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Omslagsbild: Ett gäng från Danmark slog sig ner i Algutsboda socken 1969. Här i Kårahult byggdes 
gamla hus om, och täcktes med vass från sjön intill. Restaurering av husen pågår.

 
Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram 
 
Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar, en för varje miljö 
som inventerats inom projektet. Inom projektet har även GIS-information avsedda för kommunens handläggarkartor tagit fram. 
Fördelningen av antalet miljöer mellan socknarna ser ut som följande: Algutsboda socken –  19 miljöer, Långasjö socken – 19 miljöer 
och Vissefjärda socken –  24 miljöer. Därutöver har områdesbeskrivningar även tagits fram för tätorterna Lindås och Emmaboda. 
Nedan följer en beskrivning av områdesbeskrivningarnas upplägg och anvisningar hur de bör läsas. 
 
Kartan 
Områdesbeskrivningarna inleds med en karta över den aktuella miljön med olika markeringar som ger information om området och 
dess kulturhistoriska värden – huvudområde, kärnområde, fornlämningar och övrig kulturlämning.  

• Huvudområden är områden med kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för området, genom att belysa ortens 
landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. I nästan alla bymiljöer finns områden i byns utkant som 
historiskt haft ekonomisk betydelse, som exempelvis madängar med madhus, fiskevatten, kvarnplats eller andra områden 
som besitter kulturhistoriska värden.  

• Kärnområden är mindre områden inom miljön med särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller landskapsobjekt. 

• Fornlämningar eller potentiella fornlämningar anger ett utdrag av de lämningar som finns registrerade i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, (FMIS). De lämningar som redovisas på kartan har någon av följande 
antikvariska bedömningar i FMIS: ”fornlämning”, övrig kulturhistorisk lämning” eller ”bevakningsobjekt”. Fornlämningar 
skyddas av Kulturmiljölagen (KML 2 kap). Fornlämningar får inte rubbas, tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras 
eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger varje fornlämning, 
Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.  

• Övrig kulturlämning anger andra kulturhistoriska objekt och lämningar som upptäckts i samband med inventeringsarbetet, 
men som inte är registrerade i FMIS, exempelvis en vällagd stenmur, odlingsrösen, en husgrund, en linugn eller en förfallen 
byggnad.  
 

Kulturhistorisk värdeklassning  
Under kartan anges vilken kulturhistorisk klassning miljön har i skala 1–3. Värdeklassningen är kopplad till huvudområdet, med 
undantag av Lindås och Emmaboda där klassningen istället knutits till respektive kärnområde. 

• Klass 1 –  miljön har höga kulturhistoriska värden ur ett regionalt eller nationellt perspektiv. Här ingår de områden som 
utgör miljöer av riksintresse för kulturmiljövården och som är skyddade av Miljöbalken, de nationellt uppmärksammade 
glasbruksorterna och platser tydligt förknippade med författaren Vilhelm Moberg samt ett fåtal andra miljöer som är av 
mycket stort kulturhistoriskt värde för kommunen.  

• Klass 2 –  miljön har höga kulturhistoriska värden ur ett kommunalt perspektiv.  

• Klass 3 –  miljön har ett visst kulturhistoriskt värde och är intressant ur ett kommunalt eller lokalt perspektiv. Ofta finns det 
omständigheter i miljön som otydliggjort dess kulturhistoriska värden, exempelvis igenväxning av odlingslandskapet, 
ombyggda eller moderniserade byggnader, riven bebyggelse.  
 

I den efterföljande färgrutan redovisas miljöns anknytning till kulturmiljöprofilens teman, vilket illustrerats med block i olika färger.  
 
Själva texten i områdesbeskrivningarna inleds med en ingress, vilken utgör en sammanfattande värdebeskrivning av miljön där de 
viktigaste värdena omnämns. Därefter följer en övergripande beskrivning av huvudområdet och objekt av särskilt värde som ligger 
inom detta, det vill säga utanför kärnområdet, samt en värdebeskrivande text om kärnområdet med de objekt som ligger inom detta. 
Textavsnittet avslutas med en litteraturlista. 
 
Därefter följer tre punktlistor; “Särskilt värdefulla karaktärsdrag, områden och objekt”, redovisning av “Befintligt skydd” som finns för 
miljön och “Antikvariska rekommendationer och förslag till skydd”. Områdesbeskrivningarna avslutas med historiska kartor och ett 
stort antal nytagna bilder med bildtexter som i stor utsträckning innehåller fastighetsbeteckningar. 
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KÅRAHULT        Klass 3 
 

 
Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat 
vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och 
åfåror. Stenåldersboplatser. 
Skogslandets jordbruk: Småskaligt, med mycket odlingsrösen och stenmurar, slingrande 
grusvägar, bevarade hus samt grunder efter mer än tio backstugor och torp. Bevarade äldre 
ladugårdar, källare och uthus. 
Övriga berättelser: Exempel på ”gröna-vågen-område” från 1970-talet. 

 
 
 
 

Beskrivning 
 

Kårahult är idag en liten by i skogen, där Kårahultasjön ger karaktär åt omgivningen. 
Landskapet är delvis ålderdomligt med en stor mängd odlingsrösen och stenmurar. Många av 
inägomarkerna, främst sydost om sjön, är öppna tack vare bete. Delar av byn, främst väster 
om sjöns sydspets, är också igenväxt med skog, med mindre gläntor som tidigare var åkrar. I 
skogen finns stenmurar, odlingsrösen, grunder efter hus och källare samt en bevarad 
handgrävd stensatt brunn, spår som visar på en tid då området var betydligt mer uppodlat, 
bebyggt och bebott. Vid den södra dammen, Qvistbergadammen, finns idag spår av 
kvarnverksamhet och kraftstation i form av murade och gjutna vattenrännor, kvarndammen, 
med gråstensmurad stödmur och ett modernt torn för kalkning av åns vatten. 
 
Registrerade fornlämningar inom huvudområdet är Algutsboda 353:1, fyndplats för en holkyxa, 
nr 348:1 boplats, nr 264:1 dammanläggning med vall och nr 263:1 en husgrund på 15x6 meter. 
Boplatsen är registrerad som fast fornlämning. En i fornlämningsregistret ännu icke registrerad 
husgrund är den efter torpet eller backstugan Stenkulla. Den är dock sedan 1970-talet bebyggd 
med ett hus som hörde till den danska kolonin. Intill Stenkulla finns även rester av en 
stenkällare, odlingsrösen med mera, och i området finns en mängd stenmurar, rösen, flera 
andra grunder efter hus och källare samt en bevarad handgrävd stensatt brunn, vilka också bör 
betraktas som fornlämningar. 
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Historik 
 
Kårahult uppstod som utmark till byn Huvudhult, som ligger 6–7 kilometer därifrån. Sannolikt var 
det sjöns rikedomar som lockade. Här fanns både fisk, stora madmarker med starrgräs som var 
utmärkt djurfoder till gårdens djur på vintern och vattenkraft som kunde driva kvarnen. Under 
1700-talet och 1800-talet växte en hel by fram, med minst 15 torp och backstugor. Många familjer 
var barnrika. Det har uppskattningsvis bott 60–70 personer i byn samtidigt under långa perioder. 
Den äldsta uppgiften är ur en husförhörslängd från 1756, där backstugan Kårahult benämns. 1799 
kallas Kårahult för torp. Följande torp och backstugor finns registrerade: 
 
Kvarnmålen/Paradiset från 1838, Kardelund från 1827, Enholmen från 1881, Björkholmen 1850–
1900, Litenslund/Nyodlingen 1830–1920-talet (låg troligen på mark nära vattnet och hamnade 
under sjön när denna vattenreglerades), Värnkulla/ Hultmans torp från 1844, Källkulla från 
1870, Stenkulla/Nyodlingen 1844–1937, Grönkulla/ Målen/ Nyodlingen från 1820, Kvillingsberg/ 
Enkeberg 1799 – ca 1950, Strömshall 1827 – ca 1950, Christinelund/ Ängaholm/ Roligsholm 
1838–1844. Av dessa finns de understrukna kvar idag. Med så stor befolkning fanns det behov 
av en egen affär. Skomakaren John Olsson drev en liten diverseaffär i Kårahult (okänd plats och 
period). 
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Tidigt fanns här en kvarn, som senare kompletterades med sågverk. Mjölnarbostaden var torpet 
Kvarnmålen, eller Paradiset, en bit ifrån dammen. (Stugan övergavs och förföll totalt under 
1980-talet.) Från dammen stensattes en 30 m lång ränna till kvarnen, närmare Åfors. På 1870-
talet köptes anläggningen av bergsrådet Aschan på Lessebo Bruk. Han höjde dammen två meter. 
Omkring 1920 byggdes här ett kraftverk som försåg Åfors med elström. Dammen kallas 
Qvistbergadammen efter Fritiof Qvistberg som skötte elverket. Norr om detta byggdes 
dammvall och dammluckor som reglerade vattnet från sjön till den mindre Qvistbergadammen. 
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Yggersrydsjön var mycket mindre förr, men 1918 byggdes en damvall i Kårahult, som 
förvandlade 3 km av Lyckebyån till en förlängning av sjön. Norr om Kårahult, utanför detta 
arbetes område, byggdes somrarna 1930–1932 en vägbank över sjön1. Denna avskiljer den 
ursprungliga Yggersrydsjön från södra delen, som kom att kallas Kårahultasjön. Den nya vägen 
medförde att byn Högaskog fick vägförbindelse och att skogsbolagets vägnät blev väsentligt 
förbättrat, så att de nu kunde använda lastbilar för transporter av virke till sågen i Lessebo. 
 
Mot slutet av 1960-talet svepte ”den gröna vågen” över världen, och också Sverige. Många unga 
familjer flyttade ut på landet för att försöka leva ”i harmoni med naturen”. De var idealister som 
ville förändra världen genom att konkret ändra sitt eget vardagsliv. De vände sig mot det 
ohållbara slit- och slängsamhället och ville lära sig mer om självhushållning. För att kunna leva så 
krävdes att många hjälptes åt, och på så sätt uppstod kollektiv, som baserades på 
arbetsgemenskap. Ett sådant gäng från Danmark slog sig ner i Algutsboda socken 1969. De 
köpte fastigheter i Kårahult, Månsamåla, Håknamåla och Bodaskog. På Källkulla och Stenkulla 
slog sig Thöger Jensen ner med sin familj. Jensen var vassläggare, och snart började man bygga 
nya hus eller bygga om gamla hus och täcka med vass från sjön intill. Helt nya slags hus som 
aldrig skådats i Algutsboda såg dagens ljus. Husen byggdes med billigt spillvirke och taken 
täcktes med vass. En keramikugn byggdes också. Till Kårahult kunde man nu åka och handla 
keramik. Från 1980-talet övergavs Kårahult och husen, som fick förfalla. Från början av 2000-
talet drivs Kårahult med förnyade krafter som en stiftelse, delvis av barnen till de som en gång 
flyttade hit 1969. Husen började restaureras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 Arvid Karlsson från Kosta, fick som 17-åring vara med och bygga vägbanken under 1930-talets första tre somrar, 
berättar: ”Det var tungt och slitsamt. Vi byggde en vägbank tvärs över Yggesrydssjön. Med enkla handverktyg, spade, 
spett och hacka högg vi loss fyllnadsmassan ur backar och grusåsar, med häst och vagn eller med skottkärra 
transporterades utfyllnaden och tippades i sjön…På vissa sträckor, där varken hästar eller skottkärra kunde gå fram, 
bar vi själva fyllnadsmassan på en bår mellan oss ”.   
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Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt: 
 

• Bebyggelse med olika utformning. Äldre ekonomibyggnader och stenkällare samt 

traditionella trädgårdar.  

• Äldre, grusbelagda byvägar och deras sträckningar inom huvudområdet. Stenmurar, 

vägstenar och hamlade träd i vägmiljön. 

• Den öppna ängs-, hag- och åkermarken centralt i byn med stenmurar, röjningsrösen, 

trägärdesgårdar och hamlade träd. Öppenheten och ägoindelningarna.  

• Bevarade torp och backstugor samt ett flertal lämningar efter försvunna torp och 
backstugor, stengrunder, brunnar etc. 

• Närheten till Lyckebyån. 

 

 

Befintligt skydd 
 

• Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML 2 kap). En ny lag trädde i kraft 1 januari 

2014, vilken bl.a. innebär att lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som 

har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna, samt tillkommit 

innan år 1850, är skyddade. Detta medför att till exempel alla torp-/kvarnlämningar 

uppförda innan 1850 numera är skyddade. Fornlämningsregistret är under bearbetning. De 

på kartan med blå stjärnor markerade fornlämningarna utgår från bedömningar gjorda 

utifrån den tidigare Kulturminneslagen, fornminnesregistret, fornsök. Fornlämningar får 

inte rubbas, tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från 

länsstyrelsen. Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger varje fornlämning, 

Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och 

fornlämningsområde. 

• Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i Plan- och Bygglagen. Detta innebär att 

ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till byggnadens 

karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden. (PBL 8 kap 17 §). Varsamhetskravet gäller både exteriört och 

interiört. 

• Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Även 

underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens karaktär 

(PBL 8 kap 14 §). 

• Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen, 

stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Det innebär att de inte 

får tas bort eller skadas. (MB, 7 kap) 
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Rekommendationer och förslag till skydd 
 

• Kärnområden är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt 

värdefulla bebyggelseområden enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare 

bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får 

förändras, men inte rivas eller förvanskas. Husen ska underhållas så att de särskilda 

värdena och byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Fasad- och takmaterial, 

utförande och kulörer samt äldre detaljer som dörrar och fönster bör bevaras, såvida det 

inte handlar om rena skyddsåtgärder, ex. täckning av överloppsbyggnader med plåttak.  

• Inom kärnområdena bör nybyggnader och tillbyggnader anpassas till områdenas 

kulturmiljö vad gäller placering, skala, material och färgsättning. Mer omfattande 

förändringar inom kärnområdet bör föregås av en antikvarisk förundersökning. Vid 

lovgivning och planläggning bör särskild antikvarisk hänsyn tas i dessa områden, vilket kan 

motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas. 

• Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. detaljplan eller områdesbestämmelser, 

upprättas för alla kärnområden. I områdesbestämmelserna bör en generell lovplikt införas 

för rivning, för åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaderna yttre utseende samt 

för åtgärder avseende ekonomibyggnader. Bebyggelsens kulturhistoriska värden bör i 

områdesbestämmelserna skyddas genom varsamhetsbestämmelser eller 

skyddsbestämmelser. 

• Inom huvudområdet bör hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden. Gårdarnas 
byggnader med uthus och ekonomibyggnader som berättar om gånga tiders levnadsvillkor 
är viktiga. Ängsladorna tillhör denna äldre typ av ekonomi. Skyddsåtgärder som inte är 
traditionella material kan användas, t ex plåttak. Nybyggnader och tillbyggnader bör 
anpassas till områdenas kulturmiljö vad gäller placering, skala, material och färgsättning.  

• Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk, 

betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden 

nära den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt 

värdefulla landskapselement som stenmurar och rösen. 

• Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som 

hör vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.  

• En dokumentation av byns bebyggelse är önskvärd. 
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Spår av kraftstationens verksamhet vid Qvistbergadammen. Den gråstensmurade dammvallen, registrerad som fornlämning  
 nr 264:1 i Algutsboda socken. 

  
Kardelunds gårdsmiljö, med ladugård och uthus, trädgård med fruktträd, stenstolpar och smidesgrind. 
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De gamla åkrarna norr om Kardelund är kuperade och har bevarade stensträngar, stenmurar och odlingsrösen. 

 

 
Björkholmen med bevarad ladugård. 

 
Värnkulla med bevarad ladugård, stenkällare och flera uthus.  



  

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun,  

Algutsboda socken 2016-03-10/SJ_Rev 2017-12/SJ   13     KÅRAHULT 

 

 
Mellan Björkholmem och Värnkulla syns en bit av den dammvall (dammbyggnad) som dämmer in sjön. 

  
Bro över dämmet med dammluckor som reglerar vattenflödet till den mindre s.k. Qvistbergadammen, nedströms, där kvarn och 
kraftstation fanns förr i tiden. Stensatta kanter från 1910- eller 1920-tal. Här strax intill finns också en registrerad fast fornlämning i form av 
en äldre boplats (numrerad Algutsboda 348:1). 
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Grusvägar, stenmurar och odlingsrösen finns många. Bostadshuset byggdes eller byggdes om på 1940-talet av Torsten 
Ekström, som då flyttade från Källkulla på samma fastighet. Ladugården i skiftesverk är äldre. 

 
Troligen äldre backstuga som byggdes om på 1940-talet. 

  
Grönkulla. 
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Källkulla, baksidan och framsidan. Huset har byggts om, men har vissa originaldelar kvar. 

   
”Uthus” på Källkulla. 

 
Återigen lagas vasstaken på Källkulla i Kårahult, oktober 2013. 
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En byggnad med ytved som väggar och spånklätt tak.  En handgrävd och stensatt brunn döljer sig i ett buskage. 

  
Ett av de hus som byggdes på 1970-talet med vasstak. Idag förfaller ena halvan. Många äldre spår av de 15 backstugorna finns ännu i 
landskapet i form av odlingsrösen. 

  
På denna torpgrund till torpet Stenkulla byggdes på 1970-talet ett nytt hus i annorlunda stil, men där man utbyttjat den befintliga 
stengrunden. I torpet Stenkulla bodde på 1920-talet en familj med 12 barn. Från 1934 var huset obebott, och revs senare. Intill 
finns också resterna av en stenkällare. 
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Ett landskap med odlingsrösen mellan små öppna platser som varit åkrar och ängar. 

  
Vägen ut till udden där fiskevårdsföreingen har brygga och båtplats.  
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