-talet blev även 
livsmedelshandeln något friare. På platser som låg långt 
från en stad kunde tillstånd ges för att hålla så kallade 
frimarknader. I Torsås har det troligen funnits marknad/
frimarknad under lång tid. Än idag är Torsås marknad ett 
årligt evenemang av stor betydelse i bygden.

År 1846, och fullt ut år 1864, infördes näringsfrihet. 
Det betydde att alla och envar fick starta handels- eller 
hantverksrörelse. Näringsfriheten minskade obalansen 
mellan städerna och landsbygden, vilket kom att få stor 
betydelse för områden långt från större städer. Under 

Flera tidigare handelsgårdar med gavlarna mot gatan finns 
i Bergkvara.

I Gökalund som gränsar till Bergkvara finns olika spår efter 
tidigare affärer.

Olssonska gården är länets första hos länsstyrelsen 
registrerad lanthandel utanför någon av länets städer, efter 
att näringsfrihet införts till fullo 1864. Ett handelsstråk i Torsås på 1950-talet.

Lindberggården i Bergkvara, med anor från 1700-talet.
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tillväxt medförde dock att skvaltorna redan vid 1800-talets 
mitt började komma allt mera ur bruk, för att vid seklets 
slut praktiskt taget helt ha förlorat sin betydelse.

Hjulkvarnen har fått sin benämning av det stora skovel-
hjulet som sitter i kvarnrännan bredvid kvarnhuset och 
som roterar i motsatt riktning mot vattnet. Dessa hjul 
känns igen på att de är större än skvaltkvarnens, och 
stående. Antalet hjulkvarnar ökade starkt vid mitten 
av 1800-talet. I vissa fall byggdes väderkvarnar. Dessa 
var ofta en större investering, men kunde mala både 
mer och bättre än de andra typerna. Under 1860-talet 
började ångkvarnar anläggas och malningen blev en 
industri. In på 1900-talet ersattes de äldre platsbundna 
kvarnarna av elkvarnen, som kunde placeras var som 
helst. I kommunen finns några välbevarade exempel på 
de olika kvarntyperna: Vattenkvarnarna i Norra Gul-
labo, Bröms, Bruatorp och Ilingetorp, väderkvarnarna 
i Bruatorp, Grisbäck och Väghyltan. Väderkvarnen i 
Bruatorp är också skyddad som kommunens första 
byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

Kvarnar
Kvarnar anlades från början i alla byar för husbehovsmal-
ning. Den vanligaste typen var skvaltkvarnen som kunde 
drivas av vattenflödet även i små bäckar. Löparen drivs av 
ett horisontellt arbetande skovelhjul under kvarnhuset, 
alltså ett liggande vattenhjul. Nyodling och befolknings-

En bevarad skvaltkvarn finns på Gullabo hembygdsgård.

Ibland kan man hitta äldre kvarnstenar som visar att det funnits små skvaltkvarnar på olika ställen i små bäckar och vattendrag.

Antalet hjulkvarnar ökade starkt vid mitten av 1800-talet. I vissa fall 
byggdes väderkvarnar. Dessa var ofta en större investering, men kunde 
mala både mer och bättre än de andra typerna.”
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Vattenkvarnarna i Bröms (uppe v), Bruatorp (uppe h) och Ilingetorp (nedre) drevs ursprungligen av stående stora vattenhjul i trä.

Väderkvarnarna i Grisbäck (uppe v), Väghyltan (uppe h) och Bruatorp (nedre).
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uppstod flera sådana träindustrier i kommunen. Några 
av dessa bebyggelsemiljöer finns kvar.

De fysiska spåren efter den omfattade 
slöjdverksamheten på landsbygden är idag svåra att 
direkt se, förstå och uppleva. I flera bevarade småhus 
eller torpmiljöer inrymdes dock tidigare en liten 
lanthandel i stugans kammare, varifrån slöjdalster 
kunde säljas vidare. Hit kunde den slöjd som 
tillverkades hemma säljas för att sedan säljas vidare. 
Systemet levde vidare in på 1900-talet då lanthandlare 
byggde lite större affärer i mer centrala lägen, mitt 
i byn eller mitt i en vägkorsning. Även här kunde 
lokalbefolkning köpa slöjd. Så sent som på 1980-talet 
fanns också flera småindustrier i trakten med egna 
slöjdbutiker. Området i Gullabo marknadsfördes som 
Slöjdriket och var välbesökt av privatpersoner per bil 
eller särskilda bussturer. Kring sekelskiftet 2000 kom 
dock den ena efter den andra av dessa att lägga ner. 
Till slut återstod en slöjdbutik i Olssonska gården i 
Torsås. Här samarbetar (2018) flera slöjdare och har en 
gemensam plattform som mötesplats och försäljning.

Slöjd och trähantverk
Torsås kommun, och Gullabo socken i synnerhet, är 
ett av landets bästa exempel på en plats där husbehovs- 
och näringsslöjden kom att få mycket stor ekonomisk 
och kulturell betydelse. Jordbrukets förutsättningar i 
skogsbygden var förhållandevis ogynnsamma. Det gav 
en ojämn och otillräcklig försörjning, särskilt i takt 
med växande befolkning. Slöjden blev en binäring 
till jordbruket och många gånger den huvudsakliga 
inkomstkällan. Trä, rötter, vidjor, ris och näver var 
tillgängliga råvaror för alla. Produktionen bestod av 
bruksföremål som till exempel laggkärl, träskedar, vispar 
och korgar. Det ska också ha förekommit sälgodling 
för korgtillverkning. I vissa järnvägssamhällen 
uppstod hantverkscentra. Järnvägen ledde även till 
slöjdandets nedgång. Tillsammans med frihandeln och 
jord- och skogsbrukets rationalisering skulle de nya 
kommunikationerna (tåg, ångbåt) snabbt undergräva 
hemslöjdens ställning. Det moderna specialiserade 
näringslivet tog över med fabriksproduktion. De 
småländska skogsbygderna är ett markant exempel på 
hur en lokal hantverks- och hemslöjdstradition kunde 
övergå i bildandet av småindustrier. Under 1900-talet 

På många gårdar bedrev man slöjd som bisyssla. Många 
utvecklades till lite större verksamheter på gårdarna, under 
1900-talet med fler maskiner som hjälpmedel.

På många ställen kunde man tidigare köpa olika sorters 
träslöjd direkt av tillverkaren.

En äldre bild som illustrerar hemslöjd i början av 1900-talet.
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Milstolparna användes för att markera avstånd längs lands-
vägar och senare häradsvägar2. Länge användes så kallade 
landskapsmilar som mått, vilka skiljde sig från landskap 
till landskap. Att överge dessa för en enda nationellt 
gemensam mil krävde konkreta och erkända markeringar 
som kunde vinna allmogens förtroende. Lösningen blev 
milstolpar. Vanligen sattes en större stolpe upp vid varje 
hel mil, och mindre stolpar som markerade halva och 
fjärdedels mil. Efter 1734 skulle häraderna delat upp väg-
arna i stycken för vägunderhållet, och då sattes så kallade 
väghållningsstenar upp. Genom dessa skulle man veta vem 
som var ansvarig för vägunderhållet på en viss sträcka. I 
och med metersystemets införande år 1881 slutade man 
sätta upp nya milstolpar. Genom 1881 års väglag försvann 
skyldigheten att sätta upp och underhålla milstolpar.

Gästgivargårdar i kommunen har funnits i bland annat Bröms, 
Påboda, Binnaretorp och Troxhult. I Torsås kommun finns idag 
tre bevarade milstolpar, alla registrerade i fornlämningsregistret 
(FMIS). Flera har naturligtvis funnits. Väghållningsstenar finns 
betydligt fler bevarade av. Samtliga är skyddade enligt kultur-
miljöagen, 2 kap, eftersom de är äldre än från 1850.

Vägar, gästgiverier, skjutsväsendet, 
väghållningsstenar och milstolpar
Gästgiveriet var en äldre typ av inrättning för resande 
på vägarna, där mat och logi skulle kunna erbjudas, 
samt möjligheter till att byta häst. Systemet var reglerat 
i Gästgiveristadgan. Den första gästgivareförordningen 
skrevs 1561. Nya stadgar som gav direktiv kom därefter 
många gånger. 1636 års bestämmelse innebar att 
gästgivarna bara var skyldiga att ordna med häst och 
vagn, eller båt, till nästa gästgivargård. Den som upplät 
sitt hus som gästgiveri fick också frihet från räntor eller 
skatt samt frihet från utskrivning till krigstjänst för sig 
och upp till sex drängar.

1649 års förordning avgav att varje härad skulle sätta 
upp milstolpar och en tavla med uppgifter om avstånd. 
Om detta efterlevdes är en annan fråga. Enligt för-
ordning år 1664 skulle gästgiveri byggas i varje härad. 
Avstånden skulle vara en till två mil mellan varje skjuts-
håll (rastplats). Hastigheten bestämdes för hästarnas 
skull till en mil på 1,5 timme. På så sätt kunde man 
avverka i genomsnitt fem, sex mil på en dag. Redan på 
1870-talet märks en tydlig övergång till järnvägen, och 
skjutsväsendet fick minskad betydelse.

Längs med vägen

Utmed det gamla vägnätet kan man ibland hitta äldre 
stenvalvsbroar, som här inne i Torsås. Många av vägarna i landskapet har äldre sträckningar.

2 Milstolpar uppsattes bara vid vägar som ingick i gästgiveri- och skjutstrafiknätet, det vill säga under 
1600- och 1700-talen de allmänna vägarna. Under 1800-talet utökades gästgiveri- och skjutstrafiknätet 
till att omfatta även en del härads- och sockenvägar.
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Enligt olika förordning beordrades landshövdingarna se till att vägarna blev mätta och att stenstolpar som skulle ange 
miltalen sattes upp för varje mil. De äldre stolparna av trä skulle ersättas med nya av sten.

Vägmiljöer och uppvuxna äldre ekar ger karaktär åt kustlandskapet.

I Torsås kommun finns idag tre bevarade milstolpar, alla 
registrerade i fornlämningsregistret (FMIS). Flera har naturligtvis 
funnits. Väghållningsstenar finns betydligt fler bevarade av. ”
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Under sent 1700-tal ledde den befolkningsökning som 
skett till att de gamla kyrkorna, som ansågs vara för små, 
trånga och omoderna revs. I stället byggdes nya stora och 
ljusa salskyrkor i nyklassicistisk, empirisk eller nygotisk 
stil, kallade ”Tegnérlador” efter Esaias Tegnér som var 
stiftets biskop i Växjö stift 1824 till 1846. Förebilden till 
dessa nya kyrkor var antikens ideal med avskalad sym-
metri. Söderåkras nuvarande kyrka byggdes till exempel 
1795, varvid den medeltida kyrkan revs. Torsås medeltida 
gråstenskyrka från 1200-talet revs till största delen när den 
nuvarande kyrkan byggdes 1777. Gullabo kyrka byggdes 
1804–1805, av trä. Bergkvara har ett kapell i tidstypisk 
1950-talsstil men med viss inspiration från medeltiden.

Kyrkan
Kyrkan var förr i tiden centrum i socknen. Kyrkbacken 
var en naturlig fysisk mötesplats där kommunala 
angelägenheter avhandlades. ”Socknen” var inte 
bara det geografiska området utan också centrum 
för både kyrklig och kommunal förvaltning. Kyrkan 
var socknens största byggnad, ett landmärke och en 
symbolbyggnad med kyrktorn eller klockstapel som 
syntes på långt håll. Kyrkan markerade också överhetens 
och prästens makt. I kyrkans direkta närhet fanns ofta 
prästgård, pastorsexpedition, klockarbostad, skola, 
fattigstuga, kyrkstallar, sockenmagasin, sockenstuga och 
ibland gästgiveri eller krog. Tillsammans markerar dessa 
byggnader sockencentrumet.

Socknen i 
bondesamhället

Torsås sockencentrum med kyrka, skola och församlingshem.
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Torsås kyrka. Gullabo kyrka.

Söderåkra kyrka. Söderåkra före detta prästgård.

Bergkvara kapell. Före detta frikyrka i Bergkvara.

Söderåkras nuvarande kyrka byggdes 1795, varvid den medeltida 
kyrkan revs. Torsås medeltida gråstenskyrka från 1200-talet revs till 
största delen när den nuvarande kyrkan byggdes 1777. ”
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skolhus även i Torestorp och Brömsebro. Skoltomter 
inköptes och byggnadsritningar upprättades av ingenjör 
E Svensson i Kalmar. Mellan åren 1914–1915 uppför-
des så skolhus i Bröms och Torestorp, båda efter samma 
ritning. Samma period byggdes även den stora moderna 
skolbyggnaden i Bergkvara samt en större, modern skol-
byggnad nedanför kyrkan i Söderåkra. Folkskolverksam-
heten i socknen styrdes i början av sockenstämman, men 
i samband med 1862 års kommunalreform överfördes 
ansvaret till kyrkorådet. Först år 1930 övertog Söder-
åkra landskommun ansvaret för driften av skolorna. 
Det finns många skolbyggnader kvar inom kommunen, 
exempelvis: Bröms, Torestorp, Söderåkra, Torsås, Påboda, 
Gullabo, Järnsida, Kärrebo, Gisemåla, Åhd, Gökalund 
(Bergkvara).

Också i Torsås tätort finns två skolmiljöer invid kyrkan, 
vilket visar på den avgörande betydelse som ”sock-
nen” hade när det moderna Sverige utvecklades under 
1800-talet och en bit in på 1900-talet. Kyrkskolan 
byggdes 18843. Denna skolbyggnad var då ett impone-
rande bygge för sin tid, både större än många andra hus 
(förutom kyrkan), vackert och påkostat då det var byggt 
i tegel. I grannsocknarna lär det ha kallats för ”Torsås 
fåfänga”. Utrymmena nyttjades till en början inte enbart 
för undervisning. I skolsalen mot nordost öppnade 
Torsås Sparbank en expedition 18964. I Torsås hade 
prosten Johan Magnus Lindstedt5 avgörande betydelse 
då han genomdrev olika nymodigheter. Han verkade för 
att kyrkan och prästgården restaurerades, att ny begrav-
ningsplats tillkom, att nytt ålderdomshem uppfördes 
samt att en högre folkskola anlades. 1915 beslutades 
på kyrkostämman om att också upprätta en folkskola. 
1917–18 byggdes den så kallade Samrealskolan6. Rektor 
Bertil Gerleman som tillträdde 1954 ville se ytterligare 
en utveckling och kontaktade Hermods i Malmö, vilket 
ledde till att Hermods 1958 fick tillstånd att bedriva 
korrespondensgymnasium i Torsås. Händelsen kan ses 
som ett intressant steg i utvecklingen från kyrkans ansvar 
att bedriva utbildning under 1800-talet till det moderna 
Sveriges skolväsende. Den första årskullen tog studenten 
här i den gamla samrealskolans lokaler 1961.

Skolan
Skolundervisning på landsbygden i riket såg mycket 
olika ut. Före mitten av 1800-talet var majoriteten 
av svenska befolkning inte läs- och skrivkunnig. Viss 
undervisning kunde skötas av en ambulerande skol-
mästare. På 1820–1830-talen växte sig tanken på en 
obligatorisk skola allt starkare. Den 18 juni 1842 
fastställdes den första folkskolestadgan i Sverige. Den 
nya stadgan innebar att varje socken inom fem år skulle 
inrätta minst en fast skola med godkänd lärare. Barnens 
skolgång blev obligatorisk för första gången. Stadgan 
angav i vilka ämnen barnen skulle undervisas. Det 
fanns även krav på skollokalerna. Dessa skulle ligga nära 
bostaden till skolstyrelsens ordförande, vilken skulle 
vara kyrkoherden. På landsbygden kom därmed de för-
sta skolorna därmed ofta att uppföras i kyrkans närhet.

Skolväsendet i Söderåkra startade redan år 1813, då 
kyrkoherde Aurelius lyckades driva igenom att ett 
sockenmagasin skulle byggas vid kyrkan. Från maga-
sinet, som stod klart 1815, skulle bedrivas lånerörelse 
med spannmål, och räntan skulle läggas till en fond för 
avlöning av en skollärare. Så började den organiserade skol-
verksamheten lite trevande. Undervisningen bedrevs 
ännu i tillfälliga lokaler. Aurelius tidiga insatser kan 
dock ses som banbrytande. Hos allmänheten lär det ha 
funnits en negativ inställning till att skicka sina barn till 
skolan. Dels var man säkert rädd för nymodigheten och 
dels behövdes många gånger barnen som arbetskraft på 
gårdarna.

Efter att folkskolestadgan införts i hela riket år 1842 
dröjde det i Söderåkra till 1855 innan man beslutade 
att bygga tre fasta skolor; en vid kyrkan i Söderåkra, en 
i Järnsida och en vid Kärrebo, samt året efter ytterligare 
en vid Gisemåla. Varje hemmansägare skulle lämna ett 
timmerträ till bygget. År 1879 byggdes ytterligare ett 
skolhus i Söderåkra kyrkby samt ett vid Åhd. Året därpå, 
1880, byggdes ett skolhus vid Gökalund (Bergkvara) 
och 1890 ett vid Påboda. I början av 1910-talet började 
man diskutera en omorganisation av hela skolväsendet 
i socknen. År 1912 tillsattes en kommitté att utreda 
frågan. Året därpå, 1913, beviljades anslag för att bygga 

3 Kyrkskolan uppfördes av byggmästare Carl Petersson i Torsås. Bygget föregicks av stora tvister då byggnaden ansågs 
som onödig och landshövdingen fick slutligen ingripa för att bygget skulle komma till stånd. Många sockenmän ansåg 
skolundervisning som en stor olycka som drog bort deras barn från jordbruksarbetet. Dock ålades sockenmännen efter alla 
stridigheter till skolhusbygge.
4 1902 flyttade banken efter att ett nytt bankhus uppförts.
5 Lindstedt var född 1844 i Långasjö. Han verkade i Torsås mellan 1891 till sin död 1919 (som kyrkoherde från 1891 och 
som kontraktsprost från 1904). Lindstedt var också den förste kyrkoherden i Borgholm, och hörde till de mest drivande 
krafterna bakom att Borgholm blev badort. I Torsås kom han att göra betydelsefulla insatser bland annat var han med och 
drev igenom att järnvägen mellan Kalmar och Torsås kom till stånd. Lindstedt tillhörde också Kalmar-Torsås järnvägs AB:s 
styrelse 1897–09, tog initiativ till bildandet av Allmänna svenska prästföreningen 1903 och skrev flera böcker om olika 
ämnen som barnuppfostran och historiska böcker.
6 1918 blev skolan Kommunal mellanskola. 1944 beslutades att ombilda denna skola till Statlig samrealskola, vilket blev klart 1947.
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Före detta skolan i Hästmahult. Före detta skolan i Torestorp.

Söderåkra skola. Söderåkra före detta kyrkskola.

Torsås före detta kyrkskola. Bergkvara skola.

Före detta skolan i Bodhyltan. Före detta skolan i Bröms.



58   |   Kulturmiljöprogram Torsås kommun Kulturmiljöprogram Torsås kommun   |   59 

Socknen i bondesamhälletSocknen i bondesamhället

Torsås första examinerade folkskollärare

År 1848 ska enligt uppgift Torsås sockens första examinerade 
folkskollärare, Nils (född i Kristvalla 1818), ha flyttat till Torsås. Året därpå 
ska han ha köpt en av gårdarna i Ilingetorps by. Där ska han ha brukat 
gården och byggt ny mangårdsbyggnad, vid sidan av sitt arbete som lärare 
och förkämpe för folkskolans nydaning. Det var också Nils Petersson som 
uppförde det lilla tegelbruket i Ilingetorp, som försörjde byn med mur- och taktegel.

i

Torsås korrespondensgymnasium ”Korr”

Med sitt riksintag av elever har Torsås Korrespondensgymnasium betytt 
mycket för Torsås tätort och kommun, under 1900-talets senare del.  
Många är de elever som läst på ”korr”, fått kännedom om Torsås med 
omnejd och satt Torsås på kartan för otaliga andra.

1917–18 byggdes den så kallade Samrealskolan nära kyrkan i Torsås. Det var tack vare att 
rektor Bertil Gerleman, som tillträdde 1954, kontaktade Hermods i Malmö, som Hermods 
1958 fick tillstånd att bedriva korrespondensgymnasium i Torsås. Händelsen kan ses som ett 
intressant steg i utvecklingen från kyrkans ansvar att bedriva utbildning under 1800-talet till det 
moderna Sveriges skolväsende. 1958 var antalet gymnasier i Sverige få. Inte ens alla städer 
hade eget gymnasium. Den första årskullen tog studenten här i den gamla samrealskolans 
lokaler 1961. Detta var en stor händelse i Torsås eftersom det också var landets första studenter 
som studerat på korrespondensgymnasium. Verksamheten i dessa lokaler upphörde 2014. 
Skolan ombildades då och flyttade till annan lokal, i Söderåkra. En lång epok hade upphört, 
men verksamheten förblir ändå en viktig del av Torsås historia och identitet.

i
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klarare när varje socken tvingades ha en fattigvårdssty-
relse. År 1918 lades ansvaret på kommunalförvaltningen. 
Då förbjöds fattigvårdsauktioner samt rotegång, och 
fattigstugorna blev i stället ålderdomshem. År 1924 
infördes också en ny barnavårdslag. Reglerna för 
fattigvården förblev dock länge förhållandevis stränga, 
och först 1945 fick de som tog emot fattigvård fulla 
medborgerliga rättigheter. År 1956 ersattes fattigvårds-
lagen med lagen om socialhjälp, i sin tur år 1982 ersatt 
av socialtjänstlagen (SoL). Bevarade fattigstugor är 
det idag ont om. I kommunen finns inget exempel på 
någon bevarad fattigstuga.

Fattigvård och socialtjänst
Långt tillbaka i tiden hade fattigförsörjningen huvud-
sakligen byggt på frivillig, enskild välgörenhet. Redan 
under 1500-talet hade det stadgats om att fattigstugor 
skulle byggas i socknarna och att fattiga skulle försörjas 
med allmosor. Denna försörjning skedde till en del 
genom de så kallade fattigbössor som under 1600-talet 
blev vanliga vid kyrkportarna. 1642 års tiggareordning 
slog fast att ansvaret för de fattiga i första hand låg på 
de anhöriga, och i andra hand på den egna församlingen, 
som borde uppföra sjukstuga och fattigstuga för gamla 
och sjuka, och barnhus för de föräldralösa. Genom 
1847 års fattigvårdförordning blev organisationen 

Torsåspulvret

Torsåspulvret, som också kunde kallas Backagårdspulvret eller 
Getnabopulvret, var ett tegelrött pulver som från början tillverkades 
och distribuerades från Backagården i Ilingetorp och från Getnabo. 
När Söderåkra apotek tillkom 1865 övertog apoteket tillverkning och 
försäljning. Detta pulver ska ha funnits ”i alla hem i Torsås med omnejd”. 
Det användes som universalmedel mot alla sjukdomar. Bland annat sades det underlätta 
läkande av elakartade sår. Enligt traditionen var det baron O.G. Cederström som förde 
hit receptet från Frankrike, där han var officer i fransk tjänst. Torsåspulvret salufördes 
av Söderåkra apotek så långt fram i tiden som till 1968. En kopia av receptet ska finnas 
i apotekets arkiv. Apotekare idag menar att pulvret var i stort sett verkningslöst, men det 
innehöll dyvelsträck som gjorde att det smakade och luktade illa, vilket bidrog till att skapa 
en mystik kring det.

i

En skiss över en sjukstuga som fanns i Söderåkra. Söderåkra ålderdomshem Brobacksgarden.

Torsås ålderdomshem (rivet).
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Sloalycke. Glasbruk fanns också vid 1900-talets början 
i Torsås tätort. Sågverk fanns ett flertal. Som exempel 
på tidiga små industrier kan också omnämnas Ådala 
bryggeri i Ilingetorp, det lilla industricentrat vid ån i 
Bruatorp och Torestorps stärkelsefabrik. I skogsbygd- 
erna finns även flera exempel på hur den lokala hant-
verks- och hemslöjdstraditionen övergått i bildandet av 
små träindustrier.

På det stora hela är Torsås en kommun där industri-
aliseringen i sitt första skede fick en förhållandevis 
blygsam roll. Under 1900-talets senare del fick dock 
kommunen, framförallt Torsås tätort, allt fler indu-
strietableringar. Idag (2018) är Torsås en kommun 
som delvis profilerar sig som industrikommun med 
högteknologisk tillverkningsindustri inom teknik och 
träindustri.

Industrialisering
Vid sekelskiftet 1900 fanns i Torsås kyrkby tre vatten- 
drivna kvarnar. Två av dessa blev Torsås största arbets-
platser både till fabriksareal och räknat i antalet anställda 
– stolfabriken och ångkvarnen. Stolfabriken drevs av 
Torsås träindustri och ångkvarnen av Torsås industri 
AB. Fabrikernas ångmaskin kom sedan att utnyttjas 
av traktens elektricitetsverk. För att möta de ökande 
kraven från elkonsumenterna inköptes vattenfallet i  
Biskopsberg, där ett modernt kraftverk stod färdigt 1932.

Vid sekelskiftet var fortfarande hälften av landets be-
folkning sysselsatt i agrara näringar. I Torsås började en 
del industrier starta efter att järnvägen anlagts.  En del 
landsbygdsbaserade småindustri förekom också, främst 
lokaliserad till vattendrag med vattenkraft. I Torsås 
kommun har det funnits åtta tegelbruk: Appleryd, Brua- 
torp, Böke, Ilingetorp, Ekestorp, Kroka, Påboda och 

Det moderna Torsås 
framväxt, 1900-talet

Ådala före detta bryggeri och industrimiljö.
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Tegelpanna med stämpel från Ilingetorps tegelbruk i Ådala.

Det har funnits åtta tegelbruk i Torsås kommun. Karta Kalmar läns museum.
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Tegelpanna med stämpel från Bruatorps tegelbruk.

Tegelpanna med stämpel från Sloalycke tegelbruk.

Tegelpanna med stämpel från Kroka tegelbruk.

Tegelstämpel från Ekestorps tegelbruk.Torestorps tegelbruk.
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väckelse. Det första inflytandet i mitten av 1800-talet 
kom från baptistiska församlingar i Blekinge som 
vann anhängare i kommunens södra delar. Mera 
framgångsrik blev en väckelse under ledning av 
predikanten O Ahnfelt. Han och hans anhängare 
startade 1860 Torsås och Söderåkra friförsamling, som 
var en av Kalmar läns första frikyrkliga församlingar. 
I början av 1900-talet ombildades församlingen 
och anslöt sig till Svenska Missionsförbundet. Även 
pingstkyrkan och frälsningsarmén bedrev verksamhet 
i kommunen i början av 1900-talet. Flera exempel på 
bevarade missionshus finns i kommunen.

Nykterhetsrörelsen växte fram i landet under det sena 
1800-talet, som en reaktion mot de omfattande problem 
som alkoholen skapat, i synnerhet sedan 1810-talet då 
husbehovsbränningen tilläts. Även i Torsås fanns under 
1800-talet ett starkt engagemang i nykterhetsfrågan. 
År 1900 bildades IOGT-logen Tor som 1914 uppförde 
ordenshus i Torsås samhälle och i flera av byarna fanns 
loger med egen verksamhet.

Arbetarrörelsen var den tredje stora folkrörelsen 
som växte fram under 1800-talet. I Torsås kommun 
där jord- och skogsbruksnäringarna var stora, kom 
den fackliga rörelsen dock inte att bli så stor. Under 
1910-talet växte dock viss arbetarrörelse fram, och 
flera fackföreningar bildades. I början hade man 
inte egna lokaler, men med tiden uppfördes egna 
samlingslokaler genom samarbete med Folkets Hus och 
Folkparksrörelsen. Oftast var det en dansbana som blev 
den första byggnationen eftersom den var förhållandevis 
lätt och billig att uppföra av medlemmarna själva. Efter 
hand ville man dock ha lokaler för verksamheter året 
runt. Folkets Hus-byggnaderna innehåller lokaler för 
politisk verksamhet, kulturella aktiviteter, samkväm, 
fester, mötesrum, bibliotek och kanske café.

Folkrörelserna och det moderna samhället
Folkrörelserna, välfärdssamhällets framväxt, Folkhem-
met, Egna hem, Miljonprogrammet och stor framtids-
tro är företeelser som under 1900-talet kom att prägla 
stora delar av landet. De sista årtiondena av 1900-talet 
kom för många landsbygdskommuner också att präglas 
av jordbrukets avveckling, industrinedläggningar, ned-
stängda butiker och avfolkning.

Till de stora folkrörelserna brukar man räkna väckelse-
rörelserna, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Alla 
har en tydlig koppling till industrialismens samhälle. En 
folkrörelse kan definieras som en organiserad strävan, 
förankrad bland många människor, för att nå vissa mål 
eller slå vakt om vissa värden. Folkbildning var en viktig 
del och folkrörelserna fungerade lite som medborgar-
skolor.

Väckelserörelsen bröt igenom i hela landet på 
1860-talet, efter en lagändring som medgav att 
man fick ha religiösa möten vid sidan av kyrkans 
gudstjänster inom Svenska kyrkan. I Torsås fanns 
under 1800-talets andra hälft också en stark frikyrklig 

Per Alfred Petersson i Påboda

Riksdagsmannen Per Alfred Petersson med släktgård i Påboda, Söderåkra 
socken, var under många år vid 1900-talets början en av Sveriges mest 
inflytelserika politiker. Genom sitt arbete bidrog han starkt till den allmänna 
rösträttens genomförande (ursprung i den så kallade Påbodamotionen). Han spelade också 
en viktig roll för egnahemsrörelsen.

i

Församlingshuset i Torsås i början av 1900-talet.
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Ekbacken i Torsås ägs och förvaltas av Torsås 
hembygdsförening, som bildades 1927. Sedan 
1929 anordnar föreningen olika evenemang som 
midsommarfirande, studentfirande och våravslutning 
för skolan. Hembygdsgården i Gullabo från 1937 
innehåller ett antal olika äldre, hitflyttade byggnader, 
såsom en båtsmansstuga, en torparladugård, en 
skvaltkvarn, en mangårdsbyggnad, en jordkällare 
och en ängslada. De flesta är av typen äldre än 1875, 
målade med falu rödfärg. I Bergkvara finns ett ovanligt 
ålderdomligt exempel på levnadsförhållandena för de 
minst bemedlade i den så kallade Kronkvistastugan, 
som ligger på ursprunglig plats. Stugan ägs 
och förvaltas idag av Bergkvara hembygdsgille. 
Hembygdsparken ligger vackert i en ekdunge och består 
av en äldre timrad ryggåsstuga, Springarestugan, och 
en tvåvånings mangårdsbyggnad, Höglundska huset, 
samt en före detta lada. Söderåkra Hembygdsgille äger 
och förvaltar hembygdsgården i Övraby, brandstationen 
i Söderåkra, Bruatorps vattenkvarn, Possla-Helenas 
stuga (scoutstugan i Ekbacken), Grisbäcks väderkvarn 
samt Bruatorps väderkvarn, som ligger på ursprunglig 
plats. Kvarnen, som är en holländarkvarn, blev 
byggnadsminne enligt kulturmiljölagen 1969.

Hembygdsrörelsen
Som motreaktion på industrialismens framväxt och som 
en yttring av nationalromantikens ideal kring sekelskiftet 
1900 bildades många hembygdsföreningar i landet, så 
även i Torsås kommun. De äldre började se hur deras 
föräldrars och farföräldrars olika typer av kulturmiljöer 
försvann i mycket snabb takt. Många gånger gällde det att 
rädda byggnader från rivning. Därför var de också oftast 
tvungna att flytta de hotade husen. Man började samla olika 
typer av ”utrotningshotade” byggnadstyper som ängs-
lador, ryggåsstugor, skvaltkvarnar, äldre bostadshus och 
jordbruksredskap. Hembygdsparkerna som skapades blev 
också mötesplatser för både fest och bildning och platser 
där man kan uppleva, reflektera kring och förstå historiska 
sammanhang. De flesta har denna funktion än idag.

Rent antikvariskt har byggnaderna i många hem-
bygdsparker förlorat delar av sina kulturhistoriska 
värden genom att de flyttats, och därmed tagits ur sitt 
ursprungliga sammanhang. Att de alls finns kvar har 
dock ett stort värde. De flesta hembygdsföreningar har 
många olika exempel på 1800-talets byggnadstyper, 
medan 1900-talets olika byggnadstyper oftast saknas. 
Det finns till exempel inga byggnader med den lokala 
Torsåspanelen i någon av kommunens parker.

Hembygdsparken i Gullabo. Gamla brandstationen i Söderåkra.

Hembygdsparken i Torsås.
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Villan och Egnahem
Villan är ett friliggande bostadshus för en eller två 
familjer. Huset ligger i en trädgård, ofta fruktträdgård, 
med uthus och omgärdat av staket eller häck, där 
grinden är den välkomnande entrén, se vidare nedan. 
Begreppet villa går tillbaka till antikens Rom och bety-
der ”herrgård” eller ”lanthus”. Villan är en bostadsform 
som finns mest i tätorterna, men också förekommer i 
agrara miljöer där en äldre mangårdsbyggnad ersattes 
med en modern villa, vilket förekommer i kommunen 
i förhållandevis ringa omfattning. Villor från olika peri-
oder har olika byggnadsteknik och stil. Ofta är de mer 
”arkitektoniska” eftersom de ”ritades” till skillnad från 
traditionell bebyggelse som fick den utformning som 
byggmästaren eller gårdens folk som byggde bestämde.

Under 1920-talet började byggandet i högre grad 
nyttja standardiserade och ibland prefabricerade 
delar. Huskataloger med typhus gavs ut. Husfabriken 
Fågelforshus som anlades som snickerifabrik redan 
på 1880-talet i det gamla järnbruket, kom under 
1900-talet att bli en av Smålands större husfabriker. 
De prefabricerade småhusen från Fågelforshus, som var 
i drift fram till 1980-talet, och andra husfabriker har 
påverkat den sentida bebyggelsen också inom Torsås 
kommun. Större områden med friliggande småhus blev 
särskilt vanliga under 1950–1970-talen.

Välfärden och Folkhemmet
Ända sedan mitten av 1800-talet har bostadsfrågan 
varit en viktig fråga i svensk politik. Industrialiseringens 
genombrott under sent 1800-tal medförde en stor 
inflyttning till städerna med trångboddhet till följd, 
vilket gjorde bostadsfrågan särskilt angelägen. Även 
på landsbygden var boendestandarden ett bekymmer. 
En satsning på bättre bostadsförhållanden var den så 
kallade Egnahems-satsningen under tidigt 1900-tal, där 
familjer med flera barn som byggde egna bostadshus 
kunde få förmånliga statliga lån.

”Folkhemmet” var ett begrepp som lanserades av Per 
Albin Hansson 1928 och syftades till ett samhälle som 
var ett hem för hela folket, präglat av samförstånd och 
jämlikhet. Under 1900-talets första hälft lades grunden 
till ”det svenska välfärdssamhället”. Mellan 1930-talet 
och 1950-talet beslutades om ett flertal olika välfärds-
reformer, som folkpensionering, lagstadgad semester 
och allmän sjukförsäkring. Det var dock framförallt 
efter andra världskriget som en mer målmedveten social 
bostadspolitik på kommunal och statlig nivå formades 
i landet. På landsbygden är det mycket vanligt att äldre 
traditionella mangårdsbyggnader (från andra halvan av 
1800-talet) byggdes om kraftigt kring 1950. Badrum 
byggdes i husen för första gången, kök byggdes om, 
murstockar togs bort och murades om, centralvärme 
och vatten drogs in. Många fönsterbyten skedde också. 
Än idag finns många spår kvar från denna period. Dessa 
spår i husen är en del av 1900-talets historia.

Villor i 1910–20-talsstil i Söderåkra.



66   |   Kulturmiljöprogram Torsås kommun Kulturmiljöprogram Torsås kommun   |   67 

Det moderna Torsås framväxt, 1900-taletDet moderna Torsås framväxt, 1900-talet

Villa med jugendfönster i Bergkvara.

Villa i 1910–20-talsstil i Gökalund.

Villa i 1920-talsstil i Gunnarstorp.

Villa i 1960-talsstil i Torsås.Villa i 1940-talsstil i Bergkvara.

Villa i 1900-talsstil i Torsås.

Villa i 1920-talsstil i Torsås.

Funkisvilla i 1930-talsstil i Bergkvara.
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ut i naturen. Även på igenvuxna tomter kan man inne 
i buskage och på gamla gräsytor hitta många lökväxter 
och tåliga perenner.

Framför allt i trädgårdar i byarna på landsbygden finns 
en lång tradition av att plantera vissa växter för sina 
ockulta egenskapers skull, t.ex. libsticka och timjan som 
skulle fördriva onda andar, och det magiskt laddade 
vårdträdet som ansågs bära gårdens lycka. Under vård-
trädet trodde man att vättarna bodde, och för att hålla 
dem vid gott humör kunde man offra öl, brännvin, 
välling eller mjölk. Vårdträdet fick inte beskäras eller 
på något vis skadas. Än idag finns många vårdträd vid 
mangårdsbyggnader på landsbygden.

I Torsås kommun ingår trädgårdar runt bostadshusen 
som en mycket viktig del av bostadshusens kulturarv. 
Detta gäller både villor i tätorterna, större mangårds-
byggnader i byarna, småhusbebyggelsen i byarnas 
utkanter och utmed det äldre vägnätet samt sommar-
stugor. Det är tydligt att de fattigare och små tomterna, 
som det finns många av i Torsås kommun, var och är 
en kopia av de större. Även om många av växterna i de 
äldre trädgårdarna kan ha försvunnit, grusgångar kan 
ha växt igen och träd kan ha dött eller sågats ner så 
finns ofta grundstrukturen kvar. Denna är också viktig 
att värna och helst förstärka. Det har nästan alltid funnits 
en yttre markering runt tomten, med målat trästaket, 
järnstaket, nät, häck eller stenmur, en särskild markering 
av entrén genom grindstolpar i sten eller trä och tidstyp-
iskt utsmyckad grind, en gång mellan grind och ytterdörr, 
fruktträd och blomrabatter. En rundel med blomplan- 
tering kan också finnas i grusgången framför huset.

Trädgårdarnas kulturarv
Trädgårdens form och struktur, liksom dess kulturväxter, 
är en mycket viktig del av vårt kulturarv. Trädgårdar 
kan, precis som byggnader och föremål, berätta om 
förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsätt-
ningar, praktiskt arbete och liv. Byggnader och trädgårdar 
förstärker varandra, båda bidrar till förståelse och 
upplevelse av helheten. Om målet är att förmedla en 
trovärdig upplevelse av en miljö från en tidigare epok, 
bör trädgård och byggnader tala samma språk.

Vid 1800-talets mitt hade Sverige ett växande försörj-
ningsproblem orsakat av den kraftiga befolkningsök-
ningen. Statsmakterna ville därför att befolkningen 
skulle öka självförsörjningen av grönsaker, frukt och 
bär. Man började därför sprida kunskap om odling till 
allmogen för att väcka dess intresse. Myndigheternas 
insatser bidrog till att den svenska trädgårdsodlingen 
ökade markant under 1800-talets andra hälft, framförallt 
i de södra delarna av landet. I allmogeträdgårdarna 
ansågs fruktträden mest inkomstbringande. I södra och 
mellersta Sverige rekommenderades därför att frukt-
träd tillsammans med bärbuskar fick uppta det största 
utrymmet i trädgården. Grönsaker odlades ofta mellan 
fruktträden, liksom blommor och mindre prydnads- 
träd.

De odlade växterna utgör också ett viktigt tillskott 
till den biologiska mångfalden och det biologiska 
kulturarvet. Idag finns det ungefär tusen olika äppel-
sorter i Sverige, en del av dem är införda men andra är 
förädlade i Sverige. Vårdträd, fruktträd, rabarber och en 
del prydnadsväxter som till exempel pioner kan finnas 
kvar där de planterades. Andra arter kan ha spritt sig 
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Egnahemsträdgården, cirka 1900–1935

Gemensamt och specifikt för egnahemstomten var det stora inslaget 
av odling. Alla plana ytor på tomten skulle användas till odling av 
köksväxter. Träden skulle vara fruktträd och buskarna bärbuskar. Med 
hjälp av stenmurar skapades terrasser med odlingsbar plan mark även på 
kuperade tomter. Genom klippta spaljéfruktträd kunde man få in ytterligare nyttoodling mot 
väggar och murar. Mellan odlingslanden fanns grusade eller sandade gångar, dragna i ett 
rätvinkligt och tydligt system. Denna struktur finns ofta kvar i trädgårdar än idag. Vid huset 
vidgades grusgången till en grusad plan. Utmed tomtgränsen fanns ofta ett uthus och vid en 
av gångarna ibland en berså för vila i lövskugga.

Mot gatan skulle det finnas en mindre yta för prydnad. En blomsterlist rekommenderades 
mot husväggen eller utmed uppfartsvägen, väl synlig från gatan. Utmed gatan kunde det 
även finnas ett eller ett par prydnadsträd. Var det gott om plats kunde det vara björkar, 
lindar eller lönnar. Var det trängre satte man uppstammade hagtorn eller stamsyrener. Ibland 
planterades ett och samma trädslag utmed en hel gata, vilket gav ett vackert och enhetligt 
gaturum. Vid husets gavel kunde det finnas en eller ett par prydnadsbuskar som till exempel 
doftschersmin och spirea.

Tomterna var hägnade mot gatan, vilket kunde vara reglerat i byggnadsförordningar. Det 
vanligaste var ett målat ribbstaket av trä, kombinerat med en häck av hagtorn eller liguster. 
Man lade stor omsorg vid grinden, som blev tomtens smycke mot gatan. Solgrindar och 
grindar med olika kryssmotiv var populära och även om staketet var rött eller brunt målades 
grinden ofta i en vit oljefärg. Det finns många sådana exempel i Torsås kommun.

i
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Funkis i trädgården, cirka 1930–1965

Funkisträdgårdens allra viktigaste inslag var den obrutna gräsmattan. 
En sådan ansågs ge en modern och vacker trädgård. Obruten innebar 
att man skulle undvika grusade gångar som funnits i trädgårdar av äldre 
modell. Gångar skulle endast finnas där de dagligen krävdes. Grusgångar 
ansågs som alltför skötselkrävande och de ersattes av plattsatta gångar, som kalksten och 
skiffer. Många gjöt även egna plattor av betong. Funkisen eftersträvade sol, ljus och luft och 
solterrassen eller altanen blev ett vanligt inslag utmed en av villans väggar. Tomten mot 
gatan skulle vara prydlig och luftig. Bilen gjorde sitt intåg i villaträdgården, vilket kom att 
påverka utformning av infart och uppfart. Staket och grindar gjordes av svartmålat smide 
eller av trådnät. Häckar användes ibland, men klipptes på en nivå så att de inte skymde 
villan från gatan.

Odlingen av nyttoväxter krympte till ett mindre område i ett hörn av trädgården. I litteraturen 
från tiden påpekades att man inte fick glömma att säsongens grönsaker var billiga i inköp. 
Krigsåren var dock ett undantag. Bilder från tidigt 1940-tal visar ibland trädgårdar som i sin 
helhet var uppodlade med potatis. Prydnadsblommor samlades i mindre rabatter i anslutning 
till entré och altan. Man använde färre sorter och fler av varje sort än tidigare. Naturlika 
perenner kilades ofta in på gallrade naturtomter. Det kunde vara ormbunkar eller olika 
fetbladsväxter.

i
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Under 1960-talet tog urbaniseringen ytterligare fart, 
människor flyttade från landsbygden till arbeten i städer 
och tätorter. 1964 kom ytterligare ett politiskt beslut som 
berörde bostadsfrågan och som kom att få stora effekter på 
bostadsbyggandet i framförallt storstäderna; Miljonpro-
grammet. Satsningen innebar att program för att främja 
bostadsbyggandet i landet och under en tioårsperiod 
mellan 1957–1975 bygga en miljon nya bostäder. Miljon-
programmet kom främst att förknippas med storskaliga 
flerfamiljshusområden i storstadsområdena, men de flesta 
städer och större orter i landet har bostadsområden och 
bebyggelse som är uppförd inom ramen för programmet. 
Vid Badhusgatan i centrala Torsås började ett modernt bo-
stadskvarter byggas 1970 (1970, 1972, 1979). Vid Karla- 
vägen och Ängsgatan byggde flera hyreshus i mitten av 
1960-talet (1964 och 1967). Också i de andra tätorterna 
finns några få exempel på flerfamiljshus från denna period: 
Storgatan i Bergkvara (1964 och 1967), Gökalund (hus 
från 1938 som byggdes om 1970) och i Söderåkra vid 
Motellvägen (1960) och (Backvägen 1966)7.

Barnrikehus, miljonprogram och 
kommunalt byggande
Utmärkande för bostadspolitiken under 1930-talet 
var att den inriktade sig på särskilt eftersatta grupper i 
samhället. Trångbodda familjer med många barn var en 
sådan målgrupp. Genom statliga lån och subventioner 
uppfördes så kallade barnrikeshus, en form av kategori-
hus för familjer med minst tre barn.

Vid mitten av 1900-talet inrättades statliga bostadslån 
för att främja bostadsbyggandet i landet. Lånen var 
mest fördelaktiga för de kommunala bostadsföretagen, 
vilket kom att medföra ett ökat bostadsbyggande i 
kommunal regi och att andelen flerfamiljshus ökade. 
Det beslutades även kommunerna var skyldiga att svara 
för planering och genomförande av bostadsbyggande. 
I kommunal regi i Torsås kommun började man bygga 
några flerfamiljshus genom ”Stiftelsen Söderåkra 
Torsåshus” (sedan 1994 Torsås Bostads AB): Ett 
flerfamiljshus utmed Allfargatans västra del från slutet 
av 1950-talet (ritat 1957) är ett av de första. Även 
Riksbyggen uppförde två hus här.

7 Uppgifter från Torsås Bostads & Fastighets AB.

Exempel på hyreshus i 1950-talsstil, Allfargatan Torsås.

Exempel på bostadsbebyggelse från perioden efter 1960.
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Förr användes blyvitt som ett pigment i färg. Detta 
gav lång hållbarhet och bra målningsegenskaper, men 
är både hälsovådligt och miljöfarligt. Blyvitt är därför 
förbjudet sedan länge. Andra pigment som ger vit färg 
används idag både till vit kulör och för att göra den 
gröna färgen ljusare. Den vita kulören har använts inom 
kommunen både i tätorter, utmed vägar, i byar i skogen 
och på ensamgårdarna utmed kusten. Den förekommer 
både på små hus och på de stora gårdarnas mangårds-
byggnader. Det finns även andra ljusa kulörer, men en 
ljusgrön-grå är den kulör som utmärker sig efter den 
vita. I orten Djursvik kallas den rent av Djursviksgrönt. 
Säkert har pigmentet Kromoxidgrönt använts tillsam-
mans med vitt och svart för att få fram dessa kulörer.

Ännu har ingen vetenskaplig undersökning gjorts av 
de gamla panelerna i Torsås. Det är möjligt att skrapa 
färg och analysera de olika skikt som ligger under. Det 
är också möjligt att analysera färglager i laboratorium. 
Därför finns idag 2018 inget exakt vetenskapligt belägg 
för vilka kulörer som varit vanligast i kommunen. Nedan 
följer några förslag på traditionella kulörer som bör 
passa i Torsås kommun. (Dessa förslag kan komma att 
justeras efter en mer vetenskaplig undersökning).

Torsåsvitt och Djursviksgrönt
När man reser runt i Torsås kommun slås man av hur 
många vita bostadshus det finns. Torsås är på så sätt 
speciellt i länet. Det är också ovanligt att de vita eller 
ljusa husen finns både utmed kusten och i inlandets 
skogsbygder. I andra skogsbygder i länet är det den 
faluröda färger som dominerar. Alla dessa vita eller 
ljusa bostadshus har släthyvlade paneler, mest från 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De flesta 
av dessa paneler har sågats och hyvlats i ett sågverk, 
men äldre paneler kan också vara handhyvlade. Den 
ljusa färgsättningen har direkt koppling till att man 
förr målade släthyvlad panel med linoljefärg, där det 
vanligaste pigmentet hette blyvitt. Detta pigment är 
idag förbjudet på grund av hälso- och miljörisken, 
men traditionen med vitmålade mangårdsbyggnader 
och villor lever kvar i området. Många av de vita eller 
ljusa panelerna är byggda med olika utsmyckningar. 
En helt egen stil har utvecklats, som är så speciell att 
det i ett länsperspektiv kan kallas ”Torsåspanel”. Dessa 
paneler har oftast mycket hög kvalitet i materialet samt 
i utförandet. Den troliga förklaringen till den höga 
hantverksskickligheten som syns i dessa paneler är 
att det fanns många yrkesskickliga båtbyggare utmed 
kusten, som också byggde hus.

Kulörer - Hur man målar

Kulörer att använda i Torsås kommun

Vitt
Brutet vitt betyder att färgen blandas (bryts) med lite svart eller brunt eller 
annan färg för att den inte ska vara kritvit. Före sekelskifte 1900 förekom 
inte ”kritvitt”, utan alla ljusa färger var ”brutna”. Pigmenten Grå umbra och 
Grön umbra var förr mycket vanliga, och ger än idag en vacker färg!

Två förslag på brutet vitt (”Torsåsvitt”), NCS-kod: S 1002-Y, S 1505-Y20R

Grönt
Kulörer kan upplevas olika på olika hus, beroende på omgivning (grönska, andra hus), 
storlek, typ av panel med mera. Vid alla ommålningar är det därför bra att måla en provyta 
innan man bestämmer sig.

Fyra förslag på grönt (”Djursviksgrönt”), NCS-kod: S 2010-G20Y, S 2005-G20Y, S 2005-
G40Y, S 2010-G40Y

i
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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

Förslag på ”Torsåsvitt”. NCS-kod: S 1002-Y Förslag på ”Djursviksgrönt”. NCS-kod: S 2010-G20Y
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Efter fem år i Gökalund utökade Anette sin fotografi- 
rörelse och flyttade till Torsås. Där startade hon nu i 
en nybyggd ateljé inne på gården hos handlare Holger 
Olsson. Ateljén i Gökalund drevs vidare som filial.

Ungefär samtidigt som Anette Haag var fotograf i 
Gökalund hade Hjalmar Kylander en fotoateljé i Torsås. 
Det är osäkert men troligt att det var Kylanders ateljé 
som Anette övertog. Annette Haag slutade som fotograf 
i Torsås och Gökalund i samband med att hon gifte sig 
1912 och flyttade från orten. Hennes biträde Gerda Berg 
från Älghult tog över ateljén och drev den under firma-
namnet Annette Haags Eftr. Filialen i Gökalund avveck-
lades. Ruth Olsson blev den femte kvinnliga fotografen 
och hon var verksam i Torsås 1917–1922. Därefter följde 
systrarna Gustavsson från Fagerhult. Edit och Ruth kom 
1922 och höll på till 1931 respektive 1938. Deras yngre 
syster Maj Gustavsson inflyttade 1930. Maj gifte sig med 
Harald Johansson och från 1938 arbetade både hon och 
maken som fotografer i Torsås.

Fotoateljén finns ännu kvar på Olssonska gården i 
Torsås. I många gamla fotopärmar finns också fotografier 
efter de kvinnliga fotograferna från Torsås.

Text Per Johnson

I början var det exklusivt och dyrt att bli fotograferad. 
Därför var det främst människor inom den förmögna 
borgarklassen som tog till sig nymodigheten, och som 
hade råd att gå till en ateljé. Men med en snabb utveck-
ling av framkallning- och kamerateknik kunde priserna 
så småningom sänkas och fler fotografer dök upp och 
öppnade ateljéer i mindre städer och på landsbygden. 
Företeelsen att gå till en ateljé och få sitt porträtt taget 
blev vanligt i mitten och slutet av 1800-talet. Den i 
särklass mest populära typen av porträtt från 1860-talet 
till omkring 1920 var de så kallade visitkorten. De 
mätte sex gånger nio centimeter. Under porträttet fanns 
en text med fotografens namn och plats. Ofta fanns det 
även samma uppgifter på baksidan med vacker dekor 
och utsmyckning. Visitkorten delades sedan ut till släkt 
och vänner. Tjocka familjealbum fyllda med visitkort 
fanns i de flesta hem kring sekelskiftet 1900 och fick 
ofta en central plats i sal eller finrum.

Den första kända fotoateljén i Torsås kommun fanns 
i Gökalund, Bergkvara. I en annons från maj 1891 i 
tidningen Barometern meddelas om auktion på kvarlå-
tenskapen efter avlidne fotografen Peter Johan Nilsson i 
Gökalund. I annonsen omnämns: ”…fotografiapparater 
och till fotografiateliern hörande artiklar, möbler och 
husgeråd samt den avlidnes gång- och sängkläder.” Efter 
Peter Johan Nilsson inleddes en lång period av kvinnliga 
fotografer. Från ett liv i bakgrunden och i beroende-
ställning av männen hade kvinnor i slutet av 1800-talet 
börjat få möjlighet till utbildning och egen försörjning. 
Förutom yrken som lärarinnor, yrken inom post och tele- 
grafväsendet blev fotografyrket ett arbete som tilltalade 
och lockade många kvinnor. Porträttfotografin med sina 
mer konstnärliga ambitioner ansågs också som lämpligt 
för kvinnor av det ännu rådande manssamhället.

Den första kvinnan i Torsås kommun som har satt sitt 
avtryck på bevarade porträtt är Elsa Pehrsson i Göka-
lund. Hennes identitet är ännu okänd och exakt hur 
länge hon verkade är också ovisst.  Det troliga är att 
hon omkring 1891 övertog P.J. Nilssons ateljé och ut-
rustning. Nästa kvinna bakom kameran i Gökalund var 
Maria Jonsson. Hon hade troligen fått sin utbildning 
hos Kalmar-fotografen John Nilsson. Maria annon-
serade i Barometern i april 1893 att hon öppnade för 
säsongen. Maria var gift men barnlös och kunde förena 
yrke med familjeliv.

1898/99 lämnade Maria över verksamheten till Anette 
Haag från Kalmar. Hon hade också börjat sin karriär 
som fotobiträde hos fotografen John Nilsson i Kalmar. 

Kvinnliga fotografer

Anette Haag är en av alla de kvinnliga fotografer som 
verkar i Torsås. Bild Per Johnson.
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Gästgivaren i Bröms avporträtterad på ett så kallat visitkort, 
i fotoateljén i Gökalund. Bild Per Johnson.

Tilda Petersson från Påboda med barnen Bertil, Gösta, 
Sture, Elin, Knut, Torsten. Tilda var syster till handlare 
Holger Olsson, och det var på hans gård som Anette Haag 
hade sin ateljé. Bild Per Johnson.

Fotoateljén finns kvar på Olssonska gården.
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Landskapskonventionen
Landskapskonventionen understryker att landskapet är en 
gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet 
möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, 
estetiska, sociala och ekonomiska. Landskapskonventionen 
trädde i kraft i Sverige 1 maj 2011. Sverige har därmed 
förbundit sig att inarbeta konventionens intentioner i sin 
nationella lagstiftning och politik. Konventionen fyller en viktig 
funktion som inspiration för en helhetssyn på landskapet. Det 
är ingen enskild myndighet som har någon utpekad särställning 
eller ansvar för konventionen. Även om konventionen inte är en 
lag så kan den utgöra en grund för att påverka tolkningen av 
de gällande bestämmelserna och därmed potentiellt påverka 
rättspraxis. Sverige har åtagit sig att skydda, förvalta och 
planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. 
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Detta innebär bland annat att Sverige ska:

• erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
• öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse 

i det civila samhället, i privata organisationer och hos 
offentliga myndigheter

• främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet 
lokalt och regionalt

• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar 
förvaltning av dessa

• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om 
frågor som rör landskapet
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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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Betongtegel – Eller betongpannor, takpannor av betong 
(jmf cementtegel).

Bobinfabrik – Bobin är en spole på vilken tråd av textil 
eller metall rullas. Ett exempel på bobin är trådrullen. 
Bobinfabriker var vanliga träindustrier i Smålands 
skogsbygder under 1800-talet.

Boplats –Med boplats avses en plats där man, någon gång 
under förhistorisk tid, utfört en rad olika sysslor: till 
exempel. redskapstillverkning, matlagning, övernattning 
med mera. Ibland har man på dessa platser i modern tid 
hittat så kallade lösfynd av till exempel pilspetsar eller 
stenyxor. Det bör även finnas lämningar efter hus, hyd-
dor eller dylikt på platsen. Ofta använder man uttrycket 
slentrianmässigt eftersom det är svårt att se hur en plats 
nyttjats om den inte är arkeologiskt undersökt. Dessa 
platser går idag i princip inte att se ovan mark.

Brygghus – Fristående mindre uthusbyggnad med eld-
stad (spis) och skorsten, som använts för tvätt. Längre 
tillbaka också för ölbryggning, slakt och brödbak.

Byggnadsminne – Byggnad och byggd miljö som 
skyddas enligt bestämmelser i Kulturmiljölagen kap 3. 
Länsstyrelsen har tillsyn över byggnadsminnena.

C, D
Cementpanna – Cementtegel. Takpanna gjuten i form 
av cement, ofta i liten skala på gården, under mitten 
av 1900-talet. Pannorna kunde färgas med färgpulver. 
Typen tillmäts idag ett visst kulturhistoriskt värde, till 
skillnad från betongtegel.

Corps-de-logi – Huvudbyggnad i en herrgårdsanläggning.

Dubbelkammarstugan – en hustyp med planlösning 
som påminner om parstugans, men skiljer sig genom 
att dubbelkammarstugan är djupare/bredare, med två 
mindre rum (kammare) på ena gaveln. Gavlarna har 
också dubbla fönsteraxlar. Dubbelkammarstugan har 
sitt egentliga kärnområde i Småland och i Västergöt-
land, men förekommer också i Halland, på Öland och i 
södra Östergötland.

A
Allé – En allé är en enkelsidig, dubbelsidig eller 
fler-dubbelsidig trädrad, som ofta finns i anslutning 
till en väg (ibland vid vattendrag eller gräns). Ordet 
kommer från franskans aller - att gå.

B
Backstuga – En backstuga var en liten enkel ”stuga”, 
bebodd under 1700- och 1800-talen av personer, 
”backstugusittare”, utan eget jordbruk, exempelvis 
åldringar eller hantverkare. Därutöver beboddes back-
stugor ofta av gamla, sjuka, fattiga, orkeslösa människor 
och kunde exempelvis anvisas åt undantagsmän, pen-
sionerade trotjänare, änkor eller socknens fattighjon. 
Man kan på så sätt säga att systemet med backstugor 
ingick i ”fattigvården”. Backstugan kunde vara en 
enkel träbyggnad ovan mark, ibland med stenväggar på 
sidorna, eller utgrävd i en backe med bara ena gaveln 
synlig, då kallad jordkula. Ordet backstuga syftar på att 
den är belägen på obrukbar mark och utan tillhörande 
åkermark (”på bar backe”). Ofta låg dessa stugor på 
stenig mark som inte dög att bruka, inte sällan i en 
skogsbacke. Själva byggnaden kunde ägas av innehavaren, 
men den stod på mark som ägdes av någon annan, ofta 
på en allmänning. Det var vanligt att någon form av 
trädgård kålgård för odling hörde till. Det kunde också 
finnas en liten åker, för odling av potatis. Backstugan 
var inte skattelagd, och i motsats till torpen ofta upplåtna 
utan dagsverkesskyldighet. Boendeytan kunde vara 
knapp, kring 15 m². Begreppet backstuga är känt sedan 
början av 1600-talet, men först från 1800-talets början 
redovisades backstugusittare separat från torpare. Det 
finns många exempel på att backstugor användes som 
tillfälliga bostäder i samband med till exempel kolning 
i skogen, redan under i alla fall 1700-talet, eller som 
andra övernattningsrum. Denna typ av bostad blev 
oftast den sista utvägen för samhällets allra fattigaste, de 
som inte kunde arbeta och inte hade råd att emigrera, 
i samband med befolkningsexpansion och näringsfrihet 
under andra halvan av 1800-talet. Det finns flera 
exempel på platser i skogsbygden där hela områden 
med ett antal backstugusittare samlades, alltid i perifera 
delar av socknen. 1805 års statistik identifierar drygt 28 
000 arbetsföra manliga backstugusittare i landet. Vid 
1800-talets mitt 45 000, och år 1885 redovisas 50 000.

Ordlista
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G
Garngård, garnhage – En plats med höga stolpar som 
förr användes att hänga upp och torka fiskenät, det vill 
säga fiskegarn. Ibland är ytan inhägnad. Ofta ligger 
garngården intill en eller flera sjöbodar, och användes 
gemensamt av flera. Ordet nätgård användes också.

Gathus – enklare småhus oftast lokaliserade i rad längs 
gata.

Gavel – En byggnads kortsida alternativt det vanligen 
triangelformade parti av en byggnads kortsida som 
begränsas av takfall och takfot.

Gavelröste – Den del av en byggnads gavel som befinner 
sig ovanför takfoten. Gavelspets – Översta delen av 
gavelröstet.

Gärdesgård – trägärdesgården användes i bondesamhället 
som staket för att hålla djuren ute från grödorna, eller 
för att hålla djuren inne på betet. Trägärdesgården är 
byggd med stolpar i eneträ nedgrävda i marken och lig-
gande slanor i undertryckt gran, hopbundna med gran-
vidjor. De förekom förr i myckenhet, men finns kvar i 
mycket liten omfattning idag i kommunen. Eftersom 
trägärdesgårdar har begränsad livslängd är de vi kan se 
idag nytillverkade. Metoden och materialen är dock 
desamma. Trägärdesgårdar var ibland byggda ovanpå en 
låg stenmur. Stenmurar kallas också stengärdesgårdar.

Götisk gård – Gårdsform som var vanlig före 1800-talets 
skiftesreformer, där mangården med bostadshus, bodar 
och dass ligger avskild från fägården med gårdens 
ekonomibyggnader. Mangården och fägården skiljs 
åt genom ett staket, en mur eller byväg. Mangården 
ligger i fonden, med två mindre hus, en på var sida, 
inne i trädgården, och ladugårdar/lador som flankerar 
mangården längre ifrån.

Gästgiverier, skjutsstationer och milstolpar – Gästgiveriet 
var en äldre typ av inrättning för resande på vägarna, 
där förtäring och inkvartering skulle bjudas samt 
möjligheter till att byta häst för skjutsar. Systemet var 
reglerat i Gästgiveristadgan. Den första gästgivareför-
ordningen skrevs 1561. Nya stadgar som gav direktiv 
kom därefter många gånger. 1649 års förordning avgav 
att varje härad skulle sätta upp milstolpar och en tavla 
med uppgifter om avstånd. Om detta efterlevdes är en 
annan fråga. På 1870-talet märks en tydlig övergång till 
järnvägen, och skjutsväsendet fick minskad betydelse, 
men gästgiveristadgan avskaffades formellt först 1933. 
Milstolparna användes för att markera avstånd längs 
landsvägar och senare häradsvägar. Genom stormakts-
tidens ökande centralförvaltning och ökande resande 
hade belastningen på allmogens skjutsplikt nått out-
härdliga nivåer och en lindring var oundgänglig. Det 
skedde genom att Kronan införde traktamenten och 
resepenningar till sina ämbetsmän, vilket i sin tur ska-
pade behov av kunskap om avstånd i landet. Tidigare 

E
Egnahem – Mindre bostadshus med eller utan jordbruk, 
vanligen uppfört med statligt stöd (1904–1948).

Ekonomibyggnader – Gårdsbebyggelse som använts för 
produktionen på gården, ej bostadshus.

Enkelstuga – Bostadstyp bestående av en förstuga och 
kök/kammare på ena sidan och ett rum på andra.

Enkupigt taktegel – Takpanna, som böjts i vågform; den 
har en lång våg nedåtgående och en kort vinge, som 
täcker över nästa pannas uppskjutande kant, se även 
tvåkupigt tegel. Äldre enkupigt tegel är handslaget. 
Många äldre tegelbruk hade egna stämplar, som stämp-
lades in på tegelpannans klack. Handslaget lertegel har 
generellt mycket högt kulturhistoriskt värde.

Eternit – Varumärke för en typ av asbestcementskiva, 
vilka användes både som tak- och fasadmaterial, och var 
vanligt förekommande under 1940–1960-talen.

F
Falsad plåt – Plåt som skarvats genom övervikning, med 
karaktäristiska upprättstående kanter.

Fattigvård, fattigstuga – Formellt hade kyrkan ansvar för 
de fattiga, från medeltiden och fram till reformationen 
då staten övertog detta ansvar. I kyrkolagen från 1686 
föreskrevs att varje socken skulle inrätta en sjuk- och 
fattigstuga. 1918 antogs en ny förordning och ordet 
ålderdomshem började ersätta fattigstugan.

Foder – List som täcker mellanrummet mellan vägg och 
dörr- eller fönsterkarm. Förr var dessa alltid hyvlade, 
släta, och målade med linoljefärg.

Frontespis – Ett ovanför gavellisten förhöjt, vanligen 
gavelliknande, mer eller mindre starkt framskjutande 
(mitt) parti på en byggnads huvudfasad.

Frälsehemman – Ett hemman som före grundskatternas 
avskrivning 1903 genom frihet från grundskatt intog en 
särställning. Brukades av en frälsebonde och var under-
ordnat ett frälsegods, det vill säga gård ägd av adelsman.

Funktionalistisk/Funkis – Arkitekturstil under 1930-talet 
som betonade den moderna livsstilen. Byggnader skulle 
utformas helt efter sin funktion. Karaktäristiskt var 
platta tak, fönsterband, vit färg, mycket ljus och strävan 
efter det enkla.

Fägården – Benämning för den del av gården där eko-
nomibyggnaderna ligger samlade, där ”fäna” det vil säga 
gårdens djur bodde.

Förstukvist – Öppen takförsedd utbyggnad framför 
ytterdörr.
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Jordkula – se Backstuga. (Exempel på jordkulor i 
närområdet som kan besökas idag: Back-Antes stuga 
i Hästmahult i Gullabo socken, Ilingetorp i Torsås 
socken, Vargsmåla i Örsjö socken och Brudhyltan i 
Karlslunda socken.)

Jugend – Arkitekturstil kring sekelskiftet 1900. Karak-
täristiskt är asymmetri, mjuka rundade växtformer samt 
dekorativa växtmotiv i fasaderna och fönster med runda 
former och smårutor upptill.

K
K-märkt – Uttrycket används idag som populär 
beteckning för kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 
Begreppet har idag ingen juridisk status. K-beteckning 
användes tidigare i stadsplaner för byggnader av kul-
turhistoriskt värde. Den har nu ersatts av andra, bland 
annat Q-beteckning i detaljplan.

Klassicistisk – Arkitekturstil som stilmässigt anknyter 
till antikens formspråk. Antika arkitekturelement 
(kolonner, frontoner och gesimser), geometri och 
proportionslära används.

Klungby – By där bebyggelsen saknar strikt reglering, 
utan ligger spridd exempelvis kring en vägkorsning.

Kopplade bågar – Två fönsterbågar som sammanfogats, 
till skillnad från äldre hus där den fasta yttre bågen 
kompletterades med en löstagbar innerbåge under 
vintrarna.

Kronohemman – Ett hemman som ägdes av kronan. 
Brukades av en bonde med åborätt, det vill säga rätt att 
inneha gården.

Kulturlandskap – Landskap som omvandlats av männ-
iskans verksamhet. Vanligen odlingslandskap, men kan 
också omfatta urbana landskap.

Kyrkstallar – stall för hästar intill kyrkan. Bönder från 
byar långt ifrån kyrkan behövde stall att ställa in hästen 
i medan gudstjänsten varade, särskilt på vintern. På så 
sätt kan man säga att kyrkstallarna var ett resultat av 
kyrkplikten. Ofta fanns också en hörna med bänk och 
bord där familjen kunde äta sin matsäck innan de begav 
sig hem mot sin by. Ofta byggdes kyrkstallarna som 
långa hopbyggda längor, där varje gård ägde sin del.

Kåsa – En kåsa eller båtkåsa är en gammaldags tillägg-
ningsplats för båtar, bestående av två låga stenmurar 
byggda från land och ut i vattnet, där båtarna drogs 
upp och låg lite skyddade mot vinden.

användes landskapsmilar, som skiljde sig från landskap 
till landskap. Att överge de gamla bekanta och erkända 
olika landskapsmilarna och övergå till en enda gemensam 
mil, krävde konkreta och erkända markeringar som 
kunde vinna allmogens förtroende. Lösningen blev mil-
stolpar, något som funnits i Europa under Romartiden 
och därefter i Danmark under 1500-talet. Vanligen sattes 
en större stolpe upp vid varje hel mil, och mindre stolpar 
som markerade halva och fjärdedels mil. På sina håll 
sattes två trästolpar upp på helmilplats, en på var sida av 
vägen. Det är då svensk gammal mil som avses, vilket 
motsvarade 18 000 alnar, alltså cirka 10 688 meter.

H, I
Hamling – Hamling av träd, företrädelsevis lind och 
ask, skedde förr genom att kronorna toppskars i slutet 
av sommaren. Lövet sparades och torkades i kärvar 
och användes som vinterfoder till företrädelsevis får. 
Hamling är en yttring av de magra marker och levnads-
förhållanden som karaktäriserar Småland. Metoden är 
sannolikt mycket gammal, troligen äldre än höskörd. 
Hamlingen var så viktig att man ofta tog med sig de 
viktigaste trädslagen för att plantera när nya gårdar 
uppstod. Det är en av anledningarna till att det ofta 
växer lind och ask i gårdsmiljöer även där de inte finns 
i omgivningarna. Träd som hamlas regelbundet växer 
långsammare och blir ofta mycket äldre än motsvarande 
träd som inte hamlas. Både levande och döda hamlade 
träd har många olika sorters djur som lever i trädet. Att 
spara dessa träd innebär att bidra till biologisk mång-
fald. Det går utmärkt att återuppta hamling på gamla 
träd, eller till och med börja hamla nya träd. Lind är 
det tåligaste trädet att hamla. Därefter i fallande skala 
alm, ask, klibbal, sälg, oxel, bok, lönn, gråal, ek, björk, 
rönn, och det mist tåliga är asp. Träd som hamlats ger 
ett karaktäristiskt utseende som har tydlig koppling till 
bondesamhället och dess kulturlandskap.

Hemman – Ett äldre begrepp med betydelsen ”bostad, 
hem” och som i Sveriges landskapslagar och kronans 
jordeböcker avsåg en på landsbygden bebyggd gård och 
jordbruksfastighet med visst mantalsvärde.

Herrgård – Större gård. Tidigare benämning på en gård 
ägd av en adlig person.

Hjulkvarn – Hjulkvarnen användes förr för malning av 
säd. Det är en vattendriven kvarn där vattenhjulet är stå-
ende, i motsats till skvaltkvarnen där hjulet är liggande. 
Driften kräver en vattenreservoar i form av en damm/
dammbyggnad och murade kanaler, verksinlopp.

Hörnkedja – Lodrät rad av stenar i en byggnads hörn. 
Kan även vara imitation i puts (putsrustik).
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M
Mangårdsbyggnad – Huvudbyggnad och bostadsbyggnad 
på en gård.

Mansard – Sadeltak med brutet takfall.

Mantal – En kameral taxeringsenhet som utgjorde 
grund för beskattning.

Marknad – Marknadsplatsen var under förhistorisk tid 
troligen knuten till lokala kult- och tingsplatser. Under 
medeltiden utvecklades en del marknader i samband 
med kyrkliga fester. I början av 1800-talet kom en lag 
som tillät att s k frimarknader fick hållas på landsbygden 
utanför städerna.

Milsten/milstolpe – Vägmärke vid landsväg som angav 
avstånd i mil, halvmil och kvartsmil. Kan vara av sten 
eller gjutjärn, som monterats i ett fundament av sten.

Modernism – Arkitekturstil under 1930-talet och fram-
åt. Karakteriseras av en avskalad och geometriskt enkel 
arkitektur, fri från ornament då det är själva formerna 
och konstruktionen som står för det arkitektoniska och 
konstnärliga värdet.

N
Nock – Den högsta delen av taket.

O
Omfattning – Inramande list på fasader runt fönster och 
dörrar, ofta i avvikande färg. Observera att fönsterfoder 
och annat snickeri i traditionella hus består av hyvlat 
slätt virke, som målats med linoljefärg, till skillnad från 
sågat virke med ojämn yta.

Ornament – Dekorativa element avsedda att pryda 
föremål eller byggnader.

P, Q
Panel – Beklädnad med trämaterial, antingen liggande 
eller stående och finns i flera olika utföranden, benämnda 
efter hur man skarvar brädorna (t.ex. lock, locklist).

Parstuga – Bostadshus bestående av två rum med förstuga 
och kök/kammare däremellan. Vanlig bostadsform bland 
allmogen från 1500-talet till mitten av 1800-talet. Vanligen 
är huset smalt, med en fönsteraxel i var gavel.

Plåtbeslag – Plåtdetaljer för till exempel tak, fasad, 
fönster, dörrar och skorstenar formade efter behov för 
att täta tak, avleda vatten och skydda mot vind.

L
Laga skifte – Jordbruksreform som infördes 1827 med 
syfte att rationalisera jordbruket, där varje bondes ägor 
samlades i större enheter. Man flyttade också ut tomten 
och byggnaderna till den egna marken, vilket innebar 
att byn mer eller mindre splittrades.

Linugn – Linugnen användes i bondesamhället för att 
torka lin, vilket är en av de viktiga steg som krävdes i 
processen att tillverka lintyg. Linugnen (det finns andra 
namn som bråtugn, kanske kölna) är en upptill öppen 
stenkonstruktion, ofta mer eller mindre fyrkantig. Nå-
gon ugn hör inte till, då man eldade direkt på marken. 
Vissa linugnar har dock byggda valv för att få längre 
tilluftkanaler, vilket gjorde draget större. Linet lades på 
störar som lades över öppningen (dessa är borta idag). 
Vissa ugnar har en påbyggd träkonstruktion. Linugnar 
som är äldre än 1850 är ett betrakta som fornlämning. 
Jämför linbasta.

Linbasta – Linbasta är en byggnad som användes för 
torkning av lin. Linbastan hade en viktig funktion i 
bondesamhället, och är idag en av få byggnader som så 
tydligt har koppling till kvinnornas sysslor på gården. 
Ofta samägdes en basta i byn. Linbastan är vanligen 
byggd i skiftesverk, där taket skjuter ut på ena gaveln 
så att det bildas en öppen ”veranda” framför ingången. 
Ingångsdörren ligger i gaveln. Inne finns jordgolv och 
en så kallad rökugn mittpå golvet. Rökugnen är en 
murad ugn utan skorsten. När linet skulle torkas, på 
slanor i taket, rökfylldes hela rummet. Äldre använda 
linbastur med bevarade originalväggar känns därför 
lätt igen invändigt på de sotade väggarna. Yttertaket är 
oftast täckt med torv. Till torkning av lin kunde man 
förr också använda en enklare linugn.

Lockpanel – Panel av stående bräder bestående av 
ett bakre och ett främre (locket) lager. Locken sätts 
med jämna mellanrum så att även en del av de undre 
bräderna är synliga.

Locklistpanel – Panel med ett undre lager av stående 
bräder och ett övre (locket) som utgörs av tunna 
lister som täcker skarvarna mellan de underliggande 
bräderna.

Lertegel – Takpannor av tegel (jmf betongtegel). De 
äldsta är handslagna i formar, handslaget tegel.

Lunettfönster – Halvcirkelformat fönster, vanligt som 
vindsfönster.

Långhus – Församlingsrummet i en kyrka.

Lägenhetsbebyggelse – se småhus.
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utan också för sjösänkningar i en strävan att rationalisera 
jordbruket och vinna mer odlingsbar mark. Särskilda 
statliga anslag och lån bidrog till att en rad sådana projekt 
genomfördes. Den nya odlingsmark som vanns lämpade 
sig för odling av havre. En del av de gamla platserna där 
man skördat starrgräs till vinterfoder förändrades. Nya 
mader togs i anspråk, äldre timrade madhus flyttades och 
nya brädlador. De utdikade sjöarna och maderna användes 
några år till odling, men den nya marknivån sjönk undan 
och stora stenar kom upp. Tack vare konstgödsel kunde 
de nya åkrarna användas några år, men vanligen kunde 
de inte användas någon längre period, utan återgick till 
madängar där man kunde hämta hö till vinterfoder.

Skattehemman – Hemman ägt av en självägande bonde, 
belagt med grundskatt.

Skans – En byggd försvarsanläggning som användes 
vid krig, oftast utmed kusten. Ofta är de ingrävda i 
marken, och delvisa uppbyggda med sten. De skansar 
som finns kvar idag är oftast raserade.

Skiftesreformer – Jordbruksreformer som genomfördes 
under 1700- och 1800-talen, vilka gick ut på att effek-
tivisera jordbruket genom att begränsa antalet åker- och 
ängstegar för varje gård och istället samla de enskilda 
brukningsenheternas ägor i större skiften. Oftast inne-
bar laga skifte att gårdar och hus flyttade ut från gamla 
bykärnan till nya lägen.

Skiftesverk – Träbyggnadskonstruktion med ett bärande 
ramverk av stående stolpar som är ställda på en syllram 
och upptill sammanhålles av hammarband. Facken 
mellan stolparna är fyllda med liggande sågad ek, gran 
eller fur, som tjocka massiva plank, kallade bål.

Skolväsendet – 1842 års folkskolestadga innebar en ny 
epok för undervisningen. De första skolhusen låg ofta 
i kyrkbyn, medan en princip senare blev att förlägga 
skolhusen mellan byarna för att de skulle få så stort 
upptagningsområde som möjligt.

Skvaltkvarn – Äldre kvarntyp som kännetecknas av att 
vattenhjulet är liggande. Det liggande hjulet driver en 
axel som fortsätter in i kvarnen. Ofta är verket mycket 
enkelt och det mesta byggt i trä. Skvaltkvarnar kunde 
drivas (vår och höst då vattenflödet är lite högre) i 
mycket små vattendrag och bäckar, ibland utan damm 
men med någon form av kanal för att styra in vattnet, 
verksinlopp. Skvaltkvarnar på originalplats är i det 
närmaste utrotade i länet, men kan förekomma på 
hembygdsgårdar. Jämför hjulkvarn.

Småhus, småhusbebyggelse – Ordet småhus används 
ibland som samlingsbegrepp för att beskriva olika små 
bostadshus som inte är bondgårdar och inte villor. Den 
egentliga benämningen för små bostadshus på små 

Pulpettak – Yttertak med endast ett takfall och en viss 
taklutning.

Puts – Tunt ytskikt av bruk på byggnader, invändigt 
och utvändigt. Putsen har olika namn beroende på 
ingående bindemedel (till exempel cementputs) eller 
efterbehandling (slätputs). Spritputsen består av en yta 
med grövre korn.

R
Radby – En by där alla gårdarna ligger tätt intill varandra 
på rad utmed bygatan eller landsvägen. Inom bytomten 
låg gårdarna på rad i enlighet med ett noggrant 
måttsystem. Gårdstomtens bredd mot bygatan var 
proportionerlig mot den andel jord gården hade i de 
olika gärdena. Radbyn är en medeltida byform som till 
största delen har försvunnit i Småland.

Radhus – Sammanhängande länga av enbostadshus av 
enhetligt utseende, i regel i en eller två våningar.

Revetering – Putsfasad på en trästomme.

Riksintresse – Område med stora värden, exempelvis 
kulturvärden, som är skyddat genom Miljöbalken och 
anses viktigt ur en nationell synvinkel.

S
Sadeltak – Yttertak bestående av två obrutna takfall som 
lutar mot varandra.

Salsbyggnad – bostadshus med sex-delad planlösning, 
ibland kallad bredbyggning. Hustypen har förekommit 
både under 1600- och 1700-talen i herrgårdar, militär- 
boställen, prästgårdar och andra högreståndsmiljöer. 
Typen slog igenom mer allmänt på landsbygden från 
mitten av 1800-talet. Vanligen är huset enplans, med 
en stor oinredd vind. Ett annat vanligt förekommande 
karaktärsdrag för salsbyggnaden är den stora frontespisen 
på framsidan, som öppnar upp det stora taket så att ljus 
kan fås till ett rum på vinden.

Samfällighet – Mark som ägs gemensamt av flera ägare, 
oftast bönderna i en by. På samfällig mark finns något 
som används gemensamt, som en båtplats eller ett ett 
grustag.

Schweizerstil – Stilriktning under 1800-talets andra 
hälft som kännetecknas av lövsågeri (snickarglädje) på 
exempelvis verandor och takbrädor.

Sinuskorrugerad plåt – Plåt med vågformad profil.

Sjösänkningar – Under 1800-talet propagerade myndig- 
heterna inte bara för skiftesreformer och stenröjning 
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kommunen, byggs genom att man först gräver ett dike 
ner till frostfritt djup, minst 80 centimeter. Stenen tas 
upp, sorteras, jorden läggs på åkern. Stenmuren byggs 
som en skalmur från botten av diket, med stora stenar 
på utsidorna och fyll av mindre sten emellan. En stadig 
mur som står emot frost växer fram, lika djup under 
mark som över.

Storskifte – Den första moderna jordbruksreformen 
som genomfördes i Sverige, vars förordning kom 1758. 
Syftade till att sammanföra åker- och ängstegarna i färre 
enheter samt att dela upp den gemensamt ägda marken 
mellan brukarna.

Stuprör – Är ett lodrätt rör i plåt som leder vatten från 
takfot/hängränna till marken bort från byggnadens vägg. 
Äldre stuprör bestod av flera mindre hopfogade plåtbitar 
gjorda för hand. Ofta finns fina proportioner, dimensioner 
och detaljer på äldre plåtarbeten. Äldre stuprör har 
generellt raka spetsiga böjar, i stället för rundade.

Suterräng – En delvis under marknivån belägen våning.

Säteri – I nutida språkbruk synonymt med en större 
herrgård. Fram till 1800-talet var säterier skattebefriade, 
och innehavet ett privilegium för adeln.

Södermöreknut – Knutlådan på timrade hus med ut-
skjutande knutar har försetts med en rundstav i hörnan 
mellan knutbrädorna. Dessa särdrag förekommer både 
på små (fattiga) och stora (rikare) hus. I länet förekommer 
denna särskilda byggnadsdetalj främst i trakten kring 
Torsås. Ofta är den kombinerad med den så kallade 
Torsåspanlen (se nedan).

T
Takavvattning – Det system (hängrännor och stuprör) 
som tar hand om regnvattnet på en byggnad.

Takfall – Lutande parti av yttertak Takfot – Den nedre, 
horisontala avslutningen på ett takfall.

Takkupa – Utskjutande mindre parti av ett yttertak, 
utbyggt i samma riktning som takets fall och försett 
med fönster.

Taknock – Den högsta delen av taket.

Takutsprång – Den del av taket som sticker ut utanför 
fasaden.

Tegelstämplar – På många äldre handslagna lertegelpannor 
(takpannor) finns en inristad stämpel på pannans klack, 
som visar på vilket tegelbruk det tillverkades. I Torsås 
kommun har funnits åtta tegelbruk: Appleryd, Bruatorp, 
Böke, Ilingetorp, Ekestorp, Kroka, Påboda och Sloalycke.

frånstyckade tomter är ”lägenhetsbebyggelse”. Karak-
täristiskt är att det till dessa tomter hör uthus, frukt-
trädgård, staket och grind. Det kan också röra sig om 
”backstugor” som ursprungligen låg på ofri grund, eller 
tidigare torp som friköpts. Lägenhetsbebyggelsen är 
inte ”torp” ur juridisk mening, som annars är ett vanligt 
förekommande begrepp för att beskriva små bostads-
hus. Småhusbebyggelsen uppstod till stor del i slutet 
av 1800-talet, men det finns också äldre. Många av 
småhusen fungerade som bostad och verkstad för olika 
hantverkare, som ”undantagshus” eller bara bostad till 
skaran ”mindre bemedlade”, det vill säga fattiga, gamla 
och sjuka. Ofta ligger småhusbebyggelsen utmed det 
äldre vägnätet, vilket är mycket vanligt i Torsåsområdet.

Snickarglädje – Lövsågeri, trädekorationer som ibland 
förekommer på äldre byggnader, snirkliga former eller 
ett enkelt mönstrat.

Sockel – Den som bas markerade nederdelen av en 
byggnad framhävd genom kraftigare material och/eller 
genom att skjuta ut framför byggnadens murliv.

Sockenmagasin – Magasin för förvararing av spannmål, 
som reserv till missväxtår (brödsäd och utsäde). Många 
sådana magasin började byggas vid kyrkorna efter 1734, 
efter att regeringen utfärdat föreskrifter. 1813 blev det 
möjligt att använda sockenmagasinen till att finansiera 
fattigvård och liknande. 1817 fick sockenstämmorna 
inflytande över magasinen och från 1843 full kontroll. 
1863 blev det tillåtet att omvandla spannmålsfonder 
till penningfonder. De sockenmagasinen som byggdes 
under 1800-talet var ofta särskilt stora och kraftigt 
konstruerade. Antalet sockenmagasin i Sverige uppgick 
1832 till nästan 1000 stycken. I början av 1900-talet 
hade det sjunkit till runt 200. Idag är de ännu färre, 
vilket gör att varje bevarat magasin i sig har mycket 
högt kulturhistoriks värde.

Sockenstugor – Sockenstuga är en byggnad ofta i kyrkan 
närhet, vanliga från 1700-talet. De kunde ha flera olika 
funktioner; t ex som bostad åt klockaren, som skollokal 
och som fattigstuga. Ofta upprättades de första socken-
bankerna också här.

Spröjs – List av trä (eller gjutjärn i vissa kyrkor) vari 
man fäster varje glasruta, vilket delar upp äldre fönster 
i olika ytor.

Stenmur – Stengärdesgården. Skiftesreformerna 
under 1800-talet då gamla åkrar omfördelades och 
nya anlades innebar i Småland en period av intensivt 
stenmursbyggande. För att få så mycket odlingsmark 
som möjligt och helst så stenfri som möjligt plockades 
sten ur åkern och lades i murar runt åkrar eller utmed 
nya gränser, eller i rösen. En småländsk stenmur av 
den här typen, som än idag kan ses i stor myckenhet i 
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Villa – friliggande bostadshus med en, eller ibland 
två, bostäder samt tomt med trädgård, uthus och 
omgärdat med staket. Begreppet villa går tillbaka till 
antikens Rom och betyder ”herrgård” eller ”lanthus”. 
Villan är en bostadsform som finns mest i tätorterna, 
men också förekommer i agrara miljöer där en äldre 
mangårdsbyggnad ersattes med en modern vila. ”Egna 
hemsbebyggelse” är en form av villa. Villor från olika 
perioder har olika byggnadsteknik och stil. Ofta är de 
mer ”arkitektoniska” eftersom de ”ritades” till skillnad 
från traditionell bebyggelse som fick den utformning 
som byggmästaren eller gårdens folk som byggde 
bestämde. Under 1920-talet började byggandet i högre 
grad nyttja standardiserade och ibland prefabricerade 
delar. Huskataloger med typhus gavs ut.

Vindskiva – Bräda på takets gavelsprång d.v.s. den sida 
av ett hustak, som skjuter ut över husets gavel för att 
skydda denna och takbeläggningen mot väder och vind. 
(Ovanpå denna, på takytan, kan ligga en vanligtvis 
smalare list, så kallad stormlist).

Veranda – Mindre tillbyggnad av ljus och luftig karaktär, 
ofta med halva väggar där överdelen är antingen öppen 
eller glasad (glasveranda).

X, Y, Z, Å, Ä, Ö
Ålbro – En stenbrygga ut i vattnet från land, varifrån 
man kunde finska ål, med så kallade fasta redskap.

Ängslada – Ängslada, också kallad madhus, var vanligt 
förekommande i bondesamhället. De äldre ladorna var 
knuttimrade, de yngre från 1900-talets början byggda 
av sågade brädor. Ängsladorna låg vid en äng långt ifrån 
huset och gården, oftast vid blöta ängar (sidvallsängar), 
mossar och utmed åar. Här skördades särskilt gräs, som 
torkades och lades in i ladorna för förvaring. Under 
vintern, när marken blev frusen så att det gick lättare 
att köra med häst och släde, hämtades höet hem. Det 
finns så få ängslador kvar idag (kanske en procent) att 
de som finns i princip har högt kulturhistoriskt värde.

Torsåspanel – I Torsåstrakten finns en typ av panel som 
har så tydligt regionalt särdrag att det i en utredning 
och landskapsanlays över länet fått ett eget namn. 
Panelen kännetecknas av att en ljusmålad (ursprung-
ligen målad med linoljefärg), 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 (se 
ovan). Torsåspanel i originalskick håller vanligen hög 
hantverksmässig kvalitet och har generellt höga kultur-
historiska värden.

Trapetskorrugerad plåt – Plåt med trapetsformad profil.

Tvåkupigt taktegel – Takpanna, som böjts i vågform så 
att två vågor bildats och täcker över nästa takpannas 
uppskjutande kant, se även enkupigt tegel. Dessa 
pannor kan vara handslagna eller fabrikstillverkade, 
men gjorda av lera.

U
Undantagshus – På bondgårdar förr i tiden fanns nästan 
alltid någon form av undantagshus, undantag, där går-
dens äldre generation bodde efter att den yngre gene-
rationen tagit över gården. Ofta var det ett mindre hus 
på gården, men kunde också vara ett bostadshus längre 
ifrån gården. Det var vanligt att det fanns ett särskilt 
kontrakt som beskrev vad som ingick i undantaget. Det 
kunde handla om säd, ved, kyrkskjutsar med mera. Det 
förekom också att tidigare ägare bodde på undantag, 
även om de inte var släkt med de nya brukarna.

Utkastare – Ränna eller rör som skjuter ut från takfall 
eller avslutar stuprör och avleder regnvatten.

V
Valmat – Sadel- eller mansardtak som på kortsidorna av-
slutas med ett takfall istället för en vertikal gavel. Ibland 
är valmingen bara genomförd till hälften av avståndet 
från takfot till taknock – så kallat halvvalmat tak.

Valv – Bärande konstruktion av sten eller tegel (i 
utökad betydelse även konstruktioner av betong) som 
sammansatts till en buktig övertäckning av ett rum.
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Lokal litteratur, arkeologi och övriga 
boktips

• Torpens och backstugornas Gullabo 
- En svunnen kultur, Gullabo 
hembygdsförening, 1985.

• Östra Blekinge järnväg, Östra Blekinge 
hembygdsförening, 2006.

• Magnusson, G. & Rubensson, L. 2001. 
Järnhanteringens etablering i Sverige. ur 
Möre historien om ett Småland. E22-
projektet Kalmar läns museum. red 
Magnusson G.

• Möre – Historien om ett Småland, Gert 
Magnusson (red.), Kalmar läns museum, 
2001.

• Södra Möre, Bo Alvemo, Mörebanken, 
Söderåkra sparbank, 1984.

• Södra Möre 2 (andra delen), Bo Alvemo, 
Mörebanken, Söderåkra sparbank, 1990.

• Söderåkra - Socknen och Sparbanken. 
Minnesskrift 1851–1951. Barometerns 
tryckeri, Kalmar.

• Hofrén, Manne, 1952, Segelsjöfartens minnen i 
Kalmar läns museum, Kalmar slott. Ur: Kalmar 
län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 
1952. Kalmar.

• Johnsson, Per, 2012, Landet på sjösidan - Djursvik, 
Kroka, Åd och Påbonäs. Söderåkra hembygdsgille.

• Eriksson Nilson, Birgitta, 1990, 
Kulturminnesprogram för Torsås kommun. 
Kulturnämnden, Torsås.

• Det medeltida Sverige, Riksantikvarieämbetet, 
1987.

• Kyrkor i Torsås, Petersson, Folke Växjö 1977.
• Sveriges bebyggelse, svensk statistisk topografisk 

uppslagsbok, Landsbygden del III, Erixon, Sigurd 
(red.), Uddevalla 1958.

• Småland Landskap, Ullén, Marian (red).
• Till fots, till häst, till sjöss-Jordbrukande militärer 

i Kalmar län, Kalmar läns hembygdsförbund och 
Kalmar läns museum, årsbok 2006.

• Nationell samordning av hemslöjden – en översyn 
av Nämnden för hemslöjdsfrågor, Regeringskans-
liet, 2012.

• Hemslöjd – kulturarbete, produktion, sysselsätt-
ning (SOU 1979:77).

• Nyttoslöjd och konsthantverk kring Kalmarsund, 
Södra Kalmar läns hemslöjdsförening, 1970.

• Brömse sten, Kalmar läns fornminnesförening, 
meddelande n XXII, 1934.

Byggnadsvård
• Hidemark, m.fl. Så renoveras torp och 

gårdar. ICA Bokförlag.
• Energiboken – energieffektivisering 

för småhusägare. 2011, Svenska Bygg-
nadsvårdsföreningen.

• Björk, Nordling & Reppen, Så bygg-
des villan. Svensk villaarkitektur från 
1890 till 2010. 2010, Formas.

• Wergeni-Wasberg & Sjöström Larsson, 
Dags att renovera – var rädd om 
detaljerna. 2007, ICA Bokförlag.

• Gudmundsson, Stora boken om 
byggnadsvård. 2010, Bonnier Fakta.

• Wenander & Lindbom, Frågor 
och svar om byggnadsvård. 2007, 
Balkong Förlag.

• Thurell, Vårda och renovera trähus. 
2005, Natur & Kultur.

Trädgårdar, trädgårdsvård
• Skötsel av historiska trädgårdar - grusgångar, Riks-

antikvarieämbetet/Hantverkslaboratoriet, 2017.
• Gamla trädgårdsväxter - Nyttans och nöjets bio-

logiska kulturarv, Vårda väl, Biologiskt kulturarv 
Riksantikvarieämbetet | april 2014.

• Historiska trädgårdar - att bevara ett föränderligt 
kulturarv, Maria Flinck, 2013.

• Tusen år i trädgården, Maria Flinck 1995.

Landskapsvård, natur
• Biologiskt kulturarv en växande historia, Riksanti-

kvarieämbetet och Centrum för biologisk mång-
fald, 2014.

• Jordbruksverkets skriftserie om odlingslandskapets 
biologiska mångfald och variation. Till exempel 
Ängar (2012), Åker- och gårdsmiljöer, Naturbe-
tesmarker, Träd i odlingslandskapet, Den odlade 
mångfalden, Hamling och lövtäkt.

• Skötsel och restaurering av betesmarker och slåt-
terängar, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet, 2004.

• Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandepro-
gram, rapport, Länsstyrelsen i Kalmar län, 1995.

• Inventering av ängs- och hagmarker, Länsstyrelsen 
i Kalmar län informerar, 1989:1.

• Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
1997.

• Den agrara revolutionen 1700–1879, Carl-Johan 
Gadd, 2000.
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• www.gysinge.com.
• Materialguiden (Riksantikvarieämbetet), samla.raa.se.
• Blogg om byggnadsvård. Fråga hur andra gjort, 

byggnadsvard.wordpress.com.
• Norsk sida om att bygga och bevara,  

www.byggogbevar.no.
• FIBOR, www.fibor.org (branschorganisation för 

företag verksamma inom byggnadsvård).
• Stockholms läns museums faktabank med till 

exempel bildspel om hur man renoverar fönster 
och hur man spänner papptak med mera,  
www.stockholmslansmuseum.se.

• Svenska industriminnesföreningen, www.sim.se 
(nationell förening för industrisamhällets historia 
och kulturarv).

• Byggnadsvård Qvarnarp, www.byggnadsvardqvarnarp.se 
(ekonomisk förening bestående av företag verksamma 
inom byggnadsvård).

Special, material, att köpa
• Byggfabriken, försäljning och tips om ”modern 

byggnadsvård”, www.byggfabriken.com.
• Handtryckta tapeter, www.limohandtryck.se.
• Karlskrona byggnadsvård,  

www.carlskronabyggvardsbutik.se.
• Gysinge byggnadsvård, www.gysinge.com.
• Kulturbeslag Eskilstuna, säljer krokar, haspar, be-

slag, gångjärn med mera, www.kulturbeslag.se.
• Speedheater kan hyras på Kalmar läns museum.

Hantverkare och råd
• Dacapo Mariestad, utbildningar byggnadsvård och 

trädgård, www.dacapomariestad.se.
• Hanssons fönsterhantverk, ett nätverk med flera 

fönsterhantverkare i Nybro-Kalmar,  
www.hanssonsnybro.se.

• Hantverkarförteckning Kalmar läns museum, 
www.kalmarlansmuseum.se/byggnadsvard/hantver-
karforteckningen.

Några exempel på färgproducenter som har 
kulturhistorisk och miljövänlig färg

• Ottossons Färgmakeri, ottossonfarg.com.
• Engwall o. Claesson, linoljefärg, www.eoc.se.
• Allbäck Linoljeprodukter, www.linoljeprodukter.se.

Kulturmiljövårdens aktörer
• Boverket, www.boverket.se/pblkunskapsbanken 

(kunskapsbank med mer information om Plan- 
och bygglagen).

• Kalmar hembygdsförbund, www.hembygd.se/
kalmar.

• Kalmar läns museum, www.kalmarlansmuseum.se 
(byggnadsvård, antikvarisk medverkan, antikvarisk 
sakkunnig, hantverkarförteckning).

• Länsstyrelsen Kalmar län, www.lansstyrelsen.se/
kalmar (ärenden som rör kyrkor, byggnadsminnen, 
fornlämningar, bidrag till byggnads- och land-
skapsvård).

• Riksantikvarieämbetet, www.raa.se (information, 
materialguide, bidrag).

Kulturmiljövårdens lagstiftning
• Kulturmiljölagen, www.notisum.com.
• Miljöbalken, www.notisum.com.
• Plan- och Bygglagen, www.notisum.com.

Kartor och fornlämningar
• Historiska kartor, www.lantmateriet.se.
• Sveriges äldsta storskaliga kartor, SVAR, Riksarkivet.
• Fornlämningsregistret/ Fornsök, www.fmis.raa.se.

Bilder
• Digitalt museum.
• Torsås hembygdsförenings arkiv/Johan Thorins arkiv.

Råd om byggnadsvård
• Svenska byggnadsvårdsföreningen. Här kan du 

hitta svar på många frågor i kunskapsbanken 
(artikelsamling) eller själv ställa frågor. Kurser och 
byggnadsvårdsläger, www.byggnadsvard.se (bygg-
nadsvård, kunskapsbank).

• Statens fastighetsverks råd om ventilation, varsam vård, 
städning, puts, trä, måleri med mera, www.sfv.se.

• ”Hålla hus”, Västerbottens informationsportal för 
byggnadsvård, www.hallahus.se.

• www.byggnadsvardstorget.se.
• Varsamt, en interaktiv websida där besökaren bland 

annat får prova på att bygga om ett hus. Pedago-
giskt och roligt. Man bör titta på alla alternativ för 
att kunna bilda sig en egen uppfattning,  
www.varsamt.org.
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