Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun

Bussamåla

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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Klass 3

Skogslandets jordbruk: Äldre samlad gårdsmiljö med representativ uppsättning byggnader. F.d.
Vissefjärda sockens fattiggård med huvudbyggnad, rättarbostad, likbod och tillhörande
ekonomibyggnader. Stenmurar, röjningsrösen, hamlade träd, allé. Äldre åker- och ängsmark, utdikad
mossmark för nyodling. Flera husgrunder, brunnar. Äldre sträckning av landsvägen ännu synlig,
delvis kantad av stenmurar. Milsten. F.d. lanthandel.

Byn Bussamåla ligger utmed landsvägen mellan Vissefjärda och Påryd. Byn omges av ett
småbrutet jordbrukslandskap med oregelbundna åkrar med stenmurar och röjningsrösen,
utdikade mossmarker, ängs- och hagmarker med en stor andel ädellövträd och hamlade träd.
Byn har åtminstone sedan tidigt 1800-tal bestått av två gårdar. En av gårdarna ligger ännu
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kvar på den gamla bytomten och utgör idag en sammanhållen gårdsmiljö med en
karaktäristisk uppsättning av byggnader med anor från 1700- och 1800-talet. Den andra
gården, som efter laga skifte 1838 flyttades till sitt nuvarande läge söder om landsvägen,
lskänktes under 1870-talet till Vissefjärda socken och har tjänat som fattiggård, sedermera
sjukhem och idag vandrarhem. Huvudbyggnaden och de tillhörande jordbruksbyggnaderna ger
en bild av det sena 1800-talets/ tidiga 1900-talets omhändertagande av gamla och fattiga.

Bussamåla är en liten by som ligger på ömse sidor av landsvägen mellan Vissefjärda och Påryd. Vägen
fick sin nuvarande, uträtade sträckning vid mitten av 1950-talet, men den gamla vägsträckningen går
parallellt söder om den nya och kantas av en stenmur. Intill denna väg finns en milsten med
inskriptionen ½ MIL K Sköldebrand 1863 (Raä Vissefjärda 184:1). Vägen mot Ingelsmåla mot söder har
kvar sin äldre sträckning, medan vägen mot Klippingsbo mot sydost delvis har dragits om, liksom
infarten till den norra gården i byn. En mindre väg, parallellt till landsvägen, gick tidigare genom den
gamla byn Bussamåla. Denna vägsträckning kan fortfarande delvis utläsas.
Bynamnet är tidigast omnämnt år 1515, då som ”Bosæmale”. Slutändelsen ”-måla” är släkt med ordet
mål 'mått' som betyder ”avgränsat, uppmätt jordstycke”. Byn har åtminstone sedan tidigt 1800-tal
bestått av två kronoskattegårdar, vilka enligt en kartläggning vid mitten av 1600-talet utgjorde ett
kronohemman1. Alldeles norr om landsvägen ligger den gamla bytomten där tidigare hela byns
bebyggelse låg samlad. Idag finns en gård kvar på platsen. Den andra gården flyttades i samband med
laga skifte till en plats söder om landsvägen. Under tidigt 1900-tal avstyckades en tomt intill landsvägen
lite längre österut. Här drevs affärsverksamhet från omkring 1930-talet till mitten av 1960-talet. Det f.d.
affärshuset/bostadshuset, en f.d. packbod och ytterligare ett uthus finns kvar på fastigheten.2
I området kring gamla bytomten och utmed vägarna i området finns flera husgrunder som markerar
byggnader och andra boställen som funnits i byn. I ett kuperat lövskogslandksap norr om byn finns
lämningar efter en smedja och lite längre norrut finns lämningar efter en kvarndamm. Det gamla
kvarnhuset är flyttat och uppfört på den norra gården. Längre västerut utmed den gamla byvägen låg
tidigare ett s.k. undantag. Vid platsen finns ännu träd bevarade från ängsfruktodling. Strax öster om byn
låg ”Stiftabacken”, där det tidigare fanns ett par bostadshus samt en byggnad som fungerade som
sjukstuga t.o.m. 1900-talets första hälft. Mossmarken nordväst om byn benämns ”Gökamaggamossen”
efter en kvinna kallad ”Gökamaggan” som bodde i ett litet hus intill den gamla vägen mot Fiddekulla där
hon bedrev servering. Husets grundstenar finns ännu kvar. Det ska även ha funnits en kvarn i skogen
norr om byn. Kvarnhuset är flyttat och uppfört på den norra gården.

1

Med Kronohemman avses fastighet ägd av Kronan, men som brukades av en enskild person med åborätt. Enligt uppgift ska
gården dock tidigt ha varit självägd.
2 Det f.d. affärshuset sägs ha flyttats från en grannby omkring 1910. Den siste som drev affären var Anna Karlsson.
Affärsrörelsen lades ned omkring 1965.
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Norr och öster om byn finns mossmarker som dikades ur och nyodlades under 1800-talet. Marken
odlades ännu fram vid mitten av 1900-talet och har därefter hävdats genom betesdrift.
Byn har ett geografiskt högt läge och sedan 1930-talet fram till 1960-talet fanns det därför ett
bevakningstorn i byn avsett för brandbevakning. Strax nordväst om den norra gården finns en agrar
lämning i form av fossil åkermark och ett tjugotal röjningsrösen (Raä Vissefjärda 187:1). När marken för
första gången varit odlad har inte daterats.

Kärnområde Bussamåla
Kärnområdet omfattar bykärnan med de två gårdarna, den f.d. affären och de närmaste inägorna. Byns
bebyggelse omges av ett varierat, lövträdsbevuxet, delvis öppet landskap. Äldre, ännu stenbunden
åkermark återfinns nordost-sydost om den gamla bytomten och kan till form och utbredning till viss del
hänföras åtminstone till 1600-talets mitt. I omgivningarna finns även ädellövskog med inslag av bok, ek,
avenbok och hassel. Stora solitärer, röjningsrösen, stenmurar och hamlade träd återfinns i landskapet.
Den norra gården (Bussamåla 1:2/1:4) ligger kvar på den gamla bytomten där de båda gårdarna låg
samlade fram till 1800-talets mitt.3 En mängd grundstenar i området berättar om de många byggnader
som funnits i omgivningarna.4 Dagens samlade gårdsmiljö har en representativ uppsättning av
byggnader från 1700- och 1800-talet. En magasinbyggnad (1700-tal) med vällingklocka kan hänföras till
1838 års karta och mangårdsbyggnaden (1857), en tidstypisk parstuga, är uppförd i samma läge som ett
tidigare bostadshus. På gården finns två ladugårdar i skiftesverksteknik, varav en har en tillbyggnad från
1860-talet, medan den andra sannolikt är av äldre datum. Till gården hör även en stenkällare och ett
äldre kvarnhus som flyttat från ett kvarnställe i byn.5
Söder om vägen ligger den gård (Bussamåla 1:6/1:3) som under 1870-talet skänktes av de dåvarande
ägarna till Vissefjärda församling med föreskrift att användas för fattig- och åldringsvård. Gården blev
Vissefjärda sockens fattiggård. Anläggningen fungerade som en självhushållande bondgård, där
fattighjonen fick arbeta i jordbruket. Därför hör en rad ekonomibyggnader samt fruktträdgård till
anläggningen. Fattiggården, senare ålderdomshem, drevs fram till 1960 och fastigheten har därefter
använts som vårdhem, flyktingboende och idag vandrarhem. Idag finns huvudbyggnaden (1906), en f.d.
rättarbostad (1878), ladugården (1878), svinhus (början 1900-talet), likkällare (1870-tal) och en
terapipaviljong (1969). Byggnaderna omges av en stor trädgård som avgränsas mot den gamla
landsvägen med stenmurar och en rad höga träd. Anläggningen i sin helhet utgör en representant för en
3

Enligt beskrivningen som upprättades vid laga skifte 1838 blev båda gårdarna utflyttningsskyldiga, men det var bara den ena
som kom att flyttas (Bussamåla 1:6).
4 Enligt kartbeskrivningen fanns det på den ena av de två gårdarna ett större bostadshus med panelklädda, rödmålade fasader
och oljefärgsmålade dörrar och fönster invändigt. Ett mindre bostadshus, samt loge, bod, lada, stall, brännhus, källare och
smedja.
5 Bilder på gardens byggnader saknas I denna områdesbeskrivning, enligt önskemål från fastighetens ägare. Bilder av gårdens
byggnader från inventeringstillfället förvaras i Kalmar läns museums arkiv.
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epok i åldringsvårdens långa historia och berättar om självhushållningens dagar.
FAKTARUTA: Vissefjärda sockens fattiggård
Gården sänktes av de dåvarande ägarna Nils Israelsson och hans hustru till Vissefjärda församling
omkring 1870 med föreskrift att användas för fattig- och åldringsvård. Gården blev under 1870-talet
Vissefjärda sockens fattiggård. Fattiggårdarna blev vanliga under 1800-talets senare hälft. De hade
vanligen en mer uppordnad verksamhet än vad de små fattighusen tidigare kunnat erbjuda. På
fattiggården fanns en föreståndare, sovsalar, ordningsregler och arbetsuppgifter. Till fattiggården hörde
ett jordbruk, vilket gjorde den i princip självförsörjande. Nu handlade det inte längre om att hysa de
fattiga och gamla, utan att fostra och läras att arbeta. Här hamnade de människor som av olika
anledningar inte kunde försörja sig själva, allt från gamla, ofärdiga, barn och ej arbetsföra. En bit in på
1900-talet bytte ofta fattiggården benämning till ålderdomshem.
Det fanns troligen en äldre mangårdsbyggnad på gården i Bussamåla då församlingen övertog den och
möjligen användes den för boende under de första åren. År 1878 uppfördes en ladugård och ett
bostadshus åt rättaren som ansvarade för jordbruket, senare även ett svinhus. År 1906 uppfördes den
nuvarande huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden omgavs av en stor trädgård med planteringar, fruktträd
och promenadstigar. Fram till omkring 1950-talet sköttes jordbruket av en rättare. Därefter drevs
jordbruket av en arrendator fram till 1970-talet. Den siste rättaren som bodde och brukade gården hette
Nilsson. Omkring 1930-talet överfördes såväl ansvaret för åldringsvården som fastigheten till Vissefjärda
kommun och i samband med kommunsammanslagningen 1972 till Emmaboda kommun. Bussamåla
användes som ålderdomshem fram till 1960 då ett nytt sådant byggdes inne i Vissefjärda samhälle.
I början av 1960-talet blev anläggningen istället vårdanstalt för förståndshandikappade män, allmänt
kallade ”pojkarna”. I samband med detta byggdes huset till och 1969 uppfördes en ny byggnad, kallat
Annexet för terapilokaler. Vårdhemmet stängdes omkring 1987 och fastigheten fungerade under några
år i början av 1990-talet som flyktingförläggning. Omkring 1998 avstyckades och såldes byggnaderna,
medan markerna ännu ägs av kommunen. Samma år startades vandrahemsverksamhet i ”Annexet”. I
den gamla fattighusbyggnaden inryms idag en inomhusbana för paintball.

Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt







Anläggningen f.d. Vissefjärda sockens fattiggård med en kombinerad institutionell och
gårdskaraktär, Bussamåla 1:6.
Mangårdsbyggnad från 1850-tal och äldre ekonomibyggnader med bevarad karaktär och äldre
byggnadsdelar, Bussamåla 1:2.
Kvarvarande husgrunder efter tidigare bebyggelse.
Gamla landsvägens sträckning och utformning med milsten, stenmur och höga träd.
Äldre byvägars sträckningar.
Den öppna marken centralt i byn, med stenmurar och röjningsrösen.
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Ålderdomlig, stenbunden ängs- och åkermark i byns norra del.
Ädellövskog. Ängsfruktodling. Hamlade träd.

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,
stenmurer och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Det innebär att de inte får tas
bort eller skadas. (MB, 7 kap)

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
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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.
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.

Referenser
Lantmäteriets historiska kartor
Riksantikvarieämbetets Fornsök
Kalmar läns topografiska arkiv
Eivergård, Mikael, Maria Andersson & Veronica Olofsson, 2012, På anstalt – andra minnen av det
moderna. Jamtli Förlag, Östersund.
Artiklar ur Dackebygd, Vissefjärda hembygdsförening.
Ferm, Olle, Sigurd Rahmqvist & Lars Thor, 1987, Småland: 1 Möre, Det medeltida Sverige.
Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Sveriges bebyggelse.
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Utsnitt från 1655 års karta över Bussamåla. Den gamla hustomten markerar med en stiliserad hussymbol. Öster om
hustomten ses åkermarken, vilken till formen kan avläsas på 1838 års karta och än idag.

Karta över Bussamåla vid laga skifte 1839. Byns två gårdar låg då ännu tätt intill varandra på den gamla hustomten.
Ytterligare åkermark har tagits i bruk. Dagens vägar är inlagda med svarta streck och dagens byggnader med röda
markeringar.
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Den nya landsvägen skär rakt igenom byn. Mitt i bilden ses den gamla vägsträckningen som gick strax söder om den
nuvarande.

På den norra sidan om vägskälet mot vandrarhemmet ligger en hög stenmur, vars funktion är oklar.
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Infarten till Bussamåla från vägen mot Klippingsbo. I förgrunden ses den f.d. affären, Bussamåla 1:5.

Vägskälet vid den f.d. fattiggården, Bussamåla 1:6, där den gamla landsvägens sträckning viker av mot vänster och vägen mot
Ingelsmåla mot höger.
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Intill den gamla landsvägen står en milsten.

Förbi den f.d. fattiggården kantas den gamla landsvägen av
en stenmur och höga alléträd.

Del av den äldre, stenbundna åkermark som återfinns i byns norra del och som åtminstone kan föras tillbaka till 1600-talet.
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En av alla de fragment av husgrunder som finns på byns
marker. Här låg en sjukstuga. Huset fanns kvar fram på 1960talet.

På fastigheten Bussamåla 1:5 låg byns affär fram till mitten
av 1960-talet. Affären var en av de sista i de omkringliggande
byarna. Till vänster ses ”packboden”.

Den f.d. fattiggården, senare ålderdomshem, var i drift fram
till 1960. Paviljongen till vänster uppfördes 1969 då
anläggningen var ett vårdhem. Därefter har den under en
period använts som flyktingförläggning och idag vandrarhem.

Den stora vinkelformade ladugården är uppförd 1878. I
bakgrunden skymtar svinhuset.

Det lilla bostadshuset från 1878 ligger intill huvudbyggnaden
och var ursprungligen bostad åt rättaren som ansvarade för
fattiggårdens jordbruk.

Huvudbyggnaden från 1906 med tillbyggnad från 1960-talet. I
förgrunden ses gårdens källare.
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