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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. 
 

 

 
Omslagsbild: Den gamla vägen genom Torsjö gamla by har delvis kvar samma sträckning som på 1600-talets mitt. 
Tidigare hamlade träd skvallrar om civilisation och odlingslandskap. 
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TORSJÖ Klass 3 

 
 

 
 

Skogslandets jordbruk: I gamla Totrsjö by finns pår efter ett äldre odlingslandskap med 

odlingsrösen, hamlade träd, flikiga åkrar och ängar och grunder efter hus, källare och försvunna 

gårdar. Spår efter ett 20-tal försvunna torp och backstugor, spår efter tjärdalar, båtsmanstorp 

och tjärfabrik finns också i området liksom den yngre byn med bebyggelse. 
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I Torsjö finns ett 20-tal platser med spår efter försvunna torp eller backstugor. Sju torp 

och åtta tidigare hemman finns kvar med byggnader. Platsen för gamla Torsjö ligger 

vackert i kuperad terräng mellan sjöarna Torsjön och Bastsjön. Här finns idag en kort 

vandringsslinga, 2 kilometer, samt en längre runt båda sjöarna på 7 kilometer. Husen i 

denna del av byn är försvunna, men spår efter de två gårdarna finns i form av låga 

husgrunder, en jordkällarruin och en brunn. Inägomarken här präglas ännu av den tid då 

byn var i drift. Här finns många före detta hamlade träd, dels i en rad utmed vägen, dels 

mer utspridda. Här finns flikiga för detta åkrar och ängar och ett stort antal odlingsrösen. 

Markerna hålls delvis öppna eftersom de ingår i vandringsleden, men är delvis igenväxta. 

Förhistoriska lämningar består av slaggvarpar och bebyggelselämningar efter torp- och 

backstugor. I Torsjö finns också den yngre Torsjö by. 

 

Huvudområdet Torsjö 

Torsjö karaktäriseras idag av att bebyggelsen är utspridd utmed byvägarna, dels i sydvästra 

delen av byn, dels i nordöstra. Markerna är skogbevuxna och kuperade. Flera sjöar och många 

vägar finns i området. Det sägs i bygden att ”Vill man köra vilse ska man köra till Torsjö”1. Allt 

detta ger karaktären av utmark i utkanten av socknen. Ett annat karaktärsdrag är att det finns 

både ett antal bevarade torp och ett antal torplämningar runt om i byn. Vackert beläget mellan 

de två sjöarna Torsjön och Bastsjön finns också spår efter de två gårdarna i gamla Torsjö by. 

Spåren efter ett äldre odlingslandskap är tydliga här. Runt den gamla byn och sjöarna finns en 

kort och en längre vandringsled anordnade, 2 och 7 kilometer. 

 

Registrerade fornlämningar inom området utgörs dels av slaggvarpar 2 dels av mer ”sentida” 

(1800-tal) bebyggelselämningar 3.  Slaggvarparna är troligen medeltida, men kan också vara både 

äldre och yngre. Området har inte undersökts närmare. De bebyggelselämningar som kan 

konstateras vara äldre än 1850 är, efter en lagändring 2014, fornlämningar. En av gårdarna, 

Trinnahult (Torsjö 1:37), ska ha tillhört Linnefors bruk, varför slaggen säkert hör ihop med brukets 

järnhantering. På en av gårdarna (Torsjö 1:35) i byn finns grunden kvar efter en jordkula 4 av 

okänd ålder. En av de registrerade bebyggelselämningarna ligger precis utanför bygränsen i norr 

och består av 13 husgrunder samt spår av odlingslandskap. En annan av bebyggelselämningarna 

                                                 
1 Uppgift Ingrid Lindahl 
2 RAÄ-nummer Vissefjärda 214:1, 194:1 och 215:1 
3 RAÄ-nummer Vissefjärda 192:1, 193:1 och 216:1. Obs Om man vid en närmare undersökning kan hitta belägg för att lämningarna 
är äldre än 1850 så räknas de som fornlämningar. 
4 Jordkula, 7x5 m och 2 m hög. Inre mått 3x2 m, med kallmurade väggar, torvtak och spis i SÖ hörnet. RAÄ-nummer Vissefjärda 220:1 
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är en plats där det finns berättelser om en kvinna som hette Lyck-Maria, som bodde i en jordkula5. 

Hon ska ha vävt, plockat och sålt bär och hade får. Spåren efter de försvunna gårdarna i Gamla 

Torsjö, mellan sjöarna finns inte registrerade i fornlämningsregistret, vilket tyder på att denna 

plats missats i inventeringen. 
 

Bostadshusen till de bevarade åtta gårdarna i både södra och norra delen av byn har idag olika 

karaktär. De flesta ladugårdarna finns kvar, vilket är viktigt för en gårds karaktär och förståelse 

av levnadsvillkor under bondesamhället. De f.d. torpen är ombyggda till sommarstugor. 

Inägorna runt gårdarna bildar öppna ytor i barrskogen. Gamla åkrar och ängar på inägorna har 

hållits öppna. Både kvarvarande och försvunna gårdar och torp beskrivs väl i en av böckerna I 

Dackebygd (1985), med namn på alla de personer som bott här. 

 

 

Kärnområdet Gamla Torsjö by 

Ett av kärnområdena utgörs av den gamla byn. Marken är kuperad och ligger mellan de båda 

sjöarna Torsjön och Bastsjön. Här finns spår efter två gårdar: husgrunder, en källargrund och en 

brunn samt ett odlingslandskap med odlingsrösen, hamlade träd, stenmurar och flikiga åkrar 

och ängar. Flera av de hamlade träden står på rad som en allé utmed vägen. Området är delvis 

röjt, delvis igenväxt. Genom markerna går en liten vandringsled. I utkanten ligger en 

sommarstuga där det tidigare låg ett torp, Nilsalyckans. 
 

                                                 
5 Lyck-Maria hade ärvt sitt smeknamn efter sin far som kallades Lyck Jödden, RAÄ-nummer Vissefjärda 193:1 
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Torsjö (gamla) by 1655. Området känns igen trots att det är nära 400 år mellan kartorna. (Ekudden i 
Torsjön finns kvar, men den vik som gick upp i området har blivit mindre, så att den lilla gölen Lillsjön 
bildats.) 
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På kartan från ca 1940 syns hur byn redan då är övergiven och utan byggnader. 

 
1827 års karta, med dagens väg inlagd ovanpå, som ett smalt svart streck, visar att vägen har delvis samma sträckning, 
särskilt genom den gamla gårdsplanen. Här är vägen också än idag kantad med tidigare hamlade träd. Här syns också 
hur bebyggelsen ligger i Gamla Torsjö, hur många åkrar det är och de många inritade stenrösena (odlingsrösena). 
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Kärnområdet Torsjö (yngre) by 

Det södra kärnområdet utgörs av den yngre byn, främst centrerad till en vägkorsning i sydvästra 

delen av byn. Husen har olika karaktär, en del från sent 1800-tal, en del från 1930-tal. En av 

gårdarna, Torsjö 1:30, kan förknippas med Alrik Hällstrands familj. De bedrev en omfattande 

torghandel på Kalmar torg. De samlade in bär i trakten, förvarade, levererade och sålde en torgdag i 

veckan. En spännande och intressant historik som är exempel på en av alla de immateriella 

kulturarv som finns i bygden. På en annan av gårdarna, Torsjö 1:35, finns resterna efter en jordkula 

som användes som bostad av någon mindre bemedlad familj i slutet av 1800-talet.  

 

 
 

 
1940-talets ekonomiska karta över det södra kärnområdet. 
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Referenser  

Lantmäteriets historiska kartor 
Riksantikvarieämbetets Fornsök 
I Dackebygd: 1985 s 36, 1986 s 95, 1995 s85 
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Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt 

• Traditionellt utformade äldre mangårdsbyggnader samt bostadshus från tidigt 1900-tal 

med bevarad karaktär och ursprungliga byggnadsdelar. Äldre ekonomibyggnader och 

stenkällare samt traditionella trädgårdar.  

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

vägstenar och hamlade träd i vägmiljön. 

• Spår efter äldre människoboningar och odlingslandskap i ödebyn gamla Torsjö by. 

• Både bevarade torp- och backstugemiljöer och lämningar efter ett 20-tal sådana miljöer. 

 

 

 

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) 

• Runt gamla Torsjö finns en naturskön vandringsled. 
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Rekommendationer och förslag till skydd 

• Kärnområdena 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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Vandringsled med olika sorters informationsskyltar. 

 
Vackert kuperat landskap med flera sjöar. 
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Intill kärnområdet Torsjö gamla by finns en sommarstuga. 

 
Tillhörande uthus med utedass. 

 
Bro över kanal mellan Bastsjön och Nabbroviken. 



Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun,  

Vissefjärda socken, 2015-08, rev 2016-04 och 2017-11/SJ  14 TORSJÖ 

 

 
 

 
Rösen, grunder och murar i gamla Torsjö by. 
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Odlingsrösen och tidigare hamlade träd och ett delvis igenväxt landskap. 
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De båda vandringslederna är tydligt skyltade med pilar i två olika färger. 
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