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INLEDNING
På Blekinges landsbygd finns betydande rester av en byggnadskultur
som var örhärskande på 1700- och 1800-talet. Under sommaren
1974lät byggnadsnämnden i Ronneby utf'ora en kartläggning av de
mest våilbevarade byggnaderna från denna tid. Tyngdpunkten kom
att ligga på de många mangårdsbyggnader av s k framkammar-
stugetyp men även andra byggnader och hustyper uppmärksamma-
des. Undersökningen initierades av stadsarkitektkontoret p g a att
allt fler av dessa byggnader numera blir öremål ftir om- och till-
byggnader, som i och ör sig kan vara angelägna, men som ofta
starkt f'orvanskar den ursprungliga stilen. Det kan gälla ftirbättring-
ar av husens utrymme, sanitära standard eller isolering, men de mate-
rial och färger som den moderna byggmaterialindustrin marknads-
for - ofta alltör oprövade - är såillan anpassade till äldre hus och re-
sultatet blir ofta ftirödande. Detta gör behovet av rådgivning stort.
Det behöver kanske inte sägas att vi som arbetat med undersökning-
en under tiden också blivit alltmer imponerade av den fina ftirening
som dessa hus uppvisar mellan god funktion, vackert utseende samt
fin konstruktiv och ekonomisk teknik. Det är inte så mycket det goda
hantverket utan snarare intrycket av en synnerligen genomf'ord och
allmän vardagsarkitektur - en slags slutpunkt i timmerbyggandets
konst - som ger denna känsla. Vissa enhetliga grundformer som
direkt utgår från den tillgängliga materialens ftjrutsättningar (I/2-
timmer i väggar, relativt smäckra virken i bjälklag och tak) har varie-
rats efter de olika behoven på ett till synes alldeles naturligt Sätt. Des-
sa hus berättar därör ör oss mycket om villkoren lor de människor
som byggde och nyttjade dem. Ä andra sidan är dessa hus i allmän-

het så rejäla till sina mått och sin konstruktion, att de nästan alltid går
att anpassa till nutida behov om man bara ansluter till de ursprung-
liga materialen och formerna.

Det är vår ftirhoppning att den här boken skall bidra till att denna
byggnadskultur skall bevaras genom att husen på ett skonsamt sätt
ftirändras till att passa nutida boendeformer. Vi är övertygade om att
det är en såväl kulturellt som ekonomiskt angelägen målsättning. Här
måste också betonad de stora begränsningarna i undersökningens
syfte. Det är ej fråga om något inventering av all kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse i kommunen. Således har foljande kategorier ej
medtagits:

l. Objekt av riks- eller länsintresse som redovisas av expertis i sam-
band med den Fysiska Riksplaneringen och där byggnadsmin-
nesörklaring kan vara aktuell. Möllerydsstugan har dock med-
tagits p g. av att den är unik (se sid. 1l).

2. Samhällenas bebyggelse, som lämpligen inventeras i samband
med planering av dessa.

3. Bymiljöer eller grupper av hus som måste studeras bara bebyg-
gelsen är intressant utan odling eller andra kulturfiireteelser sam-
spelar.

Man bör kanske också här peka på det faktum att de mest välbeva-
rade byggnaderna inte så ofta hittas i de rikaste odlingsbygderna utan
snarast i gränstrakterna mot skogsbygd. Detta beror givetvis på att
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de ekonomiska örutsättningarna ftir om- och nybyggnader under ti-
digare skeden varit bättre i de mer utpräglade jordbruksområdena.

Dåir finns dock många fina bymiljöer m m kvar även om de enskilda
byggnaderna örnyats.

Undersökningen har tilgått så att vi efter en del litteraturstudier (bl a
Sigurd Erixon "Den blekingska lantbefolkningens byggnadskultur"
1939) giorde upp ett program och helt enkelt åkte alla körbara väar i
kommunen enligt topografiska kartan och därvid noterade och foto-
graferade de objekt som synbarligen var av intresse' Särskilt värde-
fullt borde det vara om de byggnader som tidigare dokumenterats
t ex i Sigurd Erixons arbete kunde studeras. Följande hustyper skulle

enligt programmet observeras:

1. Ryggåsstugor (backstugor)
2. Enkelstugor (enkammarstugor)
3. Framkammarstugor
4. Parstugor
5. "Bredbyggningar" med sexdelad plan
6. Uthus i skiftesverk och med halmtak
7. Stenladugardar

Det kriterium som skulle tillmätas största vikten var graden av ur-
sprunglighet och gott skick hos byggnaden. På så vis noterades 178

objekt och av dessa valdes 72 ut ftir fortsatt studium och presenta-

tion. Ägarna intervjuades enligt ett uppgjort formulär och en enkel
planskiss upprättades i de flesta fall. Fältarbetet utfordes under som-

maren 1974 av teknolog Per Nilsson och ingenjör Claes Arthursson
under Per Nilssons ledning. Vissa samråd med landsantikvarie Anne-
Beate Jonsson om uppläggningen och redovisningen av arbetet har
också skett. Vi vill dock betona att arbetet tillkommit med mycket
små ekonomiska och tidsmässiga resurser och under intrycket av att
en dokumentation brådskade, varftir kravet på vetenskaplighet och
fullständighet skjutits i bakgrunden. Syftet har i stället varit att ge-

nom en enkel bilderbok öka intresset hos allmänhet och ägarna ftir
att bevara dessa byggnader och att iaktta varsamhet vid om- och till-
byggnader.

Vi vill å byggnadsnämndens vägnar tacka alla medverkande och sär-

skilt fastighetsägarna som välvilligt låtit oss komma in i gårdar och
hus.

Ronneby i augusti 1977

Paolo Voghera Per Nilsson
Stadsarkitekt Arkitekt
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REGISTER
över inventerade objekt

Objekt Fastighetsbeteckning Socken sid.
nrnt

36 Tanrp2:26
37 Hässeldalenl:29(Kroksjötäppet)
38 Hejan l:4
39 Hejan l:5 m fl
40 Hejan l:20
4l Hålabäck l:3
42 Gummagölsmåla l:3
43 Belganet l:6
44 Belganet2:9(Södergarden)
45 Västra Hallen l:7
46 ötietrutt t:: t
47 öSetrult 3r Z
48 Ebbamåla 1:6
49 Ulvasjömåla l:3
50 Siggamäa 1:3, 1:4
51 Siggamåla l:14
52 Västra Hallen l:2
53 Västra Hallen l:3
54 TJurkhult 3:7
55 Vermanshult l:3,1:4
56 Vermanshult l:5
57 Aborrmå,la l:15
58 Västra Kroken 2:2
59 Gökadal l:7
60 Skallavrak l:17
6l Stockholm 1:5
62 Kåraryd l:3
63 Ekeby l:8
64 Kåraryd l:4
65 SödraLanggöl 1:3, l:5
66 Kroksjömäa l:2
67 östraHult l:8
68 Hjortseryd l:2
69 Repemåla l:l
70 Spikahult l:ll
7l Spikahult l;4
72 Spikahult l:2
73 Möljeryd(Hjiilmaregarden)
74 Makrilla l:2
75 Kolshult 3
76 Pålsmåla l:3
77 Räntemåla l:23
78 Bråten l:3
79 Makrilla l:17

Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Backaryd
ötjetrutt
öSetrutt
ötletrutt
ötletrutt
Backaryd
öSetrutt
öSetrutt
öSetrutt
öSetrutt
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Backaryd
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Ronneby
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda

4l
42

Objekt Fastighetsbeteckning Socken sid.
nrnr

I Hjiihnsa 3:4 (Turagården)
2 Saxemara l:15
3 Saxemara 1:12
4 Saxemara l:96
5 Torneryd 2:6
6 Trolleboda l:47
7 Spjåilkö
8 Yieryd227
9 Sonekulla 3:8

l0 Biskopsmåla l:16
l1 Väby l5:2 (Väby cård)
12 Björstorp l:8
13 Flakaryd 2:l
14 Pagelsborg 1:6
15 Pagelsborg
16 Torp 14:5
l7 Mörtjuk 8:4
18 Mörtjuk 4:l
19 Hakarp22
20 Skarup l:3 (Skarups eard)
2l Ettebro 2:13
2l Ettebro 2:13
2l Ettebro 2:13
22 Lilla Silpinge 2:2
23 Stora Silpinge 6:10
24 Stora Silpinge 5:17
25 Stora Silpinge 4:9 (Kilegarden)
26 Lilla Silpinge 3:2
27 Näs l:3
28 Rödby 5r2
29 Rödby 3:4 B
30 Rödby 1:38 (Skogsgården)
3l Svenstorp 5:l
32 VästraRyd l:2(Södergarden)
33 Tararp 4;4 och 5:2 (Karlsagården)
34 Tararp 4:4 och 5:2 (Karlsagården)
35 Tararp 5:4

Bräkne-Hoby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Briikne-Hoby
Briikne-Hoby
Bräkne-Hoby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Briikne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Briikne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby

66

27 54

28
29

30
3l

43
44

70

45
46

47

67
32

68
l8
33
34
69

48
35

36
37

38

7t

49

40
39 72

50
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Objekt Fastighetsbeteckning
nr

Socken l0sid.
nr

Objekt Fastighetsbeteckning
nr

Socken sid.
nr

80 Göljahult I :18 (Täcksgården)

81 Göljahult l:26
82 Fornanäs l:15
83 Anglemåla l:8
84 Oxlaby I
85 Göholms gård
86 Göholm 1:l (Göhokns eård)
87 Korsanäs l:59
88 Korsanäs l:24
89 Millegarne 2:6
90 Kuggeboda 3:28
9l Fiillö l:7
92 Fiillö 3:l
93 Fåillö 2:4
94 Fåillö 2:18
95 Ryd l:3,1:4
96 Ymarum l5:l
97 Kartorp 5:7
98 Rolstorp l0:l
99 Yxnarum l0:4

100 Listerby 2:2
l0l Yxnarum 3:9
102 Rolstorp l:5
103 Stenaby l:14
104 Kuggeboda 3:48
105 Gärestad 4:3
106 Fågelsång l:3
107 Levalunda4:11
108 Hattatorp6:2(Skomakarstugan)
109 Gröningegarden 7:2
ll0 Boahaga l:5
lll Skuremåla l:l
ll2 Björketorp l:2
I l3 Mölleryd 3:1 (Möllerydsstugan)
l14 Johannishus l:2
l15 Edestad4:15
l16 Johannishus l:2
ll7 Binga 2:5
I 18 Listerby 4:2
119 Johannishus l:2
l2O Stegeryd l:2 (Wambåsa 1:4)
l2l Johannishus 1:l
122 LillaWambåsa
123 Lilla Wambåsa

124 Tromtösunda 7:l
125 Esketorp 9:l
126 Tromtösunda 2:13
127 Tromtösunda 3:2
128 Tromtö l:2
129 Hjortsberga 3:l
130 Johannishus l:2
131 Ästorp
132 Johannishus l:2
133 Liatorp 3:l I
134 Boahaga l:7
135 Boahaga2:2,2:5
136 Mölleryd l:3
137 Mölleryd 2:1
138 Kalleberga 7:5 (Kommungarden)
139 Gärestad 3:l I (Giirestadshult)
140 Pentseryd l:2
l4l Pentseryd l:9
142 Bokön l:l
143 Bokön l:14
144 Bokön l:15
145 Kartaby 4:l
146 öwe Ettebro 4:12
147 Skarup 7:l
148 Skiirvgöl l:5
149 Hasselstad 2:3
150 Ettebro 2:3
151 Ettebro 2:10
152 Kartaby l:10
153 Fröjdadal l:4
154 Skörgöl l:13 (Solviksgarden)
155 Skåirvgöl l:23
156 Kartaby l:2
157 Bussemåla l:l
158 Droppemåla l:86
159 Kalleberga l:62
160 Kallinge l:22
16l Svarthövdaryd l:9
162 Svarthövdaryd l:3
163 Fundersmåla l:3
164 Siggamåla l:5
165 Siggamåla l:4
166 Svarthövdaryd l:34
167 Siggamåla 1:6

Eringsboda
Eringsboda
Ronneby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Listerby
Edestad
Edestad
Edestad
Edestad
Edestad
Edestad
Edestad
Listerby
Hjortsberga
Hjortsberga
Edestad
Hjortsberga
Edestad
Listerby
Hjortsberga
Förkiirla
Hjortsberga
Förkiirla
Förkiirla

Förkärla
Förkärla
Förkiirla
Förkiirla
Förkåirla
Hjortsberga
Hjortsberga
Förkärla
Förkärla
Hjortsberga
Edestad
Edestad
Hjortsberga
Hjortsberga
Ronneby
Edestad
Kallinge
Kallinge
Kallinge
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Backaryd
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Ronneby
Kallinge
Kallinge
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda

5l
52

22

t4

t9

l5

t6

20

60
58

55

56

6l

62

24

25

57

63
t1

6
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64



Objekt Fastighetsbeteckning Socken sid.
nrff

168
r69
170
t7l
172
t73
t74
175
176
l7'l
178

Totasjö 1:2
Totasjö l:4
Totasjö l:5,127
Gunseryd lr5
Ulfsmäa l:5
GäddegöI4:13
GäddegöI5:5
GäddegöI5:3
Eringsboda Norra l: I I
EringsbodaNorra l:159
WambåsaHengård

Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Eringsboda
Förkåirla

26

65
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MOIL ERYD 3: I

Hj ortsberga
Ägare: Hans Wilhelm Wachtmeister

Ilö3'loftsstuga från 1lOO-talet enl. innehavaren.
Denna typ av hus var vanlig i Blekinge und.er
16- och 1l0O ta1et, före d.et att framkammarstugan
blev vanlig.
Byggnad.en består av en 1åg ryggåsstuga i mitten
fl-ankerad av två loft i två våningar. Hus-
typen förekom även med end-ast en loftbyggnad-.
Mittd.elen var det egentliga bostadsrummet med-
spis, med.an loften använd-es för förvaring och
ibland. som gästrum.
Möllerydsstugan är den end.a kvarvarand.e med två
loft, sorn ligger kvar på sin ursprungliga plats.

v
C .!F

E

ta

Byqqnadsminnesförklarad år 1917.

$ffi
F
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ENKELSTUGAN
På mindre bondgåradar och torp var enkelstugan den vanligaste formen liir
bostadshuset.

Huset var i regel mycket lågt ör att lätt kunna värmas upp. De senare en-
kelstugorna uppvisar emellertid varierande höjder, den extremt låga, en vå-
ning och l3/4 våtrirne.

Byggnaden är uppdelad i två delar, stugan och intilliggande kammare med
fiirstuga. Stugan utgör oftast den större delen. I de äldsta formerna var
stugan husets bostadsdel diir man lagade mat, sov och arbetade. Med tiden
flyttades matlagningen över till kammaren, som därmed hade blivit kök.
Den låga enkelstugan iir i dag en sällsynthet och bör bevaras och skötas
med varsamhet.

w Ir IL\

'å)r wz

FORST

STU GA

KöK

FöRS

STUGA
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Obj. nr 99

YXNARUM IO:4
Listerby
Ägare I Anna Björkeman

Enkelstuga från mitten av lBOO-talet
Byggnad-sstommen består av liggande timmer inklädd
med. locklistpanel.
Huset är målat rned- fal-u--röd-färg och snickerier med
vit oljefärg
Taket är täckt med. torv.

KOK

PLAN 1

v

^.

l4



HATTATORP 622

Ede stad
Ägare: Hans Danielsson

Enkammarstuga byggd omkr. 1J6O enl. ägaren.Kammaren
i- husets östra del har blivit tillbyggd senare.
Byggnadsstommen består av 1_iggande timmer inklädd
med locklistpanel.
Huset är målat rned. falu-rödfärg och snickerier med.
vit oljefärg.

KOK

 
PLAN 1

Obj. nr 108
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Obj. nr 114

JOHANNISHUS l: 2

Hj ortsberga
Ägare: Erik Persson

Enkammarstuga byggd., ned stomme av liggande timmer in-
klädd med lockl-istpanel.
Huset är målat med falu-röd.färg och snickerier med

vit oljefärg.
Taket är täckt med torv.

KOK

PLAN 1
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Obj. nr 160

KATLINGE IZ22

Kallinge
Ägare: Ronneby kommun

Enkammarstuga. byggd omkr. 1840. Flera till-och ombygg-
nad.er är gjorda omkr. 1900.
Byggnad.sstommen består av liggand.e ti-mmer inkläd.d. med.

locklistpanel.
Huset är må1at med. falu-rödfärg och snickerier med
vit oljefärg.

<ör<

^
PLAN 1
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Obj. nr l7

MÖRTJUK 7zl ( Numera r'1ört juk B:4 )

Bräkne -Hoby
Ägare: Lars-Erik And-reasson

Enkammarstuga byggd omkr. 1850.
Byggnad.sstommen består av liggand-e timmer inkläd.d med
locklistpanel.
Huset är målat med falu-rödfärg och snickeri-er med.
vit oljefärg.

v

KOK

PLAN 1

'r,r\ <FqF\
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TITTIT
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€

t8

PLAN 2



Obj. nr 106

FAGETSANG I: 3
Ed.e stad
Ägare: Otto Svensson

Enkammarstuga byggd undr slutet av .l/OO-talet enl.
agaren.
Byggnad.sstommen består av liggand.e timmer inkl_ädd
med locklistpanel.
Huset är målat med falu-rödfärg och snickerier medvit oljefärg.

A

PLAN 1

PLAN Z
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Obj. nr 124

TROMTÖSUNDA 721

tr'örkärl-a
Ägare: Åtce lindett

Enkel-stuga byggd omkr.lBOO en1. ägaren.
Byggnadsstomrnen består av liggande timmer som är in=
kläd.d" med. locklistPaneJ-.
Huset är målat med. falu-röd-färg och snickerier rned

vit oljefärg.

PLAN I

v

KOK

20

PLAN 2



FRAMKAMMARSTUGAN
Då man ville skaffa sig ett extra rum till bostadshuset byggde man till en
stocklängd vid den gavel varemot stugan låg. Detta nya rum kallades lor
framkammare och har fått ge namn åt hustypen. Det finns också teoriet om
att framkammarstugan har sitt ursprung i högloftstugan med dess uppdel-
ning i framloft, stuga och bakloft. Enligt denna teori skulle framkammaren
och kammaren med ftirstugan motsvara loften. Se Möllerydsstugan.

Framkammarstugan örekommer med I våning, l3l4 våning och 2 vå-
ningar. Den sist nämnda tillkom framför allt under mitten av 1800-talet då
jordbruket upplevde ett ekonomiskt uppsving, som medfiirde att bondebe-
folkningen flrck ökade krav på status och representation.

Planlösningens organisation foljer enkelstugans med spis i stugan i de äld-
sta formerna. Matlagningen flyttas senare till ett kök, som placeras i kam-
maren.

FÖRSTUGA

ri4

KAT4T4ARE
FRAM.
KA|4lr1ARE

STUGA

KÖKFRAI'.1-
KATTMARE

STUG A
.t
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Obj. nr 97

KARTORP 5?7

Listerby
Ägare: Gustav Listergård-

Mangård-sbyggnad- byggd- enl-. ägaren omkr' 1750'

Byggnadsstomme i ligganae timmer inklädd rned lock-
listpanel.
Ekonämibyggnad byggd omkr. 1B9O iskiftesverks-
konstruktin med locklistpanel som beklädnad'

,(

PLAN 1

SOVR

22

=': .-

KOK

PLAN A



Obj. nr 120

STEGERYD lz2 ( Numera vambåsa 1t4 )

tr'örkär1a
Ägare: Hans Wilhelm WachLmeister

Arrendegård. und"er Johannishus fidej-kommiss.
Huset byggt enl. uppgift av innehavaren strax före
'1 B 00.
Byggnad.sstommen består av liggande timmer inklädd med
1o ckl i s tpane l- .
Huset är nå1at med falu-rödfärg och snickerier med
vit oljefärg.

PLA;q !

r*y+

KöK

PLAN a
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Mangårdsbyggnad byggd omkr. 1B20 och tillbvssd" 1965

i sämband rned en genomgripande renovering'
Byggnad.sstommen båstår av liggande timmer inkläd"d med-

locklistpanel.
Huset är målat med- falu-röd-färg och snickerier med-

vit oljefärg.

Obj. nr 144

BOKON l:15
Ronneby
Ägare: Börje Ternström

Pl*tl t

I

24

PLAN 2



Obj. nr 148

sKÄRvoÖt l:5
BackarYd
Ägare: Per And.ersson

Mangårdsbyggnad. byegd under första hälften av 1800-
tal-e t.
Byggnadsstommen består av li-ggand.e timmer inkläd.d.
rned locklistPanel.
Huset är måLat med. fal-u-röd.färg och snickerj-er med-

vit oljefärg.
Ekonomibyggnad.erna är byggda und-er 18OO-talets senare
hälft i rödmålad skiftesverkskonstruktion.
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Obj. nr l7l

GUNSERYD I:5

Eringsbod.a
Ägare: Sonja lyd.en

I[angård.sbyggnad- enl. uppgift från mitten av 1700-
tale t
Byggnadsstommen består av liggande timmer inklädd med.

Iocklistpanel.
Huset är målat med falu-rödfärg och snickerier med.

vit oljefärg.
Ekonomibyggnad byggd lBtZ L rödmål-ad skiftesverks-
konsruktion.
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Obj. nr 4

SAXEMARA IZ96

RonnebY
Ägare: Lars-Erik Södergren

,Mangårdsbyggnad.en byggd omkr. 1760 rvästra d.el-en är
tiJ-lbyggd. 1820.
Byggnad.sstommen består av liggand.e timmer inklädd med
locklistpanel.
Huset är mäl.at rned. falu-rödfärg och snickerier med.
vit oljefärg.
Ekonomibyggnad-erna är byggda i röd.rnålad skiftesverks-
konstruktion.
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Obj. nr 7

SPJÄLKÖ 1228

Ronneby
Ägare: Göran 01sson

Mangårdsbyggnad. byggd omkr 1750 enl. ägaren'över-
våningen är uppbyggd til-1 nuvarande höid- senare'
lyggnåasstommen består av liggande timmer som är
inklädd med locklistPanel.
Huset är målat med ljusgrå oljefärg med en mörkare
nyans på snickerier.
niconomilyggnad.en är uppförd- med regelstomme som är
bekl-ädd med locklistPanel.
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Obj. nr 8

VIERYD 2.27
RonnebY
Ägare: Kyrkoherde Ingvar Lundmark

Huset byggt omkr. 1800.
Byggnad.sstommen består av liggande timmer som är j_n-
klädd med locklistpanel.
Huset är må1at med falu-rödfärg och snickerier med
vit oljefärg.
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Obj. nr l0

BISKOPSMALA l:16

Bräkne-HobY
Ägare: Hugo Gertonsson

l4angårdsbyggnad-en byggd enl' uppgif t av ägaren på

'1 7OO-tale t.
byggnad.sstommen består av liggande timmer som ar p

putsad utom ena gaveln, som är klädd' med stående
pane1.'ituset å.r mäLat mecl en gul kalkfärg utom pilastrar'
fönsteromfattning." o"h dörrornfattningar, som är
måIade med vit kalkfärg'
Ekonomibyggnaderna år byggda i rö clmålad skiftes-
verkskonstruktion.
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VABY 15: I

316jns-Hoby'Lgare: Torvald Johansson

Mangärdsbyggnad byggd under senare hälften av 1 700-
talet,
tsyggnadsstommen består av liggande timmer inklädd
måa liggande sPontad Panel.
Huset är mäJat med en ljusgul oljefärg.
Ekonomibyggnaderna ät byggda i rödmålad skiftes-
ve kskons trukt ion.
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Obj. nr 14

PAGE LSBORG I:6
Bräkne-Hoby
Ägare: Bengt Norberg

Mangård.sbyggnad. byggd omkr. 1850.
Byggnad.sstommen består av liggande timmer inklädd
med locklistpanel.
Huset är mål-at med falu-röd.färg och snickerier med

vit oljefärg.
Ekonomibyggnad.erna år byggd.a i rödmålad- skiftesverks-
konstruktion.
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Obj. nr 18

MURTJUK 421

Bräkne-HobY
Ägare: Ola JePPsson

Mangårdsbyggnaden byggd omkr. 1850 .Nytt kök tlllbyggt
1936,Huset bl-ev renoverat i sin hel-het 194r-46.
Byggnadsstommen består av liggande timmer inklädd
med locklistPanel.
Huset är mälat ned. falu-rödfärg och snickerier med
vit oljefärg.
Ekonomibyggnaderna är byggda dels i skiftesverks-
konstruktion och d.el-s med regelstomme.Byggnaderna
är målade med falu-rödfärg
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Obj. nr 19

HAKARP 222

3räkne-Hoby
Ägare: Ågård och Brunberg

Mangård.sbyggnad. med. stomme av liggand-e timmer inklädd-
med locklistpanel.
Huset är målat med fafu-röd.färg och snickerier med

vit oljefärg.
Av ekonomibyggnadernarsom 1åg i u-form framför man-
gårdsbyggnadenråterstår endast en loftbyggnad-.
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Obj. nr 24

STORA SILPINGE 5z 17

3räkne-HobY
Ägare: Svante Olofsson

Mangårdsbyggnad byggd omkr. 1Bl0 men mod.ernlserad.
under 1900-talet.Verandan är tillbyggd 1916.
Byggnadsstommen består av liggande timmer inklädd
med locklistPanel.
Huset är må1at med en modern röd. fasadfärg och
snlckerier med en liknande vit färg:.
Ekonomibyggnaderna ä.r byggda i rödnåIad skiftes-
verkskons truktion.
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Obj. nr 26

LILLA SILPINGE 3,2

Bräkne-Hoby
Ägare: Mattie Olsson

Mangårdsbyggnad byggd omkr. 1850.
Byggnad.sstommen består av liggand-e timmer inklädd'
med locklistpanel.
Huset är målat med falu-'röd-färg och snickerier med

vit oljefärg.
Ekonomibyggnad.erna år byggd.a i rödmålad, skiftesverks-
konstruktion.
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Obj. nr 27

NÄs l:3
3räkne-HobY
Agare: Rune Svensson

Mangårdsbyggnad byggd omkr. 1820 men tillbyggd titl
sln nuvarand.e längd" senare.
Byggnadsstommen består sv liggand.e timmer inklädd.
med locklistPanel.
Huset är mäLatr med en modern röd fasadfärg och
snickerier med en liknande vit färg.
Ekonomibyggnaderna är byggda dels med fackverks-
konstruktion och dels med regelstomme.f bägge fallen
är byggnaderna må1ade med falu-rödfärg.
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Obj. nr 29

RODBY 3223 ( Numera Rödby 324 B )

Bräkne-Hoby
Ägare: Carl Karlsson

Mangårdsbyggnad byegd omkr. lBS0rnorra delen ti11-
byggd som und.antag senare.
Byggnadsstommen består av liggande timmer inkläd'd
med locklistpanel.
Huset är må1at med fal,u-rödfärg och snickerier med

vit oljefärg.
Huset har kvar den gamla murade spisen med infälld
järnspis i köket.Rummet bredvid köket värms fort-
farand.e upp med en sättugn.
Ekonomibyggnaderna är byggda i rödmålad skiftes-
verkskonstruktion.
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Obj. nr 33

TARARP 424,522

Bräkne-HobY
Ägare: Gunnel Mattisson

Huset bysst omkr. 1B00.Det använd.s idag som förråd
och ga'rage,
Byggnadsstommen består av liggande ti-mmer inktäd.d med.

locklistPanel.
Huset är mäLat med falu-rödfärg och snickerier med.

vit oljefärg.
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Obj. nr 32

VÄSTRA RYD I:2
Bräkne-Hoby
Ägare: Sven Folklid

Mangård.sbyggnad. flyttad ti1l sitt nuvarande 1äge omkr.
1B 50.
Byggnadsstommen består av liggande timmer inklädd med

locklistpanel,
Huset är målat med falu-rödfärg och snickerier med

vit oljefärg.
Husets ursprungliga dörrar finns i dag uppsatta i ett
uthus i träd.gården.
Ekonomibyggnad_erna år byggd.a i rödmålad" skif tesverks-
konstruktion.
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Obj. nr 38

HÄJAN II4
Bräkne-HobY
Agare: Kiefl Karlsson

Mangärdsbyggnad trol.byg8d under 1BOO-talets första
hä7ft,
Byggnadsstommen består av liggande tj-mmer inklädd med

locklistPanel,
Huset är näLat rned falu-rödfärg och snickeri-er med

vit oljefärg.
EkononibYggnaderna är rivna.
Huset finns omnämnt och fotograferat i Sigurd Erixssons
beskrivning av blekinges bebyggelse.
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Mangård.sbyggnaden bygsd under första delen av 1BO0-

tafåt.En mod-ernisering av huset skedd.e 1959 och1943,
Byggnad,sstommen består av liggande timmer inklädd med

locklistpanel.
Huset är må]at med falu-rödfärg och snickerier med

vit oljefärg.
Ekonomibyggnaderna år byggd.a i rödmå1ad. skiftesveks-
kons truktion.

Obj. nr 39

HÄJAN I: 5
Bräkne-Hoby
Ägare: Ernst och Sven Svensson
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Obj. nr 52

VÄsTRA HATLEN 1Z 2

BackatYd
Ägare z östen Håkansson

IuIangärd,sbyggnad byggd omkr. lB00rrenoverad und.er 1970-
no
I L.

Byggnadsstommen består av 11ggand.e timmer inklädd med
locklistPanel.
Huset är näIat med falu-rödfärg och snickerier med
vlt oljefärg
Ekonornibyggnaden är byggd med stenväggar och tak-
konstruktion i- trä.
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"T Obj. nr 53

VASTRA HALLEN I:3

Backaryd
Ägare: Harry Håkansson

Mangårdsbyggnad byggd omkr. 1800.
Byggnad.sstommen består av liggand.e timmer inklädd med

locklistpanel.
Huset är må1at med falu-rödfärg och snickerier med

vit oljefärg,
f huset finns en kakelugn från 1700-talet en1 ägaren.
Ekonomibyggnaderna år byggd.a i rödnålad skiftesverks-
konstruktionr som del-vis är inkläd.d. ned. locklistpanel.
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Obj. nr 59

GöKADAL 1Z 7

BackarYd'Lgate 
z Artur Johansson

Mangärd.sbyggnad byggd omkr' 1800'
Bygånadsstommen består av liggand-e timmer inklädd
måa loct<listPanel.
Huset ö.r mäIat med fafu-rödfärg och snickeri-er med

vit o1j ef å'tg.
Ekonomibyggnaderna är byggda rned regelstommersom är
klädd med. rödmålad locklistpanel.
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Obj. m 60

SKALLAVRAK tztT

BackarYd.
!gt"": Wi1lY Malniqvist

Husets stomme består av liggande timmerrsom är inkläd-d
med. locklistPanel.
Fasad-en är måtaa med- falu-röd'färg och snickerier med

vit oljefärg.
Då invånteringen gjord'es höll man på att restaurera
huse t.
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Obj. nr 62

KARARYD l:3
BackarYd
^'.r,qfe3

Gril1y Svensson

l,tangårdsbyggnad byggti omkr' 1860'
Byggnad-sstommen består av liggand-e timmer inklädd med

1ockli s tPane J- '
Hr-rset är mäl-at rned fal-u-rödfärg och sniclcerier med

vit oljefärg.
Hnset har tidigare innehållit affar i den västra defen.
Ekonomibyggnaderna är byggda i rödmå1ad skiftesverks-
kons truktion.
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Obj. nr 67

OSTRA HULT I:8
Ronneby
Ägare: Göte Morin

Mangårdsbyggnad. byggd omkr. 1850.
Byggnadsståmmen består av l_iggand-e timmer inkl-äd.d- med

locklistpanel.
Huset är mål_at med falu-röd,färg och snickerier med.

vit oljefärg.
Ekononibyggnaderna är byggda i röd-målad- skiftesverks-
konstruktion.
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Obj. nr 74

MAK R ILLA 1z 2

Erlngsbod a'tÄgu".: Gunnel- Jonasson

Mangård-sbyggnad byggd und-er första d-el-en av 1B0O-

talet.Nytt kök titlbyggt under 1){O-taLet'.
Byggnad.sstommen består av liggand.e timmer inklädd
rned locklistPanel.
Huset är mäIat med- fafu-rödfärg och snickeri-er med

vit oljefärg.
Tidigare har huset varit försett med. en entrd til-l-
det västra rummet.
Ekonomibyggnaden är byggd i rödmålad skiftesverks-
konstruktion
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Obj. nr 78

BRATEN I:3
Eringsbod"a
Ägare: Rune Johansson

Mangårdsbyggnad- byggd under 1100-talets senare hälft
enl-. ägaren.Huset har blivit tillbyggt med ett fack.
Byggnad-sstommen består av liggande timmer inkläd"d-
med locklistpanel.
Huset är målat med fal-u-röd.färg och snickerier med
vit oljefärg.
Ekonomibyggnad-en är riven.
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Obj. nr 80
, otpr

GOLJAHU LT l :18

Erin3'sb oda
Agare: Johannes Daniel-sson Täcks sterbhus

I{angärdsbyggnaden byggd. under första hälften av lBOO-
tal-eL.
Byggnad,sstommen består av liggand-e timmer inklädd rned

locklistPanel.
Huset är mål-at med. fal-u-rödfärg och snickerier med

vit oljefärg.
Ekononibyggnad.erna är byggd-a i rödmåtad skif te sverks-
kons truktion.
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Obj. nr 8l

GöLJAHULT 1226

Eringsboda
,Ägare: Per Pettersson ii. fl.

Husets stomme består av liggande timmer inklädd med
lockl-istpanel.
Fasad.en är målad med fafu-rödfärg och snickerier med.
vit oljefärg.
Ekonomibyggnad-erna är raserade.
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PARSTUGAN
parstugan är i princip en tillbyggd enkelstuga. Man byggde till ett rum vid

ena gaveln, den mot vilken kammaren och förstugan ligger.

Detnya rummet benämndes och fungerade som gäststuga och stod oftast
oeldad, då den inte användes. I de tidigaste parstugorna lagades maten i
vardagsstugan. Köksfunktionen flyttades emellertid så småningom till kam-
rnaren, och skillnaden mellan vardagsstugans och gäststugans funktion
blev genom denna fiirändring mindre.

parstugan var i regel i en våning men under 1800-talets ftjrsta hälft höjdes

mänga parstugor med en våning så att man fick ett hus i två våningar. Den
andra våningen användes då ofta som festvåning eller undantagsbostad,
d v s bostad åt gårdsägarens öräldrar.

Parstugan i en våning är liksom enkelstugan i en våning i dag en sällsynthet
och bör bevaras och vårdas med omsorg.
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Obj. nr 46

öt.lEHuLT t:3t

Parstuga med stomme av liggand-e ti-mmer inklädd med
locklistpanel.
Huset är målat med falu-rödfärg och snickerier med
vit oljefärg.
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Obj. nr 130

JOHANNISHUS 122
Hj ortsberga
Agare: Hans Wil_hel_m lr/achtmeister

Parstuga byggd omkr. ll)o enr. innehavaren.
Byggnadsstommen består av liggande timrner inklädd nedl-ocklistpanel.
Huset är målat med falu_rödfärg och snickerier medvit oljefärg.

A.

PLAN 1

I

,rru

55



ri-
I

Obj. nr 132

JOHANNISHUS 122

F
A

örkär1a
gare: Hans Wilheln Wachtneister

Parstuga eller möjligtvis tillbyggd enlcelstuga byggd-
i slutet av 1lOO-talet enl. innehavaren.
Syggnad.sstommen består av tiggand.e timmer inkfädd ned
l-ockl- i s tpane 1 .
Huset är måIat med falu-röd-färg och snickerier med-

vit oljefärg.
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KARTABY I:IO
Ronneby
Agare: Herbert Rylander

Tillbyggd enkelstuga från omkr. 1B!0.
Byggnadsstommen består av liggande timmer inklädd
med locklistpanel.
Huset är nålat med far-u-rödfärg och snickerier medvit oljefärg.
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Obj. nr 127

TROMTOSUNDA 322

Förkär1a
Ägare: Olle Allfred

Parstuga byggd omkr. 1850.
lyggnaåsstommen består av liggand-e timmer inklädd-
med focklistPanel.
Huset är målat med. falu-rödfärg och snickerier med"

vit oljefärg.

-L
PLAN T

KKO

Hffi

58

PLAN 2



DEN SEXDELADE PLANEN
Denna hustyp har sitt ursprung i 1600-talets ftirnäma bostad. Tilr sverige
hade den kommit från Frankrike och Italien.

I och med laga skiftet vid lg00-talets mitt blev denna plantyp vanlig ävenpå de större bondgårdarna.

Planen är i regel organiserad så att rummen är ordnade i 3 parallella rader
o.._h in1." något rum går över hela husets bredd. Mitt i huset mot fäågärds-
sidan ligger salen och framnir denna förstugan. Bredvid dessa rum"rigger
kök och kammare.

Hustypen förekommer i både en och två våningar med sadeltak eller brutet
tak s k mansardtak.
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Obj. nr 126

TROMTÖSU N DA 2213

tr'örkärIa
Ägare: Karl Karlsson

Mangårdsbyggnad byggd omkr'18!O,moderniserad 1961.
Byggnadsstommen är inklädd med locklistpanel,som äir
målad med en ljust gu1 färg.
Ekonomibyggnaderna år byggd.a d.e1s med regelstomme och
d.e1s i skiftesverkskonstruktion.Husen är klädda med
röc1mål-ad. locklistpane l- .
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Obj. nr 135

BOAHAGA 222 .2zS
Ede stad
Ägare: Hans Johansson

I,iangård.sbyggnad byggd lBB3 rrenoverad 19 1,O,1960 och.1 0ro
Byggnadsstommen är inklädd med locklistpanel.
Huset är mä7at med en modern syntetl_sk gul färg ochsnickerier med. en l-iknande vit färg.
Ekonomibyggnaderna år byggda i- röamåtaa skiftesverks_konstruktion som är inklädd med pane1.
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Obj. nr 138

KALLEBERGA 7Z 5

Ronneby
Ägare: Ronneby icommun

Mangårdsbyggnad byggd l}6s rrenoveraa 1957.
Byggnad-sstommen är inklädd med- locklistpanelrsom är
målad ned gul oljefäig.Snickerier och utsmyckning är
mål-ad" rned vit oljefärg.
Ekonomibyggnad.en är byggd. 1920 dels i skiftesverks-
konstruktion och dels med regelstomme, som är klädd
med rödnålad- l-ocklistPanel.
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T;Tä:"u"bvggnad 
bvggd omkr. lB5o,verandan är tillbyggd

Byggnadsstommen är inkläd.d med locklistpanel, som ärmåtad rned falu-rödfärg.Snict<erier och utsmyckning ärmålade rned vit oljefärg.
Ekonomibyggnaderna ar byggaa ft75 i rödmålad skiftes_verkskons truktion.

KATLEBERGA tz62
Kallinge
Agare: Arvid Hansson
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Obj. nr 163

F UNDE R SMALA l:3

Eringsboda
Ägare: Gerhard- Karlsson

Mangårdsbyggnad byggd omkr. 1850.
Byggnad.sstommen består av liggand-e timmer inklädd
med locklistpanel.
Huset är mål-at med en ljust gu1 oljefärg.
Ekonomibyggnad.en är byggd. 1919 ned- regelstomme'som
är klädd med rödmålad locklistpanel.
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oÄooEGoL 5:5
Eringsboda
Agare: Tord Ol_sson

Mangård.sbyggnad byggd omkr. 1825 rförstuga tillbyggd
1940.
Byggnad.sstommen består av liggande timmer inklädd
med locklistpanel.
Huset är mål-at med. faru-rödfärg oc.h snickerier med.vit oljefärg.
Ekonomibyggnad.erna år byggd-a i sr-utet av lBOO-tareti röd.må]ad skiftesverkskonstruktion.
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Obj. nr I

HJÄLMSA 324

Bräkne -Hoby
Ägare: Erik och Ester Nilsson

Mangård.sbyggnad byggd omkr. 1850.
Byggnadsstommen består av liggande timmer inkläd.d. ned
lockl-istpanel.
Huset är nål-at med falu-rödfärg och snickerier med
vit oljefärg.
Ekonomibyggnaderna år byggd-a dels i sten och dels i
rödmålad skif te sverkskonstruktion.
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Obj. nr 13

FTAKARYD 2zI
Bräkne -Hoby
Ägare: Rune Pagels

Mangårdsbyggnad byggd 1B58 enl. ägaren.
Byggnadsstommen är inkläd-d- med locklistpanel.som är
rnålad med anti-kvit oljefärg.
Ekonornibyggnaderna ar byggda dels i skiftesverks-
konstruktion och del-s med regelstomme,som är klädd
ned liggande panel.Ytbehandlingen är falu-rödfärg.
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Obj. nr 16

TORP l4z 5

Bräkne -HobyAgare: .Gösta och Ingrid Jeppson

Ivlangård.sbyggnad. bysgd omkr. lBOO enl ägaren.
Byggnad-sstommen är klädd. med locklistpanel.som är
mål-ad med en mod-ern röd. fasad.färg.
Snickerier och utsmyckning är måfade med en vit olje-
färg.
Ekononibyggnaderna ar byggd.a med regel-stomme rsom är
kläd-d" med rödmålad liggande panel.Taktäckningsmatrial
är vass.
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SKARUP l:3
Ronneby
Agare: G Norberg

Mangårdsbyggnad byggd omkr.lB!O enl. ägaren.
Byggnadsstommgn är klädd med locklistpanelrsom är
målad med en ljust gul färg.Snickerier och utsmyckning
är målade med vit oljefärg.
Ekonomibyggnaderna är byggda omlcr. 1B50 i sten.
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Obj. nr 55

VE RMANS HULT I:3 l:4
Sackaryd.
Ägare: A]lan Persson och Allan Jonsson

Mangård.sbyggnad- byggd omkr. 1850.
Byggnad.sstommen är inklädd med" locklistpanelrsom är
måIad" med en ljust gu1 färg.
Ekonomj-byggnaden är byggd- defs i skiftesverkskonstruk-
tion och d.els med regelstomme, som är kläd.d med l-ock-
listpanel.Ytbehand"lingen är falu-röd"färg.
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I' SPIKAHULT 122

Eringsboda
Agare: Karl -l"ransen

Mangårdsbyggnad byggd omkr.'1850.
Byggnad.sstommen är inklädd med l_ocklj_stpanel,som är
målad med. ljust gul oljefärg.Snickerier och utsmyckning
är målade med vit oljefärg.
Ekonomibyggnad.erna år byggda dels i skiftesverkskonstruk-
tion och dels med regelstommersom är klädd med lock-
listpanel.Ytbehandlingen är falu-rödfärg.

Obj. nr ?2

I

B
FJ

sl
EN

7l



-- -1
Obj. nr 77

RÄNTEMALA tz23

rlringsboda
Ägare: Fred.rik Gustaf sson

I'langårdsbyggnad byggd 1856 enl. ägaren.
By3'gnadsstomrnen är inklädd med locklistpanel, som är
målad med ljust gul färg.
Elronomibyggnaclerna ar byggda i rödmå}ad skiftesverks-
l<ons tru-ktion
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