Kunskapsunderlag Letesmåla [ K 3] Ringamåla socken,
Karlshamns kommun

Riksintressebeskrivning
Motivering:

Odlingslandskap i en levande skogsbygd där enskiftet 1814-15 format ägostrukturer och
bystruktur med bebyggelselägen och vägnät. Odlingsspår med anor från 1600-talet.
(Gårdsmiljö, Vägmiljö).
Uttryck:

Bebyggelselägena på småhöjder i mosaiklandskapet med den odlingsbara marken närmast
gården. Sambanden mellan gårdarna och markfördelningen, där inägor och utmark har olika
placeringar i landskapet samt olika användningsområden. De visuella sambanden mellan
bebyggelselägena och den öppna odlingsmarken och betesmarken. De rumsliga sambanden
mellan de i bykärnan kvarvarande gårdarna och de utflyttade gårdarna, som knyts ihop
genom des placering i anslutning till byns inägor och vägnät. Bostadsbebyggelsens formspråk
och skala såsom de rödfärgade, panelklädda en- och tvåvåningshusen uppförda som enkel-,
par- och framkammarstugor, med vita knutar och fönsteromfattningar. Uthusens lägen, i
förhållande till bostadshusen, dess formspråk och skala, skiftesverkstekniken samt de
murade väggarna med gavelrösten och förhöjningar av trä. Stengärdena som funktionella
hägnader samt som fastighetsgränser. De funktionella sambanden mellan gårdslägena och
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utmarken genom de användbara fägatorna. Den fossila åkermarken med de otaliga
odlingsrösena, terrasskanterna samt de kallmurade terrasskanterna. Lämningarna från
skolhuset, linbastan, förvaringsanläggningarna ute i markerna, kolbottnarna, pottaskeugnen,
samt skvaltkvarnarna med damvallar. Vägnätets stengärdesinramning, sträckning,
småskalighet och beläggning, med dess bygata löpande genom hela byn. De från bygatan
utgående gårdsvägarna och fägatorna samt bebyggelsens läge intill dessa vägar. Torp- och
gårdslämningarna, dess samband med gårdarna samt dess placering i landskapet, på avstånd
från bykärnan. Skogsbruksspåren av blädningsbruk, med olikåldrig och artrik vegetation. Det
biologiska kulturarvet med hamlade träd, kulturväxter och betade skogsbestånd.

Dagens fastighetskarta över Letesmåla by. Riksintressegränsen [K 3] är rödmarkerad.
Gränsen följer den gamla bygränsen i sin helhet.
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Häradskartan (1915-1919)med riksintressegränsen för Letesmåla utmarkerad.

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
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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 Letesmåla [K 3], Karlshamns
kommun i 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
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.
Lagar som reglerar riksintressena

Bestämmelser om riksintresse finns i miljöbalken, plan- och bygglagen samt
hushållningsförordningen. Bestämmelserna innebär att ett utpekat riksintresse inte får
påtagligt skadas av anspråk på ändrad mark- eller vattenanvändning. Det övergripande målet
med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.
Definitioner och förhållningssätt finns i miljöbalken. Områden som är av riksintresse för
kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808). Regler för tillämpning finns i
plan- och bygglagen. I 3 kap. 4 § PBL framgår att kommunen ska redovisa hur riksintressena
ska tillgodoses i den kommunala planeringen.
Myndigheternas ansvar

Hanteringen av riksintressen är en angelägenhet för både stat och kommun.
Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna framgår av förordningen om hushållning
med mark och vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det
Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården
enligt 3 kap. miljöbalken.
Områden av riksintresse pekas ut i en process där såväl statliga centrala myndigheter som
länsstyrelser och kommuner är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i
kommunernas planering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga
intressena i dialog med kommunen.
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Sammanfattning av riksintresseområdet
Letesmåla utgör ett påfallande tydligt exempel på en levande by i skogsbygden.
Byggnadernas utformning och läge, de omgivande öppna markerna tillsammans med
stengärdesgårdar och hamlade träd samverkar till den genuina miljön och ett ålderdomligt
intryck. Riksintressegränsen följer Letesmåla gamla bygräns i sin helhet och går åtminstone
att härleda tillbaka till storskiftet 1801.
Ortsnamnet Letesmåla (även kallat Lergölsmåla) finns omnämnt i prästrelationerna från 1624
- som "Lejergielsgmole". Omnämningen kan tolkas som att byn vid denna tidpunkt redan var
ett etablerat och funktionellt bysamfund.
Byn är ett representativt exempel på den typ av byar som växte fram i ett, relativt sett,
homogent landskap. Letesmåla är ett typfall av en i dag fungerande skogsbygdsby. Vid
storskiftet år 1799-1801 bestod Letesmåla av fyra gårdar (jordeboksnummer) brukade av sex
bönder. Bebyggelsen var samlad i en tät gruppering inom byns centrala del och med dess
inägor i direkt anslutning till byggnaderna. Genom markskiftningarna som följde med
enskiftet år 1814-15 (se utförligare förklaring nedan), splittrades bebyggelsen och fyra av de
sex brukarna hade skyldighet att flytta ut från den gamla byplatsen. Den landskapsbild som
uppstod i samband med skiftet har bestått fram till våra dagar. En av gårdarna (1:6) har dock
försvunnit.

Riksintresset Letesmåla i dagens fastighetskarta. Kulturhistoriska lämningar (yt-, linje- och
punktlager i GIS) i området är utmärkta. Exempel på detta är torplämningar
(lägenhetsbebyggelse), förvaringsgropar, kvarnlämningar, vägmärken, fossil åkermark med
odlingsrösen, kallmurade terrasskanter och lämningar efter textil industri (lintork). Se vidare
information på RAÄs hemsida under ”Fornsök”, Ringamåla socken.
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Byn är helt oförstörd av senare tiders påverkan, bortsett från en ny vägdragning. Bebyggelsen
har i hög grad bibehållit sin ursprungliga karaktär från 1800-talet med mangårdsbyggnader
uppförda som enkelstugor, parstugor och framkammarstugor. Ekonomibyggnaderna är
mestadels uppförda i skiftesverk. Samtliga hus är faluröda, med vita knutar och
fönsteromfattningar. Välbyggda stengärdesgårdar och hamlade träd samverkar till intrycket av
ursprunglig och ålderdomlig skogsbygdsby av framträdande pedagogiskt och vetenskapligt
värde.
Letesmåla ingår i Blekinges kulturminnesvårdsprogram samt är upptaget i den bevarandeplan
för odlingslandskapet som Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram (1996). Ett antal marker
inom bygränsen är även återinventerade genom Ängs- och betesmarksinventeringen (2004)
som är en uppföljning av ”Ängar och hagar i Blekinge” (1993). Inventeringen beskriver ängsoch betesmarksrelaterade miljökvaliteter som naturtyper, flora-, fauna-, vatten-, och
kulturvärden. Den skall användas för uppföljning och utvärdering av Landsbygdsprogrammet
samt miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Flygfoto över Letesmåla by. Bebyggelsen i mitten av bilden ligger på den ursprungliga
bykärnans plats. Gården i förgrunden samt de två gårdarna i bakgrunden är utflyttade
genom enskiftet 1814-1815. (Källa RAÄ. Foto: Jan Norrman - 1996-08-23)

Blekinges skogsbygd
Blekinge har alltid till största delen varit ett skogsbärande landskap, men skogsarealen har
varierat betydligt under tidernas lopp. I skogen producerades ved för avsalu, timmer, bjälkar,
tjära, kol och pottaska. Skogen hade även ett annat värde då den under äldre tid utnyttjades
som den viktigaste betesmarken samt även för skörd av vinterfoder i form av våtmarksslåtter
och hamling av träd.
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I Letesmåla utnyttjas skogen än i dag som betesmark, på flera håll i byn. Den betade skogen
har ett högt värde genom kontinuiteten i markanvändningen samt genom de biologiska
kulturarv som finns där. Markerna finns med i den uppdaterade Ängs- och
betesmarksinventeringen som nyligen är genomförd i länet (se vidare information på
Jordbruksverkets hemsida, under TUVA-registret).
Det fanns tämligen dåliga förutsättningar för åkerbruk i dessa trakter, men trots detta
utgjordes ingen mörk och sluten landskapsbild. Ängen upptog ofta ytor som var omkring åtta
gånger så stor som åkern, medan betesmarken kunde vara tjugo gånger så stor.
Överallt i skogsbygdens åkrar låg jordfasta stenar och block, och på dessa hade under
generationer av odling kastats upp mindre stenar så att följden blev små rösen, så kallade
odlingsrösen. Dessa odlingsrösen, tillsammans med de terrasskanter som bildats efter
århundraden av odling, utgör det som vi idag benämner som fossil åkermark. De flesta ligger
idag i skogsmarken eller i dagens betesmark. I Letesmåla förekommer ett stort antal
lämningar av denna fossila åkermark inom byns gränser och de utgör därmed ett av de
viktigaste karaktärsdragen för kulturmiljön.

Fossil åkermark i Letesmåla, belägen nära den ursprungliga bykärnan. Marken består av
flertalet karakteristiska odlingsrösen, skapade av århundrades brukande av marken. Idag
betas marken och hålls därigenom fortsatt öppen.

Odlingsröse.
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Terrasskanterna blev en naturlig följd av att man brukade marken på samma vis år efter år och
flyttade med sig jorden i samma riktning hela tiden. I vissa fall, när terrängen var extra
kuperad, kunde terrasskanterna behöva förstärkas med en mur för att få ut så mycket
odlingsbar mark som möjligt. I Letesmåla återfinns en del sådana kallmurade terrasskanter i
området öster om mossen. Även dessa murar och terrasskanter är att betrakta som uttryck för
kulturmiljön.

Kallmurad terrasskant i den kuperade delen av Letesmåla, öster om mossen.
Åkrarnas avkastning skulle naturligtvis tas om hand och malning och kvarnfärder var en del
av bondens vardag. Det fanns både hand-, vind- och vattendrivna kvarnar. En i skogbygden
vanligt förekommande, relativt enkel, vattendriven kvarnkonstruktion är skvaltkvarnen
(vattenhjulet är placerat horisontellt vid en vattenränna). De hade dock en låg kapacitet och
användes oftast endast för husbehov eller på sin höjd för ett par gårdar i samverkan. För att
reglera flödet i skvaltkvarnarna byggdes dammvallar i det anslutande vattendraget. Inom
Letesmåla bygräns återfinns åtminstone två kända kvarnlämningar från skvaltkvarnar med
tillhörande dammvallar. Även dessa lämningar ingår i uttrycken för kulturhistorien i området.
I skogsbygder som den i Letesmåla användes skogen på flera sätt och gav därigenom ett
flertal produkter som skogsbonden kunde dryga ut sin försörjning med, då enbart åkerbruk
inte gick att leva på. Exempel på produkter är pottaska och kol. Pottaskan framställdes genom
att förbränna lövvirke i speciella ugnar och sedan laka ur träaskan i lerpottor (därav namnet).
Pottaska användes vid tillverkning av såpa, glas, krut, färgämnen och läkemedel. Vid
framställningen av kol gjordes stora kolmilor i skogen, där man förbrände virket långsamt
med kolet som slutprodukt. Idag kan vi återfinna dessa milor i form av kolbottnar (ofta runda)
i skogsmarken. De är lätta att observera då vegetationen runt kolbottnarna än idag skiljer sig
från den övriga i området samtidigt som det fortfarande går att finna kolrester i marken.
Lämningar av både kolbottnar och pottaskeugnar återfinns inom Letesmåla bygräns och ska
betraktas som uttryck för kulturhistorien i området i det avseendet att de bidrog till
befolkningens försörjning.
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Generellet har de långa vintrarna i Sverige tvingat befolkningen att ha många förvarings- och
förrådsutrymme. Ett förvaringsutrymme kunde ligga ute i markerna och bestå av en stensatt
grop, med kallmurade väggar. I denna kunde till exempel potatis och rotfrukter förvaras och
sedan transporteras hem vid behov och vid lämpliga väderförhållanden. Transporter gjordes
med fördel på vintern, med slädar. I Letesmåla finns ett flertal registrerade lämningar ute i
markerna, efter dessa förvaringsgropar. De har benämningen ”förvaringsanläggning för
rotfrukter” i fornminnesregistret. De ungefärliga måtten är 2,5x2 m och ca 0,8 m dj. På vissa
finns rester av kallmurade gavelrösten som tyder på att det även funnits väggar och tak ovan
mark.
Byorganisationen

Bebyggelsen i Blekinge karakteriserades under 1600- och 1700-talen av byar, men
ensamgårdar förekom. De minsta byarna och ensamgårdarna hörde framförallt till
skogsbygden. Läget och formen på byn var ett resultat av både de topografiska
förutsättningarna samt tillgången av möjligt näringsuttag i marken. Bebyggelsen placerades i
brytningen mellan åkern och den betade marken, gärna i närheten av ett vattendrag. I
Blekinge var det vanligt att byarna lades ett stycke upp på dalsluttningen med åker och
sidvallsäng (fuktig ängsmark) i dalbottnen nedanför. I sina huvuddrag bestod detta mönster
även efter 1800-talets jordskiften. Den typiska placeringen av byn, lite upp på en sluttning,
gäller inte för Letesmåla. Här har man placerat hela byn på en höjdrygg. Troligtvis beror detta
både på de topografiska och på de geologiska förutsättningarna, då bygden inte är någon
utpräglad dalbygd, som de flesta odlingsområdena i Blekinge. I de sänkor som finns i
Letesmåla finner man idag mossmarker eller utdikade sådana, som används som odlingsmark.
Bebyggelsen låg ofta grupperad på eller invid byplatsen/bygatan. Gatan var byns
gemensamma samlingsplats och hade stor betydelse, speciellt för kreatursskötseln. Byn var
sällan inordnad i en geometrisk bytomt, utan hade vanligtvis formen av en oreglerad klungby.
Genom den pågående hemmansklyvningen kom byplatsen på många ställen att förlora sin
ursprungliga funktion när den delades upp mellan hemmanen och inhägnades, uppodlades
eller bebyggdes. Byn som sammanhängande enhet, både till form och till funktion, kom
senare att upphöra i mycket hög grad, genom de stora landskapsförändringar som jordskiftena
i Blekinge medförde (se vidare beskrivning nedan).
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Principskiss över markfördelning inägor och utmark, runt en gård. (Bilden hämtad ur
Jordbruksverkets skrift ”Ängar”, 2012)
Runt byplatsen, på inägorna närmast bebyggelsen, fanns den hävdade marken kallad inägor
och som brukades som åker. På inägorna fanns även ängsmarken. Inägorna avgränsades med
hägnader och utanför dessa fanns det som kallas utmarken. På utmarken betade djuren och dit
ut ledde så kallade fägator genom landskapet. På utmarken fanns även byns förråd av virke
och ved. Skogsbruket bedrevs i form av så kallad blädning, d.v.s. man tog det virke som var
moget att avverka eller så tog man helt enkelt den typ av virke man behövde för stunden, t ex
till hägnadsbyggnation. Detta skogbruk var ett naturligt förfarande och efterlämnade ett
olikåldrigt och artrikt bestånd till skillnad från dagens monokulturella och likåldriga
skogsbestånd. I Letesmåla har dock blädningen fortsatt till viss del och dessa bestånd visar
fortfarande spår av brukningsmetoden. Detta bidrar till en ökad förståelse för äldre tiders bruk
och är av stort kulturhistoriskt värde.
Innan skiftena var utmarken en gemensam allmänning men genom den omstrukturering av
marken som skiftena innebar, kom varje bonde att få var sin del av utmarken till sitt
förfogande. Vissa resurser som utmarken hyste kunde dock även fortsättningsvis utnyttjas
allmänt inom byn.
Läget för Letesmåla by är idag oförändrat, dock har flera gårdar ändrat läge genom enskiftet
(se vidare information under ”Skifte i Letesmåla”). Ängsmarken har övergått i odlings- eller
betesmark eller blivit igenplanterad med skog. De fägator som ledde från gårdslägena ut mot
utmarken är på flertalet ställen fortfarande i bruk i byn och skall ses som ett av de
kulturhistoriska uttrycken för miljön.
Till byorganisationen hörde gemensamma byggnader som kvarnar, sågar och samlingslokaler,
t ex missionshus. Efter införandet av folkskolereformen 1842 var varje socken dessutom
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tvungen att hålla ett skolhus för undervisning av barnen. Ofta uppfördes även denna
gemensamt i byn. Letesmåla skolhus var verksamt under åren 1850-1885. Skolan brann ned
1885 och i stället för att återuppföra den byggdes en ny, större och modernare bygdeskola i
Härnäs. Grunden från Letesmåla skola finns ännu synlig i den södra delen av byn. Platsen är
utmärkt genom en inristning i en sten i stengärdet, samt med en skylt som Ringamåla
hembygdsförening har satt upp.

Gården och bebyggelsen

Också den enskilda gårdens och bebyggelsens utformning har liksom hela byns läge varit
beroende av omgivningarnas utseende och möjligheterna till näringsuttag ur marken. Senare
kom de stora landskapsomvandlingarna som de olika skiftena innebar (se vidare information
under ”Skiftesreformer som grund för landskapsomvandling”), att förändra även det
traditionella bebyggelsemönstret. Genom utflyttningarna av gårdar vid skiftena fick man i ett
friliggande läge helt andra förutsättningar för bebyggelsens placering, skala och funktion än
de begränsade stukturerna som bygemenskapen innebar.
Just i Blekinge, som är ett gränsland i många bemärkelser, har många olika influenser i
byggnadsstilar mötts. Huvudsakligen kan tre gårdstyper urskiljas; den götiska gårdsformen,
den västsvenska gården och den sydsvenska gårdsformen (efter Sigurd Erixon, 1939). I
dagens Letesmåla finns det inte någon enhetlig karaktär på gårdstyperna, men en gemensam
nämnare är det typiska götiska
stängslet som avgränsade
mangårdsbyggnaden från fähusen.
I Blekinge har byggnader av timmer
och skiftesverk på stenfot,
traditionellt varit dominerande på
landbygden. Dock ledde den
dynamiska utvecklingen på 1800talet, med befolkningsökning,
jordbrukets omvandling,
näringsfrihetens införande m.m. till
att många byggnader på landsbygden
nyuppfördes under seklet. I Blekinge
märktes detta inte minst på
bostadshusen, då de tidigare
loftstugorna (ryggåsstuga med höga
bodar i två våningar på en eller två
sidor om) efterträddes av nya former
och började uppföras som par- och
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framkammarstugor i två våningar med många fönster. Inspirationen kom från städerna.
Böndernas gårdar hade tidigare varit uppbyggda av många olika omålade byggnader i trä,
med tak täckta med torv eller strå. Under 1800-talet uppfördes nya, panelade och målade
mangårdsbyggnader i två våningar, med taktäckning av papp, tegel eller så kallade stickor.
Uthusen började uppföras av sprängd gråsten med murbruk, under 1800-talets senare hälft.
Under 1800-talet började landsbygdens hus att rödfärgas och rödfärgen fick i slutet av seklet
sitt egentliga genombrott. Senare dominerade de röda, panelklädda husen landsbygden.
Kännetecknande för byggnadssättet vid 1800-talets slut var den ”tilltagande benägenheten att
öka krafen på prydlighet och beqvämlighet” (Landshövdingen i Blekinges femårsberättelse
1891-95). Under 1800-talets första hälft utvecklas även trädgårdar i anslutning till
bostadshusen.
I Letesmåla är de befintliga mangårdsbyggnaderna uppförda i en eller två våningar. De har
samtliga stående panel som är rödfärgad med vita knutar samt fönsterfoder. Få fönster är
utbytta. Takbeläggningen varierar, både eternit, plåt och betongtakpannor i en mörk kulör är
vanligt. Mangårdbyggnaderna är vanligen placerade med gaveln mot byvägen i de fall där
vägen löper genom gårdsbebyggelsen. Uthusen är mestadels uppförda i skiftesverk på
stengrund, men även högre uppmurade stenlängor med gavelrösten och förhöjningar i trä
förekommer. Bebyggelsekaraktärerna utgör viktiga utryck för kulturmiljön.
Senare har perioder av markant befolkningstillväxt eller -minskning haft stor inverkan på
byggnadsbeståndet i ett område. I inflyttningsområdena byggdes många nya hus, samtidigt
som de äldre miljöerna utsattes för ett högt förändringstryck, som i vissa fall ledde till att
äldre byggnader byggdes om eller revs. I områden med sjunkande befolkningssiffror, blev
många hus överflödiga och en del av dem förföll helt. I Letesmåla har inga moderna
bostadshus tillkommit, dock finns ett fåtal utbyggnader på de befintliga husen. En modern
ekonomibyggnad har tillkommit och denna avviker i skala och formspråk. Dock stör den inte
helhetsintrycket av miljön, då byggnaden är ensam i sitt slag och är placerad på dess
ursprungsläge. Avsaknaden av nytillkommen bebyggelse bidrar till miljöns ursprungliga
helhetsintryck.
Bebyggelsens läge på småhöjder i landskapet är karakteristiskt för Letesmåla. Marken
närmast husen var ursprungligen utpräglad odlingsmark och fungerar fortfarande som detta på
ett fåtal ställen i byn. Dock fungerar idag merparten av den tidigare odlingsmarken som
betesmark. Att marken fortfarande hålls öppen närmast gårdarna bidrar till den bibehållna
ursprungliga bystrukturen. De utblickar och siktlinjer som skapas från gårdslägena är genom
öppethållandet fortfarande synliga. Genom detta är miljön och dess ursprung tydligt avläsbar.
De ursprungliga utblickarna och siktlinjerna är stora delar av de kulturhistoriska värdena och
uttrycken i riksintresseområdet.
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Exempel på bebyggelse från
Letesmåla by. Mangårdsbyggnad
(från 1860-talet) i två våningar.
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Bilderna visar fler exempel på
mangårdsbyggnader och
gårdsbebyggelse som är
karakteristisk för Letesmåla. Även
exempel på uthus med murade
väggar där gavelrösten och
förhöjningar är i trä.
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På bilden, tagen från betesmarken väster om den sydligaste belägna gården, syns
uthuslängan i skiftesverk. Byvägen löper på andra sidan stengärdet, rakt genom
gårdsbebyggelsen.( Bilden lånad från www.Letesmåla.com. Fotograf; Sven Lindberg)

En av de utflyttade gårdarna, belägen längs i norr inom bygränsen. Placeringen på en höjd
med de brukade markerna framför är karakteristiskt för byn och tillhör ett av uttrycken för
kulturmiljön.
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Torpens historia

Torparens historia är omfångsrik och stora skillnader finns beroende på vem de löd under
(bonde- eller frälsetorp) och under vilken tidsperiod de verkade. Torpen har dessutom genom
tiderna varierat i storlek beroende både på epok och på var i landet de var belägna. Men
huvuddefinitionen är att ett torp liknar en mindre gård, med uthus, fähus och odlingsmark.
Dock var marken, beroende på vem torpet löd under, ofta otillräcklig för att torparna skulle
vara självförsörjande. Torpen var som små familjejordbruk, som tagits upp på en äldre bys
eller gårds utmarker och torparen var formellt sett underställd en bonde eller en by. De
brukade alltid icke mantalssatt jord (till skillnad från bönderna) och betalade arrende till
jordägaren i form av dagsverken eller rena pengar. Torparen var alltså (förutom att bruka sin
egen jord) en lönearbetare som anställdes vid jordbrukets högsäsonger och nyodlingsperioder.
Torparna var ofta även hantverkare och sålde sina alster när det var lågsäsong för jordbruket.
Kulmen för antalet torpare i Sverige infann sig omkring 1860, ökningen dessförinnan följde
den generella befolkningsökningen i landet.

Kartan framtagen av Per-Ove Olsson, Ringamåla Hembygdsförening (2010-05-09)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rättare Kallens Torp
Håkan Jonassons Torp
Ola Månssons Gård
Trane Nisses Torp
Barkaslottet
Valmans Torp
Sven Åkessons Torp
Flyet

9. Olsa Kallens Gård
10. Båtsmanstorpet Nr 134 Lerberg
11. Lundströmmatorpet
12. Lill Johans Torp
13. Rignells Torp
14. Skolhustomten
15. Gräs Johans Torp
16. Ola Johans Torp
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17. Skräddare Johans Torp
18. Spännaretorpet
19. Branta Svennens Torp

20. Billinga Massens Torp
21. Håkna Olas Torp
22. Hummers Massa Torpet

Häradskartan (1915-1919) över Letesmåla bykärna. Idag kända torplämningar är utmärkta.
Lämningarna avser ofta flera husgrunder. Notera att flertalet av de idag registrerade
torplämningarna markeras som verksamma på kartan, d.v.s. en svart fyrkant med röd
fyllning. Inom hela riksintresseområdet finns sammanlagt åtminstone tjugo kända
torplämningar. (Källa Fornsök och Ringamåla hembygdsförening)
Många torp revs i samband med att en by genomförde ett Laga skifte. Då kunde en mindre
gård bli utflyttad från byn till den mark där torpet redan låg. Var inte gården i behov av
arbetskraft avvecklades och revs torpet och torparen avhystes. I vissa fall kunde torpen bli
grunden för de nya gårdarna och torparen med familj tvingades flytta och blev därmed i
många fall nerflyttade i samhällskiktet och övergick till att vara backstugusittare (obesutten
utan egen mark).
Ytterligare en anledning till att torparna minskade under slutet av 1800-talet är den betydande
urbaniseringen i länet. Järnvägsbyggande och en ökad industrialisering medförde att torparna
övergav sina jordbruk och flyttade in till tätorterna och blev industriarbetare istället. Med
städernas utveckling följde alltså utmarkens avfolkning. Senare försvann även dagsverken
som betalningsform för brukningsrätten av torpen i den nya arrendelagstiftningen (1943) och
därmed upphörde torparinstitutionen helt.
Enligt Kulturmiljölagen är en torplämning fornlämning om det kan beläggas att den är
uppförd före 1850. Detta betyder idag att många övergivna torp kräver tillståndsprövning vid
eventuella ingrepp. Om den är yngre statusklassas den som övrig kulturhistorisk lämning och
behandlas genom Skogsvårdslagens 30 §.
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Bilden visar en av flera torplämningar i Letesmåla. På platsen återfinns som brukligt ett
flertal grunder, där både boningshus, fähus och andra uthus är representerade. På bilden
skymtar även ett av de biologiska kulturarv som finns i byn, nämligen växten vintergröna, som
är en mycket vanlig ”torparväxt”.
Torpen i Letesmåla ligger ofta i utkanten av fastigheterna, som brukligt är, och inom hela
riksintresseområdet finns sammanlagt åtminstone tjugo kända torplämningar. Det höga antalet
tyder på att bygden varit välmående och kunnat rymma en relativt stor befolkning.
Att datera torplämningar är ofta en tidskrävande process men kan samtidigt ge många svar på
frågor runt landskapsutveckling i ett område. De torplämningar som finns i
riksintresseområdet Letesmåla har inte daterats av Länsstyrelsen, dock har en inventering
gjorts av Ringamåla hembygdsförening. Det som generellt kan sägas om torplämningarna är
att flera troligtvis är uppkomna i samband med skiftet, då arbetskraft behövdes för den
nyodling som skulle ske. Dock fanns det självklart torp även innan skiftena.
På enskifteskartan för Letesmåla finns inga markerade torp, detta kan dock även bero på
lantmätarens inställning till att märka ut bebyggelse som inte ingick i själva
skiftesförordningen. Däremot finns flertalet torp markerade på Häradskartan, där de är
utmärkta som att vara i drift (svart fyrkant med röd fyllning).
Avvecklingen av torpen i Letesmåla är sannolikt beroende av att behovet av arbetskraft
minskade genom den agrara revolution som inträffade med nya odlingsmetoder och
förbättrade redskap som gav en högre avkastning, med mindre arbetsinsats. Därtill hör
avvecklingen av torpare troligtvis samman med den påbörjade industriella revolutionen, som
tidigare nämnts, då flera torpare helt enkelt valde att flytta in till tätorterna för att bli
lönearbetare. Bidragande till avvecklingen i Letesmåla är självklart att lagen om daglönare
ändrades och ”statusen” torpare försvann som samhällsskikt/organisation. I och med att
Letesmåla inte är någon inflyttningsbygd har torpen inte behövts som nya bostäder och
därmed har de övergivits.
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Kvinnornas arbete

Det finns knappast några bonddagböcker som på motsvarande sätt som för männen, beskriver
kvinnornas arbete. Det man vet är ändå att de i lägre utsträckning än männen arbetade i
åkerbruket. Dock deltog nästan alla kvinnor i utomhusarbeten, men i varierande utsträckning.
Unga, ogifta kvinnor och hustrur till obesuttna var ofta tvungna att ta hand om
utomhussysslor, medan bondhustrurna i högre grad arbetade i hemmet.
Matlagning, vattenhämtning samt lagring och konservering av livsmedel, som
ostframställning och smörkärning, föll ofta på kvinnans lott. Även tillverkning av tyger hörde
till kvinnornas sysslor och krävde troligtvis en långt större arbetsinsats än vad man idag kan
föreställa sig. Både linet och ullen fodrade nämligen en rad arbetsmoment innan det ens kom
till att spinna tråden. Att spinna tog sedan nästa dubbelt så lång tid som själva vävningen. I
hemmen garvades och bereddes även läder och skinn.
I Letesmåla finns lämningar av en lintork (även kallad linbasta) där linet torkades innan det
bereddes. Bastorna byggdes och ägdes ofta gemensamt av byalaget, men kunde även ägas av
enskild jordbrukare, som då tog upp en avgift när den användes av övriga bymedlemar. Själva
beredningen var kvinnornas arbete. Dock var det männens uppgift att övervaka själva
torkningen, då denna troligtvis innebar en fara för byn genom att man eldade för att torka
linet. Lintorken låg därför även en bit från själva bybebyggelsen. I Letesmåla återfinns
lämningarna från lintorken i det nordöstra hörnet av området, som brukligt på avstånd från
bebyggelsen. Lämningarna är ingrävda i en backslänt och mäter 9 x 5 meter, med drygt en
meter höga kallmurade väggar. Lintorkens lämningar tillhör de kulturhistoriska uttrycken i
området.
Övriga sysslor som hörde till kvinnans vardag var bland annat arbetet med korna, fåren och
getterna. Särskilt var mjölkningen en viktig del. Skötseln av hästarna var mer statusfylld och
utfördes av männen.
Att tvätta var också kvinnornas arbete och var säkerligen mycket arbetsamt och tungt. Tvätten
utfördes ofta i så kallade bykstugor vars lämningar idag kan återfinnas längs de flesta
vattendrag. Dock finns det få registrerade bykstugelämningar i FMIS (Fornsök) i hela landet,
så är även fallet i Letesmåla, därav kan ingen hänvisning ges om var i området de kan finnas.
Hamling som en del av hävden i odlingslandskapet

Hamling och lövtäkt utfördes i det äldre odlingslandskapet för att samla vinterfoder till djuren
samt för att få ved och klenvirke. De hamlade träden återfinns både på inägorna och på
utmarken. Hamlingen var ett utbrett system som har lämnat spår i landskapet, ända till våra
dagar. Träden hamlades med 4-7 års mellanrum och man använde en lövhack eller en lövkniv.
Hamlingen utfördes traditionellt på sensommaren, mellan ängsslåttern och skördearbetet på
åkern. Vanliga hamlingsträd var ask, lind, björk, alm och sälg. Hamlade träd blir ofta mycket
gamla och dess speciella utseende är ett karaktärsdrag för en odlingsbygd samtidigt som de
ger ett värdefullt bidrag till landskapsbilden. Hamlingsbruket representerar en levande
sextusenårig historia och är av ett stort kulturhistoriskt värde. De har även ett stort värde som
ett biologiskt kulturarv.

19

Hamlade träd (ask) längs bygatan i Letesmåla. Träden är en viktig del av kulturhistorien i
området, och bidrar till byns välbevarade karaktär.

I Letesmåla finns åtskilliga träd, mestadels av ask, som uppvisar spår av hamling. De återfinns
som brukligt både på inägorna och på utmarken. De mest uppenbara är dock träden längs
bygatan där flertalet av dem hamlas än idag. Kontinuiteten i brukningsmetoden bidrar till de
höga värdena träden har för helhetsintrycket av odlingsbygd, som finns i Letesmåla, och är
därmed en stor del av de kulturhistoriska uttrycken i området.

Skiftesreformer som grund för landskapsomvandling
Det landskap som fanns i 1700-talets början skiljde sig på många sätt från det vi ser idag på
de flesta håll i Sverige. Bondgårdarna, som idag ligger utspridda ganska jämt i landskapet, låg
på 1700-talet i byar som i delar av landet kunde innehålla upp till 20-30 gårdar. Bebyggelsen
låg i klungor och var låg samt omålad med halm- eller torvtäckta tak. Runt varje by låg
åkerfälten där man odlade spannmål. Åkrarna var uppdelade i flertalet små tegar
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(odlingslotter) där varje bonde kunde ha upp mot ett trettiotal tegar att sköta och bruka. Det
fanns inga stängsel runt tegarna, men däremot fanns det kraftiga gärdesgårdar som avgränsade
åkern gentemot de omgivande ägoslagen utanför. Närmast åkern fanns ängen, som gav
vinterfoder till djuren, både i form av hö och av lövfoder. Längst bort från byn låg utmarken,
som ofta var skogsbeklädd, där betade bland annat djuren och där avverkades även ved och
virke. Denna landskapsbild och sättet att bruka marken på, kom att förändras radikalt med de
skiftesreformer som genomfördes över hela Sverige.
Alla skiftesreformer som genomförts i Sverige har flera gemensamma drag. De var alla
initierade av centralmakten och hade ett tydligt rationaliseringssyfte, i den meningen att
ändamålet var att förenkla ägostrukturerna och samtidigt höja produktionen. Utförandet
skedde under myndigheternas kontroll och med hjälp av lantmätare. Till varje skifteskarta hör
ett unikt källmaterial i form av ett protokoll som möjliggör en detaljerad studie av varje by.
Till Letesmåla hör ett omfattande protokoll för den som vill fördjupa sig i ägoförhållandena
vid denna tid. De historiska kartorna med tillhörande protokoll finns tillgängliga på
Lantmäteriets hemsida under ”Historiska kartor”.
Att man under 1700- och 1800-talen valde att överge det tidigare odlingssystemet med
tegskifte hade flera orsaker. Dels hade fördelarna med den riskfördelning som följde med att
ha många olika tegar belägna på många olika platser, minskat. Detta på grund av att
möjligheten till att ”jämna ut” dåliga och bra skördeår ökat, bland annat genom förbättrade
och mindre kostsamma transportmöjligheter som gjorde utökad handel med städerna möjlig.
Dels ökade nackdelarna med tegskifte, bland annat genom den tilltagande ägosplittringen som
följde av en ökande hemmansklyvning. Likaså bidrog bundenheten till att alla jordbrukare
inom samma by gemensamt skulle plöja, så och släppa betesdjur vid bestämda tider, till att
tegskiftet minskade ur produktionssynpunkt.
Genom skiftesreformerna ville man öka en individuell påverkan på jordbruksproduktionen
och det menade man uppnåddes genom att samla alla odlingslotter i ett stort skifte, som
hemmansägarna enskilt bestämde över, i stället för att behöva förlita sig på bygemenskapen.
Efterforskning visar att det överlag var bönderna, och inte storgodsägarna, som ansökte om
skifte. Man skiftade endast jord som tillhörde byns mantalssatta gårdar. Torpare,
backstugusittare och andra obesuttna hade inga rättigheter som tillvaratogs genom skiftet. Inte
sällan blev gamla torpplatser lägen för ny gårdsbebyggelse, och torparna fick flytta och
degraderades till backstugusittare. Samtidigt ökade nyodlingen och bidrog till ett ökat behov
av arbetskraft. Skiftena bidrog på så sätt till att arbetsmarknaden för lönearbetskraft
(obesuttna) ökade. De obesuttna kunde nu få en mer regelbunden inkomst, vilket bidrog till en
ökad levandsstandard.
Olika skiftesreformer

Skiftena genomfördes i olika steg efter olika förordningar. Först ut var storskiftet (17491827) där endast marken skiftades och det inte förekom någon utflyttning av hus. Storskiftet
var vanligast i slättbygden samt i skogsbygder där nyodlingen varit stor. Parallellt med
storskiftet kom enskiftet (1803-1827) där huvudmålsättningen även var att flytta ut husen ur
byn, för att uppnå bästa möjliga arrondering (markfördelning). Varje gård skulle få sin mark
(oftast enskiftades enbart åkermarken eller inägorna) samlad till en eller endast ett fåtal
sammanhängande ytor. De hus som var i sämst skick beordrades utflyttning. I praktiken ledde
enskiftet till att bybebyggelsen ersattes med spridd bebyggelse, blandad med glesa rester av
de gamla byarna. I längden var förhållandena med två parallella skiftesreformer ohållbart, och
därför ersattes stor- och enskiftesstadgorna år 1827 med stadgan om laga skifte (1827-1972).
Stadgan kom att nyttjas i hela landet och en av nyheterna mot de tidigare stadgarna var att all
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mark (både inägor och utmark) skulle skiftas samtidigt. Då fick med andra ord alla lite av
varje, t ex; mossmark, skogsmark, slättmark.
En by var inte tvungen att genomföra ett skifte, men de flesta såg alla fördelar
omfördelningarna hade på produktionen och i sinom tid kom hela Sverige till största del att
genomgå någon form av skifte. I praktiken försvann de svenska byarna som sociala
organisationer i och med skiftenas genomförande. I mycket hög grad försvann också byn som
både organisation och bebyggelseform. Förordningarna om enskifte och laga skifte fick direkt
betydelse för bebyggelsemönster och byggnadsskick, samtidigt som bondeklassens inflytande
växte.
Enskiftet
Det var just enskiftet som satte sin prägel på Letesmåla, därför följer här en mer ingående
beskrivning av reformen. Dock har, som tidigare nämnts, alla skiftesreformer haft stor
påverkan på vårt landskap, där de har genomförts.
Enskiftesreformen var genomgripande. Byar som funnits i tusen år upplöstes, då gårdar
flyttades ut ur byläget och helt andra gårdslägen uppstod. Allt och alla berördes. De reformer
som senare genomförts på 1900-talet, som brukar betrakta som stora, är viskningar jämfört
med enskiftet. En jämförelse är om alla som i dag bor i hyreshus skulle flytta ut från dessa.
Enskiftets landskap är de ensamma gårdarna ute på åkrarna. Bonden i byn försvinner, nu blir
varje bonde ensam ute på sin åker. Idén med enskifte importerades från England via
Danmark. Målet var, som nämnts tidigare, produktivitetsökning.
De båda länen i Skåne och Skaraborgs län var med sina slättlandskaps naturliga
förutsättningar de första att inleda skiftningen år 1803. Rutger Macklean på Svaneholm vid
Skurup i Skåne får betraktas som enskiftets fader i Sverige. 1785 skiftade han sin egendom
och när de självägande bönderna på Söderslätt såg att metoden fungerade ville man följa efter.
Det riksomfattande enskiftet följde fyra år efter, 1807. Enskiftet möjliggjorde individuellt
brukande av marken. Följden blev en polarisering av samhället och inte riktigt alla tjänade på
reformen. Det fanns inte jord till alla att få, de utan jord klarade sig sämre liksom de bönder
som initialt fick flytta ut från byarna, innan de fått igång nyodlingen ordentligt, sen gick det
många gånger bättre för de utflyttade bönderna. Bäst gick det för de litet större bönderna. Det
är en misstolkning att det var adeln som drev på skiftena.
Den agrara revolutionen (växelbruk, foderväxtodling, täckdikning, mekanisering och
utveckling av transporter) ställde helt andra krav än tegodlingen, dessutom skedde samtidigt
en väldig befolkningsökning. Från denna tid och hundra år framöver trefaldigades Sveriges
befolkning, och ökningen var en förutsättning för enskiftesreformen. Tidigare hjälptes alla åt,
arbetskraften samarbetade. Nu fanns ”arbetslöst” folk att tillgå. Tanken med enskiftet var en
enda äga med en enda gård på. Efter enskiftet hade man lika mycket mark som innan, men på
ett annat ställe. Vid tiden för skiftena var det överlag dåligt med byggmaterial, därför togs det
vara på det som var värt att flytta till de nya gårdarna. Ofta hade den som flyttade fem-sex år
på sig att klara av skiftet.
I realiteten var enskiftesreformen konstruerad utifrån slättbygdens förutsättningar, dvs. där
tillgången på odlingsbar mark var stor och lättillgänglig. I skogsbygder fungerade
enskiftesreformen oftast inte, då de var svåra att genomföra i områden med bruten terräng och
ojämn jordkvalitet. Här blev man då tvungen att jämka mer för att alla skulle få en odlingsbar
mark. Att reformen trots allt genomfördes i Letesmåla berodde troligtvis på de geologiska
förutsättningarna att varje gård faktiskt kunde få tillräckligt med odlingsmark, samlad i ett
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skifte. Dock är en del av de karakteristiska dragen för enskiftet, som ”de ensamma gårdarna
på åkrarna”, svåra att applicera i Letesmåla. Likväl förekommer de, om än i lite mindre
omfattning och utgående från omgivningens topografiska förutsättningar. Att Letesmåla är en
enskiftad skogsbygdsby gör således området extra intressant, ur
landskapsutvecklingssynpunkt. Att genomförandet dessutom gav ett så lyckat resultat, bidrar
säkerligen till att man senare avstod från att genomföra ett laga skifte.
De förändringar i landskapsutvecklingen som senare och fram till idag har skett, har dock
framförallt påverkat skogsbygdens landskap. Den uppodling och befolkningstillväxt som
skedde i bygden från 1800-talet har idag förbytts till en igenväxnings- och avfolkningsbygd.
Den övervägande delen av torpen har försvunnit och stora delar av byns ängs- och åkermark
har återgått till skogsmark. I vissa fall har igenläggningen av kulturlandskapet gått så långt att
både torp och gårdar har ödelagts eller övergått till en funktion som fritidsbostäder. Den
kulturhistoriskt intressanta miljön i Letesmåla utgör ett undantag från detta. Kulturmiljön är
levande och visar fortfarande tydliga spår från enskiftet, med karakteristiska lägen och former
för bebyggelsen, bibehållet vägnät samt de öppna omgivande markerna runt byn.
Skifte i Letesmåla

Enskifteskartan från Letesmåla (1814). Förrättningen är uppdelad i två kartor, denna avser
den norra delen.
Vid storskiftet (1799-1801) bestod Letesmåla av fyra gårdar (jordeboksnummer) brukade av
sex bönder. Bebyggelsen var samlad i en tät gruppering inom byns centrala del och hade
inägorna i direkt anslutning till byggnaderna. Vid enskiftet (1814-1815) splittrades
bebyggelsen och fyra av de sex brukarna hade skyldighet att flytta ut från den gamla
byplatsen. Den landskapsbild som då uppstod har bestått till våra dagar. En av gårdarna (1:6)
har dock försvunnit.

23

Enskifteskartan från Letesmåla (1814). Förrättningen är uppdelad i två kartor, denna avser
den södra delen.
I Letesmåla genomfördes således ett enskifte, som medfört byns strukturer. Det var ett tidigt
skifte och landskapet i området ska idag betraktas med ett 200-årigt perspektiv, då mycket har
sedan dess skett som fortsatt att omforma vårt landskap, men som likväl lämnat byn med sin
ursprungliga enskifteskaraktär kvar. Till exempel har, som tidigare nämnts, perioder av
markant befolkningstillväxt eller -minskning stor inverkan på byggnadsbeståndet i ett område.
I Letesmåla har det funnits en kontinuitet i brukandet av jorden och tack vare detta har ingen
markant utflyttning skett. Letesmåla har inte heller varit föremål för exploatering som
inneburit någon nybyggnation eller uppblandning av den ursprungliga bebyggelsen. Dessutom
har inte Letesmåla genomfört något laga skifte, som ändrat bystrukturen och därigenom har
byn bibehållit sin karaktär som enskiftesby.
Exempel på karaktärer från enskiftet i Letesmåla är;










Sambanden i markfördelningen; den öppna odlingsmarken (idag mestadels som
betesmark) närmast husen samt skogsmark med den ursprungliga betesmarken längst
från bebyggelsen, på utmarken.
Bebyggelsens läge på småhöjder i landskapet med utblickar över de öppna markerna.
Bystrukturens utspridda utformning, där gårdsbebyggelsen ofta ligger för sig själv
samt är placerad med stora avstånd mellan gårdarna.
Bykärnans ursprungliga läge fortfarande tydlig, med flera kvarvarande gårdar.
Vägnätet med en huvudväg som löper längs hela byn, där avstickande gårdsvägar och
fägator utgår från.
Gårdarnas läge intill byvägen (med gaveln mot vägen)
Bibehållna bebyggelsefunktioner
Fägator som leder från gårdarna ut om utmarken
Tydliga fastighetsavgränsningar med stengärden som gränsmarkeringar
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Stengärden som hägnader
Torpbebyggelse, eller spår av denna, på utmarkerna till i stort sett varje gård.

Vägnät och hägnader som en följd av enskiftet

Vägnätet i Letesmåla karakteriseras av en genomgående bygata/huvudgata som löper genom
hela byn. Bebyggelsen ligger på flertalet ställen invid vägen, med något undantagsfall där en
separat avsticksväg leder in till gårdsbebyggelsen. Bygatan löper oftast genom själva gården
och medför att boningshus och uthus, stall och ekonomibyggnader ligger på var sin sida om
vägen. Flertalet fägator leder, som tidigare nämnts, ut från gårdarna mot den tidigare
betesmarken på utmarken. Idag tjänar den öppna marken, som tidigare var åker, närmast
gården som betesmark. Fägatorna tjänar idag dock fortfarande som transportvägar ut i skogen.

Bygatan leder oftast rakt igenom själva gårdsbebyggelsen, där mangårdsbyggnad och uthus
skiljs åt. Undantag finns i byn där istället en avsticksväg leder från bygatan fram till gården.
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Bygatan.

Sidoväg som leder från huvudgatan i byn, in
mot en av gårdarna, som blivit utflyttade vid enskiftet.

.
Fägator som leder från gårdsbebyggelsen ut mot den tidigare betesmarken.
Vår tids landskap är naturligtvis resultatet av en lång historisk utveckling, där varje tid satt
sina spår. Stengärdesgårdarna tillhör en av de mest påtagliga lämningsformerna av vår
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kulturhistoria. De är som stora monument över forna tiders odlingsmödor och framtidstro. De
bjuder även på ett stort skönhetsvärde. I ett alltmer rationaliserat produktionslandskap utgör
stengärdena dessutom viktiga biotoper för såväl växter som djur.
Bestämmelser om hägnader intar en central plats såväl i de medeltida landskapslagarna som i
1700- och 1800-talens byordningar. Att hålla gärdesgårdarna i stånd och freda åkern hade
givetvis en avgörande betydelse i en bondeekonomi som var dominerad av djurskötsel.
Arbetet med hägnaderna var också den mest tidskrävande sysslan inom bysamfälligheten.
Ursprungligen byggdes alla hägnader i trä, men begränsades med tiden av virkesbrist. Trots
detta dröjde det innan stenmurarna började byggas på allvar i Blekinge. I den västra delen av
länet kom det dock igång i slutet av 1700-talet och förklaringen var här knappast virkesbrist.
Sannolikt är det den alltmer intensiva stenröjningen och nyodlingen i en gynnsam
kombination med en kraftigt ökande befolkning som medförde billig arbetskraft, som bidrog
till att stengärdesbyggnationerna påbörjades.

Hägnad runt den gamla åkermarken närmast bykärnan. Idag tjänar marken som betesmark
på flera ställen i byn. De flesta hägnaderna i Letesmåla uppkom troligen genom att byn
enskiftades (1814-1815).
En annan betydande orsak till uppförandet är skiftenas genomförande. Enskiftet medförde,
som tidigare nämnts, en splittring av byorganisationen samt skapandet av bestående gränser.
Dessa gränser förespråkades av myndigheterna att byggas i sten. Anläggandet blev en
hederssymbol för den enskilde bonden och samtidigt en symbol för den nya tiden.
Karakteristiskt för en gräns utstakad med ett genomfört skifte i en by, är att de i stor
utsträckning är breda och raka. Den raka, linjära dragningen är troligtvis resultatet av många
lantmätares rationella och effektiva sätt att dra de nya gränserna mellan gårdarna med en
linjal.
I landet i stort fungerar fortfarande många stenmurar som gränser och hägn men det
betydande flertalet har mist sin funktion. Under efterkrigstiden röjdes åtskilliga hundra mil
stenmur bort då murarna ansågs vara hinder för det rationella jordbruket som var på
uppgående. Även utvecklingen av vägnätet bidrog till att många gärden togs bort. Så är dock
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inte fallet i Letesmåla, som dels är tämligen ostört av denna typ av sentida förändringar och
dels brukas markerna till stor del fortfarande. I byn följer det än idag stengärden i varje
fastighetsgräns som skapades vid enskiftet. Även bygatan omgärdas på de flesta ställen av
dessa karakteristiska murar, liksom de fägator som leder ut från gården, mot utmarken.
Stengärdesgårdarna utgör markanta inslag i landskapsbilden och är en stor del av de
kulturhistoriska uttrycken i området.

Även bygatan, som leder genom hela byn, omgärdas av de för området så karakteristiska
stengärdesgårdarna.

Ett biologiskt kulturarv med höga naturvärden
Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Allt från enskilda trädindivider till hela
landskap kan förmedla historier om människors närvaro, och bilda broar mellan natur och
kultur. Begreppet bidrar till att synliggöra den del av människans historia som kan utläsas i
växter (och djur).
Biologiskt kulturarv är människans möte med det levande i naturen. När det levande och det
icke levande (till exempel byggnader) kulturarvet möts kan en mer komplex historia av
platsen skapas, samtidigt som det blir lättare att samförvalta de olika värdena i landskapet.
I Letesmåla finns ett rikt biologiskt kulturarv. Främst finns värdena i de hamlade träden,
hagmarksträden, torpväxter, blädningsspåren samt i den betade skogen. Delar av den betade
skogen är inventerad genom projektet ”Ängs- och betesmarksinventeringen” i länet.
Resultaten finns att tillgå på Jordbruksverkets hemsida under TUVA-registret.
Exempel på det biologiska kulturarvet i Letesmåla;
 Hamlade träd (mestadels ask).
 Hagmarksträd.
 Äldre trädgårdsväxter vid torpen ex Vintergröna (på grund av årstiden har ingen
inventering kunnat göras vid torpen).
 Spår av blädad skog
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Uttryck för riksintresset (kortfattad sammanställning)





















Bystrukturen
Bebyggelselägena
Den öppna odlingsmarken närmast bebyggelsen
Den betade skogsmarken
Vägnätet med byvägen, avstickande gårdsvägar samt fägator
Bevarade hägnadssystem
Gårdsbebyggelse med boningshus och ekonomihusbebyggelse
Uthus i skiftesverk från 1800-talet
Hävdad odlingsmark
Hamlade träd
Fossil åkermark med terrasskanter samt odlingsrösen
Kallmurade terrasskanter
Förvaringsanläggningar
Lintork (textil industri)
Kolningsanläggning
Pottaskeugn
Dammvallar
Skvaltkvarnar
Skolhus (1850-1885)
Det biologiska kulturarvet
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Att tänka på

Revideringen innehåller ingen heltäckande inventering av området. 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
kulturmiljön som helhet. Fördjupat stöd finns att hämta i kunskapsunderlaget för Letesmåla.



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.



För att inte påtagligt skada kärnvärdet som odlingsbygd ska en fortsatt
jordbruksverksamhet (med tillhörande bete) vara möjlig i området, så att den agrara
prägeln med hävdad betesmark, öppen åkermark och viktiga siktlinjer förblir synliga.
Ändrad hävd av de öppna markerna, som t ex skogsplantering eller plantering av andra
högväxande grödor, medför att utblickar över landskapet och bebyggelsen försvinner
och därmed skadas kärnvärdet för kulturmiljön påtagligt.
Miljön är känslig för nyetablering. Nyetablering på andra ställen än de som har
koppling till de ursprungliga bebyggelselägena, kommer att störa bystrukturen. Likväl
bör placeringen noga övervägas, för att inte påtagligt skada riksintressevärdena.
Till ursprungliga bebyggelselägen hör även torpbebyggelsens placering, dock är det i
torplägenas fall viktigt att betänka att de lämningar som enligt Kulturmiljölagen är en
fornlämning (om det kan beläggas att de är uppförda före 1850), kräver
tillståndsprövning vid alla ingrepp.
Eventuell nyetablering skall även vara väl anpassad till befintligt formspråk,
materialval, färgsättning, struktur, skala och volym på bebyggelsen.
Fortsatt samband mellan framträdande bebyggelsemiljöer i det öppna landskapet skall
vara möjliga, för att inte skada de riksintressanta värdena. Därför ska det tas i
beaktning att nya barriärer och främmande inslag i landskapet i form av t ex nya
vägdragningar, vindkraftverk, golfbanor samt telemaster, leder till att
odlingslandskapet begränsas och att de dessutom motverkar till att värdefulla samband
i landskapet förblir tydliga.
Upphörande av betesdrift kommer att leda till en igenväxning som påtagligt skadar de
kulturhistoriska värdena.
Hävden av de hamlade träden är en del av de kulturhistoriska värdena. Fortsatt hävd
genom hamling förstärker riksintressevärdena och bör uppmuntras. Upphörande av
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hävden, eller borttagning av hamlade träd samt träd som bär spår av tidigare hamling,
bör undvikas.
Att återuppta hävden på igenlagda åker- och slåttermarker förstärker de
kulturhistoriska värdena.
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör tas till vara, vårdas och uppmuntras
till att bibehållas, för att bevara värdena i bebyggelsekaraktärerna.
Förvanskning, förfall, främmande material eller rivning av byggnader eller
bebyggelsemiljöer kan påtagligt skada riksintressevärdena.
Vägnätet ska vara farbart och bör bibehålla sin karaktär till skala, sträckning, material
samt inramning. Till vägnätet hör även de fägator som är karakteristiska för miljön.
Borttagande av impediment, stengärden, torpgrunder, fossil åkermark och
odlingsrösen kommer att påtagligt skada värdena i området.
De stengärden som finns i den öppna jordbruksmarken omfattas av ett generellt
biotopskydd enligt Miljöbalken.
Det biologiska kulturarvet bör beaktas vid nyetablering samt omläggning av hävd i
området.
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