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Kalmar läns museums bebyggelseenhet
Kalmar läns museums bebyggelseenhet utför antikvarisk medverkan vid 
förändringar och renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/
bebyggelsemiljöer. Flera medarbetare är också certifierade som sakkunnig 
kontrollant av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. 

Kalmar läns museum kan även erbjuda expertis inom exempelvis land- 
och marinarkeologi, konservering och kulturmiljöpedagogik. 

www.kalmarlansmuseum.se

Antikvarisk medverkan – vad är det?
Alla kyrkor och kyrkogårdar tillhörande svenska kyrkan byggda före 1940 
är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Denna lag används också för att 
skydda vissa andra byggnader, så kallade byggnadsminnen. I Kalmar 
län handlar det om ca 135 byggnader, bebyggelsemiljöer, parker etc. 
När en sådan skyddad miljö ska förändras krävs ett särskilt tillstånds-
beslut från länsstyrelsen, som får ställa villkor om hur åtgärderna ska 
utföras. Samma sak gäller när länsstyrelsen fattar beslut om så kallade 
byggnadsvårdsbidrag till olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller 
byggnader runt om i länet.

För att åtgärderna ska genomföras enligt länsstyrelsens beslut, med 
antikvariskt perspektiv och traditionella metoder och material ”som 
innebär minsta möjliga skada” på byggnaden eller bebyggelsemiljön 
ska arbetet följas av antikvarisk expertis, den antikvariske medverkande.  
Denne ska vara fastighetsägaren och hantverkarna behjälplig med 
goda råd, följa och dokumentera arbetet samt redovisa genomförda 
åtgärder i en rapport.
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Karta över Kalmar län med platsen markerad.
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Kort om den 
aktuella byggnaden

Hela Olssonska gården, med trädgård och sju 
byggnader, skyddas sedan 2004 som byggnads-
minne enligt 3 kap Kulturmiljölagen (1988:950). 
Huvudbyggnadens skyddsföreskrifter omfattar 
både exteriör och interiör. Under åren 2001-2003 
renoverades bostadshuset, affärshuset, fotoateljén, 
magasinet, ladan/stallet, och dasset. Fotoateljén, 
som var i sämst skick, renoverades både ut- och 
invändigt. Övriga nämnda byggnader renovera-
des endast utvändigt. Brygghuset lämnades utan 
åtgärd.

Den mest utförliga beskrivningen av gårdens 
historia återfinns i rapporten ”Olssonska gården 
– En handelsgård från 1860-talet”, skriven 1999 
av antikvarie Ingegerd Edling Arnell vid Kalmar 
läns museum.

Utan att ange källa berättar Edling Arnell att hu-
vudbyggnaden ”enligt uppgift” flyttats från någon 
plats i östra Blekinge och uppförts på gården un-
der 1850-talet. År 1864, samma år som närings-
förordningen infördes i Sverige, fick den dåva-
rande ägaren Carl Ulrik Transtedt tillstånd av 
Länsstyrelsen att öppna en handelsbod på gården. 
Transtedts ansökan om att få sälja ”handelsvaror 
i bod” var den första som registrerades i Kalmar 
län. Enligt en artikel i Barometern från den 18 
december 1925 var handelsboden ursprungligen 
inrymd i den östra delen av huvudbyggnadens 
bottenvåning.

Efter Transteds död 1870 drevs handelsrörelsen 
vidare av hans änka Brita Göthilda fram till 1882, 
då hon hyrde ut affären till Ephrahim Rosenthal. 

År 1887 såldes Transtedts affär till Johan G. An-
dersson, som flyttade handelsverksamheten till 
en mindre byggnad placerad vid tomtens nord-
västra del.

Hela gården, inklusive affärsverksamheten, köp-
tes 1890 av Holger Nikolaus Olsson. Holger N 
Olsson fick stor betydelse för Torsåstrakten, och 
det är han som fått ge namn åt gården. Förutom 
att han var framgångsrik som affärsman hade 
Olsson under lång tid höga poster inom olika 
kommunala verksamhetsområden.

Holger N Olsson och hans fru Anna fick två sö-
ner: Sture 1907 och Börje 1910. Anna dog 1931. 
Från 1940, då Olsson dog, övertogs fastigheten av 
Holger N Olssons sterbhus. Sterbhuset företräd-
des av Sture Olsson. Efter att under åren 1938–
1953 ha arbetat som lärare på olika ställen i södra 
och mellersta Sverige återvände Sture till Torsås. 
Han var sedan 1949 gift med Elsa Samuelsson. 
Elsa levde till 1987 och Sture till 1990. 1995 köpte 
Torsås kommun Olssonska gården av sterbhuset 
efter Sture Olsson.

Ingegerd Edling Arnell berättar i sin rapport att 
vissa av huvudbyggnadens rum och inrednings-
detaljer tillkommit vid en modernisering någon 
gång under 1940- eller 50-talet. Det gäller bland 
annat toaletterna och köksfarstun. I samband 
med att en vattenskada i övervåningens golv-
bjälklag åtgärdades under 2018 hittades tidning-
ar med vars hjälp tidpunkten för installationen 
av toaletter kunde preciseras till vinterhalvåret 
1945–46.
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Olssonska gårdens huvudbyggnad år 1891. Foto Torsås hembygdsförening. (I Ingegerd Edling Arnells rapport 
har bilden beteckningen KLM A 16293. I digitalt museum har den identifikationsnummer KLMF.A27446. Bilden 
är beskuren.)

Huvudbyggnadens fasad mot norr. Fotografi från 2018.
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Utförda åtgärder

Den antikvariska medverkan har skett i samband med tillståndsgivning för aktuella åtgärder enligt 
Kulturmiljölagen. Tillståndsbeslut utfärdat 2019-05-13 av Länsstyrelsen i Kalmar.

Ombyggnad av skorstenar
Tillstånd före ombyggnad
De båda skorstenarna har ursprunglig placering, 
men de delar av tegel som syntes över nock hade 
av det moderna utförandet att döma tillkommit i 
samband med byggnadens renovering vid mitten 
av 1940-talet, eller något decennium senare. Plåt-
avtäckningarna kunde antas vara från början av 
2000-talet.

Skorstenarnas bruksfogar var vittrade och vissa 
tegelstenar hade frostsprängd yta. Vid besiktning 
i april 2019 bedömdes skadorna vara så omfattan-
de att det skulle bli nödvändigt att mura om skor-
stenarnas övre del.

Skorstenarna fotograferade från sydost 2019-03-12.
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Vidtagna åtgärder
De sju skift tegel som sköt upp över plåtavtäck-
ningarna har försiktigt demonterats. Eftersom 
varje skift innehöll elva stenar handlade det om 
77 stenar per skorsten, sammanlagt 154 stenar. 
Ungefär hälften av de befintliga stenarna sortera-
des bort. Vid återuppförandet ersattes de av nya 
tegelstenar från Beijers i Kalmar. Det är frostbe-
ständigt (högsta frostklass F2) skorstenstegel i röd 
kulör med spånad yta och 19-håls utförande, arti-
kelnummer 900008624, NF/19H. De nya stenarna 
har liksom befintliga stenar svenskt normalfor-

mat, 250 x 125 x 62 mm. Nya och gamla stenar 
har blandats slumpvis. På inrådan från muraren 
Jonas utfördes murningsarbetena med ett KC-
bruk, klass B, 0–3 mm, fabrikat Finja.

Istället för att upprepa det befintliga utförandet 
förändrades toppen något, så att skorstenarna 
stilmässigt bättre överensstämmer med byggna-
dens välbevarade ålderdomliga exteriör. Toppen 
förhöjdes med två utkragande skift och en gjuten 
krona. Utförandet följer en skiss upprättad av 
antikvarisk medverkande.
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Dokumentation vid pågående arbeten.

Närbild av den västra skorstenen under pågående arbeten.
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Vy mot söder med skorstenen i förgrunden. På bilden syns byggnadsarbetarna Thom och Jonas från Svensk 
Entreprenad i Torsås.

Skorstenarna efter ommurning. Fotografi från nordväst.  Jämför med fotografi på sidan 7.
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Kommentarer
I samband med ovan beskrivna arbeten åtgärda-
des även köksverandans tak. Vid tidigare besikt-
ningar hade antikvarisk medverkande noterat att 
tegelpannorna på de båda små takfallen låg för 
glest, så att det uppstod springor mellan pannor-
na. Den befintliga beläggningen av papp, läkt och 
tvåkupigt taktegel hade tillkommit i samband 
med huvudbyggnadens utvändiga renovering 
omkring 2003. Antikvarisk medverkande bad 

Huvudbyggnadens fasad mot norr efter ommurning av skorstenarna. Jämför med fotografi på sidan 6.

nu entreprenören att se över takytorna och lägga 
pannorna tillrätta, så att inga springor kvarstod. 
När entreprenören påbörjat arbetet upptäcktes 
skador i det underliggande pappskiktet. Efter dis-
kussion med antikvarisk medverkande försågs 
takytorna med ny papp och läkt. Befintliga tegel-
pannor lades tillbaka och kompletterades med en 
extra rad pannor på var sida. Reservpannor fanns 
i Olssonska gårdens lada.
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Sändlista
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar
Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Svensk Entreprenad i Torsås AB, Ramsågsgatan 4, 385 34 Torsås
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Adress Box 104, Telefon 0480-45 13 00 E-post info@kalmarlansmuseum.se
S-392 21 Kalmar  Webb kalmarlansmuseum.se
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