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”Leverantörernas insända prov lågo strödda omkring borden, vid 
vilka alla lediga kanslister, kopister och notarier tagit plats. Man hade 
ehuru med stor meningsskiljaktighet beslutat sig för 2 balar Lessebo-
papper (…)” Röda rummet – Strindberg, August 
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Bakgrund 
Länsstyrelsen har uppmärksammat att det krävs ytterligare för-
djupade beskrivningar av riksintressena för kulturmiljövården inom 
länet och då i synnerhet vad det gäller de med ett högt exploaterings-
tryck. En ny metod för fördjupade beskrivningar av riksintressena har 
tagits fram av Länsstyrelsen för att underlätta hanteringen kring 
dessa frågor. Denna metod utgår ifrån de kortfattade motiveringar 
och värdebeskrivningar som samtliga riksintressen har och tydliggör 
de kulturhistoriska värdena genom främst bildmaterial och GIS-skikt. 
Hittills har två av riksintressena fått fördjupade beskrivningar med 
hjälp av denna metod; Växjö stad och Kosta samhälle.  
 
Lessebo kommun har uttryckt behov av fördjupad beskrivning av 
framförallt bostadsområdet Djurhult. Anledningen är att området är 
utsatt för ett omvandlingstryck1 i och med att en ny generation tar 
över som ägare, vilket det stora antalet trampoliner som syns på 
satellitfotona är en indikator på. 

Övergripande målsättning 
Målsättningen är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för 
riksintresset Lessebo samhälle.  

                                                 
1 Miljöbalken 1 kapitlet 1 § ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. 
   Miljöbalken skall tillämpas så att  
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kultu-
rell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”  
 
Se även: 
Miljöbalken 3 kapitlet 6 § ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. 
   Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” 
 
Se även: 
Plan- och bygglag 3 kap. 10 § ”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.” 
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Organisation 
Arbetet utförs av Jerker Svensson, praktikant, under handledning av 
länsantikvarie Heidi Vassi. Länsarkitekt Lars Hederström har beretts 
möjlighet att lämna synpunkter på materialet. 

Metod 
Utgångspunkten har varit den beskrivning som finns över riksintres-
set. I den finns en motivering till varför området anses vara av riks-
intresse samt en kortfattad värdebeskrivning. Litteratur, äldre foto-
grafier och kartmaterial har studerats. Nya fotografier har också tagits 
fram av de spår som finns i miljön för att illustrera de värden som har 
lyfts fram i beskrivningen av riksintresset.  
 
Kartor med GIS-skikt har tagits fram. I de olika skikten kan tätortens 
miljö och historia följas.  
 
En PowerPoint-presentation har tagits fram som presenterats för 
kommunen. Länsstyrelsen och Lessebo kommun har i samförstånd 
kommit överens om att gå vidare med detta ärende. 

Sammanfattning 
Riksintresset för kulturmiljön i Lessebo har på senare år blivit en 
konfliktfråga. Ofta upplevs de geografiska avgränsningarna som 
omotiverade och det har då efterlysts tydligare beskrivningar på vad 
som är skyddsvärt.   
 
Med stöd av äldre kartmaterial, fotografier samt litteratur har äldre 
tiders strukturer upptäckts, synliggjorts och presenterats. Lessebos 
historia, framväxt och utveckling hänger till största delen samman 
med bruket som anlades år 1658. Ska kulturmiljön av riksintresse tas 
tillvara, behöver medvetenheten för dess värden ökas hos både invå-
nare som hos beslutsfattare. En annan förutsättning för att kultur-
miljöns riksintresse ska kunna fortleva, är att invånarnas åsikter 
beaktas, så att de beslut som rör riksintressena inte enbart ses som 
något påtvingat av myndigheter högre upp.  
 
Resultatet av arbetet redovisas dels i denna rapport, dels som muntlig 
presentation den 11 februari 2011 inför berörda politiker och tjänste-
män i Lessebo kommun samt landshövdingen, länsarkitekten och 
länsantikvarien för Kronobergs län. 
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Presentation av Lessebo riksintresse 
”Lessebo [G 31] (Hovmantorps sn) 
Motivering: Bruksmiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen 
med omland. (Bymiljö). 
Uttryck för riksintresset: Järnbruk anlagt 1658 och under 1800-talet 
omvandlat till träindustri och pappersbruk. Två tidsåldrars egna-
hemsområden uppbyggda i planmässiga former. Lämningar efter 
Läseboda by i form av husgrunder, källor och invallningar.” 
(Riksantikvarieämbetets motivering)  
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Riksintresset för kulturmiljö i Lessebo är en i stora delar bevarad 
bruksmiljö med industri- och bostadsområden. De ur en byggnads-
historisk synvinkel mest intressanta områdena är Smedraden samt 
egnahemsområdena Djurhult och Hästhagen. Egnahemsområdet 
Djurhult är en representant för det tidiga 1900-talets nytänkande vad 
det gäller arbetarnas bostäder. Brukets lönearbetare gavs möjlighet till 
ett eget hem med trädgård där de kunde odla för eget behov (köks-
odling). Djurhult är unikt i det fallet att det är ett av de få oförändrade 
egnahemsområdena från 1900-talets början.   
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Avgränsningar av kulturmiljöns riksintresse 
Avgränsningen för riksintresset ska inte ses som definitiva. Det talas i 
dessa sammanhang ibland om värdeområden. Den omgivande miljön 
påverkar hur intrycket av ett område uppfattas. Genom sin form, 
färg, sträckning eller storlek kan objekt som ligger utanför området 
dra uppmärksamheten till sig och förändra helhetsintrycket.  

 

                                     
 
Det dominerande i Lessebo, både vad det gäller landskapsbilden som 
historien, är bruket. Det är till största delen brukets verksamhet som 
har lett fram till hur Lessebo ser ut idag. Ytterligare utvidgning av 
kulturmiljöns riksintresse skulle även kunna innefatta områden som 
även de är påverkade av brukets verksamhet. Dessa skulle kunna 
innefatta kolbottnar, tjärdalar eller de torp som beboddes av dem som 
på ett eller annat sätt tjänade sitt uppehälle som en följd av brukets 
verksamhet. Det skulle även kunna innefatta hamnen i Danskaremåla 
och vägen mot hamnarna i Blekinge, den så kallade ”järnvägen” på 
grund av all järn som fraktades på dessa. Även den ”riktiga” järn-
vägen är ett resultat av brukets verksamhet i Lessebo. Hade inte 
bruket funnits, hade troligtvis aldrig järnvägen kommit till samhället, 
än mindre hade det funnits en station där.  
 
Vad som är mer angeläget är att justera gränserna, då de i en del fall 
ger ett lite godtyckligt intryck. 
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Namnet Lessebo 
Äldsta skriftliga belägget för namnet Lessebo är från 1538, då det 
stavades Läsbo. Namnet anses höra samman med namnet för den 
närliggande sjön Läen för vilkens betydelse är något oklar. En teori är 
att förleden Lä- betyder skydd eller möjligtvis ljum. Ortnamnsefter-
leden -bo hör, liksom pluralefterleden -boda, till den medeltida 
kolonisationsperioden där betydelsen kan vara (förvarings)bod 
respektive bodar. Namnet Lessebo skulle då kunna betyda Läsjö-
bod(arna). 

Fornminnen och äldre historia 
Området kring Lessebo är ganska fattigt på fornlämningar. Anled-
ningen till detta kan dels vara att området inte är särskilt utforskat av 
arkeologer, dels kan det bero på att området inte har haft någon större 
befolkning förrän på senare år. Fynd av bland annat flinta tyder på att 
det har funnits bosättningar här under jägarstenåldern, cirka 10 000- 
4000 f.Kr. Från bondestenåldern, cirka 4000-1500 f.Kr., består spåren 
förutom av olika sorters redskap som skafthålsyxor även utav häll-
kistor. Vid sjön Läens stränder har det hittats järnslagg, vilket tyder 
på att det har förekommit järnframställning i området. Prover tagna i 
olika odlingsrösen har med C 14-metoden kunnat fastställa att de 
kom till under tidsintervallet 700-1000 e.Kr., det vill säga senare delen 
av järnåldern. Malmen plockades upp ur sjöar och myrar och bearbe-
tades över eld.  
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Delområden i riksintresset för kulturmiljö 
Kulturmiljöns riksintresse i Lessebo består av två delområden: 
Läseboda och tätorten Lessebos centrala delar dit även Djurhult hör. 
Riksantikvarieämbetet räknar dessa områden som ett riksintresse för 
kulturmiljön.  
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Riksintresset för kulturmiljön kan delas upp efter historia, tillkomst och användningsområde. 
Från vänster till höger blir det då egnahemsområdet Hästhagen, bruksområdet, egnahems-
området Djurhult samt Läsebodas gamla bytomt. Notera att detta inte är någon officiell 
indelning utan bara en förenklad bild av området.  
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Läseboda bytomt 

  
 
 
 
 

Öster om Lessebo fanns fram till 1700-talets slut byn Läseboda med 
dess två skatteenheter: Västregården, senare benämnd Bruksgården, 
och Östregården. När dessa gårdar kom till är osäkert men de om-
nämndes för första gången 1545. Området kallas numera Bolet och 
har sedan det avbefolkats använts som bland annat betesmark. Vid 
arkeologiska utgrävningar under 1980-talet upptäcktes husgrunder, 
källargrunder, brunnar, röjningsrösen, terrasskanter samt järnfram-
ställningsplatser. De lösa fynden innefattade keramik, tegel, järn, 
järnslagg, kvarts, glas, flinta, ben samt kritpipor. (Hovmantorp 188:1.) 
Prover på järnslagget som hittades visar att det härrör från tiden 
790 e.Kr. ±95 år.  

Flygfoto över Läseboda bytomt där även stenmurarna syns. Fotot är taget från 
öster mot väster där de nordliga delarna av Lessebo syns.  
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”Karta öfver inegor till Lessebo” från 1876. 
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Dagens strukturer inlagda på föregående karta, samt de objekt som fortfarande är samma, tydliggjorda. När det 
gäller främst äldre kartor är de inte alltid är så skalenliga som dagens kartor En karta är inte ett fotografi, vilket kan 
betyda att byggnader och vägar kan ha utelämnats av olika anledningar. Nya byggnader kan även uppföras på 
nästan identiska platser som en riven byggnad. Kategoriseringen av vägarna är hämtade från GIS-skiktet ”FK vägar 
jvg linjer” (vl_glan.shp), som finns tillgängligt på Länsstyrelsen.  
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Dagens karta med de strukturer som går igen.  
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Lessebo - Brukets historia 
När Erik Knutsson, förvaltaren på Åryd, 1658 anlade Lessebo järn-
bruk vid Lesseboån, var Lessebo i det närmaste en vanlig bondby. 
I området fanns ett flertal sjöar ur vilka det sedan länge hade plockats 
upp järnmalm och även en å, Lesseboån, som med sitt fall utgjorde en 
idealisk plats för ett järnbruk. Sedan tidigare hade traktens bönder 
både sågverk och kvarn vid fallet. Efter brukets tillkomst blev sågen 
mer eller mindre använd som brukets egna. Ett flertal små manufak-
turbyggnader växte snart upp. Administrationen för bruket var inled-
ningsvis förlagt till Läseboda by men med tiden kom verksamheten 
att omlokaliseras till Lesseboån.  
 

I Läseboda bytomt kan det särskilt under sommartid vara svårt att se 
resterna efter den gamla bebyggelsen. 
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Efter ett utslag i hovrätten 1662 kom bruket att tillfalla överste Bertil 
Skytte. År 1693 tillkom det även ett handpappersbruk på platsen. 
I anslutning till ån byggdes ett omfattande dammsystem upp. För att 
få till ett jämnt vattenflöde anlades en damm, Hålldammen, vid sjön 
Läen. Andra dammar i området har namn som Tröskverksdammen, 
Pappersverksdammen (Verkadammen), Hammardammen, Knip- och 
spikhammardammen samt Kvarn- och Sågverksdammen. Trots dam-
men var vattentillflödet från sjön Läen något ojämnt, vilket medförde 
ett antal driftsavbrott.  
 
Enligt hammarsmedsförordningen hade smederna rätt till åker-
stycken, ladugård samt foder för att kunna försörja två kor. Verkstä-
derna låg i anslutning till vattenhjulen och dammarna. Tröskverket 
fanns vid Tröskverksdammen. Under höstarna kunde det hända att 
tröskningen prioriterades framför smidet. Vid Verkadammen fanns 
det ett litet pappersbruk. Denna byggnad bestod av ett tvåvåningshus 
samt en stuga med två ekonomibyggnader för pappersmakaren. 
I pappersbrukets bottenvåning fanns en verkstad, ett stampverk och 
andra anordningar för papperstillverkningen. Övervåningen använ-
des för att torka pappret. På motsvarande sida av ån återfanns mas-
ugnen och olika sorters smedjor, hammarsmedjan, knipsmedjan och 
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spiksmedjan. I åns sista fall fanns sågen och kvarnen. På de olika 
kartor som har upprättats över området är inte alla byggnader mar-
kerade. Bland annat så går det inte att hitta alla de lagerlokaler som 
borde finnas. Det var från brukets omland som det mesta av arbets-
kraften hämtades. Traktens bönder livnärde sig periodvis som skogs-
arbetare, kolnare, malmupptagare, malmtransportörer och lumpsam-
lare. Den senare yrkestiteln har nu för tiden en ganska dålig klang 
men var förr ett viktigt hantverk då lumpet, gamla kläder och andra 
kasserade textilier, användes vid pappersframställning.    
 
Järnbruket fick 1719 tillstånd av Konga Härad att anlägga en pappers-
kvarn och erhåller då även privilegium från Kommerskollegium2 att 
tillverka papper. 
 
År 1728 köpte brukspatronen Daniel Schröder Lessebo bruk och in-
ledde då en omfattande upprustning på och omkring bruket. Bland 
annat gjordes det avsevärda förbättringar på vägnätet, vilket gjorde 
att kommunikationerna med omvärlden förbättrades. I en ämbets-
berättelse, skriven av bergmästare Edmund Gripenhjelm år 1717, 
uppges det att Lessebo järnbruk ”är belegit uti en ganska stenig och 
om Sommaren nestan inaccessible, samt afsides, Ort”. Under sina 
första år på bruket bodde Schröder, liksom sina företrädare, på Bruks-
gården (Västregård). Då läget var lite avsides och att husen ansågs 
gamla och trånga, byggdes en ny herrgårdsbyggnad i karolinsk stil. 
Denna byggnad placerades mer centralt i bruksområdet och kom så 
småningom helt ta över funktionen som både bostad och administra-
tionsbyggnad.  

 
 

                                                 
2 Kommerskollegium är ett av Sveriges äldsta centrala ämbetsverk vars historia går att 
följa ända tillbaka till 1637, då det bildades med syfte att stötta handeln, sjöfarten samt 
manufakturerna (de tidiga industrierna).   
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Plankarta över ”Läsebo bruk i Kronobergs län, Ljuders och Hofmantorps sochnar, 1799”. I kartans högra hörn  finns en 
byggnad som benämns som pappersbruk. Notera att kartan är upp och ner och att jag har vänt den ”rätt” efter att ha 
bearbetat den. 

Originalkartan finns i Lessebo bruksarkiv.  
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På kartan från 1799 är det egentligen bara herrgårdsbyggnaden och vägen, Storgatan, som finns kvar 
idag. Ån var under denna tid uppdämd i ett antal dammar. 
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Brukets anställda bodde tillsammans och deras åkrar och ekonomi-
byggnader låg i anslutning till bostadshusen. Herrgårdens placering 
med dess kompletterande byggnader är symmetriskt placerade och 
verkar ha en bakomliggande tanke. De övriga byggnaderna verkar 
däremot ha en mer slumpartad placering men de är faktiskt placerade 
efter var den uppodlade och odlingsbara marken fanns. Inspirerad av 
den mellansvenska bruksmodellen flyttades under åren 1805-07 flera 
av smedernas bostäder till en nyanlagd gata, Smedgatan, som ledde 
till herrgården. Då byggnaderna var placerade på rad, kom denna del 
av gatan att kallas för ”Smedraden”. Med sitt läge mot herrgården 
visar detta på en klassisk bruksbild. Huset närmast herrgården, som 
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var Hovmantorps gamla kyrka, fungerar i dag som Lessebo hem-
bygdsförenings klubbstuga och används om sommaren som våffel-
stuga. Strax intill ligger parken Intaget. Namnet Intaget kan härledas 
till intaga, en inhägnad åker.  

 

 
 
 
 

 
 

Herrgårdsbyggnaden

Husen i Smedraden har alla namn efter olika bruksorter vars namn 
börjar på bokstaven ”L”. Huset närmast är Lisefors, sedan följer bland 
andra Lilla Edet, Liljendal och Lennartsfors. Närmast herrgården 
ligger Laxå som tidigare var Hovmantorps gamla kyrka. Fotografiet är 
taget från väster mot herrgården. 
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Bergsrådet Johan Lorenz Aschan förvärvade Lessebo Bruk 1802. 
Under hans tid omvandlades bruket från ett nerkört järn- och 
pappersbruk till ett välskött järnbruk med ett av landets främsta 
pappersbruk. Liksom många andra järnbruk ändrade Lessebo bruk 
inriktning under 1800-talet. En del gick över till glastillverkning, 
andra gick liksom Lessebo att inrikta sig på papperstillverkning.  
 

En midsommarstång av papper reses varje sommar i parken Intaget.  
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”Plan af Lessebo bruk” från år 1827. Publicerad med tillstånd av Kronobergsarkivet. 
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På ”Plan af Lessebo bruk” från år 1827 blir Storgatans sträckning ännu tydligare. Det finns 
antydningar att vägarna i övre delen av kartan fortsätter, men detta blir inte helt synligt förrän på 
senare kartor.   
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Nya bostadshus fick inte anläggas på odlad mark, däremot gick det 
bra att uppföra nya byggnader på odlingsbar mark. Detta berodde på 
att varje familj skulle ha möjlighet att vara självförsörjande med att 
odla sina egna grönsaker. Till bostadshusen hörde olika ekonomi-
byggnader med plats för både förvaring av livsmedel och för djur.  
 
År 1836 införskaffades det från England en pappersmaskin och där-
med startade maskinpappersdriften, vilket Lessebo var näst först med 
i landet.  
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Under den förindustriella tiden styrdes bruksområdena och dess 
invånare av bruksägaren eller dennes förvaltare. På bruken fanns det 
barnmorska, tillgång till läkarvård, skola, affärer och bibliotek. Det 
säg ibland lite skämtsamt att bruksägaren bestämde över invånarnas 
liv från vaggan till graven. Trots att Lessebo ligger i utvandrartrakter, 
var det inte särskilt många som lämnade sin hembygd. Av dem som 
flyttade var det ofta unga kvinnor, vilka hade små möjligheter till 
jobb på bruket, samt de yngre männen som arbetade på bruket. Den 
förstnämnda gruppen flyttade främst till de småländska städerna 
eller till Stockholm, medan den senare gruppen främst flyttade till 
andra bruksorter inom landet.  

 

 ”Karta öfver Lessebo bruk i Kronobergs län, Hofmantorps socken, 1853”. Originalkartan finns i 
Lessebo bruksarkiv. Publicerad med tillstånd av Kronobergsarkivet.  
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På denna karta syns större delen av Tröskverksdammen och därmed går det att se att den ser nästan 
likadan ut även idag. Vägarnas sträckning i den övre delen av kartan förtydligas ytterligare. 
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Stora förändringar skedde 1874, då järnvägen Karlskrona-Alvesta 
stod färdig. Tidigare hade frakten skötts via hamnen i Djurhult till 
hamnen vid Danskaremåla. Järnvägsbolagets byggnader kom då att 
uppföras på brukets mark. Bruket innehade en stor aktiepost i järn-
vägsbolaget och räknade bland annat in stinsen som en av sina 
anställda. Att järnvägen kom att hamna en bit bort ifrån bruket 
motiverades av bruksledningen, att annars hade de anställda bara 
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stått och tittat på tågen. Järnvägen Alvesta-Karlskrona 1874 komplet-
terades 1888 med sträckan Kosta-Lessebo, senare förlängd till 
Målerås. 

                    

1876 års ”Karta öfver Lessebo bruk”.  
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På 1876 års ”Karta öfver Lessebo bruk” syns den 
relativt nyanlagda järnvägen på den vänstra sidan. 
Den här kartan täcker ett större område än de 
andra, vilket gör att fler objekt syns. Här syns även i 
högersidan det som idag är Djurhults egnahems-
område och som synes var detta område bebyggt 
innan egnahemsområdet. På kartan syns tre bygg-
nader, varav byggnaden strax söder om vägen idag 
används som Lessebo GoIFs klubbstuga. Längre 
söderut, utanför kartan, låg Djurhults by som 
bestod av två gårdar. Ett problem med kartöverlägg 
med äldre kartor är att det ibland kan hända att 
objekts placering i förhållande till varandra inte 
helt stämmer överens. I 1876 års karta syns ett 
sådant exempel då strandlinjen till stor del stämmer 
överens med dagens men hamnar ändå lite ”fel” då 
rektifieringspunkter för byggnader och vägar har 
placerats ut.  
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Ständiga driftstopp på grund av ojämnt vattenflöde medförde att sjön 
Läen dämdes upp, vilket ledde till att vattennivån höjdes med cirka 
2,5 meter. Detta orsakade en del tvister med traktens bönder, då deras 
skörd av sidvallshö förstördes. År 1840 kom bruket överens med 
bönderna om ersättning för denna förlorade skörd. Ön Lillö var, fram 
till sjöns vattennivå höjdes vid 1800-talets slut, en del av Djurhult. 
Höjningen av vattennivån är anmärkningsvärd, då det under denna 
tid förekom flera sjösänkningsprojekt runt om i landet. År 1866 an-
lades en ny vattensåg på samma plats som den gamla tidigare legat. 
År 1878 flyttades stor del av verksamheten till det nya ångsågverket 
vid sjön Öjens strand, samtidigt som den gamla vattensågen fanns 
kvar.  
 
Järnframställningen i Lessebo ansågs vara olönsam, eftersom produk-
tionskostnaderna var för höga och kvaliteten för låg. Detta ledde till 
att stångjärnsframställningen upphörde 1881. Brukets struktur var 
ineffektivt, bland annat var de interna transportvägarna icke funktio-
nella samt att kanalsystemet var otillräckligt, vilket ledde till omfat-
tande driftstopp under torrperioder. Brukets ägare under denna tid, 
Nils Aschan, levde efter levnadsregeln lappa och laga och undvek 
större byggnadsprojekt. Denna inställning gick också igen hos flera av 
styrelsemedlemmarna som främst såg till de kortsiktiga vinsterna och 
där alla större investeringar väckte stor skepticism.  
 
Lessebo Bruk blev 1896 Lessebo AB. År 1902 fattades beslutet om att 
starta sulfittillverkning i Lessebo, vilket gjorde Lessebo till det första 
integrerade bruket i Norden.  

Järnvägen mot Kosta gick väster om Kronobergsgatan. I dagens 
Lessebo finns det inte många spår kvar efter detta. 
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Brukets tjänstemän hade sedan 1800-talets slut bott i villorna öster om 
brukskapellet (de så kallade Gästrums- och Lundviksvillorna som 
låg/ligger vid Disponentvillan, idag känt som värdshuset Flustret3). 
Under 1900-talets början sker det en segregation mellan tjänstemän-
nen och arbetarna. Tjänstemännens bostäder var av högre standard, 
inte lika trångbodda som arbetarnas hus då dessa var avsedda för 2-3 
familjer, medan tjänstemännens bostäder var avsedda för 1 familj.     
 

 

                                                 

3 Ett fluster är öppningen i en bikupa ur vilken bina flyger in och ut igenom. Namnet Flustret har även använts för 
Herrgårdsbyggnaden, vilket ibland kan skapa förvirring. 

 

Brukskappellet användes under en tid som bibliotek. Idag håller 
Lessebo Bordtennisklubb till här.  
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Det förekom en del rivalitet mellan ägarna för de två stora arbets-
givarna i Lessebo: Lessebo AB och AB Karlskrona Träexport4. Den 
senare exporterade huvuddelen av sina produkter till utlandet, bland 
annat exporterades det en hel del telefonstolpar till Danmark. År 1913 
hade chefen för Karlskrona Träexport, August André, byggt en villa i 
herrgårdsstil, vilken med sitt läge utmärkte sig i landskapet5. Dåvar-
ande ägaren av bruket, Elis Bosaeus, valde att flytta en kasern med ett 
illa målat uthus för att på så sätt förta intrycket av villan. Kasernen 
flyttades senare till Bruksgatan. När det skulle byggas ett Folkets hus, 
hade Bosaeus vägrat avvara mark till detta, vilket fick André att agera 
och skänka ett stycke mark.  
 
Även långt in på 1900-talet var det fortfarande Lessebo bruk som 
bestämde över samhällets framväxt och utveckling, vilket fick som 
följd att det inte fanns någon kommunal planering. 
 

                       
 
 

 
 

                                                 
4 AB Karlskrona Träexport grundades år 1896 och kom 24/1 1905 att köpa upp en stor del av de av bruket ansedda dåligt 
lönsamma skogsfastigheterna. Karlskrona Träexport kom senare att byta namn till AB Lessebo skogar. 
5 Villan finns fortfarande kvar men dess placering är idag något mer undanskymd, efter att Lessebos kyrka (ritad av Bent 
Jørgen Jørgensen) uppfördes framför villan år 1960. Villan har under senare hälften av 1900-talet använts som prästgård 
men är idag i privat ägo. 

Flygfoto över bruksområdet med bruket (a) som dominerande objekt och Tröskverksdammen (b). 
I förgrunden syns Disponentvillan (c). Till höger syns Djurhult(d).  
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Lessebo omland 
Verksamheten vid Lessebo bruk ökade, vilket skapade fler arbets-
tillfällen. Cirka 15 % av de yrkesverksamma vid bruket pendlade in 
från omlandet. Ofta handlade det om människor som inte ville överge 
sina små jordbruksfastigheter för att flytta in i någon av de trång-
bodda kasernbyggnaderna vid bruket.  
  
Då metallproduktionen vid Lessebo upphörde under 1880-talet och 
det inte längre behövdes några kolleveranser från omlandet, minska-
des kontakten med omlandet. För skogsbönderna blev det bara en 
förändring i råvaruleverans, då de istället för kol levererade ved till 
de olika sågverk och glasbruk som växt upp i området. Under 1900-
talet förändrades landskapet från att ha varit ett öppet odlingsland-
skap till att bli mer skogrik. Det har aldrig i historisk tid funnits så 
mycket åkrar och ängar som det fanns fram till omkring 1920. Under 
1900-talets första hälft minskades antalet gårdar med cirka 15 %. De 
mindre gårdsenheterna slogs samman till större enheter. De mindre 
brukarenheterna som torp och backstugor försvann även vid denna 
tid, då det inte längre var möjligt att försörja sig på dessa deltidsjord-
bruk längre. De människor som bodde i dessa enheter försörjde sig 
ofta med tillfälliga jobb som oftast inte varade mer än några månader 
åt gången. När jobbet var slutfört kunde de då falla tillbaka på sitt 
jordbruk i väntan på nästa jobbtillfälle. Då jordbruket krävde mer och 
mer arbetsinsatser, var det inte längre möjligt att bedriva något mera 
omfattande jordbruk där utan endast trädgårdsverksamhet i mindre 
skala för husbehov.  

Flygfoto över bruksområdet (a) samt herrgården (b), ”Smedraden” (c), parken Intaget (d) och 
”Gula skolan” (e).  
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Egnahemsområde Djurhult 
Fram till egnahemsbyggnaderna byggdes fanns det endast två gårdar 
med tillhörande byggnader i Djurhult. Före landhöjningen var Lillö 
en del av Djurhult. Båttrafik till och från bruket gick över Läen mellan 
Djurhult och Danskaremåla. Ingen organiserad persontrafik förekom 
utan främst rörde det sig om byggnadsmaterial eller andra varor till 
och från bruket.  
 
 

  
 
 
 

  
 
 

 
Vid en bolagsstämma den 5 oktober 1905 fattades beslutet om att ett 
åtta hektar stort område tillhörandes Djurhults Södergård skulle av-
styckas och användas till egnahemsbebyggelse. Marken hade tidigare 
varit björkskog. Tanken var att marken skulle ”upplåtas åt 

Flygfoto över Djurhult år 2005.  

Flygfoto över Djurhult år 1929.  
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hantverkare eller eljest ej löntagare hos bolaget för 10 öre per kvm, 
men för löntagare 2 öre per m². Väl vitsordade arbetare, som varit i 
bolagets tjänst i mer än femton år, skulle dock kunna erhålla marken 
utan avgift”. Området bebyggdes under åren 1905-1914. Tomterna var 
1500-2000 kvadratmeter stora. Den tillhörande marken var avsedd för 
självförsörjning av potatis- och grönsaksodling. Förutom bonings-
huset fanns det även en rad olika ekonomibyggnader, som till exem-
pel förrådslokaler, vedbod, stall med plats för höns och grisar, ibland 
även en ko.  
 
Öppningen till stian var i vissa fall placerad ut mot uthusgatan som 
troligtvis på grund av detta kom att kallas för ”grisgata”.  
 
Att det fanns tvättstugor var till en början ovanligt, de kom först vid 
en senare tidpunkt. För de som var hantverkare fanns även deras 
verksamhetsbyggnader på tomten. Husen utformades med ”snickar-
glädje” på främst verandorna men var ändå enkelt byggda så att 
reparationer inte krävde några större specialkunskaper. Bostäderna i 
egnahemsområdena var inte större än brukets flerfamiljshus men 
egnahemsägarna hade stora möjligheter att påverka sitt boende. Med 
sina trädgårdar blev egnahemsområdets bostäder eftertraktade och en 
välskött trädgård sågs som en statussymbol som skulle visas upp för 
omvärlden.  
 

 

”Grisgata” i Djurhult. 
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Två exempel på byggnader i Djurhult. Ett väl tilltaget bostadshus 
mitt på den relativt stora tomten. 

Byggnad i hörnet mellan Lindgatan och Bosaeus väg. 
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Under 1920-talet byggdes egnahemshusen om och antalet lägenheter 
blev färre och flera av husen blev nu enfamiljshus. Vid denna tid var 
det även färre som höll gris och höns på tomten. Något som däremot 
blev allt vanligare vid denna tid var gräsmattor och trädgårdar med 
prydnadsväxter. Lessebo hade fortfarande under 1930-talet flera stora 
grönområden. I en del fall hände det att åkrarna slöt upp mot hus-
knutarna. De egnahem som tidigare även hade inhyst hantverks- och 
försäljningslokaler blev nu rena bostadshus. Hantverkarna flyttade nu 
in i egna hus med ett mera centralt läge.  

 

 

 
 

Lindgatan som den såg ut år 1918 (överst) och som den ser ut idag. Notera 
att det inte rör sig om samma vägavsnitt. 



 
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2011-04-07 Analys av riksintresset Lessebo – Sid. 42 

Avsnitt ur ”Karta över alla ägorna till Djurhult Norregård och Djurhult Södregård”, 1919. 
Egnahemsområdet uppfördes på mark som hade avstyckats från Djurhults Södregård. Då 
originalkartan var något otydlig, har jag lagt in ett kartöverlag med byggnader 1919 och 
markanvändning vid egnahemsområdets tillkomst. Originalkartan finns i Lessebo bruksarkiv.  
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Strukturerna är i de flesta fall kvar. Det som är det största hotet mot denna del av riksintresset är att 
byggnaderna ändras, både till form som till utseende. 
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Egnahemsområde Hästhagen 
 

 
 
 
 

 
Omkring 1910 påbörjade Karlskrona Träexport arbetet med sitt egna-
hemsområde. Detta uppfördes vid den så kallade Hästhagen och var 
avsett för sågens anställda. Planlösningen som användes var lik den 
som användes vid Djurhults egnahemsområde: stora tomter med ett 
förhållandevis stort boningshus mitt på tomten.  
 

Flygfoto över Hästhagen. Året är 2005. 
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Exempel på byggnader och tomter i Hästhagen. Relativt stora 
byggnader placerade mitt på den relativt stora tomten där det 
dessutom finns plats för både det ena och det andra. 
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Karta över ”Lessebo Egnahemsområde” från 1922. Originalkartan finns i Lessebo bruksarkiv.  
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Strukturerna och markanvändningen i Hästhagen är i de flesta fall samma som idag. Även de större 
triangelformade parkerna finns kvar. För att kunna se originalkartan har färgerna på kartöverlägget  
blekts något.  
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Dagens karta.  
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Kort om Egnahemsrörelsen 
Under 1800-talets slut lämnade fler och fler landet för att söka lyckan 
utomlands. Detta fenomen sågs i en del kretsar som något mycket 
negativt, då det ofta var de yngre som valde att emigrera. Som ett led 
i att motverka detta startades Egnahemsrörelsen vars syfte var att 
genom att ge lån till de sämre bemedlade göra det möjligt för dessa 
att skaffa sig en egen bostad samt en liten bit mark för att på denna 
bedriva ett mindre jordbruk. Ytterligare en orsak till Egnahems-
örelsen var att få folket att stanna kvar på landet istället för att söka 
sig in i staden. Egnahemsrörelsen var en följd av de nationalroman-
tiska strömningar som uppstod under 1800-talet. Ytterligare influen-
ser kom från Ebenezer Howards trädgårdsstad. Tanken med Egna-
hemsrörelsen var att den ”gode arbetaren skulle i eget hem få möjlig-
heter att förkovra sig genom flit och idoghet”.  
 
Egnahemshusen var tänkta att vara släktbostäder där den äldre gene-
rationen skulle tas omhand av de yngre. Genom att själv äga sitt hus 
skulle arbetarna uppfostras till goda medborgare som bidrog till 
landets självförsörjande, hindra deras intresse för att flytta in till de 
redan trångbodda städerna där de kunde utsättas för socialistiska 
strömningar eller emigrera utomlands. Genom att vara bunden till sin 
bostad säkrades det, att det alltid fanns arbetskraft på landsbygden. 
Jordbruket ansågs vara en grundsten i samhället.  
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Detaljplan för Djurhult 
Djurhults egnahemsområde är det område inom riksintresset som är 
under störst tryck för förändringar. Anledningen till detta är att det 
nu förekommer en befolkningsomvandling då det flyttar in barn-
familjer. Den gällande detaljplanen är den av detaljplanerna över 
Lessebo som är mest detaljerad vad gäller skydd av kulturvärden. 
Detta kan bero på att den är upprättad kort efter att Lessebo blev ett 
riksintresse för kulturmiljön. 
 
 I  detaljplanen över området står det följande: 
 
”Följande regler bör därvid tillämpas. 
 
– Eventuella nya bostadshus skall uppföras med samma allmänna 
karaktär som övriga bostäder i området. Nybyggnader bör ske på 
samma plats som för gamla hus.  
 
– Vid nybyggnad eller ombyggnad skall val av material; detaljer och 
färg ske med utgångspunkt från områdets ålder och byggnads-
tradition.  
 
– Ekonomibyggnader kan nybyggas inom ett område på tomtens 
bakre del. Nya uthus skall uppföras som längor av samma karaktär 
som äldre och anslutas till deras liv mot ’grisgatorna’. Vid nybygg-
nader och ombyggnader skall fasaderna utformas i trä.  
 
- ’Grisgatorna’ får inte bebyggas. De skall som tidigare vara obebyggd 
tomtmark för att möjliggöra underhåll och användning av uthusen.  
 
– Tomtdelningar och förtätningar av bebyggelsen skall inte tillåtas.”   
 
För hela Djurhultsområdet ska byggnaderna vara fristående, vara 
högst två våningar höga och inte högre än 7,6 meter.  
 
Det ursprungliga egnahemsområdet har på detaljplanen fått marke-
ringen ”m” vilket betyder att det ska tas ”särskild hänsyn till områ-
dets egenart”. I Djurhultsområdet är det endast två områden som har 
fått betäckningen ”q” 6: läktaren på idrottsplatsen samt Lessebo GoIF:s 
klubbstuga som för övrigt syns på 1876 års karta. Båda byggnaderna 
ligger utanför riksintresseområdet. 
 

                                                 
6 Ett ”q” innebär att en byggnad har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Ett ”q” är det 
starkaste skyddet en byggnad kan få. Byggnaden anses vara värdefull och får inte 
förvanskas. Ett ”q” kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt.  Ett ”Q” 
bestämmer hur ett område eller en byggnad får användas. Användandet ska vara 
anpassat till kulturvärdena. Ett ”Q” innebär inte att det råder rivningsförbud eller hur 
byggnaden ska tas tillvara. Ett ”k” betyder att byggnaden ska behandlas med varsamhet 
men är inget juridiskt bindande och är alltså ett inte lika starkt skydd som ”q”. På den 
gällande detaljplanen över Djurhult har området för Lessebo bruks egnahemsområde 
beteckningen ”m” står för att det ska visas ”särskild hänsyn till områdets egenart” utan 
att något närmare preciseras. 
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I den sydvästra delen har fyra friliggande villor uppförts. I detalj-
planen står det att bebyggelsen ska anpassas till det gamla egnahems-
området så att det uppfattas som en naturlig fortsättning på detta 
område. Detta betyder att bostadshusen ska ligga mitt på tomten 
liksom garage och förrådsbyggnader.  

Detaljplan för de övriga områdena 
Strax söder om kyrkan, i den norra delen av bruksområdet, finns det 
även här en ”grisgata”. Enligt detaljplanen är detta område belagt 
med ”q” med tillägget att de enda ny byggnader som får uppföras här 
är uthus eller garage samt att de nya byggnaderna måste ”utformas 
med särskild hänsyn till områdets egenart”. Direkt i anslutning till 
”grisgatan” finns två byggnader som även de har beteckningen ”q”. 
I den kompletterande texten står det att ”byggnadens karaktär får inte 
förvanskas samt att ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens 
egenart”. Dessutom finns även den lite konstiga formuleringen 
”byggnad skall bevaras eller ersättas med ny”.  
 

 
 
 
Väster om området med ”grisgatan” finns den så kallade ”Gula 
Skolan” som nu är gymnasieskola, kulturskola samt utbildnings-
center. ”Gula Skolan” är markerad med ”q” med tillägget att den inte 
får rivas och att fasadens utformning och karaktär ska bevaras.    
 
Den så kallade ”Smedraden” betecknas på gällande detaljplan från 
1972 som kulturreservat ”för befintlig, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse”. I den relativt nybyggda husraden (tidig 1970-tal) direkt 
norr om ”Smedraden” råder det enligt gällande detaljplan numera 
byggförbud.  
 

”Grisgatan” strax söder om kyrkan.  
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I området söder om bruket finns disponentvillan. För själva bygg-
naden finns det inga skydd mer än begränsningar på våningshöjden 
respektive bygghöjd. För området i övrigt är att det ska användas till 
handelsändamål. 
 
I övrigt är bestämmelserna inte så hårda utan det handlar snarare om 
att byggnaderna inte får överskrida en viss höjd eller att det råder en 
begränsning till vilket ändamål de ska användas. 
 
Då Läseboda bytomt ligger utanför tätbebyggt område, finns det idag 
ingen detaljplan för detta område.  
 

 

 Flygfoto över Lessebo år 1936. I fotografiets mitt syns ”Gula skolan” (a). I den övre delen skymtas Djurhult (b).  
Den bredare vertikala vägen i mitten är Bruksgatan (c). I den högra sidan syns några av husen i ”Smedraden” (d). 
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 Rekommendationer 
 

 Ny- och ombyggnationer underordnas den befintliga. Det 
betyder att de anläggs och anpassas till de befintliga byggnad-
ernas placering, storlek (både bredd som höjd), form, material, 
färg och detaljer.  

 När någon byggnad ska renoveras eller byggas om, kan det 
vara passande att återgå/anpassa byggnaden till det ur-
sprungliga utseendet.  

 Moderniseringar går att göra, om det anpassas till områdets 
karaktäristiska stil på de platser den fortfarande finns kvar. 
Använda samma eller likvärdiga byggnadsmaterial vid under-
håll och nybyggnad.  

 För att öka skyddet mot fortsatta förvanskningar behöver 
detaljplanerna ses över. I nuläget är det främst det ursprung-
liga egnahemsområdet i Djurhult som har något skydd, fast då 
är det endast det vagare skyddet ”m” och inte några av de 
starkare beteckningarna ”q”, ”Q” eller ”k”. Det bästa skyddet 
är om kommande detaljplaner utformas på ett sådant sätt, att 
kulturvärdena får ett bättre skydd, samtidigt som området är 
levande och kan utvecklas.   

 Bebyggelseantikvariska utredningar för att komma fram till 
vad som är det ursprungliga och skyddsvärda och sedan 
främja dessa företeelser.    

 
Områdesspecifika kommentarer 
 
Djurhult: 

 I Djurhult behålls och anpassas nya byggnader (av ekonomi-
byggnadstyp) så att de ansluter till ”Grisgatorna”.   

 
Hästhagen: 

 En del av byggnaderna har eldhärjats och är då i vissa fall inte 
längre de ursprungliga.  

 
 Ett karaktärsdrag i de båda egnahemsområdena är de stora 

tomterna, där egnahemsbrukarna skulle ha plats för en träd-
gård med möjligheter för viss självförsörjning. 

 
Bruksområdet: 

 Karaktärsobjekt är ”Smedraden”, disponentvillan samt 
herrgårdsbyggnaden. 
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Geografiska element som nämns i texten 
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