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Kunskapsunderlag till riksintresseområde[ K1], Baggeboda   
(Blekinge län, Jämshög sn) 

Inledning 
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur vår historia är, och kan bli, läsbar i miljön 

runt omkring oss. Spåren av historien är i dessa miljöer utmärkande tydliga och närvarande. 

Områdena ska spegla väsentliga delar Sveriges historia utifrån lokala perspektiv. Det är den 

statliga myndigheteten för kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har ansvaret 

att peka ut områdena. Länsstyrelsen kan komma med förslag, och även föra en dialog med 

kommunerna samt ta fram underlag som beskriver områdena.  

 

Till varje riksintresseområde finns en värdebeskrivningstext (Riksintressebeskrivning)som 

består av en motivering av anspråket där områdets landskaps-/kulturmiljötyp samt präglande 

kulturhistoriska utvecklingsskeenden och verksamheter beskrivs. Värdebeskrivningstexten 

består även av en tillhörande uttryckstext, som beskriver miljöns läsbara uttryck såsom 

karaktärsbärande miljöer, anläggningar, byggnader och delmiljöer som återspeglar det som 

anges i motiveringen. I riksintressebeskrivningen anges även olika miljötyper, tagna ur en 

miljötypslista, som RAÄ har tagit fram. Det är den beslutade riksintressetexten som är 

styrande (laggrundande) i en eventuell prövning av anspråket.  

 

Riksintressebeskrivningen ger en koncentrerad anvisning om landskapets riksintressanta 

kulturhistoriska karaktär och innehåll, och kan på olika sätt behöva kompletteras genom 

förtydligande underlag. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett fördjupat 

kunskapsunderlag till varje område som innefattats av revideringen, för att öka förståelsen 

för de olika historiska sammanhangen som anspråken motiveras av. Underlaget innehåller inte 

en inventering över hela den bebyggda miljön med alla enskilda uttryck listade. Den pekar på 

strukturer, samband och t ex byggnadstraditioner som hänger samman med den riksintressanta 

historien. Kopplat till kunskapsunderlagen har Länsstyrelsen tagit fram en för varje område 

individuell lista, med rekommendationer i form av ”Att-tänka-på-punkter”, som är tänkt att 

verka som ett stöd och hjälpverktyg i planeringssituationer. Listan kan användas som 

utgångspunkt för att bedöma enskilda objekt eller delar av miljön. Punktlistan är i sig inget 

styrande dokument.  

 

Tanken med riksintresseområden är att här ska särskild hänsyn tas till kulturmiljövärden när 

man planerar för utveckling. Om till exempel nya bostadsområden planläggs eller nya vägar 

dras fram, ska detta göras utan att de kulturhistoriska värdena som hör till riksintresset 

påtagligt skadas. Allra helst ska förändringar istället göra så att historien blir ännu tydligare. 

På så sätt kan de historiska värdena bidra i en planering för framtiden.  

 

Följande är ett kunskapsunderlag för riksintresseområde Baggeboda [K 1], Olofströms 

kommun, Blekinge län, som syftar till att: 

 

1) förmedla den historia som motiverar statens anspråk på riksintresseområde  

2) lyfta fram och peka på de fysiska uttryck som förmedlar historien i området. 

3) rekommendera olika aspekter att tänka på vid utveckling av området för att upprätthålla 

riksintressevärdena  
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Kunskapsunderlaget är tänkt att användas brett, dels av politiker och tjänstemän som planerar 

långsiktigt för områdets utveckling och dels även av handläggare på plan- och 

bygglovsavdelningar, som hjälp att identifiera vad i en miljö som bär på riksintressanta 

värden och varför den gör det.  

 

Motivering 
Ensamgård med månghussystem, karakteristisk för Blekingess skogsbygd, som speglar 
försörjningen med betoningen på skogsprodukter från 1600-tal t.o.m. 1900-talets första 
hälft. (Kvarnmiljö) 

Uttryck för riksintresset 
Mangårdsbyggnad från 1792 med ett flertal ekonomibyggnader av skilda funktioner såsom 
hästskoformad ladugård, loge och stall, oxstall flera magasin, hönshus, bränneri, smedja och 
badhus, flera utformade i gråsten och sadeltak med bruten takstol. De visuella sambanden 
mellan gård, uthus, öppna marker, skogen och sjön. Ensamgårdens utmarksvägar och det 
öppna landskapet närmast gården. Den stora trattformade fägatan och hamlade träd. 
Odlingsrösen. Vattendriven såg- och kvarnanläggning med tillhörande dammluckor, som 
visar på timmerhanteringens stora betydelse för gården. Spår av blädade skogsbestånd i 
form av blandskog med höga naturvärden. Lämningar från torpbebyggelse och 
kolningsanläggningar.  
 

 
Karta över riksintresseområdet Baggeboda [K 1] med de kulturhistoriska uttrycken utpekade. 

 

 

Gård med ekonomibyggnader och 

hamlade träd. Fägata som leder ut 

till skogsbete 

Skvaltkvarn och såg 

Torplämning 
m.m. 

Friköpt torp 

Kolningsanläggning

g 

Fördämning, dammlucka 

Utmarksvägar jfr med 

häradskarta 1915 
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Kort sammafattning av området 

Riksintresseområdet K1 består av en större skogsäga naturskönt belägen invid sjön Halen på 

gränsen mellan Blekinge och Skåne med gårdsbebyggelse, kvarnmiljö, betesmark, bevarade 

utmarksvägar och skogsmark med blandskog i norr och löväng i söder. Baggeboda har sedan 

okänt ursprung omfattat samma område och utgör därmed en kulturhistoriskt unik miljö som 

särskilt tydligt visar ensamliggande skogsgårdars utveckling från tidigmodern period till den 

tidiga industrialismen knuten till skogsindustrin. På Baggeboda har just timmerförsäljningen 

varit den stora bidragande faktorn till gårdens starka ekonomiska utveckling och ställning i 

området.  

 

Baggeboda har inte delats genom hemmansklyvningar eller styckats av för försäljning till 

skogsbolag och gården har ägts av samma familj i elva genarationer. Mangårdsbyggnaden är 

ett ovanligt välbevarat exempel på den blekingska skogsbygdens monumentala träarkitektur 

medan ekonomibyggnaderna i gråsten – här i hästskoform – snarare är typiska för dalbygden. 

 

De visuella sambanden vad gäller de kulturhistoriska uttrycken i området är tydliga. Fägator 

leder ut från gården, flertalet odlingsrösen finns och den fortfarande öppna marken närmast 

gården illustrerar väl den äldre, intill gården liggande, odlingsmarken. Byggnaderna ligger 

kvar på ursprungligt ställe och illustrerar väl sambanden dem emellan. Ingen långt gången 

igenväxning finns i området närmast gården. Sambandet med sjön nedanför 

mangårdsbyggnaden är obruten.  

Befintliga skydd i området: 

 Riksintresse för friluftslivet  

 Biotopsskydd (skydd för att bevara den biologiska mångfalden) med nyckelbiotoper 

av både barr- och lövskogsnaturskog.  

 Inventerat av projektet ”Skog och historia” 

 Gränsar till riksintresse för naturvård 

 Delar av området innehar naturvårdsavtal  

 Delar av området är inventerat av ”Ängs- och betesmarksinventeringen” (2002-2004) 

 Omfattas av regionalt kulturminnesvårdsprogram 
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Häradsekonomiska kartan från 1915-1919 över Baggebodas gård och intilliggande marker. 

Närmast gården ligger odlingsmarken, som än idag hålls öppen genom bete. Utanför 

odlingsmarken syns skogsbestånd markerade som blandskog, då brukad genom blädning. De 

bestånd närmst gården är fortfarande av blandskogskaraktär, idag med stora naturvärden. 

      

Mangårdbyggnad på Baggeboda gård, uppförd som en framkammarstuga, 1792, förlängd 

och höjd till två våningar under 1840-talet. 
 

Historik 

Gårdens äldsta historia är okänd. I jordrevningsprotokoll från 1671 beskrivs Baggeboda som 

en skogsgård vars försörjning främst byggde på skogsprodukter, som bjälkar, sparrar, bränsle 

och tjära, kompletterat med visst fiske. Gårdens beteshagar beräknades kunna bära två kor 

med kalvar, gårdens ängsmark beskrevs som full med surskog. Fortfarande i början på 1800-

talet beskattades Baggeboda lågt i förhållande till gårdar inom samma socken men med större 

andel jordbruk. 

Från andra halvan av 1700-talet ökade efterfrågan på timmer i Blekinge, framför allt tack vare 

den byggnation som örlogsbasen i Karlskrona stod för. Men det var inte bara timmer till 

skepp och byggnader som efterfrågades, utan också andra skogsprodukter som tjära, pottaska, 

ved, slöjdalser m.m. Ett kraftigt uttag av timmer i skogarna gav timmerbrist i de blekingska 

städerna och dalgångsbygderna vilket innebar att virkespriserna steg. Gårdar med mycket 
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skog, som Baggeboda, kunde dra god ekonomisk nytta av detta. Baggeboda låg också bra till 

vid sjön Halen för pråmtrafik och hade dessutom genom vattenansamlingar och bäck 

möjlighet att damma upp och anlägga en egen såg. Uppgifterna om hur länge gården haft sin 

såg varierar, men troligt är att den kommit till efter 1811.  

      
Häradsekonomiska kartan 1915-19 i jämförelse med riksintresseområdet. Lyckodlingarna vid torpen och längs 

vägen vid Nedra Gylet och Övra Gylet har försvunnit men syns fortfarande genom spridda röjningsrösen och 

hägnader. I övrigt hålls områdena invid gårdstunet och vid Halen öppet med bete. Blädade skogsbestånd, idag i 

form av en artrik blandskog, finns närmast gården. Sågen vittnar om virkesförsäljningens stora betydelse för 

Baggeboda. 

Baggeboda, som tidigare inte särskilt utmärkt sig i skattlängderna i förhållande till andra 

skogsgårdar, byggdes under första halvan av 1800-talet ut till att bli en välbärgad skogsgård 

med mangård försedd med panelarkitektur och herrgårdsliknande ekonomilängor. På gården 

anlades flera magasin och, liksom var vanligt också i trakten i övrigt, ett bränneri. När gården 

vid mitten av 1800-talet uppförde ny stenlängad ladugård i hästskoform, har markerna 

utvecklats så att betydligt fler än två kor med kalv kunde födas på gården. Också den stora 

fägatan invid gården vittnar om betesdjurens betydelse. På en målning (som hänger på 

Baggeboda) av Olle Montanus illustreras hur masttimmer tagits ur skogen för att med pråmar 

nedanför gården fraktas iväg, sannolikt till Karlshamn. Ladugårdstaket har vällingklocka att 

kalla samman gårdens arbetskraft med och i trädgården finns både berså och finsnickrat 

brunnshus.  

Vällingklocka på ladugårdstaket. 
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Virkesbristen ledde till att myndigheterna uppmanade och belönade bönderna i Blekinge att uppföra 

sina byggnader och hägn i sten i stället för i trä. Ett sätt att locka bönderna till att bygga i sten var att 

läsa upp deras namn i kyrkan med en tacksam hälsning från landshövdingen.  På Baggeboda fick flera 

av ekonomilängorna tak med bruten takstol, något som annars bara förekom på herrgårdarna. 

Gårdsbebyggelsen 
Timmerförsäljningens goda vinster från sekelskiftet 1800 omsattes i förbättrade och nya 

byggnader på Baggeboda. Framkammarstugan, som byggts upp efter en brand på 1790-talet, 

byggdes om i två våningar och byggdes till med rum både i öster och väster. Byggnaderna 

försågs med mer anspråksfull panelarkitektur liknande den i Karlshamn och bland 

bondgårdarna i jordbruksområdena längre söderut. Också interiörerna fick en mer borgerlig 

prägel. Efter branden på 1790-talet hade man låtit tillverka nya möbler som skåp, stolar och 

kistor med ägarens monogram som ännu finns på gården. Flera rum försågs med 

väggmålningar och i ett rum sattes fransk tapet upp. Målningar och tapeter finns kvar. 

Byggnadsbeståndet på Baggeboda är ovanligt omfattande och visar en nära nog komplett 

uppsättning av de hus som kunde ingå i en skogsgård av Baggebodas storlek. Här återfinns, 

förutom mangårdsbyggnaden, en hästskoformad ekonomibyggnad med ladugård, loge och 

stall, ett oxstall, ett par magasin, hönshus, bränneri, smedja och badhus. Flera av 

ekonomilängorna är i gråsten och flera av dem har sadeltak med bruten takstol.  
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Den hästskoformade ladugården uppförd i sten, från 1844. 

 

 
Vy över delar av Baggebodas gårdsbebyggelse, taget från vägen ner mot gården. Sjön Halen 

skymtar i bakgrunden. De öppna markerna hävdas idag genom bete. De visuella sambanden 

mellan byggnaderna samt landskapet är tydliga. 

 

 
Magasinsbyggnad från omkring år 1800. 



   

 

8 

 

Byggnaderna på Baggeboda gård (efter Lars Chr. Sjöstedst1969 i Bengt Svensson, Byggnadsskick i 

omvandling. En studie i 1800-talets byggnadsskick i Jämshögs och Kyrkhults socknar.)  

A= mangårdsbyggnad, framkammarstuga, 1792, förlängd och höjd till två våningar under 1840-talet. B = 

hästskoformad ladugård uppförd i sten 1844. C = bränneri, träbyggnad, tak med bruten takstol, ca 1800. D = 

hönshus.  E = oxstall, F= magasin, gråstensbyggnad i två våningar, tak med bruten takstol, ca 1800. G = källare 

samt vedbod. Gråsten med tunnvalv. Källaren har stor plåtskodd trädörr. H= magasin, träbyggnad med brutet 

tak. I = hönshus. J = magasin.  K = badhus. L = brunnshus. 

Timret togs ut ur skogen genom så kallad blädning, d v s genom en selektiv avverkning där 

man endast tog ut de träd som var mogna, övriga fick stå kvar och ”växa till sig”. Denna form 

av skogsbruk var det naturliga innan det monokulturella produktionsskogsbruket som är 

vanligast idag, tog vid. I den blädade skogen gjordes avverkningar omkring vart 20-30:de år. 

Blädningen har gett upphov till en varierad skog som utmärks av träd med olika ålder, storlek 

och ofta också av olika arter, helt beroende på vilken slags timmer man behövde, eller ville 

producera. Även virke till den egna gårdens behov (snickerier, stolpvirke etc.) gynnades av 

detta brukningssätt. Blädade skogsbestånd finns till viss del kvar på Baggeboda även om 

skogen inte brukats med blädning på över 70 år. Bestånden är belägna närmast gården och 
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består idag av en artrik blandskog med flera områden med nyckelbiotoper (skydd för att 

bevara den biologiska mångfalden) med både barr- och ädellövnaturskog. Bestånd som lagts 

om till produktionsskog finns också. 

Skvaltkvarn och såg 

Kvarnen är av typen skvaltkvarn, d.v.s. en mindre kvarnanläggning driven av horisontellt 

placerade vattenhjul och där mjöl maldes mellan två horisontellt placerade kvarnstenar, den 

ena fast, den andra rörlig. Kvarnen som står där idag, har inte daterats, men till Baggeboda har 

det funnits en kvarn åtminstone sedan 1764 (uppg. Werdenfelds 1975). Skvaltkvarnarna var 

dimensionerade för lokala behov men all kvarnverksamhet var strikt reglerad och knuten till 

bestämda kvarnrättigheter som sedvanerättsligt ofta låg till något frälse. Ur 

jordrevningsprotokollet från 1671 framgår det att Baggeboda inte hade rätten att ha kvarn och 

från en jordrannsakan 1806 att den rättigheten hade man ännu inte fått. Trots det, konstateras 

det i samma rannsakan att det finns en kvarn för husbehov på gården.  

   
Ramsåg med sju klingor, samt dammluckorna ner mot de vattendrivna hjulanläggningarna. 

Den ökade efterfrågan på timmer från slutet av 1700 återspeglas i att en mängd mindre sågar 

anläggs i skogstrakterna i norra Blekinge och nordöstra Skåne. I Jämshögs socken finns vid 

1800-talets början 21 skattlagda sågar. Baggebodas såg placerades intill den äldre kvarnen 

och är troligen byggd efter 1811. Sågen hade ursprungligen bara ett sågblad men byggdes ut 

1875 till en ramsåg med sju klingor så att hela stockar kunde sågas upp till plank samtidigt. 

Sågen var i industriellt bruk fram till 1939-40.  

 

 
Horisontellt vattenhjul som drev kvarnen. 
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Bilder från området, december 2013 

 
Magasinsbyggnad och hamlade träd. Bakom magasinet låg platsen dit pråmarna gick i en målning av 

Olle Montanus från Baggeboda på slutet av 1800-talet. 

 

 
Det stora undantaghuset, en byggnad som flyttats från Alltidhult och försetts med snickarglädje. Bland 

annat med Gustav IV Adolfs namnchiffer i fönster till gavelkammare.  



   

 

11 

 

 

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena 
Revideringen innehåller ingen heltäckande inventering, vare sig av gårdsbebyggelsen eller av 

det omgivande landskapet.  Att-tänka-på-listan innehåller enbart rekommendationer och skall 

inte användas som riktlinjer vid en eventuell rättslig prövning, då händelser som inte kunnat 

förutses självfallet kan uppkomma. I varje enskilt fall bör således en enskild individuell 

prövning göras. Att-tänka-på-listan utgår i huvudsak från riksintresseanspråkets uttryck, men 

även rekommendationer finns för avvikelserna från anspråket samt likaså för kulturmiljön 

som helhet. Fördjupat stöd finns att hämta i kunskapsunderlaget för Bggeboda.    

 

 För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt, 

karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella 

riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt 

påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är 

i hur hög grad platsen fortsatt kommer att karakteriseras av eller kunna återspegla det 

kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Även åtgärder 

utanför riksintresseområdet kan påverka värdena innanför gränsdragningen.  

Vidare bör följande beaktas: 

 

 Skydda de visuella samband som finns i området mellan gård, uthus, hävdade marker, 

skogen och sjön, för att inte bryta den historiska kontexten.  

 Skogsbestånden med innehållande biotopskyddsområden fortsatt skötsel enligt 

skötselplan. 

 Markerna närmast gården bör fortsatt hållas öppna för att inte utarma ett av de 

väsentligaste uttrycken av hävdad mark. 

 Kontinuerlig hävd av de hamlade träden för att bibehålla de karakteristiska uttrycken 

samt de biologiska värdena. Betydelsefullt är även att säkra mot avverkning. 

 Övriga kulturhistoriska lämningar som hör samman med gårdens verksamhet, t ex såg, 

kvarn, tjärdalar, kolningsanläggningar, samt torplämningar utgör en viktig del av 

områdets uttryck och bör underhållas. 

 Fägator samt stengärden bör hållas fria, dels för att säkra uttrycken, men även för att 

bibehålla den biologiska mångfald som är knuten till dessa. 

 Sågen och kvarnen kräver (liksom övriga byggnader) stort underhåll för att inte 

förfalla, hänsyn bör tas till detta. 

 Markägaren i området är inte intresserad av uppmärksamhet som drar till sig besökare 

eller turister. 

 Området är känsligt för exploatering, till exempel vindkraft. 

 

. 
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