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Motivering: Centralbygd vid viktigt kommunikationsstråk som ger en uppfattning om kyrkans, gästgivargårdens och  
stationens betydelse för samhällsutvecklingen. (Kommunikationsmiljö, Fornlämningsmiljö, Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset: Sockencentrum vid Lagaån med ruin av 1100-talskyrka, nygotisk kyrka, skola och sockenstuga. 
Gamla riksvägen med gästgivargård, milstolpe och stenvalvsbro. Välbevarat stationssamhälle från tiden omkring 1900.  
I området ingår också förhistoriska gravfält, äldre stenbundna åkrar samt en borgruin från medeltiden.

Riksintresset Hamnedas geografiska avgränsning.  
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1 Nuvarande E4:an
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3 Hamneda nya kyrka och stenvalvsbron över 
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Förord
Våren 2011 gjordes ett sensationellt arkeologiskt fynd i den småländska orten Hamneda. En privatperson råkade på sin tomt 
hitta en dittills okänd avrättningsplats från medeltiden. Två massgravar grävdes ut under ledning av Smålands museums arkeo-
loger, och sammanlagt åtta kroppar påträffades. Markundersökningar visade spår av ytterligare ett stort antal liknande gravar i 
samma område. Nyheten blev intensivt bevakad av massmedia och för ett tag riktades stor uppmärksamhet mot det lilla samhäl-
let. Men fyndet var inte bara spektakulärt, det tillförde också viktiga pusselbitar till kunskapen om Hamnedas historia.

Fyndplatsen ligger inom en kulturmiljö av riksintresse, Hamneda. Det är ett område som utpekats som särskilt intressant 
tack vare sin synligt sammanhängande historia och dess tidigare roll som centralbygd i ett viktigt kommunikationsstråk.

I Hamneda socken finns ett stort antal fornlämningar, som till övervägande del kan ses direkt från vägarna, och som därmed 
sätter sin tydliga prägel på landskapet. Tre omfattande höggravfält från järnåldern innehåller mer än 260 gravar, och runt om i 
landskapet finns ytterligare enstaka gravsättningar samt två runstenar. Den gamla stenvalvsbron, gästgivaregården med tillhö-
rande stallar, milstenarna och bebyggelsen kring järnvägsstationen har stor betydelse för förståelsen av Hamnedas utveckling 
och historiska sammanhang inom kommunikationsstråket. Likaså berättar lämningarna av fästningen Sunnerborg och resterna 
av den tidigmedeltida försvarskyrkan om den osäkra gränstraktens vardag under medeltiden. Hamneda var då också Sunnerbo 
härads tingsplats, vilket galgbacken och de dramatiska fynden på avrättningsplatsen ger en påtaglig påminnelse om.

Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om statligt skyddade miljöer. Författare är frilansjournalist Thomas Lissing, 
Växjö.

Kristina Alsér
Landshövding

Heidi Vassi
Länsantikvarie
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En av de två gravar som undersöktes 
i Hamneda 2011, där båda innehöll 
lämningar av fyra människor ovanpå 
varandra. Redan tidigt framgick att 
den senast begravda varit bakbunden. 
Foto: Kulturparken Småland.
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Med järnvägen, och senare riksettan, inleddes en epok av stark tillväxt i Hamneda. Centrum hade förskjutits från 
den traditionella kyrkbacken till den mer profana miljön kring stationen. Här växte ett modernt litet samhälle fram 
med ny bebyggelse och med den handel och service som behövdes. Post- och telegrafstation flyttade in i Hembergs 
affärsfastighet och från 1950-talet fanns även en borgarbrandkår på plats. Vid riksettan öppnades 1947 ortens första 
bensinstation och bilverkstad. 

Riksintresset Hamneda

Optimismen var stor, och man byggde i slutet av 1950-talet 
även en modern skola i Hamneda, som invigdes 1960. Nya 
villabebyggelser växte fram, och eftersom bilismen vid den 
här tiden gett riksettan en allt större betydelse riktade de sig 
åt det hållet. Samhällets centrum kring järnvägen bestod, men 
expansionen skedde främst västerut, tillbaka mot den gamla 
bykärnan vid kyrkorna. Här förlades till exempel den nya 
skolan och förskolan, idrottsplatsen, samt det tillskapade vil-
laområdet på Gisslagårdsvägen.

De utpekade värdeområdena inom riksintresset Hamneda 
berättar om ett samhälles uppkomst, blomstringsperiod och 
omvälvande förändringar. De sträcker sig från förhistorisk tid 
fram till 1900-tal och visar hur Hamneda präglats av kom-
munikationer, kyrka, ting och järnväg. Synligheten i dagens 
landskap är god, med bland annat det gamla gästgiveriet, mil-
stenar, kyrkoruin och stationsgatans bebyggelse. Landskapet 
präglas av såväl järnålderns höggravfält som järnvägens efter-
lämnade banvall. 

I Kronobergs län finns 36 områden som pekats ut som riksin-
tressen. Ett av dessa är Hamneda. Motiveringen för riksintres-
set Hamneda lyder: 
Centralbygd vid viktigt kommunikationsstråk som ger en upp-

fattning om kyrkans, gästgivargårdens och stationens betydelse för 
samhällsutvecklingen. 
(Kommunikationsmiljö, Fornlämningsmiljö)

Hamneda är riksintressant:
•	 för	sockencentrum	vid	Lagaån	med	ruin	av	1100-tals	

kyrka, nygotisk kyrka, skola och sockenstuga.
•	 för	tingsplats	med	galgbacke
•	 för	höggravfält	med	tydlig	anknytning	till	kommunika-

tionsnätet
•	 för	borgruin	från	medeltiden	med	syfte	att	kontrollera	

uppfarten på Lagan
•	 för	gamla	riksvägen	med	gästgivargård,	milstolpe	och	sten-

valvsbro
•	 för	välbevarat	stationssamhälle	från	tiden	omkring	1900

 
Riksintressets nuvarande gränsdragning omfattar Lagans 
sträckning genom socknen med viss omnejd, samt den gamla 
och nya kyrkan. Den inbegriper också Sunnerborg, större 
delen av nuvarande Hamneda med stationsgatan, större delen 
av gamla Elinge by samt Gisslagården i gamla Hamneda by. 
Riksintresset omfattar även ytterligare gårdstomter som hör 
till Hamneda gamla by samt större delen av järnvägsspåret 
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Landskapet kring Hamneda präglas av fornlämningarnas synlighet. På intilliggande Riksettan färdas man mitt emellan två omfattande fält av  
gravkullar. Foto: Thomas Lissing.
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och området bakom stationsbebyggelsen.

Ett riksintresse är ett område som anses ha särskilda värden. 
Det kan vara ett orört naturområde eller en kulturhisto-
riskt intressant miljö. I Sverige finns drygt 2000 områden 
som utpekats som riksintressen. Det är miljöer som är av 
nationell betydelse och som tillsammans representerar vårt 
lands historia från stenålder till nutid. Några av dessa är geo-
grafiskt betingade, till exempel är hela Öland och Gotland 
riksintressen. Andra är kopplade till energiutvinning eller 
kommunikationer. Gemensamt för dem är att de ska skyddas 
långsiktigt mot åtgärder som kan skada deras specifika värden. 
De skyddas bland annat av bestämmelserna i 3 och 4 kap i 
miljöbalken. Boverket har det övergripande ansvaret och flera 
myndigheter, bland annat Riksantikvarieämbetet, bedömer 
vilka områden som utses. Kommunerna ska ta hänsyn till 
riksintressena i sina översiktsplaner och länsstyrelserna beva-
kar sedan så att miljöerna inte riskerar att ta skada av exploa-
tering och nya byggprojekt.

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 ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön.

(3 kap. 6§ miljöbalken)

Mitt inne i samhället är den historiska kon-
tinuiteten som tydligast. På båda sidor av 

landsvägen brer gravfälten från 1000-talet 
ut sina kullar och intill dem har villabebyg-
gelsen från det sena 1900-talet växt fram. 

Foto: Thomas Lissing.

10

Hamneda



11

Kulturmiljö av riksintresse



Riksintresset Hamneda är beläget söder om Ljungby, i västra delen av Kronobergs län. Lagan rinner här från norr 
till söder genom ett flackt och förhållandevis öppet landskap. Väster om ån löper parallellt den låga Ljungbyåsen och 
kring orten Hamneda brer en böljande slättmark ut sig. 

Höggravfältens Hamneda 

En stenvalvsbro korsar ån vid Hamnedas tidigare centrum, 
där den medeltida kyrkans ruin står på en höjd på den västra 
sidan av ån och 1800-talskyrkan på den östra. Här löper också 
den gamla Lagastigen längs med ån och ansluter till kyrkplat-
sen. I dess närhet ligger också prästgården och den före detta 
gästgivargården. Längre västerut går landsvägen, tidigare riks-
väg 1, och motorvägen E4 genom landskapet i samma längd-
riktning som Lagstigen, men med rakare dragning.

Något längre österut från kyrkplatsen finns den forna 
stationsgatan med sin karaktäristiska bebyggelse av sekelskif-
tesvillor. Rälsen är sedan många år borttagen men det går 
ännu att följa banvallens sträckning från norr till söder. Mel-
lan dessa båda centra har det moderna Hamneda växt fram, 
i form av villabebyggelse, industrier, idrottsplan och skol-
byggnad. Dessa ligger längs Hamnedavägen som förbinder 
stationssamhället med kyrkomiljön, och fortsätter i öst-västlig 
riktning mot Ivla respektive Nöttja. De lantbruk som finns 
kvar ligger i utkanten av samhället, som löst sammanhållna 
gårdsmiljöer i skogskanten.

Marken kring Lagan är bördig och relativt fri från sten, och 
det var brukandet av jorden som var den främsta förutsätt-
ningen för Hamnedas tillkomst. Längs Lagan växte därför 

En av de två runstenar från 1000-talet som hittades inmurade i gamla 
kyrkan och nu står på Elinge gravfält. Den återstående texten lyder 
”...detta minnesmärke efter Sven sin fader”. Foto: Thomas Lissing.
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Lagaåns lugna flöde var den första viktiga 
transportleden genom Hamnedatrakten. 

Foto: Thomas Lissing.

13

Kulturmiljö av riksintresse



Norra sidan av Elinge gravfält, mitt i Hamneda. 
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ett flertal byar fram under järnåldern. Hamneda nämns i 
de skriftliga källorna under 1300-talets senare del, men har 
anor som går ännu längre tillbaka. Enstaka boplatsfynd från 
stenåldern har gjorts i trakten och senare års arkeologiska 
undersökningar har visat att socknen är rik på fossil åkermark. 
Den visar att jorden brukades även under den äldre järnål-
dern. Utmed Lagans ådal från Vidöstern i norr till Hamneda 
i söder finns ett femtiotal höggravfält från denna tid, varav tre 
är belägna i Hamneda socken. De består av sammanlagt 241 
högar som ligger tydligt exponerade såväl längs vattnet som 
utmed Lagastigen.

Byn Hamneda låg under tidig medeltid på västra sidan om 
Lagan. På andra sidan låg byn Elinge, som kom att bilda 
socken tillsammans med Hamneda. De bestod då av fem res-
pektive sju gårdar och räknades med tidens mått som relativt 
stora byar. På en ö i Lagan låg det medeltida fästet Sunner-
borg, av vilket inga direkt synliga spår finns kvar idag.

Ända fram till 1900-talet var jordbruket den domine-
rande näringen som sysselsatte nästan samtliga socknens 
invånare. När kommunikationerna förbättrades med först 
ångbåtstrafik och sedan järnvägsstation uppstod här ett 
mindre handelscentrum för bygden. Det växte också fram 
småindustrier, varav torvbrytningen hade stor betydelse under 
1900-talets första hälft. 1918 anlades en smalspårig järnväg 
från Horns mosse fram till Skåne-Smålands järnväg, dit torv-
lassen forslades på vagnar dragna av hästar. Torvhanteringen 

sysselsatte omkring 130 män och kvinnor, fram till den lades 
ner på 1950-talet. Spåren efter verksamheten är idag otydliga, 
men trafikplatsen Torvladan påminner till namnet om den 
stora uppsamlingsplats som fanns vid järnvägen.

Det är nästan omöjligt att undgå mängden av fornlämningar 
när man färdas förbi och genom Hamneda. Gravfälten från 
järnåldern brer ut sig längs landsvägen norr om samhället som 
en mjuk matta av böljande små kullar. Likaså mitt i Ham-
neda, på var sida om vägen mittemellan kyrkplatsen och före 
detta stationsgatan. De sätter sin prägel på landskapet och är 
också en påtaglig länk bakåt i tiden. Riksintresset Hamneda är 
ett område rikt på historia, med en synlig kontinuitet i sam-
hällets utveckling från förhistorisk tid till nutid.

Hamneda gravfält innehåller ett 150-tal 
gravhögar från tidig vikingatid fram till 

1000-talet. Ett tiotal har undersökts av 
arkeologer och där hittades brända benres-
ter, vardagsföremål som knivar och brynen 

samt pärlor av glas och silver. 
Foto: Thomas Lissing.
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Från tidig medeltid och in på 1600-talet var Hamneda ordinarie tingsplats i Sunnerbo härad. Tingsplatsen var inget 
fysiskt ställe, utan det hölls på olika platser, ibland utomhus på en gravhög. Det var häradshövdingen som ledde 
förhandlingarna. Ibland handlade det om att skipa rättvisa som i en domstol, men lika ofta diskuterades vardagliga 
angelägenheter inom häradet. Häradshövdingen valdes till en början av invånarna i häradet. 

Tingsplats och galgbacke

år 1547. Han hävdar där i strid med lagen att Konungarna 
hava haft den makt och våld här i riket till att avsätta och till-
sätta häradshövdingar. Det lönade sig inte att klaga. 

De första skrivna lagarna kom i och med att landskapslagarna 
nedtecknades i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. 
1320 skrevs Smålandslagen ned, som tillämpades i Ham-
neda och andra härader, men av den finns bara kyrkobalken 
bevarad. På 1350-talet ersattes landskapslagarna av Magnus 
Erikssons landslag. Dödsstraff gällde därefter för en rad brott, 
bland annat majestätsbrott, dråp och mord, men också för 
exempelvis kyrkostöld. Under 1600-talet skärptes straffen för 
sedlighetsbrott, och det infördes då dödsstraff även för utom-
äktenskapliga affärer. Båda parter dömdes då till döden, men 
dessa mål gick regelmässigt vidare till den då instiftade hovrät-
ten, som mildrade straffet till böter.

De avrättningar som genomfördes skedde i regel genom hals-
huggning eller hängning. Det förstnämnda ansågs finare, och 
skulle det vara riktigt hedervärt skulle det ske med svärd istäl-
let för den vanliga bödelsyxan. Men det var en lyx som den 
dömdes anhöriga i så fall fick betala för. Det vanligaste sättet 

Under Gustav Vasas tid blev det allt vanligare att kungen till-
satte ämbetet utan att lyssna på folkets förslag. Det framgår i 
ett brev från Vasa själv till den missnöjda allmogen i Sunnerbo 

Ett av de stensatta hål som anses markera själva galgens grundlägg-
ning. Foto: Thomas Lissing.
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Stigen upp till den forna galgbacken är smal och mycket brant. Än idag kan man ana platsens dramatiska historia. Foto: Thomas Lissing.
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var genom hängning, och när det var genomfört fick ofta 
kropparna, som en del av straffet, hänga kvar tills de ruttnade 
och ramlade ner. Sedan skyfflades de högst ovarsamt ned i 
massgravarna intill galgbacken. Avrättningarna skedde offent-
ligt och behandlingen av de döda ansågs ha en avskräckande 
verkan.

I april 2011 gjordes ett sensationellt fynd i Hamneda, som 
gav nya fakta om tingsplatsens avrättningar. En privatperson 
i Hamneda påträffade då skelettdelar i marken på sin tomt, 
cirka femhundra meter från den tidigare kända galgbacken. 
Polisen underrättades först, men kunde konstatera att det 
rörde sig om arkeologiska fynd. Smålands museums arkeo-
loger började undersöka platsen, och på den yta där jorden 
skalats av grävde man fram två gravar. De var cirka två meter 
långa och en meter breda och orienterade i nordväst-sydöstlig 
riktning. Det visade sig att båda gravarna innehöll rester av 
fyra människor vardera, lagda ovanpå varandra vid olika till-
fällen. De var vårdslöst begravda och sättet som de behandlats 
på gjorde att man drog slutsatsen att de avrättats. Ett tydligt 
tecken var att ett av offren kastats i graven med bakbundna 
händer. Ett annat offer hade pressats ned i en alldeles för kort 
grav. De åtta avrättade var mellan 20 och 35 år gamla, och 
troligtvis hade de alla blivit hängda. En av kropparna var för 
dåligt bevarad för att könsbestämma, de andra visade sig efter 
undersökningar vara två kvinnor och fem män. Enligt arkeo-
logerna kan det ha gått lång tid mellan begravningarna, då 
dateringen av kropparna sträckte sig från 1300-talet till 1400-

Sydväst om Hamneda finns galgbacken. Från dess topp är utsikten 
milsvid. Foto: Thomas Lissing.
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talet och det var stor oordning bland benresterna. En geora-
darundersökning av det närliggande området visade tecken på 
ytterligare ett stort antal liknande gravar, orienterade i samma 
riktning. Dessa är för närvarande inte utgrävda, men gör fyn-
det desto mer spektakulärt.

Fyndet väcker också frågor. Hur står den nya fyndplatsen i 
relation till den plats som traditionellt kallas galgbacken, och 
som ligger femhundra meter längre åt sydväst? Den senare 
finns utmärkt på 1685 års häradskarta, benämnd som rät-
teplatz och märkt med bilden av en galge. Platsen är en kulle 
alldeles intill gamla Lagastigen, där fyra stenklädda hål i mar-
ken fortfarande är synliga. De sägs ha varit stolphål för funda-
mentet till en medeltida galgkonstruktion. 

Av tradition fick inte de avrättade hamna i vigd jord, 
utan begravdes i massgravar alldeles intill avrättningsplatsen. 
Därför är det inte troligt att de två platserna är direkt knutna 
till varandra, eller åtminstone samtida. En möjlig förklaring 
är att den nu påträffade fyndplatsen är en äldre avrättnings-
plats, som använts fram till 1500-talet. Av någon anledning 
har man sedan flyttat avrättningarna längre bort från byn. 
Att denna i så fall nedlagda plats inte var utmärkt på 1685 års 
karta var inte något konstigt. Då tinget och avrättningsverk-
samheten flyttade till Ljungby några år därefter, slutade man 
nämligen rita in även den senare. På de detaljerade kartor som 
gjorts upp över Hamneda år 1696, 1697 och 1702 finns inte 
längre någon avrättningsplats. När det inte längre fanns något 
ting på orten, ville man förmodligen inte skylta med den tidi-

gare avrättningsplatsen heller. De enda spår som idag återstår 
av galgbacken är de fyra stenklädda hålen uppe på kullen, där 
själva galgen sägs ha stått. 

På 1685 års häradskarta över Sunnerbo är Hamnedas galgbacke 
tydligt illustrerad som ”rätteplatz”, medan den på senare kartor inte 
förekommer alls. Foto: Lantmäteriet.
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Av den gamla kyrkan i Hamneda återstår endast en ruin 
av låga murar. Med sin upphöjda placering på en kulle 
är den ännu synlig för förbipasserande på den gamla 
landsvägen. Kyrkan uppfördes på 1100-talet. Troligtvis 
byggdes först en träkyrka på samma plats när trakten 
kristnades, men om den finns inga säkra uppgifter. 

Gamla och nya kyrkan

Stenkyrkan restes invid Lagastigen, inte bara synlig för bybor-
na utan också strategiskt placerad från försvarssynpunkt. Den 
försågs med ett kraftigt östtorn mellan långhus och kor, vilket 
antyder att den tidigmedeltida kungamakten var inblandad. 
Kanske var Hamneda kyrka en av det svenska kungarikets 
utposter mot de danska gränstrakterna söderut. Som ruin ger 
den idag en intressant inblick i det tidigmedeltida byggandet, 
men framför allt är den en sammanbindande länk mellan  
den nya kyrkan och det omgivande landskapet med sina  
lämningar från järnåldern.

Få bilder finns bevarade av Hamneda gamla kyrka, men den 
har beskrivits utförligt av flera besökare. Förutom den lite 
ovanliga tornkonstruktionen var den en ordinär romansk 
kyrka med långskepp och rakslutet kor, men utan absid. Den 
byggdes av obearbetade stenblock och kullerstenar satta i 
askblandat murbruk. Fasaden var putsad och fönstren små. 
Sakristian av trä var tillbyggd på kyrkans norrsida och under 
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Strax före den gamla kyrkan sprängdes år 
1893 togs fotografiet där den alldeles ny-

byggda kyrkan syns i bakgrunden. 
Foto: Hamneda hembygdsförening.
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Kyrkoruinen efter den medeltida kyrkan.
Foto: Thomas Lissing.

den fanns troligen en gravkammare. Kyrkan hade från bör-
jan tre ingångar, varav en med vapenhus i trä åt väster, men 
med tiden murades alla igen utom den södra. I denna satt en 
bastant träport som var klädd med plåtar lagda som fjäll över 
varandra. Den sägs ha haft tydliga märken av slag och svärds-
hugg, efter danskarnas belägringar av kyrkan. 

Det kraftiga tornet höjde sig enligt källorna bara fyra 
alnar över långhuset. Det var alltså inget klocktorn utan sägs 
ha innehållit en profan övervåning dit byborna kunde ta sin 
tillflykt vid fiendens anfall. Efter freden med Danmark år 
1658 fyllde tornet ingen direkt funktion utan fick förfalla. 
Drygt hundra år senare hade det delvis rasat in och togs år 
1789 ner, enligt protokollet till förekommande av befarad 
olyckshändelse. Kyrkobyggnaden fick istället ett sadeltak över 
hela långhuset.

Interiören, som finns beskriven av bland andra Nils Månsson 
Mandelgren och Eric Ihrfors, hade troligtvis tillkommit under 
1700-talets första hälft och bar tydliga drag av barock. Några 
delar av inredningen finns bevarade än idag och har flyttats 
över till Hamneda nya kyrka. 

Mot den västra gaveln satt en läktare som bars upp av 
spiralsnidade kolonner. Läktarsargens fyllningar var bemålade 
med apostlaporträtt. Bänkinredningen var öppen, men försågs 
1760 med dörrar samtidigt som man införde stolsdelning, 
vilket innebar att varje gård eller by fick sina bestämda sitt-
platser. Inredningen målades samtidigt i olika nyanser av blått 
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med inslag av rött, samt vita blommor på dörrfyllningarna.
Längst fram vid koret fanns två kyrkstolar som var högre 

och mer framträdande än de andra. De så kallade Trollesto-
larna hörde till kronobefallningsmannen i Sunnerbo, Harald 
Trolle, och hans hustru Ingret Andersson. Förutom deras 
namn var årtalet 1644 målat på stolsryggarna.

Predikstolen stod på en stensockel i sydöstra hörnet av 
långhuset. Dess fyllningar omgavs av kolonner försedda med 
änglahuvuden och över predikstolen satt en baldakin. Dörren 
till predikstolen hade en målning föreställande kung David 
med sin harpa.

Golvet i kyrkan var lagt med flata stenblock. Vid  
triumfbågen fanns ett eller två sidoaltare och i koret stod 
huvudaltaret. På det låg en kraftig sandstensskiva med fasad 
kant och en rektangulär relikgömma i mitten. Altartavlan 
målades 1702 av Otto H. Brackwagen från Kristiandstad, 
som stofferade den med gull, silver och andra färger. En min-
dre altartavla samt flera träskulpturer fanns också i kyrko-
rummet. Troligtvis var också innerväggarna målade, så som i 
andra medeltida kyrkor.

Alldeles intill kyrkobyggnaden stod klocktornet. Det var högt, 
spetsigt och helt inklätt med träpanel, vilket gav det en karak-
täristisk siluett. I tornet fanns också häradskistan, det vill säga 
tingets arrestlokal, där tillfångatagna brottslingar kunde låsas 
in i väntan på rättegång. Under Skånska kriget satt här till 
exempel snapphanen Lille John från Gundrastorp i Vittsjö, 
före sin rannsakning vid häradsrätten den 19 juli 1678.

Fabeldjursfunten i Hamneda kyrka är från omkring år 1200.  
Den räddades från den gamla kyrkan och används än idag. 
Foto: Thomas Lissing.
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Kyrkan omgavs trots den kuperade terrängen av en liten 
kyrkogård, försedd med stigluckor av trä i den omgivande 
muren. Utanför denna och nedanför kullen fanns socken-
stugan och själva kyrkbacken intill vägen. Där ligger än idag 

en stor rektangulär stenhäll. Brudstenen, som den kallas, har 
under flera århundraden haft en viktig roll i kyrkobröllopets 
ritualer. Uppgifterna om hur dessa exakt gick till varierar, men 
i huvudsak samlades man här efter bröllopsakten för att hylla 

Relikgömman, en fördjupning i kyrkoruinens altarbord. Foto: Thomas Lissing.
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Ett fåtal gravvårdar i varierande skick  
står kvar på den gamla kyrkogården. 
Foto: Thomas Lissing.

brudparet som då stod uppe på stenen. Seden sägs ha varit i 
bruk fram till 1860-talet. På kyrkogården finns ännu några 
gravvårdar bevarade. 

Under 1800-talet ökade befolkningsmängden i hela Sverige. 
Det byggdes många nya och större kyrkor och de medel-
tida kyrkorna övergavs i stor utsträckning. Även i Hamneda 
socken väcktes frågan om nybygge. Första gången var vid en 
inspektion år 1820, då kyrkan blev utsynt. Sextio år senare 
hade kyrkan enligt protokollen stora sprickor i murverket och 
ett otätt tak, och beslutet togs att låta uppföra en ny kyrka. 
Församlingen hade då växt till nära 2000 personer, samtidigt 
som det bara fanns plats för 200 i den gamla helgedomen.

1886 påbörjades bygget av en ny kyrka i närheten av den 
gamla, men nu på flackare mark på andra sidan ån. Byggmäs-
tare Rosvall fick uppdraget att uppföra kyrkan efter ritningar 
av arkitekt Fritz Eckert, Överintendentämbetet. Rosvall var 
inte nöjd med det stenbrott som anvisats honom, utan köpte 
en gård i Öje för att kunna bryta sten av bättre kvalitet.  
I boningshuset på gården arbetade sedan två snickare med att 
färdigställa snickerier till interiören. 

Kyrkan uppfördes i nygotisk stil, med högrest torn och 
spetsig huv. Den består av ett traditionellt långhus med  
torn i väster och halvrund utbyggnad för sakristia i öster. 
Exteriören präglas framför allt av fasadens oputsade granit. 
Interiören har drag av nationalromantik, med synliga taksto-
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lar. En skärm som skiljer sakristian från kyrkorummet står i 
den vida korbågen. Orgeln konstruerades av Elfström, som 
vid den tiden var bosatt i Hamneda men sedan flyttade sin 
verksamhet till Ljungby. Dopfunten från 1200-talet kommer 
från den medeltida kyrkan, liksom altartavlan och delar av 
läktarbarriären.

1890 hölls den sista gudstjänsten i Hamneda gamla kyrka, 
och året efter såldes inredningen till dåvarande ägaren av 
Sunnerborgs herrgård. Materialet användes till svinhus och 
ladugårdsbygge, och den stora kyrkoporten lär ett tag ha 

Utanför den gamla kyrkogårdens grindar ligger brudstenen, som tra-
ditionellt hade en roll vid bröllopsceremonierna. Foto: Thomas Lissing.

Hamneda nya kyrka stod klar 1892, ritad 
av Fritz Eckert på Överintendentämbetet. 

Foto: Thomas Lissing.
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legat som spång över en bäck. En del sten från murarna 
såldes också, men för att verkligen bli av med byggnaden 
beslutade kyrkorådet att spränga den. En vacker dag 1893 
gick salvan av och taket störtade in. Det sägs att murarna 
visade sig vara i bättre skick än man först trott, så det kräv-
des både hävstänger och domkraft för att få ner dem. Den 
östra gavelväggen lär ha stått kvar ett längre tag innan man 
lyckades riva den. Inmurade i kyrkan hittades två runstenar 
från 1000-talet som placerades på Elinge gravfält, invid 
komministerbostaden.

Hamneda nya kyrka invigdes 1892 och kyrkogården något 
år senare. På kyrkogården står en minnessten som kallas 
Blixtstenen. Den restes 1895 över sju skördearbetande kvin-
nor och män som omkom i ett åskväder samma år. De hade 
sökt skydd från regnet i en ängslada då blixten slog ner och 
övertände byggnaden. Sex av dem begravdes på Hamneda 
kyrkogård och stenen bär, förutom deras namn, tre stilise-
rade blixtar. 

Under 1900-talets första hälft började allmänhetens intresse 
för allmogemiljöer och gamla kyrkor att vakna. 1936 genom-
fördes en utgrävning av kyrkoruinen, då en del fynd av bland 
annat medeltida mynt gjordes. Man röjde också upp på 
kyrkogården och de kvarvarande murresterna konserverades. 
Sedan dess har inte mycket förändrats på platsen. 

Blixtstenen på Hamneda nya kyrkogård påminner om en dramatisk 
och tragisk händelse år 1895. Foto: Thomas Lissing.
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I landskapet kring de båda kyrkorna finns en tydlig konti-
nuitet, som bidrar till riksintressets kulturhistoriska värde. 
Det finns här en synlig tidslinje ända från järnåldern fram 
till slutet av 1800-talet. Från höggravfältens kullar till det 

kristnade samhällets tidigmedeltida helgedom, och vidare till 
1880-talets manifesterande kyrkobygge. Här, invid Lagan och 
riksvägen, fanns det nav som bylivet under många århundra-
den kretsade kring.

Det som återstår av den medeltida kyrkan är låga murrester och ett altare. I bakgrunden skymtar den nya kyrkan. Foto: Thomas Lissing.
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Mittemot kyrkan, på andra sidan Lagan, ligger den före detta prästgården. Foto: Thomas Lissing.
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Den stensatta gångbron över Lagans biflöde utanför ödekyrkogården. Foto: Thomas Lissing.
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Kommunikationerna har alltid spelat stor roll för Hamnedas betydelse som sockencentrum. De olika 
transportstråken utgör en viktig del i riksintresset, och kan fortfarande avläsas i landskapet.

vandrande på isen. Störst betydelse som transportväg hade 
den troligtvis under järnåldern, som förbindelse mellan de 
olika byar som uppstått längs med ån. I senare tid har Lagan 
använts för att transportera timmer från skogstrakterna till 
sågverken.

Parallellt med Lagan uppstod också den landsväg som 
kallas Lagastigen. Som alla äldre vägar gick den från by till  
by och följde landskapets naturligt böljande form. Oftast i 
vattendragets närhet, men ibland längre inåt land. Dess gamla 
sträckning går fortfarande att spåra norrifrån mellan Bäcka-
ryd, Hamneda, Horn, Hjulsnäs och Floboda. 

Vägen blev med tiden en viktig länk mellan Götaland-
skapen och Skåne. Eftersom Hamneda låg nära gränsbygden 
mot Danmark, blev den också strategiskt viktig i militära 
sammanhang, inte minst under det oroliga 1600-talet. Här 
rörde sig danskar på anfallsväg, liksom svenska trupper på väg 
mot fienden.

Den 21 oktober år 1676 var ett sådant tillfälle, då 12 000 
svenska soldater samlades i Hamneda för att mönstras av 
kung Karl XI. Danmark hade året innan förklarat krig mot 
Sverige och anföll nu från flera håll. Karl XI och hans armé 

Lagastigen, gästgiveriet  
och kommunikationerna

Lagan och dess sakta flytande vatten har förstås varit en 
given transportväg ända sedan förhistorisk tid. Längs med 
dess sträckning uppstod också Lagastigen, som var en del av 
den viktiga Kungsvägen mellan kontinenten och Svea rikes 
huvudstad. Vägen, som från början gick från by till by och 
rättade sig efter höjder och andra hinder, blev under århund-
radena allt mer uträtad. Med biltrafikens intåg i början av 
1900-talet gjorde den sig i ännu högre utsträckning fri från 
bebyggelsen, för att senare dras som ett rakt streck genom 
obruten skogsmark. Parallellt med denna utveckling flyttades 
nästan all kommunikation under några decennier till järnvä-
gen, som dragits öster om det tidigare samhället. När järnvä-
gen lades ner återtog Lagastigen, som först blivit Riksväg 1 
och sedan E4, sin betydelse som traktens genomfartsled. Alla 
dessa vägar och geografiska förskjutningar går ännu att följa, 
både på karta och i landskapet. 

Lagan flyter långsamt utan fall från norr till söder genom 
Hamneda socken. Såväl under sommartid som på vintern 
var den en viktig farled. De första bosättarna i trakten kom 
förmodligen vattenvägen till Hamneda, antingen i båtar eller 
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lyckades nätt och jämt att slå tillbaka fienden i Halmstad i 
juni 1676, och måste sedan dra sig tillbaka för att planera 
nästa drag. Det behövdes en bra uppsamlingsplats dit kungen 
kunde kommendera sina styrkor före kommande motanfall, 
och han sände ut Erik Dahlberg och Johan Gyllenstierna för 
att leta. Dahlberg skriver i sin dagbok att de fick plenipotens 
och myndigheet effter gottfinnande at wällia een beqwemmelig 
ort till rendezvous, hwarest alle trouppar Hans Kongl. Maij:tt 
opå een wiss dag och orth emot grentzen kunde i största stillhet 
och uthan alarme wara tillmötes och uthan att fienden deraf 
någon kundskap finge, kunna bryta inn i Skååne.

Platsen de valde efter noggrant rekognocerande var Ham-
neda. Marschen dit skulle ske så obemärkt som möjligt och 
den 21 oktober sammanstrålade styrkor på sammanlagt  
12 000 man från olika håll. Dahlberg skriver: Den 21 octob. 
giek marchen till Hambne, hwarest så wäl konungzl. armeen 
som alle dee andra trouppar och regementerne sig emot middagen 
infunne, och war detta storligen att förundra, att detta war så 
secret och tyst tillgånget, att den eena icke wiste af den andra, för-
undrandes sig whar och een, enär han såg ifrån alla wägar folk, 
nya faanor och estandarder så oförmodeligen sammanstööta, af 
hwilke ingen bland officererne, som dem commenderede, sielfwe 
ingen kundskap hade.

Dagen efter marscherade armén vidare till Markaryd, 
därefter mot Skåne och slaget vid Lund den 4 december. 
Flera blodiga bataljer följde innan freden kunde slutas i 
Lund 1679.

Detalj ur Erik Dahlbergs kopparstick som beskriver hur kung Karl 
XI samlade sina trupper i Hamneda den 21 oktober 1676. Längst till 
höger skymtar den dåtida galgbacken. Foto: Krigsarkivet.

1600-talet var också det århundrade som vägväsendet i Sve-
rige började få sin struktur. Drottning Kristina drev 1633 
igenom en förordning att ståthållarna vid större vägar skulle 
anlägga gästgiverier med 1 1/2 till 2 1/2 mils mellanrum. 
Hamneda gästgiveri är ett viktigt uttryck för den betydelse 
orten hade som knutpunkt. Det är oklart när det kom till, 
men rörelsen har troligtvis anor sedan senmedeltiden. På 
1685 års häradskarta, som ger den första detaljerade bilden av 
Hamneda, finns gästgiveriet utmärkt. Det låg då strax väster 
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Stenvalvsbron över Lagan uppfördes 1844 
av Nils Nilsson i Hamneda, kallad  

Bro-Nisse. Den togs ur trafik 1964  
när den nya bron uppförts nerströms. 

Foto: Thomas Lissing.
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om den medeltida kyrkan. På 1702 års karta är det flyttat till 
den nuvarande platsen, där byggnaden än idag finns kvar. 
Enligt bevarade brandförsäkringshandlingar är den byggnad 
som nu omvandlats till museum uppförd år 1833.

Gästgiveriet skötte också traktens postbefordran. Man 
hade ansvar för att post som skulle vidare kom till nästa gäst-
givargård på sträckan, det vill säga till Traryd eller Ljungby. På 
1880-talet gick två turer i veckan mellan Ljungby och Klip-
pan, vilket innebar att posten kom fyra gånger i veckan till 
Hamneda. Posten befordrades med häst och vagn, men som-

martid gick den sista sträckan till Ljungby med ångbåten. 

Gästgiveriverksamheten upphörde strax efter sekelskiftet 
1900, då avståndet till järnvägsstationen gjorde att nattgäster 
hellre valde de resanderum som fanns där. Skjutsverksam-
heten fortsatte en bit in på 1920-talet, dock med god hjälp 
av handlare Hemberg inne i stationssamhället. Byggnadens 
interiör och exteriör är sedan dess oförändrad, och berättar 
för nutida besökare om den tid då gästgiveriet var socknens 
profana centrum. Det var där folk träffades, roade sig, spred 

Milsten med skylt av gjutjärn, placerad  
vid Gäsgivaregården söder om samhället. 
Foto: Thomas Lissing.

Kartan från 1702 är orienterad åt väster, men man kan se gästgivaregårdens nuvarande läge söder om kyrkan. Foto: Lantmäteriet.
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Gästgivargården ligger vid den äldre sträckningen av Lagastigen. Fram till omkring sekelskiftet 1700 fanns gästgiveriet närmare kyrkan. 
Foto: Thomas Lissing.
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nyheter och gjorde nya kontakter. 1995 förklarades Hamneda 
gästgiveri som byggnadsminne.

På 1880-talet fick Lagan återigen stor betydelse för Hamnedas 
kommunikationer. Då hade järnvägen kommit till Ljungby, 
och bolaget Vislanda Bolmens järnväg ville gärna knyta ihop 
jordbrukstrakterna söderut med sitt spår och i förlängningen 
med stambanan norrut. Därför inrättades ångbåtstrafik år 
1884 mellan Ljungby och Hamneda. Två turer gick varje dag 
mellan orterna, där en enkel resa tog en och en halv timme. 
Ångbåten Ljungby lade till vid den gamla valvbron nära kyrk-
platsen, och därmed ökade platsens betydelse som socken-
centrum och träffpunkt. Trafiken var särskilt intensiv då det 
var marknadsdagar i Ljungby. Den kringresande handlaren 
Alfred Hemberg insåg platsens potential och öppnade år 1888 
Hamnedas första affär i den intilliggande Brogården. Under 
ett drygt decennium kom därefter området kring kyrkorna att 
blomstra som byns självklara handelscentrum.

Järnvägen var det dominerande kommunikationssättet under 
1900-talets första hälft, men redan under seklets första år dök 
en ny konkurrent upp på grusvägarna. De första bilarna hade 
börjat visa sig. Under det första decenniet fanns redan några 
automobiler hemmahörande i Ljungby stad och i Traryd-
Strömsnäsbruksområdet som trafikerade Lagastigen. Här 
passerade också de få bilar som färdades mellan huvudstaden 
och landets sydligaste delar, till exempel på väg från Malmös 

hamn till någon köpare i Stockholm. Kronobergs län hade 
mycket få bilar registrerade vid den här tiden, så Lagastigen 
var det säkraste stället om man ville få se en i verkligheten.

På 1920-talet blev bilarna vanligare på landsbygden, och 
Hamnedas första bil köptes 1923 av pastor Gustaf Fagner. 
Den följdes snart av fler, och redan samma år startade Ernst 
Karlsson i Hamneda en busslinje mellan Ljungby och Älm-
hult, över Hamneda.

De smala grusvägarna var inte lämpade för biltrafik och 
därför började vägnätet ses över. Redan 1919 hade Sunnerbo 
härad, som första distrikt i hela Sverige, startat en vägkassa 
som tog hand om vägarnas underhåll. Vägkassan tog över 
ansvaret från de tidigare väghållarna, det vill säga åtskil-
liga markägare och bybor längs vägsträckorna. Det skrevs i 
tidningarna om den rationella skötseln och gjordes många 
studiebesök från andra delar av landet. Lagastigen breddades 
nu, och för att kunna genomföra detta, tvångsinlöstes de sten-
murar som kantade vägen för 25 öre per meter.

Statens Arbetslöshetskommission stod under slutet av 1920-
talet och hela 1930-talet för en mängd genomgripande väg-
arbeten. För att förbättra landets kommunikationer bestäm-
des bland annat att vägen mellan Stockholm och Helsingborg 
skulle moderniseras och uppgraderas till riksväg. Den bli-
vande Riksettan skulle nyanläggas genom Hamneda socken, 
väster om den gamla dragningen. Nu gick vägen inte längre 
genom de mindre byarna och den väjde inte heller för natur-
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liga hinder. Med stora ansträngningar drogs den nya riksettan 
som ett rakt streck genom landskapet, parallellt med Lagasti-
gen. Syftet med den nya vägen var inte längre att förbinda ett 
antal punkter längs sträckan, utan att snabbt och bekvämt 
kunna ta sig mellan de större orterna i landet. 

Riksettan har sedan dess breddats igen, försetts med 
permanent beläggning och rätats ut ytterligare flera gånger. 
På 1990-talet beslutades om motorvägsbygge längre västerut 
genom socknen, vilket degraderade riksettan till att bli en 
sidoväg. På kartbilder över dagens Hamneda blir det uppen-
bart hur Lagastigen förändrats från en liten och krokig vand-
ringsled till en tidseffektiv genomfart som skär rakt genom 
landskapet. 

Riksettan passerar nära Hamneda och 
parallellt något västerut löper E4:an. 

Foto: Thomas Lissing.

44

Hamneda



45

Kulturmiljö av riksintresse



Järnvägen och 
stationssamhället
Kring sekelskiftet 1900 förändrades kommunikations-
strukturen radikalt när järnvägen kom till Hamneda.  
Det påverkade inte bara resandet utan också hela 
samhällets geografiska läge, en förändring som 
fortfarande är synlig i landskapet. Hamnedas nya 
centrum uppstod nu ett par kilometer österut. 

Skåne-Smålands Järnväg, SSJ, började byggas från Kärreberga 
mot Värnamo år 1889. Det bestämdes att Hamneda skulle bli 
stationssamhälle, liksom Hornsborg lite längre söderut inom 
samma socken. 1899 stod järnvägen klar och ett nytt sta-
tionshus hade uppförts. Men banvallen drogs inte invid den 
gamla bykärnan vid Lagan utan en bra bit österut. Här, ett 
par kilometer från kyrkan och Lagastigen, uppstod nu ett nytt 
centrum som snabbt bebyggdes. Redan år 1900 lät handlaren 
Alfred Hemberg uppföra en fastighet med lanthandel och 
bostad vid den nybildade Marknadsvägen. Han hade redan 
en stor kundkrets i sin affär intill ångbåtsbryggan, som fram 
till dess var den naturliga mötesplatsen för resande och bybor. 
Men samma år som järnvägen invigdes lades ångbåtstrafiken 
till Ljungby ned. Med tåget tog det nu bara en tredjedel så 
lång tid att åka in till staden, och färjorna förlorade därmed 
majoriteten av sina passagerare. Med ens var också folklivet 
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Marknadsgsatan sedd söderifrån, med den 
småstadsliknande bebyggelsen längs den 

gamla banvallen. Foto: Thomas Lissing.
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vid Lagan borta och det mest naturliga blev för Hemberg att 
flytta sin affär till stationsområdet. Där finns den fortfarande 
kvar, nu som hembygdsmuseum. 

Fler fastigheter uppfördes under de följande decennierna 
i samma område, och snart bildades en närapå stadsmässig 
gatumiljö i linje med banvallen. Husen längs med järnvägen 
var stora och påkostade, med fasader med liggande träpanel, 
stora fönster och stiliserad snickarglädje. De representerar 
en slags bebyggelse som då var helt främmande för Ham-
neda. Förutom rena bostadslägenheter innehöll flera av dem 
ytterligare affärsrörelser som behövdes då orten expanderade. 
Snart fanns där charkuteri, post- och telegrafstation, skoaf-
fär, fiskaffär, kaféer och och flera speceriaffärer. Dessutom 
fick Hamneda sin egen marknad år 1900, med tre särskilda 
marknadsdagar under året. Kreatursförsäljare och hantverkare 
behövde inte längre bege sig ända till Ljungby utan kunde få 
avsättning på närmare håll. Marknadsdagarna lockade även 
tillresta besökare, då det på kvällarna ordnades dans på den 
nybyggda dansbanan i samhället. Ville de övernatta fanns 
resanderum i anslutning till järnvägen, vilka snart konkur-
rerade ut det gamla gästgiveriets verksamhet. Bara vid behov 
av läkare eller tandläkare måste Hamnedaborna bege sig in 
till Ljungby, annars fanns det mesta man kunde önska sig på 
hemmaplan. 

Samhällets centrum, som nu helt tagit steget österut till 
järnvägen, upplevde en blomstringsperiod med stark ekono-
misk tillväxt och positiv befolkningsutveckling. 

I Hembergs lanthandel verkar tiden ha 
stannat någon gång vid mitten av 1900-talet. 
Foto: Thomas Lissing.
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Sortimentet i  
Hembergs lanthandel  
berättar om  
Hamnedas glansdagar. 
Foto: Thomas Lissing.
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Hembergs lanthandel uppfördes år 1900 och används nu som hembygdsmuseum. Foto: Thomas Lissing.
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År 1910 hade invånarantalet i Hamneda ökat till omkring 
2000, och fortsatte att stiga. Järnvägen var den livgivande 
pulsåder som skapade förutsättningarna för expansionen. Den 
hade sin allra mest intensiva period under andra världskriget, 
då även tyska militärtransporter rullade på spåren nattetid. 
Skåne Smålands järnväg ansågs då lika viktig som stambanan, 
men någon elektrifiering av sträckan blev det aldrig. Ånglo-
ken ersattes så småningom av rälsbussar och godstågen drogs 
av diesellok.

Spåren från stationssamhällets epok syns tydligt än idag, 
även om järnvägen är borta sedan länge. De stolta villorna på 
rad bildar en sammanhängande fond längs samhällets huvud-
stråk. Med sin tidstypiska arkitektur berättar de om en period 
då samhällsstrukturen ändrades i grunden, då förutsättningar 
för nya näringar skapades. Vid sidan av jord- och skogsbruket 
uppstod handel och så småningom lokala industrier. Tack 
vare järnvägen fanns möjligheten att lättare få avsättning för 
sina varor och tjänster. Hamneda ville med Marknadsgatans 
bebyggelse visa upp sig från sin bästa sida.

1968 var järnvägens historia till ända, då rälsbussarna slu-
tade gå. Godstågen rullade visserligen ett par år till, men på 
1970-talet lades järnvägen ner helt och hållet. Stickspår och 
perronger revs upp från stationsområdet och stationshuset 
omvandlades till privatbostad. De två ånglok som i bered-
skapssyfte stått förvarade strax söder om Hamneda bogserades 
till Kalmar för skrotning. En tom och öde järnvägsvall låg 

länge kvar genom Hamneda medan persontrafiken ersatts av 
busslinje. På 1990-talet revs även den sista rälsen och syllarna 
upp från samhällets tidigare livsnerv. 

Karaktären av ett stationssamhälle lever dock kvar, där 
villor och före detta affärshus står på rad längs den tidigare 
järnvägen. Bebyggelsen vid stationsgatan synliggör samhällets 
blomstringstid kring sekelskiftet 1900 och utgör en viktig del 
i riksintresset Hamneda. 
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Representativt bostadshus vid Marknadsvägen. Foto: Thomas Lissing.
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