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Torsås

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

Torsås tätort är präglad av sina olika historiska funktioner som kyrkby och 
sockencentrum, mötesplats och handelsplats samt järnvägsknut och industriort. De 
olika rollerna har i hög grad bidragit både till de kulturmiljöer, den bebyggelse, som 
Torsås består av idag, och till Torsås identitet. I centrala Torsås finns en av länets finaste 
handelsgårdar, Olssonska gården, som är byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

OMRÅDESTYP

TÄTO RT

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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Kalmar-Torsås Järnväg, vilket innebar merarbete och 
större omlastningsområde i Torsås. 1903 kopplades 
också järnvägsnätet ihop med Bergkvara hamn och 
1917 med Gullabo. Järnvägens tillkomst bidrog också 
till att Torsås blev attraktivt för etablering av industrier. 
Vattenkraften från Torsåsån hade sedan tidigare använts 
till flera små kvarnar, men under 1900-talet kom 
vattenkraften i stället att utnyttjas till drivkraft för flera 
industrier. Järnvägen, skolverksamheten och industri-
ernas framväxt påverkade den fysiska bebyggelsen i hög 
grad. Hur viktig järnvägen än var för Torsås expansion, 
utveckling och identitet så återstår idag dock endast 
fragment av denna epok i den fysiska miljön2. En 
sparad bit av spåret över Torsåsån samt vissa strukturer, 
som gatan som går i järnvägens sträckning, minner 
dock om denna viktiga epok i Torsås historia. Skol- 
miljöerna finns kvar medan de äldre industrimiljöerna till 
stora delar är borta eller ersatta av modernare bygg- 
nader. Det finns dock exempel på bevarade disponent- 
villor, arbetarbostäder och tjänstemannabostäder.

I princip hela tätorten har i denna rapport markerats 
som ett huvudområde eftersom här finns olika kultur-
miljöer och platser som bidrar till förståelsen av Torsås 
identitet och historia. Inom huvudområdet finns fyra 
utpekade kärnområden;

1. Sockencentrum, med kyrkomiljö, skolor och 
hembygdspark

2. Centrum, med Allfargatan och andra stråk med 
intressant bebyggelse samt mötes- och handelsplats

3. Gamla glasbruksområdet
4. Malmen

År 1899 stod järnvägen mellan Kalmar och Torsås 
färdig och skapade nya förutsättningar för Torsås. 
Med järnvägen stärktes Torsås roll som centralort1 
och mötesplats. Med de nya kommunikationerna kunde 
fler människor bo och verka här. Östra Blekinge 
järnväg (ÖBlJ, spårvidd 1 067 mm) hade dock inte 
samma spårvidd som den 891 mm breda järnvägen 
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Faktagranskat 2018 av Christer Törn och Rolf Olsson.

Järnvägsstationen i Torsås, tidigt 1900-tal.
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nyttjades till en början inte enbart för undervisning. I 
skolsalen mot nordost öppnade Torsås Sparbank 1896 för 
första gången sin expedition för allmänheten8.

Kyrkostämman beslutade 1915 om att också upprätta 
en folkskola. 1917–18 byggdes den så kallade Sam-
realskolan9. Rektor Bertil Gerleman som tillträdde 
1954 ville se ytterligare utveckling och kontaktade 
Hermods i Malmö, vilket ledde till att Hermods 1958 
fick tillstånd att bedriva korrespondensgymnasium i 
Torsås10. 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 korre-
spondensgymnasium. 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. Många är de elever som gått här 
från andra delar av Småland, Öland eller landet, och 
har minnen förknippade med Torsås. Skolbyggnaden har 
genomgått flera förändringar och utbyggnader, men har 
idag ändå kvar de typiska dragen för en äldre skolbyggnad: 
läget nära kyrkan, monumental arkitektur med symmetri 

Kärnområde: Sockencentrum
I norra delen av Torsås finns kyrka och klockstapel från 
cirka 17803. De utgör tillsammans med kyrkogård och 
prästgårdsmiljön4 en ålderdomlig, kulturhistoriskt viktig 
del av kulturarvet. Kyrkomiljön är väl skyddad av Kultur- 
miljölagen. Kyrkogårdsmur, äldre träd och trädgården 
runt prästgården tillhör också denna kulturmiljö. Till 
kyrkomiljön hör även församlingshemmet. Nuvarande 
byggnad, Olofsgården, ersatte 1978 gamla församlings-
hemmet från 19115. Det äldre församlingshemmet 
inrymde även bibliotek och församlingssköterska, ytter-
ligare två exempel på kyrkans/sockens ansvarsområden. 
Nuvarande församlingshem är tidstypiskt i sin stil.

Nära kyrkan finns också två skolmiljöer, vilket visar på 
den avgörande betydelse som ”socknen” hade när det 
moderna Sverige utvecklades under 1800-talet och en bit 
in på 1900-talet. I många socknar hade prosten stor be-
tydelse för att olika moderna verksamheter som skola och 
fattigvård kom igång. Just i Torsås hade prosten Johan 
Magnus Lindstedt6 avgörande betydelse då han genom-
drev olika nymodigheter. Prosten Lindstedt verkade för 
uppförandet av ett nytt ålderdomshem, tillkomsten av 
en ny begravningsplats och dessutom tog han initiativet 
till en högre folkskola. Kyrkskolan hade byggts 18847. 
Skolbyggnaden var då ett imponerande bygge för sin 
tid, både större än många andra hus (förutom kyrkan), 
vackert och påkostat då det var byggt i tegel. I grannsock-
narna lär det ha kallats för ”Torsås fåfänga”. Utrymmena 

1

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

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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uppleva, reflektera och förstå sammanhang har hem-
bygdsgården också stor betydelse. Ekbacken ägs och sköts 
om av Torsås hembygdsförening, som bildades 1927. 
Sedan 1929 anordnar föreningen olika evenemang som 
midsommarfirande, studentfirande och våravslutning 
för skolan.

Utmed vägen mot Karlskrona, söder om kyrkomiljön, 
finns också den tidigare komministergården, idag 
ombyggd och med ny funktion som förskola. Exempel 
på andra samhällsfunktioner/institutioner som 
ursprungligen infördes och sköttes av kyrkan är ett 
ålderdomshem och ett barnhem, båda dock borta. 
Det finns också exempel på frikyrkliga miljöer inom 
huvudområdet.

och stora fönster. Genom formspråk och detaljer kan 
man idag ana dess ursprung i 1910-talet11.

I anslutning till skola och kyrka finns också hembygds-
gården på den vackra natursköna kullen Ekbacken. Här 
finns ”Kvilla-Tildas stuga”, ”Strömbyladan”, ”Slätafly- 
byggningen”, ett skomakarhus, en drängstuga, en ängs-
lada och en smedja. Här finns också en amfiteater (kall-
lad Arenan) och en staty över Salix-kungen Sven Johan 
Enander som föddes här 1847. Byggnaderna har flyttats 
hit och därmed tagits ur sitt ursprungliga sammanhang. 
Generellt har dock hembygdsgårdar stor betydelse som 
fenomen med rötter i den nationalromantiska tiden från 
sent 1800-tal-tidigt 1900-tal. Som mötesplats, en plats 
där kollektiva minnen skapas och som en plats för att 

Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag, Sockencentrum

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Den gamla vägsträckningen förbi kyrkan och skolmiljöerna ingår som en 
betydelsefull del av både förståelsen och upplevelsen av denna kulturmiljö 
i Torsås. Kyrkans placering vid vägen visar på gamla landsvägens 
ålder. Även prästgårdsmiljön och skolmiljöerna ligger utmed denna 
väg. Kyrkotomten har en avgränsning mot gatan med en låg stenmur. 
En viss visuell kontakt mellan stadskärnans västra del och kyrkan med 
skolmiljöerna finns. Före detta komministergården ligger också i anslutning 
till vägnätet, vid gamla Karlskronavägen.

Bebyggelsestruktur 
och offentlig arkitektur

Kyrkan, prästgården, skolmiljöerna, samt den tidigare komministergården 
präglas alla av stora byggnader med framträdande arkitektur och 
öppen placering på tomten. De har också (ursprungligen) offentlig eller 
halvoffentlig funktion som bidrar till miljöns karaktär av sockercentra. 
Skolhusens arkitektur är monumental, där skala och symmetri är viktigt. 
De höga fönstren och deras symmetriska placering utmed fasaderna är 
ett annat karaktärsdrag för skolhuset. Färgskalan är ljus, med tegeltak 
eller före detta tegeltak, och plåttak. Hembygdsparkens hus och 
kommunisterbostaden är exempel på äldre bebyggelse som har faluröd 
träpanel. Särdrag i form av Torsåspanel, se faktaruta, förekommer på 
prästgården. Skolmiljöerna och församlingshemmet ligger fritt utan staket 
eller inramningar. Kyrkan har en markerad inramning genom en låg mur, 
samt en kyrkogård omgärdad med staket. Prästgårdsmiljön är tydligt 
inramad. Hembygdsgården ligger samlad i en ekbacke, med husen 
löst placerade runt en gårdsplan. De gamla vägarna och terrängen har 
påverkat bebyggelsens placering.

Nära kyrkan finns också två skolmiljöer, vilket visar på den 
avgörande betydelse som ”socknen” hade när det moderna 
Sverige utvecklades under 1800-talet och en bit in på 1900-talet.”
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Detta ger ett hisnande historiskt perspektiv, vilket förstärks av 
att hela miljön är ålderdomlig och har höga upplevelsevärden. 
Det kulturhistoriska värdet har fler djup. Den delvis bevarade 
trädgården, och tillhörande ladugård, affärshus och magasin 
samt den bevarade tidstypiska fotoateljén på tomten 
bidrar. Att det var kvinnliga fotografer som verkade här vid 
1900-talets början förstärker det samhällshistoriska värdet 
ytterligare. Olssonska gården ligger vid Allfargatan, intill en 
gammal vägkorsning, tillika Torsås gamla marknadsplats.

Ett par andra byggnader, i nära anslutning till Allfargatan, 
som vittnar om Torsås som centralort är gamla kommun-
huset, tidigare BB, och gamla mejeriet (från 1895). Mejeri-
byggnaden har imponerande storlek. Huset har byggts om till 
”nya kommunhuset” och har inte kvar sin prägel av mejeri.

I området söder om Allfargatan finns flera enskilt kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer. Till de äldre hör gäst-
givargården, med en ålderdomlig stuga på samma tomt13. Kring 
samma vägkorsning finns flera olika kulturhistoriskt intressanta 
byggnader, i olika stil och ålder. Utmed gatorna här finns också ett 
antal bevarade villor, de flesta i tidstypisk stil från 1910–20-talen. 
Även i området norr om Allfargatan finns flera kulturhistoriskt 
intressanta och bevarade villor. De flesta här är dock något äldre, 
från tidsspannet 1875–1910. Även exempel på villor med drag 
av jugendstil finns, från cirka 1910–20. På norra sidan om All-
fargatan, men något längre österut, är flera villor från 1910–25. 
Årsringar med villor från 1960-talet finns också. Flera av dessa 
är exteriört i ganska orört skick, och kan bli morgondagens 
kulturmiljöer.

Kärnområde: Centrum
Torsås som mötesplats och handelsplats märks framför allt i 
det äldre vägnätet och i bevarade handelshus och affärsbygg-
nader. Bebyggelsen utmed Allfargatan är blandad och inte 
enhetlig. Flera är trähus från perioden 1890–1910, affärshus i 
två-tre våningar med skyltfönster på markplan och lägenheter 
i de övre planen. Dessa bidrar i hög grad till karaktären och 
är därför mycket viktiga. Ett par tre av dessa är särskilt viktiga 
karaktärsbyggnader. Några mindre envåningshus finns också, 
men i ombyggt och förändrat skick. Några envåningshus med 
gavel mot gatan skapar en ålderdomlig känsla. Utmed Allfar-
gatan finns också en bankbyggnad och affärshus i 1940-tals-
stil samt den tidigare Konsumbyggnaden i 1940–50-talsstil. 
I västra delen av Allfargatan tunnas känslan av centrum ut. 
Husen ligger glesare och har även blandats upp med hyreshus 
från 1950-talet. I östra delen av gatan har det äldre mönstret 
brutits med moderna stora tegelbyggnader i avvikande stil 
och skala. Det tidigare järnvägsområdet utgör idag en öppen, 
svårläst plats. Husen utmed Allfargatan ligger med huvuden-
trén mot gatan med ett indrag, så att ett utrymme bildats 
mellan väggliv och gata. På husens baksidor finns några äldre 
bevarade gårdsmiljöer och uthus.

Det som idag kallas Olssonska gården är inte bara en av 
Torsås mest intressanta kulturmiljöer, utan också en av länets. 
Olssonska gården är sedan 2004 klassad som byggnadsminne 
enligt kulturmiljölagen, som Torsås kommuns andra12. 
Dess mycket höga kulturhistoriska värden beror dels på att 
byggnaderna på hela gården är så välbevarade, dels på att 
gården 1864 var länets första att få tillstånd att bedriva handel 
utanför städerna efter näringsfrihetens införande samma år. 

1

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

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag, Centrum

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Den gamla landsvägens - Allfargatans - sträckning, representerar en del av 
ett historiskt kommunikationsstråk, vilket kopplat samman landtransporter från 
inlandet med handelssjöfarten på Östersjön. Allfargatan är också ett karaktäris-
tiskt handelsstråk i centrala Torsås, där bebyggelsen är orienterad mot vägen. 
Vägkorsningen väster om Olssonska gården var tidigare marknadsplats, tillika 
vägkorsning vid vägen mot Karlskrona. Mot denna plats finns också offentliga 
byggnader som tidigare var mejeri, tidigare BB med mera, senare kommunhus. 
Även halvoffentliga affärshus med bostäder på andra våningen sätter prägel 
på denna plats, som idag fungerar som en entré till Torsås från Kalmarvägen. 
Den gamla vägkorsningen där vägen mot Söderåkra började vid Allfargatan 
finns kvar som en mindre villagata, med flera äldre villor i trä från perioden 
1875–1910. Denna väg fortsätter sedan söderut, söder om Allfargatan. Vägens 
sträckning finns kvar. Den passerar gästgivargårdsmiljön och ett gammalt 
broläge över ån, med en bevarad stenvalvsbro. Både Olssonska gården och 
gästgiveriet är exempel på miljöer som har tydlig anknytning till gammal väg.

Bebyggelsestruktur och 
bostadshus/affärshus

Utmed Allfargatan förekommer både längsgående och gavelstående hus. 
Skalan är måttlig. Centralt finns några äldre envåningshus, putsade eller i 
trä, med stomme från 1800-talet. Framför allt utmed gatans norra del finns 
flera villor i trä, med den typiska karaktären av affär på bottenvåningen 
och bostad på övervåningen. Även centralt finns några exempel på affärs/
bostadshus av lite större villatyp, trähus med ljusmålad träpanel. En av 
dessa har ett runt torn i ena hörnet. Några av dessa utgör särskilt viktiga 
karaktärsbyggnader utmed Allfargatan. Olssonska gården är en annan 
karaktärsbyggnad och utgör ett exempel på en äldre handelsgård, med 
tillhörande bevarade uthus och ladugård, samt en stor anlagd trädgård. 
Ett par hus vid norra delen av gatan är lite större, av 1910–20-talstyp, 
med flera lägenheter uppe och flera små affärslokaler på bottenvåningen. 
En årsring med två-tre våningar från 1900-talets mitt finns kring den mest 
centrala bebyggelsen. Dessa har uppglasade större fönster till de offentliga 
lokalerna på bottenvåningen. Gamla Konsum är ett sådant exempel.

Den äldre bebyggelsen utmed Allfargatan är i stor utsträckning klädd med ljus-
målad, smal, släthyvlad träpanel, stående och liggande enligt Torsåspanelens 
principer, se faktarutan på sidan 30. Flera obrutna takfall med lertegel finns. 
Frontespiser i måttlig skala förekommer. Lätta tak med utskjutna takfall i trä 
med taktassar i trä är vanligt förekommande. Ofta är Torsåspanelen kombine-
rad med den regionala Södermöreknuten, där knutlådan har försetts med en 
rundstav i hörnan mellan knutbrädorna. De äldre dörrar och fönster som finns 
kvar ger karaktär åt huset. Även dörrar av 1950-talstyp har ett kulturhistoriskt 
värde, särskilt om de är förknippade med handelsverksamhet.

Den äldre bebyggelsen har inte en särskilt tydligt sammanhållen karaktär. Många 
av husen har en individuell prägel. Ändå finns några gemensamma nämnare 
utmed Allfargatan i den låga skalan, husens placering orienterade utmed gatan, 
den ljusa färgsättningen och i bevarade äldre material och äldre detaljer.

Villor och villaträdgårdar Redovisas på sidan 27.

Tak och takmaterial Redovisas på sidan 27.
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En stor del av Torsås tätort domineras både idag och 
historiskt av industrier. Äldre företag har levt vidare 
och nya har bildats. Gemensamt är att det har skett en 
utveckling som även speglas i bebyggelsen. De äldsta 
industrierna har sitt ursprung i Torsåsån. Orten har en 
tydlig lokalisering på båda sidor ån. Tre äldre brolägen 
finns kvar, som används än idag. Det östra av dessa har 
också en bevarad stenvalvsbro i två spann14.

Torsås blev en järnvägsknut inte minst på grund av att 
två banor med olika spårvidd möttes här15. Att järnvägen 
kom till Torsås 1899 kom att få stor ekonomisk och social 
betydelse liksom identitetsvärde för Torsås under lång 
tid16. Den påverkade också den byggda miljön. Struktur- 
erna i södra delen av Torsås har påverkats av järnvägens 
etablering. Olika industrier anlades tack vare järnvägen, 
såsom Torsås ångkvarn och olika träindustrier. Stickspår 
drogs till olika industrier. Torsåsån som i flera hundra 
år utnyttjats som drivkraft till små skvaltkvarnar fick ny 
betydelse då mer el behövdes både till industrierna och 
till det växande samhället. Ett elverk byggdes i ån 1918. 
Sedan järnvägen lagts ner, spåren plockats upp, stations-
huset rivits och järnvägshotellet brunnit är denna viktiga 
del av Torsås historia idag svår att avläsa. Det tydligaste 
tecknet på järnvägens epok här är Norra Tångvägens 
sträckning, anlagd i spårets tidigare riktning, samt den 
sparade järnvägsbron över ån.

Kärnområde: Gamla glasbruksområdet
Det finns få bevarade äldre industribyggnader kvar i 
Torsås. Torsås glasbruk tillhör också en av de industrier 
som förvunnit. Glasbruket var i drift mellan 1914 och 
slutet av 1920-talet. Platsen med en bevarad typisk 
arbetarbostad/kontor med flera entréer finns dock kvar 
liksom en tidigare arbetarbostad med flera lägenheter, 
så kallade ”Ungkarlsvillan”, samt namnet Glasbruks-
gatan. Det finns också flera äldre bostäder i området 
som kan ha fungerat som arbetarbostäder. Glasbruks-
gatan övergår söderut i Södra brogårdsgatan som är en 
bevarad äldre gatusträckning, med flera äldre villor av 
1910–20-talskaraktär, med villaträdgårdar.

En av de bevarade byggnaderna från glasbrukets tid, 
utmed Glasbruksgatan.

2

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

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag, Gamla glasbruksområdet

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Den gamla vägen som slingrar sig mot Torsås centrum kan representera 
ett av de historiska kommunikationsstråken. Samma vägsträckning 
syns på kartor från 1700-talet. Utmed vägen och de kringliggande 
kvarteren finns flera välbevarade trävillor från perioderna 1875–1910 
samt från perioden 1910–25. ”Ungkarsvillan” som var en av glasbrukets 
arbetarbostäder ligger också här. Staket och lummiga villaträdgårdar är 
viktiga delar av vägens karaktär.

Glasbrukskaraktär

Glasbruket är borta men vissa byggnader påminner om glasbruksepoken. 
En större villa vid ån med flera ingångar visar på tidigare funktion som 
arbetarbostad med flera lägenheter. En annan villa kallas ”ungkarlsvillan” 
och var tidigare arbetarbostad med flera rum/lägenheter för de som 
jobbade på glasbruket. Säkert har också fler både mindre och större 
bostadshus i kvarteren runt om varit eller fungerat som bostad för 
glasbruksarbetarna. Gatunamn med anknytning till glasbruket finns också.

Villor och villaträdgårdar

Flera välbevarade villor i området är trävillor från 1910–1920-tal, med 
stilar och detaljer av jugend, (kvardröjande) nationalromantik och 
1920-talsklassicism. Äldre villor från tidsperioden 1875–1910 finns. 
Villorna ligger mitt på tämligen stora tomter, med uppvuxna trädgårdar. 
Trädgårdarna avgränsas mot gatan av staket, med särskilt utformade 
grindar och grindstolpar. Till villamiljöerna hör grusgångar, fruktträd och 
låga uthus i trä längre in på tomten. Flera enskilt kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla byggnader finns i området, varav några kan räknas som 
disponentvillor till olika industrier. Flera villor har ljusmålad panel, vissa 
med den typiska så kallade Torsåspanelens kännetecken, se faktaruta.

Tak och takmaterial

Många av taken har en lätthet i karaktären tack vare ljusmålade, utskjutna 
takfall, med taktassar i trä. Tegeltak av lertegel är vanligt förekommande 
på den äldre bebyggelsen, både på bostadshus och uthus. Även papptak 
och skivtäckt plåttak tillhör de traditionella takmaterialen.

Glasbruket var i drift mellan 1914 och slutet av 1920-talet. Platsen 
med en bevarad typisk arbetarbostad/kontor med flera entréer finns 
dock kvar liksom en tidigare arbetarbostad med flera lägenheter, så 
kallade ”Ungkarlsvillan”, samt namnet Glasbruksgatan.

”
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2

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

Uppgifterna om fornlämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, fornsök (FMIS). Sedan 2014 har lagen 
ändrats så att alla lämningar äldre än 1850 omfattas av skyddet. Detta innebär att skyddsstatus i FMIS kan vara inaktuell. Vad som är 
fornlämning avgörs av länsstyrelsen.
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Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag, Malmen

Vägsträckningar
och vägmiljöer

Malmbebyggelsen väster om centrum har tydlig anknytning till gamla 
Karlskronavägen. Det äldsta historiska bebyggelseläget med lång konti-
nuitet finns vid det gamla broläget över Torsåsån. Gamla vägsträckningar 
ingår som en betydelsefull del av både förståelsen av och upplevelsen av 
kulturmiljöer. Trädgårdarnas avgränsning mot gatan kan ses som en del av 
vägmiljön, med staket, häckar, grindar, grindstolpar i sten, alléträd.

Bebyggelsestruktur och 
malmbebyggelse

Topografin, med malmen på en svag höjd över ån, har typisk oregelbunden efter 
hand framvuxen, organisk, karaktär. Malmens småstugor, där hantverkare 
och mindre bemedlade bodde, utmärks än idag dels av läget på höjden 
och utmed vägen, dels av småskaligheten. Malmbebyggelsens bostads-
hus ligger något indragna från vägen, med uthus och verkstäder inne 
på tomterna, omgärdade med staket, grind och fruktträdgård. Äldre och 
tidstypiska fasadskikt, takmaterial, snickerier och byggnadsdetaljer håller 
vanligen hög hantverksmässig kvalitet. De har ett kulturhistoriskt värde och 
stor betydelse för upplevelsen av kulturmiljön. Äldre dörrar och fönster som 
finns kvar ger karaktär åt husen. Det regionala särdraget med Torsåspanelen 
förekommer även på småhusbebyggelsen. Se faktaruta.

Villor och villaträdgårdar

Välbevarade villor domineras av trävillor från 1910–1920-tal, med 
stilar och detaljer av jugend, (kvardröjande) nationalromantik och 
1920-talsklassicism. Villorna ligger mitt på tomterna, med trädgård runt 
om. Trädgårdarna avgränsas mot gatan av staket, med särskilt utformade 
grindar och grindstolpar. Till villamiljöerna hör låga uthus i trä längre in 
på tomten. Välbevarade villor av 1940- och 1950- och 1960-talskaraktär 
förekommer också, med fasadbeklädnad i både i trä och tegel.

Tak och takmaterial

Många av taken har en lätthet i karaktären tack vare ljusmålade, utskjutna 
takfall, med taktassar i trä. Tegeltak av lertegel är vanligt förekommande 
på den äldre bebyggelsen, både på bostadshus och uthus. Även papptak 
och skivtäckt plåttak tillhör de traditionella takmaterialen.

Alla dessa stugor har under årens lopp genomgått större 
eller mindre förändringar, vilket gör att de idag inte 
har kvar sina ursprungliga utseenden. Kulturhistoriskt 
finns dock en osynlig gräns vid 1875. Byggnader äldre 
än så har generellt ett högt kulturhistoriskt värde, 
klassade som kulturhistoriskt värdefulla, eller särskilt 
värdefulla enligt Plan- och bygglagen (PBL). Malmens 
bebyggelse har vuxit fram organiskt. Ingen plan ligger 
till grund för kvartersmönstret i detta delområde. Här 
finns också årsringar kring den äldsta bebyggelsen från 
1940-talet och villor från 1960-talet. Flera av dessa är 
mycket välbevarade i sin stil. I detta område ligger även 
bygdegården. Denna har kulturhistorisk betydelse som 
mötesplats och en plats knuten till många människors 
minnen, som berör många. Själva bygganden har dock 
förändrats utseendemässigt och arkitektoniskt i hög 
grad genom tilläggsisolering, dörrbyte med mera.

Kärnområde: Malmen
Till de miljöer som har anknytning till gamla vägnätet 
hör den malmbebyggelse som finns utmed gamla Karls-
kronavägen, sydväst om Torsås. Bebyggelsen här ligger 
dels utmed vägen, dels spridd på en kulle i landskapet 
som höjer sig norr om Karlskronavägen. Idag ligger 
i detta område ovanligt många gamla småhus, små 
stugor, som vittnar om de mindre bemedlades levnads-
villkor i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. 
Stugorna känns igen på sin skala och form. Många 
byggdes eller flyttades hit från mitten av 1800-talet och 
en bit in på 1900-talets första år. Flera kan dock vara 
äldre, det vill säga ha en äldre timmerstomme. Det om-
råde som bebyggdes tidigast, och där sannolikheten för 
att flera av husen än idag har gamla timmerstommar är 
högst, är området precis väster om broläget. Här fanns 
småhus på en karta från 1790. Ytterligare tre enstaka 
bebyggelselägen fanns tidigt utmed Karlskronavägen. 
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Affärshus med ljus träpanel, ett av 
de viktigaste karaktärsdragen utmed 
Allfargatan. Det lilla huset är ett äldre 
hus som byggts om på 1950-talet.

På gästgivargårdens tomt finns denna 
gamla timrade drängstuga, som är ett av 
Torsås allra äldsta hus.

”Olssonska gården”.
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Fotoateljén, Olssonska gården.

Utmed gamla vägsträckningen söder om centrum finns 
flera trävillor från tidigt 1900-tal, med ljus panel.

Före detta Torsås korrespondensgymnasium.

Villa i 1910-talsstil, med trädgård och grind. En av småstugorna på Malmen.

Torsås kyrka.

Exempel på Torsåspanel och originalfönster.
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Torsås glasbruk (idag borta), en bild från tidigt 1900-tal.

Flygfoto över Torsås, 1950.

Gamla kyrkskolan.

Österbrogatan stenvalvsbro. Grindar.

Industriområde.

Personal på Torsås glasbruk.
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Järnvägsområdet i Torsås var stort eftersom de banor som möttes här hade olika spårvidder, vilket innebar att alla varor 
som skulle fraktas vidare behövde lastas om (Spårvidden för Östra Blekinge järnväg var 1067 mm och för KTsJ 891 mm).

Nu: Olssonska handelshuset, foto Johan Blomqvist.

Då: Ett affärs- och bostadshus utmed Allfargatan. Nu: Samma hus idag.

Då: Olssonska handelshuset, 1960.
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Ett litet flerfamiljshus i tidstypisk 1920/30-talsstil.

Ekbacken, hembygdspark.

Kommunhus ursprungligen BB och andra funktioner.

Det har funnits många olika industrier i Torsås, varav en del 
precis intill ån, eftersom vattenkraften utnyttjades. Senare 
sågverk på samma plats. Militärförråd.

Kommunhus, äldre, ursprungligen mejeri.

Allfargatan är den gamla byvägen genom Torsås.

Det finns enstaka exempel på 1800-talshus med bevarad 
karaktär i centrala Torsås.
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En karaktärsbyggnad utmed Allfargatan, ett äldre affärshus 
som har mycket stor betydelse för karaktären i centrum.

Allfargatan i Torsås, tidigt 1900-tal. Husen till vänster är rivna och ersatta med moderna tegelhus. Till höger skymtar bank-
ens gavel. De låga husen till höger finns också kvar, men i ombyggda skepnader. Bilden tillhör Torsås hembygdsförening.

Torgdag i Torsås vid 1900-talets början. Bankhus, smedja, järnaffär 1904.

En karaktärsbyggnad utmed Allfargatan, ett äldre affärshus 
som har mycket stor betydelse för karaktären i centrum.
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Komministergård, foto Torsås hembygdsförening.

Flygfoto över Torsås, 1950.
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Sparbanken byggde tidigt kontor i Torsås. På 1950-talet byggdes huset om och till. Läget i centrala Torsås, utmed 
Allfargatan, säger också något om dess tidigare betydelse i bygden.

Allfargatan i början av 1900-talet hade andra fordon än idag, men några av husen från då finns kvar idag, i annan skepnad.
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Då: Prästgården, foto Torsås hembygdsförening.

Nu: Prästgården.
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Torsås centrum, 2017 års karta med vita bostadshus, svarta uthus och röda vägar ovanpå en karta från 1942.

Torsås, Malmen, 2017 års karta med vita bostadshus, svarta uthus och röda vägar ovanpå en karta från 1942.
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Torsås tätort. 2017 års karta med dagens vägar i rött ovanpå en karta från 1790.
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Torsås by, storskifte 1793.
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1 Mellan 1916 och 1957 var Torsås municipalsamhälle.
2 Järnvägsmiljön och järnvägshotellet är helt borta på grund av rivning och brand.
3 Kyrkan började byggas 1777 och invigdes 1780. Den har genomgått flera större och mindre ombyggnader. I stort sett har 
den samma utseende idag som 1897. Klockstapeln ska ha uppförts 1784.
4 Prästgården byggdes 1797. Ursprungligen låg sockenstugan i vinkel vid prästgården. Denna revs 1921. Prästgårdens 
stora ladugård och ekonomibyggnader revs så sent som 2012. Ett uthus finns dock kvar. En lång rad med små kyrkstallar 
låg utmed vägen väster om kyrkan, men är försvunna sedan länge.
5 Gamla församlingshemmet revs 1977.
6 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.
7 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.
8 1902 flyttade banken efter att ett nytt bankhus uppförts.
9 1918 blev skolan Kommunal mellanskola. 1944 beslutades att ombilda denna skola till Statlig samrealskola, vilket blev 
klart 1947.
10 Högre allmänna läroverk var egentligen beteckningen på gymnasier där man avlade studentexamen
11 Till skolmiljöerna kan i någon mån ett kvarter vid Norra Ågatan med gula tegelvillor från tidigt 1960-tal sägas höra. 
Här bodde många av skolornas lärare, varför gatan fick tilltalsnamnet Pluggebo. Trots att gatan inte ligger fysiskt nära 
skolmiljöerna ingår den i ortens skolhistoria och också i historien om det moderna Sveriges framväxt.
12 Torsås kommuns första byggnadsminne är holländarkvarnen i Bruatorp, Söderåkra.
13 Kanske Torsås äldsta byggnad efter kyrkan?
14 Denna stenbro är inte registrerad som fornlämning.
15 Östra Blekinge järnväg och KTsJ hade bangård på varsin sida av plattformen vid Torsås station, med spårvidd 1 067 
millimeter respektive 891 millimeter.
16 Persontrafiken lades ner 1940.
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Rekommendationer för att bevara och utveckla kulturhistoriska värden

Vägsträckningar 
och vägmiljöer

Det är önskvärt att behålla gatunät och gamla vägsträckningar samt 
element som förstärker förståelsen och upplevelsen av vägens 
kulturmiljöer: äldre (typer av) staket, häckar, grindar, grindstolpar i sten, 
alléträd, och stenmurar. Vägar som leder över gamla brolägen över ån 
bör hållas öppna för gång- och cykeltrafikanter. Gamla stenvalvsbroar 
bör underhållas och röjas. Det bör finnas en medvetenhet kring historiska 
öppna platser som vägkorsningar och marknadsplatser. Dessa bör 
bevaras, lyftas fram och förstärkas.

Bebyggelsestruktur 
och arkitektur

Skolornas och komministergårdens karaktär med öppen placering på 
tomten samt monumental arkitektur i form av skala och symmetri bör 
bibehållas. Strukturen utmed centrala Allfargatan, med byggnaderna 
tätt liggande och orienterade mot gatan med smala mellanrum mellan 
husen, bör bibehållas, eller förstärkas. Den måttliga skalan bör skyddas. 
Blandningen med både längsgående och gavelstående hus i 1–2 våningar 
bör bibehållas utmed centrala delen av Allfargatan. Detaljer som till 
exempel uppförstorade skyltfönster och dubbla entréer på villor som visar 
att de haft funktion som både affärslokal och bostad bör behållas, även om 
huset används helt som bostad. I de fall då dessa detaljer är gjorda med 
kvalitet, oftast före 1960-talet, är de kulturhistoriskt viktiga årsringar.

Den struktur med gatunätet som finns på malmen bör värnas, liksom 
den småskaliga bebyggelsen. Den äldre karaktären bör behållas eller 
förstärkas för de helt eller delvis välbevarad småstugorna med särskilt 
kulturhistoriskt värde. Omfattande utfyllnader, stödmurar, hårdgjorda ytor 
och betongplattor passar ej i äldre trädgårdar. Tillbyggnader kan göras om 
ursprunglig malmstuga bevaras.

Byggnader med helt eller delvis bevarad Torsåspanel samt Södermöre-
knut bör visas särskilt stor hänsyn. Inga av dessa detaljer bör tas bort. 
Inga yttre förändringar bör ske som påverkar dessa detaljer fysiskt eller 
intrycksmässigt. Det är önskvärt att byggnader med höga kulturhistoriska 
värden som ursprungligen varit ljusmålade, men målats i modern tid i 
mörka färger, i framtiden återställs.
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Bostadshus och trädgårdar

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

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

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

Tak och takmaterial

Taktegel av äkta lertegel är den traditionella taktäckningen på bostadshus 
och många uthus från perioden 1800-tal och en bra bit in på 1900-talet. I 
de fall äldre lertegeltak finns kvar är de värdefulla för den äldre karaktären 
och bör underhållas och bevaras. Ofta kan de återanvändas även om 
undertaket med läkt, papp etc. behöver ses över. De tegelbruk som funnits 
i kommunen är: Appleryd, Böke, Bruatorp, Ilingetorp, Ekestorp, Kroka, På-
boda och Sloalycke. En del pannor är märkta med stämplar som symbol- 
iserar dessa bruk. Det är positivt att återställa lertegeltak på sådana, 
välbevarade, äldre hus som en gång har haft det, även om de i senare 
tid fått ändrat takmaterial till exempelvis betongpannor. Även papptak och 
skivtäckt plåttak tillhör de traditionella takmaterialen på villor och hus i 
tätorten. Om sådana finns kvar får de gärna bevaras eller nyläggas.
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Framtida förändringar – att tänka på

Om- och tillbyggnader, 
bostadshus

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

Nybyggnation och 
komplementbyggnader

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

Nya bostadshus i 
kärnområdet

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

Betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag, Centrum (fortsättning från sidan 7)

Villor och villaträdgårdar

Flera enskilt kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader finns i centrum. 
Flera välbevarade villor i området är trävillor från 1910–1920-tal, med 
stilar och detaljer av jugend, (kvardröjande) nationalromantik och 
1920-talsklassicism. Många äldre villor från tidsperioden 1875–1910 
finns också. Äldre och tidstypiska fasadskikt, takmaterial, snickerier och 
byggnadsdetaljer håller vanligen hög hantverksmässig kvalitet. De har ett 
kulturhistoriskt värde och stor betydelse för upplevelsen av kulturmiljön. 
Äldre dörrar och fönster som finns kvar ger karaktär åt huset. Särdrag i 
form av Torsåspanelen, se faktaruta, förekommer på många av villorna i 
centrala Torsås.

Villorna ligger mitt på tämligen stora tomter, med trädgård runt om. 
Trädgårdarna avgränsas mot gatan av staket, med särskilt utformade 
grindar och grindstolpar. Till villamiljöerna hör grusgångar, fruktträd och 
låga uthus i trä längre in på tomten.

Tak och takmaterial

Många av taken i tätorten har en lätthet i karaktären tack vare ljusmålade, 
utskjutna takfall, med taktassar i trä. Tegeltak av lertegel är vanligt 
förekommande på den äldre bebyggelsen, både på bostadshus och uthus. 
Även papptak och skivtäckt plåttak tillhör de traditionella takmaterialen.
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Torsås industrihistoria

Det har funnits flera viktiga industrier i Torsås, som en stolfabrik samt 
Torsås industri AB, som drev en ångsåg. År 1913 gick företagen 
samman och bildade AB Torsås ångkvarn & träindustri (TÅT). År 1918 
tog TÅT även över Torsås elektricitetsverk. Ångkvarnen på området 
uppfördes på 1850-talet och tillbyggdes 1919. Under 1960-talet bytte TÅT i flera omgångar 
till sig mark från kommunen och utökade därmed brädgården mot söder och väster. Under 
1960-talet växte även det egna snickeriet framförallt genom en ökande efterfrågan på 
hyllor. År 1964 bildades Torsåsverken AB som ett dotterbolag till TÅT. På det sättet skiljdes 
elverket från övrig verksamhet. I mitten av 1960-talet byggdes en helt ny snickerifabrik längs 
Torsåsån, den blev på 16 x 35 meter och byggdes utan att några gamla byggnader behövde 
rivas. Under slutet av decenniet köptes fanérpress, spånpress, kantfanérmaskin samt en 
lamellpress. 1966 byggdes det gamla maskinhuset om till matsal och omklädningsrum. 
Samma år byggdes lackeringsverkstaden ut då man satsade på ytterligare inredningsdetaljer 
till kontor och skolor. Mjölkvarnen på området lades ned 1971. Ett nytt sågverk samt nytt 
kontor stod klart 1973. Mitten av 1970-talet medförde ekonomisk kris för sågverket. Snickeriet 
gick däremot för fullt. 1980 revs ångkvarnen. Ett nytt hyvleri till de båda snickerierna på 
området byggdes 1982. 1984 stod en ny panncentral klar, denna fungerade även som 
fjärrvärmeleverantör till Torsås kommun. 1985 bann sågen och flera andra äldre byggnader 
ned. I augusti 1986 har man byggt nytt sågverk och nytt justerverk med tredubblad kapacitet. 
Samtidigt byggdes även nya torkar och stora områden asfalterades. I början av 1990-talet 
byggdes nya virkesmagasin och en vandringstork. 1995 såldes TÅT till AB Geijerträ. Under 
år 2017 upphörde större delen av verksamheten, men pannan till fjärrvärmeproduktionen, 
bygghallen och snickeriet levde vidare.

i

Vykort över Torsås träindustri, 1915.
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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

Ibland är Torsåspanelen också kombinerad med den 
regionala Södermöreknuten, där knutlådan har försetts 
med en rundstav i hörnan mellan knutbrädorna.”
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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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