Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun

Lidahult

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 bråtugn 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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Huvudområdet
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Klass 3

Skogslandets jordbruk: Exempel på att kommunen köpte in en bondgård som användes
som ”fattiggård” och de gamla skulle själva sköta jordbruket. Efter fattiggården brukades
jorden av arrendatorer och sedan av ridskola. Detta ger lång kontinuitet i användandet av
de öppna inägomarkerna. Lidahults naturreservat, en äng med ängslada. Del av kyrkvägen.
Vilhelm Moberg: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det
i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia.
Övriga berättelser: Carl Alfred Adolfsson, i folkmun kallad Bellman, bodde här och blev vida
berömd för sin näverslöjd.

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun,
Algutsboda socken 2016-03-10/SJ

3

LIDAHULT

Beskrivning
Den gamla arrendatorsbostaden (Lidahult 1:4) står öde och tomten förfallen. Huset uppfördes
troligen på 1910-talet. Till denna tomt hör staket med stenstolpar, hamlade träd, trädgård och
fruktträd, allt idag förfallet och i behov av underhåll. Den äldre mangårdsbyggnaden, som var
fattiggården, finns ej kvar, men stenstolparna som var staket runt tomten och fruktträd
skvallrar om försvunnen bebyggelse (Lidahult 1:4). Gamla kyrkvägen passerar gården. Här bars
de döda den 6 km långa vägen till kyrkan under en tid då ingen kostade på fattighjonen
hästskjuts. Sopanläggningen är nedlagd, men ridskolan är aktiv och använder stall och
betesmarker. Ridhästarna håller markerna öppna.
På södra sidan Örsjövägen ligger ett litet naturreservat bestående av en hävdad äng med en
välbevarad timrad ängslada.

Kärnområdet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från cirka 1940.

Historik
Från början av 1800-talet brukades gården av samma familj; Lantbrukarparet Johan Persson
och hans hustru Catarina. De överlät gården till en dotter med måg 1816, och bodde kvar på
undantag. (Detta hus finns inte kvar idag, men fruktträd). 1871 köptes gården in av
Algutsboda kommun och gjordes om till ”fattiggård”. Det var meningen att de boende skull
driva gården under en föreståndares ledning, och på så sätt arbeta för sin egen försörjning.
Det finns mycket att säga om alla människoöden under denna epok. Vilhelm Moberg som
besökte Lidahult många gånger berördes starkt, och Lidahults fattiggård blev ett
återkommande motiv i hans författarskap 1 Mobergs gudmor Augusta Nyström var
föreståndare här tillsammans med sin man, fd soldaten Johan Amandus Nyström. Efter ny
lagstiftning 1918 övergick fattiggården till att bli ålderdomshem. Från 1870-talet till och med
ca 1930 drev Frans Elof Svensson, Blind-Elof, butik i Lidahult. Han var fd rallare som blivit blind
efter ensprängolycka 1878. Han gick även runt och sålde varor från kärra, t ex på markander.
1932 byggdes ett nytt ålderdomshem i kyrkbyn, och Lidahult blev tomt. En period bodde de sk
AK-arbetarna här (arbetslöshetskommissionen) som byggde vägen till Örsjö. Efter AKarbetarna hyrdes huset av en ensam man, Carl Alfred Adolfsson, i folkmun kallad Bellman. Han
kunde med sina ovanligt stora händer tillverka näverslöjd med stor skicklighet. Han blev vida

1

Jungrfru Maria, publicerad i Social-Demokraten 1923, Mans kvinna samt i Vårplöjning och andra berättelser,
1990. Ur En tur i Algutsboda, Vilhelm Mobergs hemsocken, Brit Uppman, 1998.
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berömd. Landshövdingen i Kronobergs län, August Beskow, hade fått upp ögonen för hans
alster, och kom på besök i huset för att handla, och biskopen i Växjö, Yngve Brillioth, besökte
också Carl Alfred i Lidahult vid ett par tillfällen för att utöka sin samling av näverslöjd.2 I
bygden idag finns fortfarande ett och annat föremål stämplat CA Adolfsson Näverslöjd.
Efter Adolfssons tid revs den gamla mangårdsbyggnaden. I stället användes det andra stora
bostadshuset som arrendatorsbostad på gården. Det hade byggts 1910-12 som
personalbostad på gården. Albert Pettersson var den siste brukaren, som bodde kvar i detta
hus, till sin död 2004. Moberg hade ett intresse i platsen och besökte både Carl Alfred och sen
Albert. Carl Alfred och Moberg kände varandra sedan ungdomen, då de hade huggit skog
tillsammans en vinter, då de bodde tillsammans i torpet i Getasjö.
I början av 1970-talet uppstod brist på plats för kommunens avfall. 1974 gjorde kommunen an
ansökan till länsstyrelsen om att få anlägga en ny deponi i Lidahult, vilket också godkändes. En
ny väg över åkern anlades. Anläggningen var i drift fram till 2001 då man slutade ta emot nytt
avfall, och denna epok i Lidahults historia var till ända.
2002 flyttade ridskolan från Greveshult och hit. 3 Man kan säga att Lidahult har en ovanligt
växlande historia! En historia som handlar om människornas levnadsvillkor och hur en
kommun tar gemensamt ansvar för dem.

Litteratur
Vilhelm Moberg och Lidahult, sid 13, Algutsboda sockenbok nr XII (2003)
Torp- och backstugebebyggelse i Lidahult, sid 364, Algutsboda sockenbok nr V (1981)
Lidahult-en gård med olika roller, sid 319, Algutsboda sockenbok nr XV (2010)

2

Ur Algutsboda sockenbok nr XV (2010), sid 319 ff.
Klubben grundades 1964 och hette då Eriksmåla Ponnyklubb, senare Eriksmåla Ridklubb. Bertil Aronsson drev
ridskolan fram till 1988 då ridklubben tog över ridskoleverksamheten. Från Greveshult flyttade ridskolan i maj
2002, och i december 2002 kunde man börja komma tillrätta i Lidahult. http://www1.idrottonline.se/EriksmalaRKRidsport/Ridskolan/Historik/
3
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Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt






Den gamla arrendatorsbostaden, med ladugård och trädgård med fruktträd
och stenstolpar.
De öppna åker- och betesmarkerna samt hamlade träd på inägorna.
Stenmurar, stenrösen och stenstolpar i detta område (varav en del på den
gamla fattiggårdens tomt).
Den gamla vägsträckningen, fd kyrkvägen till Algutsboda, med stenstolpar,
hamlade träd.
Ängen med ängsladan.

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 §).
Odlingslandskapet kring Lidahult är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Emmaboda kommun”,
framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län 1995.
Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar,
odlingsrösen, stenmurer 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
















Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt
särskilt värdefullt 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, såtillvida 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.
Tidigare hamlade träd bör hamlas regelbundet.
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.
Arrendatorsbostaden bör restaureras kulturhistoriskt.
Det vore önskvärt med någon form av information på plats för besökare, om
kopplingen mellan ängen och gården, om ängslador i kommunen, om den gamla
kyrkvägen och om fattigvårdens utveckling.
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Ridskolans hästar håller inägorna öppna, men tomten närmast arrendatorsbostaden har växt igen. Vissa strukturer från den
gamla trädgården skymtar, tex en rad med fruktträd. (Lidahult 1:4)

Grusvägen från den sk Örsjövägen drogs troligen på 1930-talet. Den går vinkelrätt mot den gamla kyrkvägen. Stenstolparna
markerar tomten till arrendatorsbostaden.
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Arrendatorsbostaden med stenstolpar (fd staket) och hamlade träd.

Den gamla kyrkvägen med stenstolpar. Till höger fruktträd på tomten till den gamla huvudbyggnaden.
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Arrendatorsbostaden, stall med mera samt ridhuset, som markerar en ny epok i Lidahults historia.

En bit av den äldre ladugården finns kvar, sedan har den byggts till i olika omgångar.
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I Lidahults naturreservat finns en ängslada och en hävdad äng.
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