
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Examensarbetet i Byggteknik 

 
 
Nornan blomstrar igen  
– nybyggnation i kulturhistoriskt känslig miljö 
 
Nornan flourishes again  
– new buildings in a culture-historically delicate environment 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Elin Jakobsson, Jessica Gröndahl 
Handledare företag: Anders Ericsson,  
Korpalycke Fastighets AB 
Handledare LNU: Samuel Palmblad 
Examinator, LNU: Anders Olsson 
Termin: VT12 15 hp  
Ämne/kurskod: 2BY03E 



  
 

 
 



  
 

  

Sammanfattning 
 
På fastigheten Nornan 13 i Tingsryd, Kronobergs län, finns idag en 
mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet samt ett ännu äldre magasin. 
Det har tidigare funnits fler byggnader på fastigheten men dessa förstördes i 
en anlagd brand år 2005 och tomten ser idag ödslig ut. Fastighetsägaren vill 
därför komplettera Nornan 13 med nya byggnader i form av flerbostadshus. 
Möjligheterna för nybyggnation, samt husens utformning och placering 
utreds i denna rapport.  
 
Eftersom samtliga byggnader på Nornan 13 och närliggande fastigheter är av 
äldre karaktär bedöms området som känsligt för ny modern bebyggelse. 
Området tillhör dessutom Tingsryds tidigast bebyggda delar, och innehåller 
många autentiska 1800-talshus. Olika förhållningssätt till hur man bör 
utforma nya byggnader i kulturhistoriskt känsliga områden beskrivs i 
rapportens teoridel. 
 
I rapporten utreds hur potentiella nya hus på Nornan 13 bör utformas, så att 
de anpassas till omgivande bebyggelse samt tillvaratar områdets kultur- 
historiska värden. Detta sker genom en undersökning av vilka förut- 
sättningar som till exempel gällande detaljplan ger. Kunskap om lands- 
bygdens 1800-talsbyggnader har inhämtats och redovisas i en bebyggelse- 
historisk redogörelse. Utredningen består även av en nödvändig 
områdesanalys som utförs med stöd av DIVE-metoden. DIVE är en relativt 
ny metod för kulturmiljöanalys som lanserades 2009.  DIVE-metodens syfte 
är att omvandla kulturhistorisk information från passiv till praktiskt 
användbar, vilket görs i fyra steg. Dessa består bland annat av att beskriva 
området samt identifiera dess kulturhistoriska värden. Det fjärde steget 
utmynnar i riktlinjer som i detta fall kan användas vid nybyggnation på 
Nornan 13 i Tingsryd. 
 
 
Med hjälp av dessa riktlinjer har ett förslag på utformning av flerbostadshus 
utarbetats. Förslaget består av två hus med sammanlagt sju lägenheter, vilket 
presenteras med ritningar, illustrationer och beskrivningar. Inspiration till 
husens utformning har tagits ifrån ekonomibyggnader, i synnerhet sådana 
som finns eller har funnits på fastigheten Nornan 13.  



  
 

  

 

Summary 
 
On the property named Nornan 13, in the village of Tingsryd in the south of 
Sweden, there is a manor house from the middle of the 19th century, along 
with an even older warehouse building. Formerly, there were several 
buildings on the property, but these were destroyed in arson in the year of 
2005, and the property is therefore now looking desolate. The house-owner 
is considering a complementary structure of apartment buildings on Nornan 
13. The possibilities of new buildings and their design is analysed in this 
report. 
 
Since all buildings on Nornan 13 and its surrounding properties are of older 
character, the area is considered to be sensitive to new modern structures. 
These surroundings are furthermore one of the earliest built-up areas in 
Tingsryd, and contain several authentic buildings from the 19th century. 
Different attitudes towards the design of new structures in sensitive areas are 
depicted in the theory chapter of this report. 
 
This report contains an analysis of how potential new buildings on Nornan 
13 should be designed to adapt to its surrounding structures and to enhance 
the culture-historical values of the area. This is accomplished in several 
steps, of which the most important is an analysis of the area. The analysis of 
the area is carried out with the support of the DIVE-method, which is a 
fairly new method for cultural environmental assessments, introduced in the 
year of 2009. The aim of the DIVE-method is to transform culture-historical 
information from passive to applicable and practical, which is made in four 
steps. These steps contain a description of the area and an identification of 
its culture-historical values e.g. The fourth step results in a series of guiding 
principles which should be used when designing new buildings on Nornan 
13. 
 
With these guiding principles as basis, a proposal for the design of new 
apartment buildings is drawn up. The proposal contains two houses with a 
total of seven apartments, and is presented with plans, illustrations and 
descriptions. Inspiration for the design has been drawn from farm buildings, 
particularly those that are or have been situated on the property Nornan 13. 



  
 

  

 

Abstract 
 
På fastigheten Nornan 13 i Tingsryd, Kronobergs län, finns idag en 
mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. Då ett flertal ekonomi- 
byggnader på fastigheten tidigare förstörts i en brand, funderar fastighets- 
ägaren på att komplettera tomten med nya byggnader i form av flerbostads- 
hus. Denna rapport utreder möjligheterna och förutsättningarna för ny- 
byggnation på Nornan 13, samt ger utifrån dessa villkor förslag på hur sådan 
byggnation bör och kan utformas. Förslaget presenteras med hjälp av 
ritningar, illustrationer och beskrivningar. 
 
Eftersom samtliga byggnader på Nornan 13 och närliggande fastigheter är av 
äldre karaktär bedöms området som känsligt för ny modern bebyggelse. Av 
den anledningen genomförs en områdesanalys för att kunna identifiera 
områdets kulturhistoriska värden, samt undersöka hur nybyggnation kan 
tillvarata dessa. Områdesanalysen genomförs med stöd av DIVE-metoden. 
 
 
 
Nornan 13, Tingsryd, kulturhistorisk värdering, DIVE, områdesanalys, 
känsligt område, äldre karaktär, ekonomibyggnad, gestaltning, anpassad 
arkitektur, kulturmiljö 



  
 

  

 

Förord 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som avslutar det treåriga 
programmet till högskoleingenjör i byggteknik, vid Linnéuniversitet i Växjö.  
 
Uppdraget, att utforma potentiella nya byggnader till en fastighet i ett 
kulturhistoriskt känsligt område, har givits till oss av fastighetsägaren 
Korpalycke Fastighets AB i Tingsryd. Processen har varit givande och 
framför allt riktigt rolig. Vår stora förhoppning är nu att fastighetsägaren i 
framtiden kommer att realisera vårt förslag. 
 
Vi vill tacka Anders Ericsson och Jenny Svensgård på Korpalycke 
Fastighets AB för att de givit oss förtroendet att genomföra detta projekt. Vi 
vill också tacka dem för all hjälp vi fått av dem under arbetets gång. 
 
Ett tack riktas också till vår handledare, Samuel Palmblad, lärare vid 
Linnéuniversitet samt 1:a antikvarie vid Smålands Museum. 
 
Slutligen vill vi tacka Annika Säw och övriga representanter från 
kommunens plan- och miljökontor samt ledamöter från samhällsbyggnads- 
nämnden för deras hjälp och intresse för vårt projekt. 
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1. Introduktion 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Tingsryd är ett samhälle i Kronobergs län, södra Småland, cirka fyra mil 
söder om Växjö. Tingsryds kommun hade år 2011 drygt tolv tusen invånare, 
varav cirka tre tusen bodde i tätorten Tingsryd. Kommunen skriver på sin 
hemsida att ”landskapet präglas av en rik naturvariation med ekhagar, 
ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker”. (Tingsryds kommun 2012-
05-16) 
 

Bild 1: Karta över Tingsryd.  
Källa: Hitta.se 

 
 
I centrala Tingsryd finns ett flertal samlade fastigheter med välbevarad 
träbebyggelse från 1800-talet. En av dessa fastigheter, Nornan 13 med 
adress Storgatan 45, domineras av en mangårdsbyggnad kallad Englanders. 
Huset uppfördes 1853 och är ett av de finaste exemplen på 1800-
talsarkitektur i Tingsryd. På Nornan 13 har förutom mangårdsbyggnaden 
även funnits flera ekonomibyggnader, exempelvis en större stenlada. Flera 
av ekonomibyggnaderna förstördes år 2005 i en anlagd brand och idag står 
en stor del av tomten obebyggd.  
 
Nornan 13 och dess närliggande fastigheter bildar tillsammans ett område av 
speciell betydelse i Tingsryd. Det tillhör samhällets tidigast bebyggda del 
och har dessutom vårdats väl, vilket är en tradition att fortsätta med. I 
området finns både bostadshus och ekonomibyggnader som tillsammans 
skapar vackra innergårdar. På Nornan 13 har denna gårdsmiljö till stor del 
försvunnit.   
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Eftersom Nornan 13 har ett bra läge i centrala Tingsryd och efterfrågan på 
centralt belägna bostäder är stor så har fastighetsägarna Anders Ericsson och 
Jenny Svensgård funderat på att komplettera fastigheten med nya byggnader 
i form av flerbostadshus. Vi ska därför, efter genomförd områdesanalys, ge 
förslag på lämplig bebyggelse som återskapar känslan av en gårdsmiljö på 
Nornan 13.  
 

 

Bild 2: Englanderska huset och dess magasin.  
Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Vårt syfte med detta arbete är följande: 
 
Utreda hur ny och modern bebyggelse på Nornan 13 kan utformas så att den 
blir väl anpassad till omgivande byggnader av 1800-talskaraktär, samt att 
utforma ny bebyggelse på Nornan 13 så att den tillvaratar och/eller ökar 
omgivningens kulturhistoriska värde. 
 
Syftet kan formuleras i följande frågeställningar: 
 
1. Vad utgör områdets speciella karaktär och värde? 
 
2. Vad har Tingsryds kommun för planer för detta område? 
 
3. Hur kan ny byggnation i detta kulturhistoriskt värdefulla område 
utformas? 
 
4. Hur bör ny byggnation placeras för att harmoniera med miljö och 
byggnader på och kring Nornan 13? 
 
 

1.3 Mål 
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1.3.1 Uppdragsgivarens mål 
 

Beställaren till detta projekt är Korpalycke Fastighets AB, som önskar utöka 
sitt utbud av lägenheter i centrala Tingsryd. Beställarens mål är att erhålla 
förslag på flerbostadshus som kan uppföras på dennes fastighet, Nornan 13 i 
Tingsryd. Fastighetsägaren önskar att detta förslag ska anpassas till 
omgivande bebyggelse.   
 
 

1.3.2 Rapportskrivarnas mål 
 

Rapportskrivarnas mål är att producera färdiga systemritningar och 
beskrivande texter vilka redovisar förslag som uppfyller vårt syfte och i 
möjligaste mån även bestämmelser enligt gällande detaljplan. Ett ytterligare 
mål är att även producera 3D-modeller av våra förslag, för att på ett mer 
tydligt sätt kunna redovisa dessa för beställaren och eventuella andra 
intressenter. 
 
 

1.3.3 Gemensamma mål 
 

Uppdragsgivarens och rapportskrivarnas gemensamma mål är att framtagna 
förslag går att genomföra enligt gällande detaljplan, eller alternativt bedöms 
som så kvalitativa och genomtänkta att en ändring av detaljplan kan 
godkännas av Tingsryds kommun. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Våra avgränsningar blir en naturlig följd av det faktum att uppdragsgivaren 
har en specifik fastighet som ska bebyggas. Avgränsningarna i projektet är 
att områdesanalysen endast omfattar de hus som angränsar till Storgatan 45, 
vilka är Dackegatan 1, 3, 5 och 8 A-L, Storgatan 47 samt Kyrkogatan 1. 
Detta begränsade urval innebär att resultaten från områdesanalysen 
naturligtvis kan vara svåra att tillämpa på andra fastigheter än Nornan 13, 
därför ligger områdesanalysen enbart till grund för vårt projekt. Detta urval 
bedöms inte påverka resultatet av arbetet, men gör att områdesanalysens 
validitet är begränsad till detta projekt.  
 
Områdesanalysen omfattar också endast husens exteriörer samt de yttre 
miljöerna i området. Ytterligare en avgränsning är att den bebyggelse- 
historiska redogörelsen enbart beskriver 1800-talets byggnader på den 
svenska landsbygden.  
 
När det gäller ritningar ska endast systemhandlingar produceras. 
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2. Teori  
 
Det finns ingen självklar teori kring hur nybyggnation i känsliga miljöer ska 
utformas. Dock finns teorier om vilka olika förhållningssätt som kan antas. 
 
Svensgård (2007) anser att om man ska behålla karaktären i ett område är 
det viktigt att anpassa nya byggnader till de befintliga. Genom att studera 
omgivande hus och ta upp deras placering, material, färgsättning, form eller 
detaljer kan man få fram ett väl anpassat hus. Enligt Uppman (2006) blir ofta 
det enkla och mest självklara vackrast. Uppman menar också att en ny 
byggnads placering bör underordna sig det äldre bebyggelsemönstret. 
 
Den amerikanska arkitekturprofessorn Linda Groat (1994) menar att det 
finns fyra förhållningssätt till hur ny arkitektur kan tillföras i miljöer med 
äldre bebyggelse. Dessa är följande: 
 
1. Att se byggnader som historiska dokument. Ny arkitektur ska spegla dess 
samtid, och behöver inte harmoniera visuellt med omgivande bebyggelse. 
 
2. Att se byggnaderna som en del av en visuell kontinuitet. Nya byggnader 
ska utformas med detaljer och formspråk hämtade från äldre arkitektur, så 
att de tillsammans med omgivande bebyggelse skapar en visuell helhet. 
 
3. Att utforma nya byggnader med en djupare nivå av förståelse för deras 
sammanhang med den äldre bebyggelsen. Nya byggnader ska inte bara 
utseendemässigt passa ihop med de äldre kringliggande byggnaderna, utan 
också utformas med förståelse för omgivningens historia och kulturella 
sammanhang. Sådana byggnader ska uppmuntra till tolkning av 
byggnaderna och det sammanhang de står i. 
 
4. Att nya byggnader får utformas fritt, utan riktlinjer eller krav på visuellt 
sammanhang med omgivande bebyggelse. Bäst resultat fås om arkitekten får 
kreativ frihet. 
 
Av dessa fyra perspektiv beskriver Groat (1994) nummer två som det 
förhållningssätt som allmänheten uppskattar mest. De flesta föredrar klassisk 
arkitektur framför arkitektur som avviker från omgivande bebyggelse. Groat 
skriver vidare att utformningen av fasaderna är viktigare än byggnadernas 
storlek och placering, och att ny arkitektur ska underordnas äldre arkitektur 
för att helhetsintrycket av ett stads- eller gaturum ska bibehållas. 
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3. Metod 
 
Ur projektets syfte följer de två moment som arbetet kommer att bestå av; 
utredning och utformning. 
 
Utformandet av ny bebyggelse på Nornan 13 är projektets egentliga 
huvudsyfte. För att kunna genomföra detta måste dock först en noggrann 
utredning göras, som sedan bildar underlag för den fortsatta utformningen. 
Detta underlag skulle även kunna användas av en annan godtycklig projektör 
som utgångspunkt för utformning av nybyggnation på Nornan 13.  
 
Den utredande delen har till syfte att undersöka hur ny bebyggelse på 
Nornan 13 kan utformas på ett sätt som är anpassat till den kringliggande 
känsliga miljön. Detta ska uppnås med hjälp av ett kvalitativt metodval, 
bestående av okulära iakttagelser, litteraturstudier och intervjuer. 
 
För att undersöka vad som utgör områdets speciella karaktär och värden görs 
en områdesanalys av fastigheten och dess omgivning. Områdesanalysen 
genomförs med stöd av DIVE-metoden.  

 
 
3.1. DIVE 

 
DIVE är en metod för kulturmiljöanalys som lanserades år 2009. DIVE har 
tagits fram av forskare, praktiker och myndigheter i de nordiska länderna, 
under ledning av Riksantikvaren i Norge. DIVE kan användas på många 
olika sätt, på olika ambitions- och kunskapsnivåer och tillämpas på områden 
av skiftande storlek och art.  
 
Syftet med en DIVE-analys är att omvandla kulturhistorisk information från 
passiv till praktiskt användbar, för att bilda ett kunskapsunderlag för fortsatt 
planering eller förändringsprocess. Exempelvis kan en DIVE-analys utgöra 
underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, fysisk planering på olika nivåer 
samt kulturmiljö- och landskapsförvaltning. (Riksantikvarieämbetet, 2009) 
 
En DIVE-analys genomförs i fyra steg, där fyra grundläggande frågor ska 
besvaras. Dessa kan presenteras med hjälp av rubriker, som tillsammans gett 
analysmetoden dess namn: 
 
1. Describe (Beskriva)  Ett sakligt kunskapsunderlag byggs upp. 
”Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung, utveckling 
och karaktär?” 
 
2. Interpret (Tolka)  Subjektiva bedömningar om områdets 
betydelse. 
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”Varför har vissa element och karaktärsdrag haft speciell betydelse i 
samhället?” 
 
3. Valuate (Värdera)  Kulturhistoriskt värde bedöms. 
”Vilka historiska delar och karaktärsdrag har speciellt värde, kan de 
utvecklas och var går gränsen för vad de tål?” 
 
4. Enable (Aktivera/Möjliggöra) Riktlinjer tas fram. 
”Hur kan områdets utpekade, historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas 
och utvecklas?” (Reinar, D.A. & Westerlind, A.M. 2009, s. 6) 
 
Dessa fyra steg kommer i detta projekt tillämpas enligt följande: 
 
1. Beskriva 
Information om områdets karaktär och utveckling insamlas genom 
fältstudier, samtal med sakkunniga samt studier av historiska dokument så 
som hembygdsböcker, inventeringar, stadsplaner och fotografier. 
 
2. Tolka 
Områdets betydelse för Tingsryd som samhälle bedöms. Händelser och 
epoker av särskild betydelse undersöks och beskrivs. 
 
3. Värdera 
Områdets kulturhistoriska värden identifieras och värderas med stöd av 
Riksantikvarieämbetets metod för kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
(Unnerbäck 2002), som beskrivs i kapitel 3.2. Hur dessa värden kan 
förstärkas och försvagas av ny bebyggelse diskuteras. 
 
4. Aktivera/Möjliggöra 
Konkretiseringar av resultaten från de föregående tre stegen sammanställs i 
övergripande riktlinjer för planering av ny bebyggelse. 
 
 

3.2 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
 
Riksantikvarieämbetet har utarbetat en metod för kulturhistorisk värdering 
av bebyggelse, som kan användas för enskilda byggnadsdelar, hela 
byggnader eller samlade bebyggelsemiljöer. Metodens syfte är att peka ut 
vad som är kulturhistorisk värdefullt och medverka till att just detta 
tillvaratas på ett korrekt sätt (Unnerbäck 2002). 
 
Metoden består egentligen av två steg: det första steget innebär att 
identifiera och bearbeta de kulturhistoriska värdena hos det aktuella objektet. 
Steg två innebär att välja ambitionsnivå för det fortsatta skyddet av objektet. 
I detta projekt används dock endast metodens första steg för att identifiera de 
värden som är viktigast att bevara och förstärka i det analyserade området. 
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Att välja ambitionsnivå för skydd av dessa byggnader är inte en del av detta 
projekts syfte. Av denna anledning beskrivs endast metodens första steg 
nedan. 
 
För att underlätta identifieringen av de kulturhistoriska värdena, eller de 
grundmotiv som talar för ett bevarande (Unnerbäck 2002), har man valt att 
dela in grundmotiven i två grupper; dokumentvärden och upplevelsevärden 
(se tabell 1). 

 

Tabell 1: Grundmotiven enligt metoden för kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
 
Dokumentvärden är egenskaper som kan förklaras med historiska 
kunskaper. Dessa värden är mer eller mindre objektiva, eftersom de är 
baserade på fakta, men ändå präglas av bedömarens kunskaper och åsikter. 
Upplevelsevärden är subjektiva egenskaper, som beror på bedömarens egna 
upplevelser av objektet. 
 
Grundmotiven för ett bevarande kan vara flera för samma objekt, och av 
varierande styrka. Efter den grundläggande värderingen bör därför en 
bearbetning av de identifierade värdena göras. Detta görs med hjälp av 
förstärkande motiv; egenskaper som inte kan stå för sig själva men som kan 
förstärka ett grundmotiv. Dessa förstärkande motiv är kvalitet, autenticitet 
och pedagogiskt värde (Unnerbäck, 2002). 
 
 

3.3 Kritisk granskning av metod 
 
Områdesanalysen har genomförts med stöd av DIVE-metoden. DIVE-
handledningen lanserades år 2009, och är därmed relativt obeprövad. Den är 
dock utformad av organisationer med stor erfarenhet och auktoritet inom 
kulturmiljöanalys, och anses därför av oss som tillförlitlig.  
 
DIVE-analysen är mycket brett utformad, vilket gör att den kan användas på 
många olika sätt och tillämpas på många olika typer av projekt. Alla delar av 
DIVE-metoden har inte varit relevanta i detta projekt, men metoden har varit 
möjlig att anpassa efter projektets syfte och omfattning. Den breda 
utformningen av metoden gör att analysen med stor sannolikhet inte 
kommer att vara uppbyggd på samma sätt om den utförs igen för samma 

Dokumentvärden Upplevelsevärden
Byggnadshistoriskt värde Arkitektoniskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde Konstnärligt värde
Patina Patina
Arkitekturhistoriskt värde Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde Identitetsvärde
Socialhistoriskt värde Kontinuitetsvärde
Personhistoriskt värde Traditionsvärde
Teknikhistoriskt värde Symbolvärde



  

 
Elin Jakobsson, Jessica Gröndahl 

 

8 

objekt, eftersom den i hög grad påverkas av kunskaperna, ambitionerna och 
syftet hos dem som utför analysen.  
 
Inom DIVE-analysens tredje steg, som innebär att identifiera och värdera 
områdets kulturhistoriska värden, har en teori utarbetad av Riksantikvarie-
ämbetet (Unnerbäck, 2002) använts. Denna teori, kallad kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse, är väl etablerad och accepterad av branschen. 
Denna teori är mer konkret än DIVE-analysen, och ger därför troligtvis ett 
mer enhetligt utfall om den skulle utföras vid flera tillfällen. Detta gäller 
särskilt de av Unnerbäck (2002) kallade dokumentvärdena, som är objektiva 
egenskaper. De så kallade upplevelsevärdena är dock betydligt mer 
subjektiva och kan dessutom förändras med tiden. Här är personliga 
preferenser och återigen även kunskapen hos den som utför analysen av stor 
betydelse. 
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4. Bebyggelsehistorisk redogörelse 
 
Denna bebyggelsehistoriska redogörelse är en översiktlig beskrivning av 
landsbygdens byggnader under 1800-talet. 
  
Fasader 
En vanlig typ av panel förr var stående lockläktpanel (Uppman 2006). 
Denna paneltyp användes både till ekonomibyggnader och till boningshus. 
Den maskinhyvlade panelen kom i mitten på 1800-talet då även 
schweizerstilen började komma som kännetecknades av sin snickarglädje 
(Riksantikvarieämbetet 1987).  
 
Färg 
På landsbygden fick Falu rödfärg sitt genombrott mellan åren 1820-1880. 
Detta blev den mest använda färgen, speciellt på ekonomibyggnader. Under 
1800-talet blev även linoljefärger vanligare och då i städerna eller på 
landsbygdens större gårdar (RAÄ 1987). De klassiska svenska färgerna rött, 
vitt och svart kommer ursprungligen från 1600-talets finare byggnader så 
som herrgårdar och kyrkor. På den tiden och fram till cirka 1950 var Falu 
rödfärg ljusare än den som vanligen används idag. Ofta målades även 
knutarna röda. Liksom idag målades ofta fönstrens foder i vitt men då med 
en mer gulvit nyans. Det var också vanligt att fönstersnickerierna fick en 
färg som till exempel ockra (gula färger) eller umbra (grå-grönt).  När det 
gäller ytterdörrar så tjärades dörrar till förråd och ekonomibyggnader enligt 
en gammal tradition. (Uppman 2006) Boningshusens ytterdörrar fick gärna 
se lite mer exklusiva och påkostade ut och därför användes gul-bruna färger 
för att imitera en dörr i ek men även gråvitt som kunde efterlikna 
stenmaterial. (Stockholms länsmuseum 2012-03-30) 
 
Dörrar 
Entrén till huset har alltid varit viktig. Dess utformning är ett sätt för 
husägaren att visa upp sig. Därför bearbetades detaljerna kring ytterdörren 
noga och fick sitt utseende efter modet från den tid de skapades (Uppman 
2006). På boningshus var under 1700- och 1800-talet fyllningsdörrar den 
vanligaste formen av ytterdörr. Den består av ett ramverk med en till flera 
fyllningar. I början på 1800-talet sattes gärna rundade fönster in i ytterdörren 
och senare på 1800-talet byttes ibland översta fyllningen ut mot glas 
(Stockholms länsmuseum 2012-03-30). På finare boningshus användes 
pardörrar medan enklare hus hade enkeldörrar. Ekonomibyggnaderna hade 
bräddörrar som är den äldsta dörrtypen och som används än idag till uthus 
och liknande. Bräddörren består av bräder som sitter ihop med hjälp av 
tvärslåar på dörrens insida och utsidan är beklädd med bräder i olika mönster 
(Uppman 2006).  
 
Fönster 
Före 1940 var tvåluftsfönster, med tre kvadratiska rutor i vardera 
fönsterbågen, vanligast. 
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Hela fönsterrutor var fram till 1940 ovanligt på landsbygden (RAÄ 1987). 
Ett måttförhållande som enligt Uppman (2006) brukar ge vackra fönster är 
1:1,4 upp till 1:1,6. Däremot till vindar, skafferier och liknande gjordes 
fönstren ofta lite annorlunda i formen (Uppman 2006). Gavelfönster var inte 
särskilt vanligt och härstammar från finare byggnader på 1700-talet. 
Formerna på de avvikande fönstren kunde vara halvmåneformade, 
triangulära, fyrkantiga eller en blandning av dessa. Fodren på fönstren 
gjordes vanligen ganska enkla med släta bräder och en vattbräda över 
fönstret. Ibland kunde fodret få utskjutande hörnpartier som en detalj från 
nygotiken som liksom schweizerstilen förekom på 1800-talet. I övrigt 
smyckades sällan fodret (RAÄ 1987). 
 
Tak 
Det mest förekommande taket förr var sadeltaket. Det förekom även brutet 
tak och under 1800-talets mitt började sadeltaken även bli högre, men de 
låga sadeltaken förblev trots allt dominerande. Stort takutsprång kommer 
från schweizerstilen men blev inte särskilt vanligt i trakterna kring Tingsryd. 
En tidigare form av utsmyckning är listverk vid takfoten, vilket förekom på 
finare hus (RAÄ 1987). Takmaterial som förekom på 1800-talet var bland 
annat torvtak, sticketak, papptak, tegeltak och till viss del plåttak. Takets 
lutning berodde på takmaterialet, men cirka 27 grader för boningshus och 45 
grader för uthus var normalt. Skorstenen var en viktig detalj för husets 
karaktär. På nyare hus kan ibland ventilationsrör utformas som en skorsten. 
Skorstenar är vanligtvis uppförda i obehandlat tegel.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetet (1987) hade bostäder med två våningar ett litet 
uppsving på mitten av 1800-talet, men 1 ½-planshus var vanligare och 
enplanshus fortfarande det vanligaste. Vid små övervåningar kan en takkupa 
eller en frontespis ge extra utrymme. Takkupor kan kläs in i plåt för att se 
mindre klumpiga ut då deras utseende och placering har stor inverkan på 
husets karaktär. Frontespis på huset har förekommit sedan 1700-talet men 
främst på de finare bostadshusen (Uppman 2006) 
 
Förstukvist, skärmtak, verandor 
Förstukvistar eller skärmtak byggdes då man ville skydda ytterdörren och 
hålla torrt vid entrén. Under mitten av 1800-talet utvecklades den öppna 
verandan från bland annat förstukvistarna, dock nådde den inte sin 
höjdpunkt förrän vid 1900-talets början (Uppman 2006).  
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5. Genomförande 
 
Detta kapitel beskriver översiktligt hur projektet genomförts. 
 
För att skapa utgångspunkter för vårt projekt inleddes arbetet med att studera 
stadsplanen för området där fastigheten ligger. Den gav begränsningar i 
form av storlek på byggnaderna och deras placering. Samtal med beställaren 
har tydliggjort dennes önskemål om exempelvis lägenhetsstorlekar.  
 
Från Tingsryd kommuns plan- och miljökontor har vi försökt få ut alla 
dokument som rör Nornan 13 för att erhålla kunskap om exempelvis tidigare 
byggnader som funnits på fastigheten. Tingsås Hembygdsförenings års- 
skrifter har även de varit en viktig källa till kunskap om områdets historia. 
 
För öka vår kunskap om området kring Nornan 13 och undersöka platsens 
värden, gjordes en områdesanalys med stöd av DIVE-metoden. Därmed fick 
vi utgångspunkter för vår fortsatta utformning. Vi har besökt platsen vid 
många tillfällen för att göra oss väl bekanta med den. Vi har även studerat 
många andra bostads- och ekonomibyggnader i vår närhet, för att få 
inspiration och kunskap om den äldre bebyggelsen. 
 
När förutsättningarna för platsen var relativt tydliga kunde vi börja skissa på 
tänkbara byggnader och planlösningar. Med hjälp av SketchUp 8, ett 
program för 3D-modellering, kunde vi i ett tidigt skede se hur 
proportionerna på de tänkta byggnaderna stämde ihop med de befintliga 
husen på tomten. Vidare har vi använt oss av cad-programmet AutoCAD 
2011 för att upprätta ritningar.  
 
Under hela projektet har det förts en öppen dialog med beställaren, som gett 
oss synpunkter på arbetet då vi efterfrågat detta. För övrigt har vi mestadels 
tagit stöd av de resultat som framkommit av områdesanalysen.  
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6. Resultat och analys  
 
Detta kapitel behandlar resultaten av projektets båda delar: utredning och 
utformning. Projektets utredande del beskrivs i kapitel 6.1  och 6.2, medan 
utformandet behandlas i kapitel 6.3. 
 
 

6.1 Förutsättningar 
 
 
6.1.1 Beställaren 

 
Beställaren till detta projekt är fastighetsägaren Korpalycke Fastighets AB, 
som ägs av byggmästaren och grundaren Anders Ericsson tillsammans med 
dottern, tillika byggnadsantikvarien, Jenny Svensgård. 
 
Beställarens båda representanter innehar tillsammans stor kunskap om 
svensk byggnadstradition, samt erfarenhet av renovering och nybyggnation 
enligt denna. Beställaren bör därför anses som sakkunnig i detta projekt. 
 
Korpalycke Fastighets AB äger och förvaltar ett tjugotal fastigheter, främst 
lägenhetshus men även kontors- och butikslokaler. Samtliga fastigheter 
ligger i centrala Tingsryd. Korpalycke Fastighets AB skriver på sin hemsida 
att: ”Vi har alltid uppskattat det kulturarv som byggnaderna utgör. Flera av 
fastigheterna är äldre och när vi har kompletterat med nya har vårt mål varit 
att anpassat dem till de gamla”. (Korpalycke Fastighets AB 2012-04-26) 
Denna hållning är förstås en grundläggande utgångspunkt även för detta 
projekt. 
 
Korpalycke Fastighets AB har stått som ägare till fastigheten Nornan 13 
sedan år 2007. Företaget önskar nu uppföra ny bebyggelse på fastigheten, 
och vill att denna ska anpassas till den befintliga känsliga miljön. Man 
önskar att bebyggelsen ska bestå av lägenhetshus, innehållande lägenheter 
med vardera två eller tre rum och kök, då det är dessa lägenhetsstorlekar 
som har högst efterfrågan hos företagets nuvarande och presumtiva 
hyresgäster. 
 
 

6.1.2 Stadsplanen 
 
Fastigheten Nornan 13 är i stadsplanen, som fastställdes 1984-10-03, märkt 
med ett versalt Q. Enligt Carin Johanson, Ingemar Palm och Carl Erik 
Bergold (1999) ska användningsbeteckningen versalt Q i detaljplaner före 
1996 tolkas som ett område ämnat som kulturreservat för befintlig 
kulturhistorisk bebyggelse. Bestämmelsen innebar att byggnader på området 
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inte fick förvanskas och i övrigt var nyttjandet av området fritt så länge inte 
omgivningen stördes eller syftet att bevara området motverkades.  
 
Benämningen kulturreservat har sedan 1996 fått en annan innebörd, och är 
nu ett begrepp för skydd av kulturpräglade landskap enligt miljöbalken. 
Sedan dess står versalt Q för markanvändning anpassad till bebyggelsens 
kulturvärden. (Johansson, Palm & Bergold 1999) 
 
I bestämmelser tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 
Nornan m fl i Tingsryd, från 1984-10-03 (s. 1), står att ”ny byggnad med i 
huvudsak samma utformning får uppföras om befintlig byggnad till 
väsentlig del förstörs av våda samt att ytterligare byggnader av 
kulturhistoriskt värde får uppföras inom området efter byggnadsnämndens 
prövning.” 
 
I stadsplanen kan även utläsas att bebyggelsen i området till stor del är av 
äldre karaktär och stilmässigt bevarad eller varsamt ändrad i de fall 
ombyggnad krävts. Särskilt nämns att kvarteret Nornans bebyggelse intill 
Storgatan består av friliggande bostadshus i träkonstruktion, och är genom- 
gående av 1800-talskaraktär. 
 
I förslaget till ändring av stadsplanen står det att ”nybyggnation utföres så att 
den i möjligaste mån anpassas till äldre bebyggelse”. (Stadsplan för Kv 
Nornan m fl i Tingsryd 1984) 
 
Övrig information som går att utläsa från stadsplanen rörande fastigheten 
Nornan 13 är att byggnader får uppföras i max två våningar (ej inredd vind 
utöver maximalt antal våningar) och att fastighetens gårdsmiljö som helhet 
bedöms kulturhistoriskt värdefull och att den bör bevaras. 
 
Detaljplanekartan visar att det på fastigheten Nornan 13 finns ett stort 
prickmarkerat område, som inte får bebyggas. Enligt förslaget till ändring av 
stadsplanen (Stadsplan för Kv Nornan m fl i Tingsryd) är syftet med denna 
byggnadsfria zon att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön på 
fastigheten. 
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Bild 3: Nornan 13 i del av stadsplanekarta från 1984. 
Källa: Stadsplan för Kv Nornan m fl i Tingsryd 1984 

 
 
6.1.3 Övriga förutsättningar 

 
Utöver stadsplanen har Tingsryds kommun inga dokument som reglerar 
nybyggnation på Nornan 13. I Tingsryd kommuns kulturmiljöprogram som 
formulerades i början av 1990-talet (Åhman 1992) finns området ej 
upptaget. 
 
Tingsryds kommun har inte några särskilda regler för hur byggnation på 
fastigheter med någon form av skyddsbestämmelse ska behandlas. 
Byggnationsplaner hanteras individuellt för varje ärende i relation till 
gällande plan och i dialog med aktuell exploatör.1 

 
Enligt Riksantikvarieämbetets webbaserade tjänst Fornsök 
(Riksantikvarieämbetet 2012-05-16) finns på fastigheten Nornan 13 två 
registrerade fornlämningar. Detta innebär enligt lag om kulturminnen m.m. 
(SFS 1988:950) att en nybyggnation på fastigheten ska ske i samråd med 
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen anser att ytterligare arkeologiska 
undersökningar är nödvändiga, kan exploatören tvingas bekosta dessa. 
 

                                                 
1 Annika Säw, planarkitekt Tingsryds Kommun, e-post 2012-05-21. 
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6.2. Områdesanalys 
 
En områdesanalys har genomförts inom en yta som omfattar Nornan 13, i 
fortsättningen kallad den Englanderska gården, samt dess intilliggande 
fastigheter. Syftet med områdesanalysen är att undersöka och belysa platsens 
kulturhistoriska värden, och hur dessa kan tillvaratas genom ny bebyggelse. 
Områdesanalysen har genomförts enligt DIVE-metoden (se kapitel 3.1) i 
fyra steg: 
 

 
 
 

Bild 4: Byggnader i det analyserade i området. 1: Kyrkog. 1 2: Dackeg. 1 3: Dackeg. 3 & 5 4: 
Dackeg. 8 A-L 5: Magasin, Storg. 47 6: Storg. 47 7: Magasin, Storg. 45 8: Storg. 45 

Källa, karta: hitta.se 
Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl  

 
6.2.1. Steg 1 – Beskriva 

 
I detta steg beskrivs hur områdets karaktär och användning sett ut från tidig 
bebyggelse till idag.  
 
Beskrivning av området och dess historia 
Området kring Englanderska gården tillhör de äldsta delarna av Tingsryd. 
 
Den allra tidigaste bebyggelsen i Tingsryd fanns vid Bräkneåns mynning till 
sjön Tiken, strax sydväst om Englanderska gården. Från 1500-talet och fram 
till laga skifte år 1858-61 bestod Tingsryd av två stora gårdar: Tingsryds 
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Övre- och Nedregård. Dessa gårdar har genom tiderna haft olika ägare så 
som exempelvis släkten Englander, men längre tillbaka i historien återfinns 
även kung Gustav Vasa bland ägarna. Anledningen till kung Vasas intresse i 
Tingsryd var ålfisket i Bräkneån (Wickenberg, 1961). 
 
Gårdarna delades vid laga skifte in i fem mindre gårdar. Tre av dessa 
motsvarade det gamla Tingsryds Övregård. Huvudbyggnaderna på dessa 
gårdar finns kvar fortfarande idag. De är Englanderska huset, prästgården 
och hembygdsgården (Kulturhistoriskt underlag för områdesplanering i 
Tingsryd 1986). År 1752 byggdes Tingsryds första kyrka, som var i trä, 
ungefär på samma plats som den nuvarande kyrkan, som i sin tur färdig- 
ställdes år 1854. På tornet står dock året 1853 angivet, eftersom själva tornet 
stod färdigt detta år (Aldén 2005). Samma år, 1853, uppfördes bostadshuset 
samt ett antal ekonomibyggnader på den Englanderska gården.  
 
Då den första kyrkan byggts hade byns centrum förflyttats något, från ån till 
området kring kyrkan. Då Englanderska gården uppfördes låg den alltså i 
byns absoluta centrum; med kyrkan, torget och så småningom ett flertal 
handelsbodar precis intill. Torget med sina marknadsdagar var en naturlig 
mötesplats för Tingsryds och kringliggande byars invånare. Handel bedrevs 
också i Englanderska huset; i husets södra entré fanns Tingsryds första 
handelsbod, och senare öppnade Sparbanken i samma lokaler (Lennartsson 
1987).  
 
Intill det gamla torget, längs nuvarande Kyrkogatan, precis väster om 
Englanderska huset, fanns fram till rivningen år 1960 en av Sveriges längsta 
träbyggnader: Tingsås kyrkstallar. Kyrkstallarna var en 162,7 meter lång 
stallänga, enhetligt utformad i falurött och med spåntak, senare papptak. 
Kyrkstallarna uppfördes i början av 1880-talet på familjen Englanders mark, 
och ersatte då äldre kyrkstallar från okänt datum. Marken uppläts mot att 
familjen Englander fick rätt att ta hand om hästarnas spillning (Johansson 
1961b). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5: Kyrkstallarna i Tingsryd.  
Källa: Brogårdh  1960, s. 86 
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Nuvarande Storgatan var fram till 1950-talet allmän landsväg2, vilket 
innebar att all genomfartstrafik skedde precis utanför det Englanderska 
huset. 
 
År 1896-97 fick Tingsryd järnvägsförbindelse med Bredåkra och Växjö. 
Detta gjorde att byn expanderade; många nya hus byggdes, nya 
näringsverksamheter startades upp och befolkningen växte. Byns centrum 
förflyttades delvis till området kring den nybyggda järnvägsstationen. 
Utvecklingen ledde så småningom till att Tingsryd kunde bilda köping år 
1921. I samband med detta bestämdes att Tingsryds torg återigen skulle 
flyttas söderut, till dess nuvarande läge (Lennartsson 1993). 
 
Englanderska gården och omkringliggande fastigheter bildar alltså inte 
längre byns absoluta centrum men har fortfarande ett centralt och för 
bostäder attraktivt läge. 
 
Huset på Storgatan 47, som ligger precis intill Englanderska huset, är byggt 
1863 i 1½ plan med stor frontespis. Här har det alltid bedrivits 
handelsverksamhet av något slag. Idag finns här en cykelbutik.  
 
Parallellt med Storgatan löper Dackegatan. Huset i två våningar med adress 
Dackegatan 1, kallat Erdtmanska huset, är också det uppfört under 1800-
talets senare del, dock på en plats något längre norrut. Huset flyttades år 
1987 till sitt nuvarande läge. Samma år byggdes de intilliggande 
lägenhetshusen, på Dackegatan 3 och 5, i en traditionell stil som anpassades 
till det Erdtmanska huset. 
 
På andra sidan Dackegatan, med adresserna Dackegatan 8 A-L, finns sex 
röda tvåvåningshus, även dessa i traditionell stil. Dessa uppfördes år 1984 av 
Korpalycke Fastighets AB, och ägs och förvaltas även idag, liksom samtliga 
ovan nämnda bostadshus, av detta företag.3 
 
Församlingshemmet på Kyrkogatan 1, i två våningar, byggdes år 1868. 
Församlingshemmet, eller sockenstugan som den tidigare kallades, har förr 
även fungerat som skollokal, bostad, bibliotek samt mötesplats för 
sockenstämma och kyrkoråd (Aldén 2001). 
 
Beskrivning av Englanderska gården och dess historia 
Englanderska gården består idag av en bostadsbyggnad (se markering A, 
bild 8), uppförd år 1853, samt ett ännu äldre magasin (B, bild 8), med okänt 
byggår. Bostadsbyggnaden har koordinaterna 56.5264, 14.9746.  
 

                                                 
2 Anders Ericsson, Korpalycke Fastighets AB, samtal 2012-05-24 
3 Anders Ericsson, Korpalycke Fastighets AB, samtal 2012-04-26 
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Bild 6: Englanderska gården idag.  
Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 

 
Markerna kring Englanderska gården fanns i familjen Englanders ägor redan 
i början av 1700-talet. 
 
År 1853 lät J. M:son Englander uppföra en gård med bostadshus och ett 
flertal ekonomibyggnader på det som idag är fastigheten Nornan 13. 
Bostadshuset var och är en större mangårdsbyggnad i två plan med mindre 
frontespis på vindsplanet. 
 
En av de ekonomibyggnader som uppfördes samma år som bostadshuset var 
en större stenlada (D1, bild 8), placerad på gårdens norra sida. Stenladan 
byggdes samman med en äldre skiftesverksladugård (D2, bild 8), som 
tillsammans med ett mindre magasin funnits på gården sedan tidigare. Enligt 
en inventering (Englanderska gården i Tingsryd, skadeinventering och 
kostnadskalkyl 1993) kan denna skiftesverksladugård, och magasinet, ha 
tillhört en undantagsstuga som funnits på gården innan den bebyggdes av 
familjen Englander. 
 
 

Bild 7: Stenladan på Nornan 13.  
Källa: Bebyggelseinventering, Tingsryds Kommun (1984).  

 
 



  

 
Elin Jakobsson, Jessica Gröndahl 

 

19 

År 1993 gjordes på uppdrag av länsstyrelsen en inventering av de 
ekonomibyggnader som då fanns på fastigheten (Englanderska gården i 
Tingsryd, skadeinventering och kostnadskalkyl 1993). På fastigheten fanns 
enligt inventeringen utöver ovan nämnda byggnader även ett svinhus (E, 
bild 8), byggt i slutet av 1800-talet, samt ett bykehus (F, bild 8) och ett 
utedass (C, bild 8) från början av 1920-talet. En tidigare inventering 
(Bebyggelseinventering, Tingsryds Kommun 1984) visar att det då även 
fanns ett garage på gården. Grunden från detta finns kvar än idag. 
 
Gården brukades ända fram till 1940-talet, och stod sedan under lång tid 
kvar i ett välbevarat skick. Dock förstördes gården år 2005 i en anlagd 
brand, och kvar idag finns därför endast bostadshuset samt det äldre 
magasinet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8: Situationsplan över Nornan 13 år 1993. 
 Källa: Englanderska gården i Tingsryd, skadeinventering och kostnadskalkyl (1993) . 

 
Beskrivning av familjen Englanders historia 
Byggherren till Englanderska gården, J. M:son Englander, vars fullständiga 
namn var Johannes Magnusson Englander, var en framstående man i 
bygden. Wickenberg (1961) beskriver J. M:son Englander som en klok, 
begåvad och energisk man med kunskaper inom många områden, och som 
gjorde insatser för den lokala naturen och kulturen. Han var bland annat 
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ordförande i kommunalnämnden i Tingsryd under många år, och var även 
involverad i den nationella politiken genom sin roll som riksdagsledamot.  
 
Rismark (1987, s. 12) beskriver J. M:son Englander som  

... en myndig person med stort inflytande, som grundlade förutsättningarna för 
den enorma utveckling som tätorten skulle genomgå. År 1850 var Tingsryd bara 
en liten hantverksby nere vid ån, mot att det 4-5 årtionden senare var ett samhälle 
i expansiv utveckling. Släkten Englander genom sitt markinnehav var den, som 
påverkade och styrde utvecklingen. 

 
J. M:son Englander var också en framgångsrik handelsman, främst genom 
hans tillverkning och försäljning av vin. Han anlade år 1846 J. M:son 
Englanders bärvinfabrik, där han tillverkade viner av olika bär och frukter, 
varav mycket odlades på gården, men det mesta köptes in från byborna. 
Englanders viner av många olika slag var populära hos lokalbefolkningen 
men också på andra håll i Sverige. År 1901 då Johannes avled, tog sonen 
Arvid Englander över tillverkningen. Han lät bygga vinkällaren som idag 
ligger invid Storgatan 51 (Nordli 1991). 
 
Arvid fortsatte vintillverkningen fram till nedläggningen år 1917, i samband 
med införandet av statens monopol på alkoholförsäljning (Nordli, 1989 och 
1991). Den Englanderska gården kom dock även fortsättningsvis att brukas 
och bebos av medlemmar ur familjen Englander. Epoken fick ett slut år 
2009, då Bo Englander, Arvids son, avled. Innan dess hade han år 2007 sålt 
fastigheten till den nuvarande ägaren; Korpalycke Fastighets AB. När denna 
rapport författas håller Korpalycke fastighets AB på att färdigställa en större 
hyreslägenhet på bostadshusets bottenvåning. 
 
Området idag 
Genom att ha studerat angränsande fastigheter går det att urskilja vissa 
detaljer som är typiska på husen i det analyserade området.  
 
Flera av husen är från 1800-talet (Dackegatan 1, Kyrkogatan 1, Storgatan 45 
och Storgatan 47). De nyare husen från 1980-talet (Dackegatan 3 och 5 samt 
8) har tagit efter mycket av den äldre stilen. Det är en blandning av större 
villor innehållande handel och lägenheter samt mindre tvåplanshus 
innehållande lägenheter. 
 
De äldre husen är alla relativt utsmyckade och går i olika gula eller grå 
nyanser. Deras ekonomibyggnader är rödfärgade och har betydligt färre 
utsmyckningar. De röda lägenhetsbyggnaderna på Dackegatan 8 A-L är 
ganska enkla i sin utformning och är klassiskt faluröda. De nyare husen på 
Dackegatan 3 och 5 har fått en mer utsmyckad utformning för att ta efter det 
äldre huset på Dackegatan 1, det Erdtmanska huset.  
 
Fasader 
Byggnaderna i området har genomgående lockläktfasader. Bostadshusen har 
halvmåneformad läkt eller rektangulär läkt med längsgående spår (se bild 9). 
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Magasinen på Storgatan 45 och 47 har vanlig rektangulär läkt. De större 
villorna är målade i olika kula kulörer av gult, husen på Dackegatan 1, 3 och 
5 går i grå-blå-gröna kulörer och ekonomibyggnaderna samt husen på 
Dackegatan 8 A-L är faluröda. 
 
 

Bild 9: Olika typer av lockläktfasader i analysområdet. T v rektangulär läkt med spår, i mitten 
halvmåneformad läkt, t h vanlig rektangulär läkt 

Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 
Fönster 
Fönstren på bostadshusen är mestadels rektangulära spröjsade 2-luftsfönster 
med mittpost. Generellt är fönstren något större på de äldre husen än de nya. 
Bredden på de flesta fönster är 1-1,15 meter, medan måttförhållandet bredd: 
höjd är något större på de äldre husen. Måttförhållandet på fönstren i 
området är mellan 1:1,1 och 1:1,3. Undantag är badrumsfönster, 
gavelfönster och ekonomibyggnadernas fönster som är mindre och mer 
kvadratiska.  
 
Fönstren på Dackegatan 1, Kyrkogatan 1, Storgatan 45 och de bevarade 
fönstren på Storgatan 47 har getts en speciell form av foder. Det idag vanliga 
fodret i form av brädor kring fönstret finns inte, istället har ett foder målats 
på fasaden runt fönstren. Fodren är målade i gult på Dackegatan 1 och vitt 
på de övriga husen. Fodren på de nyare husen är vanliga enkla vita och 
magasinet på Storgatan 47 är utsmyckat med korslagda foder. En annan 
speciell detalj som kan ses på både Dackegatan 3 och 5 samt Storgatan 45 är 
att fönsterbågen är målad i en avvikande kulör, röd respektive brun. 
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Bild 10: Exempel på fönster från analysområdet. T v från Dackeg. 1, t h från Storg. 45 

Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 
 
Dörrar 
På dörrarna till de äldre husen syns en tydlig trend med smalare pardörrar 
och tre fyllningar varav den nedre och den övre fyllningen är lika stora och 
den mittersta fyllningen är mindre. De äldre dörrarnas färger går i gult, grönt 
och rött och de nyare dörrarna är vita med spröjsade fönster i översta delen 
av dörren. Ekonomibyggnaderna har svarta eller tjärade bräddörrar. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11: Exempel på dörrar från analysområdet. T v från Storg. 45, i mitten från Dackeg 1,  
t h från magasin, Storg. 45. 

Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 
 
Övriga detaljer 
Övriga detaljer på de äldre husen består av bland annat utsmyckningar längs 
takfot och vindskiva, pilasterliknade husknutar, samt en horisontell list cirka 
en meter upp på fasaden. Vid fasadslutets möte med sockeln har de äldre 
husen även en vinklad bräda. 
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Tak 
Alla hus har öppen takfot med en traditionell storlek på takutsprånget. På 
förrådsbyggnaden på Storgatan 45 har man byggd ett par fågelholkar under 
takfoten som går i samma färg som fasaden och därför knappt syns. 
Takbeläggningen är genomgående takpannor. Storgatan 45 och 47 har 
mörka betongpannor medan övriga hus har betongpannor med den mer 
klassiska tegelfärgen. Speciella detaljer när det gäller takpannor är att 
förrådsbyggnaden på Storgatan 45 har trekupiga tegelpannor samt att 
huvudbyggnaden på Storgatan 45 har en typ av takpannor som ligger längs 
takkanten istället för vattbräda. Taklutningen på husen i området ligger 
mellan 24 och 45 grader. Generellt gäller att de nyare husen i området har 
lägre taklutning medan ekonomibyggnaderna och de äldre bostadshusen har 
hög taklutning. 
Det är bara de större husen som har skorstenar. 
 
Grund 
De flesta hus har en lägre sockel i antingen sten eller betong. Boningshuset 
på Storgatan 45 har på grund av sin källare en hög sockel i mestadels sten 
och på ena kortsidan putsad lättklinker. 
 
Uteplats 
Inget av de äldre husen har någon form av uteplats i form av balkong, 
terrass, altan eller veranda. Däremot så har de nyare husen utanpåliggande 
trappor för att de övre lägenheterna ska kunna nås. På Dackegatan 3 och 5 
finns en något bredare loftgång som kan användas som uteplats. 
 
Utemiljö 
Byggnaderna i området har små innergårdar med uppvuxna trädgårdar. I 
trädgårdarna ses en del historiska inslag såsom en stenmur bakom 
Dackegatan 8 och på Storgatan 45 finns en grund från ett gammalt garage, 
som bildar en större nersänkning på tomten (se bild 12). På tomterna finns 
flera små fruktträd samt några större träd. Längs tomtgränsen på Storgatan 
45 står flera hasselbuskar som skärmar av mot Kyrkogatan. Marken i 
området sluttar lite från Dackegatan ner mot Storgatan.  
 
 

Bild 12: Miljöer från analysområdet. T v en grund på Storg. 45, t h innergård på Dackeg. 1. 
Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 
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6.2.2. Steg 2 – Tolka  
 
Denna områdesanalys andra steg innebär ett förtydligande av varför det 
analyserade området är viktigt för Tingsryd som samhälle, och vilka 
händelser och epoker som lett fram till detta. 
 
Området illustrerar Tingsryds utveckling från liten kyrkby till större 
centralort. Många byggnader i området uppfördes i samband med 
byggnationen av den nya kyrkan i mitten av 1800-talet. Under andra halvan 
av 1800-talet var byns centrum koncentrerat till detta område; här fanns flera 
handelsbodar, torg och dessutom kyrka precis i närheten. I husen på såväl 
Storgatan 45 och 47, samt i flera hus längre söderut längs Storgatan, bedrevs 
handel av något slag. Området har alltså varit viktigt som centrum för handel 
i närområdet.  
 
Närheten till kyrkan förstärkte områdets betydelse för människorna i 
bygden. Kyrkan var en viktig mötesplats, och före och efter veckans 
gudstjänst träffades man kring kyrkstallarna, som låg på Englanderska 
gårdens mark. 
 
Då järnvägen invigdes i slutet av 1800-talet, förflyttades centrum närmare 
järnvägsstationen.  
Englanderska gården och dess intilliggande fastigheter förlorade en del av 
sin betydelse som handelscentrum. Landsvägens ändrade dragning, från att 
ha passerat precis utanför Englanderska gården till en förläggning längs med 
sjön Tiken, bidrog också till detta. 
 
Beslutet att i samband med Tingsryds köpingsbildande år 1921, etablera ett 
nytt torg längre söderut i samhället, gjorde att området definitivt förflyttades 
till centrums utkant. 
 
Området har mer och mer förändrats från ett område för handel, till ett 
bostadsområde med centrumnära läge. Samtliga ovanstående nämnda 
händelser och skeenden har lett fram till detta. 
 
På Englanderska gården har det dessutom under lång tid bedrivits 
gårdsverksamhet, vid sidan av handelsverksamheten. Gården slutade brukas 
på 1940-talet. Dess byggnader stod sedan under lång tid kvar, bevarade i 
sina ursprungliga skick, och kunde visa på gårdens ursprungliga användning. 
Sedan branden år 2005 finns dock större delen av dessa byggnader inte kvar, 
och tomten har förlorat en stor del av sin betydelse som informationsbärare 
om forna tiders gårdssamhälle. 
 
Områdets utveckling till bostadsområde har förstärkts och påskyndats av att 
Erdtmanska huset (Dackegatan 1) flyttats hit, samt att ett flertal byggnader 
som hyser lägenheter har byggts i området. Dessa hus har dock byggts med 
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ett formspråk som förstärker områdets karaktär och dess strukturella och 
visuella integritet. 
 
Ytterligare ett steg i utvecklingen till bostadsområde tas nu; då denna 
rapport författas pågår en renovering av Englanderska husets bottenvåning. 
Troligtvis är Englanderska gården snart bebodd igen, efter att stått folktom 
sen den förre ägaren gick bort år 2009. 
 
 

6.2.3. Steg 3 – Värdera  
 
I detta steg identifieras områdets värden samt hur dessa kan förstärkas 
alternativt försvagas av ny bebyggelse. 
  
Genom Riksantikvarieämbetets metod för värdering av kulturhistorisk 
bebyggelse (Unnerbäck 2002, (se kap 3.2)) har följande grundmotiv för 
bevarande av miljön kunnat påvisas.  
 
Byggnadshistoriskt värde, vilket har med byggnadens ålder att göra. För att 
ha ett byggnadshistoriskt värde är inte ursprungligt skick ett måste, en 
byggnad som byggts om och ändrat utseende kan vara minst lika värdefull 
då det går att se hur byggnaden formats med tiden. Förutom ålder kan det 
byggnadshistoriska värdet ligga i den information som omvärlden får av 
byggnaden, till exempel byggnadsteknik, estetik och byggnadens 
användning. Englanderska gården och dess omgivande byggnader anser vi 
har ett byggnadshistoriskt värde då det lokalt är ett sällsynt område och 
byggnaderna är tillräckligt vanliga för att vara representativa för sin tid.  
 
Samhällshistoriskt värde, som finns hos byggnader och miljöer som ger 
information om samhällets historia både allmänt och på lokal nivå. 
Englanderska gården och dess omgivning är det äldsta området i Tingsryd 
och dess historia visar tydligt hur utvecklingen av Tingsryds samhälle sett 
ut; från mindre kyrkby med gårdar som brukades till dagens moderna 
samhälle, och hur centrum flyttats under samhällets utveckling. Till viss del 
förstärks det samhällshistoriska värdet av dess pedagogiska värde, området 
berättar om Tingsryds historia. 
 
Socialhistoriskt värde, som är likt det samhällshistoriska, visar ur ett 
socialhistoriskt perspektiv till människorna som bott i samhället. En fråga 
som kan ställas är om det går att utläsa ur byggnaderna och dess miljöer hur 
människor har levt och arbetat. Byggnaderna och miljöerna kring 
Englanderska gården borde enligt oss ha ett visst socialhistoriskt värde men 
det hade varit större om ladan och övriga byggnader på Englanderska gården 
varit kvar, eftersom det hade visat på dess roll som brukad gård. Att handel 
förr förekom i detta område är också viktigt i historien, detta går på 
Englanderska gården att utläsa genom att det finns två entréer på framsidan 
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av boningshuset (se bild 13). Liksom ovanstående värde så förstärks detta av 
dess pedagogiska värde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bild 13: Englanderska huset, Storgatan 45, med sina dubbla entréer. 

Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 
 
Personhistoriskt värde, vilket ges då byggnader förknippas med speciella 
personer (vanligen kända personer). Detta värde kan till viss del tilldelas 
Englanderska gården då familjen Englander var en framstående familj i 
Tingsrydsområdet. Dock var de mest lokalt kända och dagens generation har 
ingen större kännedom om familjen Englander. Men trots minskad 
kännedom kan området ändå tillskrivas detta värde då familjen Englander 
haft en viktig roll i Tingsryds utveckling.  
 
Arkitektoniskt värde, är ett subjektivt upplevelsevärde som till största del är 
estetiskt. Bedömningen ska ske av byggnader som helhet. Värdet kan ligga i 
fasadens utformning och husets proportioner men det kan också ligga i hur 
ett gestaltningsproblem lösts då kringliggande miljön ger svårigheter. Enligt 
vår åsikt är Englanders och övriga byggnader i området vackert utformade, 
de har symmetri och ser väl proportionerade ut. Huset representerar en 
praktfull stil för sin tid och är byggt för att visa status. Värdet förstärks utav 
att flera av husen är autentiska och i gott skick. 
 
Patina, vilket är när hela eller delar av byggnader eller dess miljöer uppvisar 
tecken på ålder genom exempelvis slitage och färgskiftningar. Patina kan 
vara både ett dokumentvärde eftersom det är spår från tiden som gått men 
den kan även var ett upplevelsevärde då patinan skapa en atmosfär och 
känsla av äldre miljö och kultur. Skillnaden på patina och rena skador kan 
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ibland vara hårfin. I det analyserade området återfinns patina främst på 
ekonomibyggnaderna.  
 
Miljöskapande värde, vilket även det är ett subjektivt upplevelsevärde, kan 
ha en vid betydelse. Exempelvis kan både en oenhetlig och en enhetlig miljö 
av byggnader bli förstörd av att en byggnad tas bort. Detta även om en 
byggnad i sig inte var speciellt värdefull men bidrog till hur området 
upplevdes som helhet. På landsbygden kan husens ekonomibyggnader 
utgöra en viktig del av miljön även om flera av dem inte har samma funktion 
som förut. Därmed kan tilläggas att autenticiteten inte är ett måste för 
miljövärdet då även om- och nybyggda hus kan hjälpa till att skapa rätt 
miljö. Detta verkar vara ett viktigt värde för Englanderska gården och dess 
närområde. Miljön har en genomgående äldre karaktär med trähus och fina 
gårdsmiljöer. I och med branden 2005 då flera ekonomibyggnader gick 
förlorade så försvann känslan av gårdsmiljö på Englanderska gården. Det 
miljöskapande värdet finns däremot kvar, då området som helhet fortfarande 
skapar den äldre miljön, men det har försvagats något i och med att det nu 
finns ett tomrum i form av en delvis ödslig tomt. 
 
 

 

Bild 14: Englanderska gården har idag en delvis ödslig tomt. 
Foto: E. Jakobsson / J. Gröndahl 

 
De värden vi har påvisat förstärks ytterligare av det faktum att det 
analyserade området är relativt unikt. Det är lokalt ovanligt att flera trähus 
från 1800-talet bildar ett sammanhållet område.  
 
Med tanke på de värden området har och att det är förhållandevis unikt så är 
det också sårbart. Extra känsligt är det för förvanskning av befintliga 
byggnaders fasader samt nybyggnation i modern design.  
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Trots att området är mycket känsligt så har det också utvecklings- 
möjligheter. Branden 2005 fick det miljöskapande värdet, som tidigare varit 
starkt, att minska. Därmed finns det möjlighet att öka värdet igen genom att 
uppföra ny och till området anpassad byggnation. Då området idag till 
största del består av bostäder och dessa är eftertraktade så finns det potential 
för fortsatt utveckling som bostadsområde. Genom att bevara det som finns 
och komplettera på rätt sätt så finns möjligheten att detta förblir ett område 
som även i framtiden berättar om byns historia. 
 
 

6.2.4. Steg 4 – Aktivera/Möjliggöra  
 
Syftet med områdesanalysens fjärde steg är ge övergripande riktlinjer för 
planering av ny bebyggelse i det analyserande området. Dessa riktlinjer ska i 
möjligaste mån vara objektiva, och ge förutsättningar för en godtycklig aktör 
att projektera för ny bebyggelse. Vi kommer själva, i vårt arbete med att ta 
fram förslag till ny bebyggelse på Nornan 13, använda följande avsnitt som 
utgångspunkt. De mest generella principerna kan även tillämpas på andra 
fastigheter i området.  
 
Eftersom området bedöms känsligt för exploatering med modern 
byggnation, det vill säga byggnader som inte tillvaratar områdets 
traditionella karaktär, bedöms det mycket viktigt att nya byggnader utformas 
med ett traditionellt helhetsintryck. All byggnation ska utformas under 
devisen att den ska förstärka områdets miljöskapande värden. 
 
För att Nornan 13 ska behålla sin karaktär av gårdsmiljö, ska nya byggnader 
på fastigheten underordnas huvudbyggnaden. För att uppnå detta ska hänsyn 
tas till nya byggnaders storlek, utformning och färgsättning. Viktig att 
beakta är även husens placering, så att befintligt bostadshus och magasin 
tillsammans med ny byggnation utgör en gårdsgruppering. Med fördel kan 
ny byggnation placeras likt den som tidigare funnits på fastigheten. En 
alternativ utgångspunkt är att dela upp fastigheten i två visuella delar, en 
nordlig och en sydlig, likt strukturen i resten av kvarteret. Detta ger 
möjlighet till ett något friare val av storlek och utformning av ny 
byggnation. Oavsett utgångspunkt ska nya byggnaders placering anpassas 
till omgivande byggnader, markförhållanden samt kringliggande gators 
sträckning. 
    
Stadsplanen (Stadsplan för Kv Nornan m fl i Tingsryd 1984) anger också att 
ny byggnation får uppföras i max två våningar. Enligt vår områdesanalys ska 
något annat anses som helt opassande. Lämpliga antal plan är följaktligen 
en, 1½ eller två. 
 
Vid val av våningsantal bör följande tas i beaktande: Ett tvåplanshus passar 
in med bebyggelsen på Dackegatan, men riskerar att bli för stort och 
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överordna sig Englanderska huset. Ett 1½-planshus kan lättare utformas så 
det underordnas fastighetens huvudbyggnad. Gällande för båda hustyperna 
är dock att de kan kräva trappor och balkonger, som kan försvåra 
utformningen då den ska utföras i traditionell stil. Ett enplanshus kan utan 
problem utformas så att det underordnas Englanderska huset. Enplanshus 
kräver inte heller några balkonger eller trappor som kan störa exteriören. 
Ovanstående omständigheter ska vägas samman med faktorer så som 
ekonomi, tillgänglighet och miljö vid val av våningsantal. 
  
Nya byggnader kan naturligtvis kräva inslag i exteriören som normalt inte 
återfinns på äldre byggnader, exempelvis balkonger, utanpåliggande trappor 
och ventilationshuvar. Dessa inslag kan och ska ej undvikas. Däremot bör 
dessa detaljer utformas med eftertanke och noggrannhet, så att de inte förstör 
byggnadens helhetsintryck. 
 
Traditionella material och kulörer bör användas. Med fördel används 
material och kulörer som återfinns i det analyserade området. 
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6.3 Vårt förslag 
 
Här presenteras vårt förslag som genererats utifrån de tidigare utredande 
delarna i rapporten. 
 
 

 

Bild 15: Illustration över vårt förslag. 
Illustration: E. Jakobsson / J. Gröndahl 

 
Vi har valt att utforma husen i vårt förslag som ekonomibyggnader. Detta 
valde vi för att få byggnader som underordnade sig Englanders, samt att de 
på ett passande sätt skulle kunna återskapa den gårdsmiljö som förut funnits 
på Nornan 13. Inspirationen till dessa byggnader har vi främst fått ifrån de 
tidigare byggnaderna på tomten eftersom dessa har passat in förut i 
omgivningen och varit viktiga för Tingsryds historia. Eftersom beställaren 
gett önskemål på två- och trerumslägenheter, riktade vi in oss på dessa 
lägenhetsstorlekar. För att vårt förslag ska vara genomförbart har vi funderat 
lite kring ekonomi. Vi ville därför få in så många lägenheter som möjligt 
utan att det inkräktade på syftet att utforma byggnader som stämde väl in i 
omgivningen.  
 
Ritningar över vårt förslag redovisas i bilaga 1. Illustrationer kan ses i bilaga 
2. 
 
I ett första skede försökte vi skapa en tvåplansbyggnad, men då denna 
riskerade att bli för hög och överordna sig Englanders så inriktades förslaget 
till ett 1½-planshus med förhöjt väggliv, kallat hus A. Eftersom ett sådant 
hus gav sämre ljusförhållanden till ovanvåningen så begränsades antalet 
lägenheter till fyra. På nedervåningen gjordes två treor och på övervåningen 
gjordes två tvåor, därmed fick lägenheterna på övervåningen varsin gavel 
där det kunde placeras vanliga fönster för bra ljusinsläpp. Denna byggnad är 
tänkt att placeras längs med Dackegatan, där stenladan tidigare låg. Tanken 
bakom hus A är att det ska likna en ladubyggnad.  
 
Den andra lägenhetsbyggnaden, kallad hus B kom till för att öka antalet 
lägenheter och skapa en tydligare gårdsgruppering. Denna är tänkt att 
placeras längs med Kyrkogatan likt kyrkstallarnas placering, dock längre 
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ifrån vägen. Byggnaden blir ett enplanshus utformat som en sammanbyggd 
länga med tre lägenheter, två tvåor och en trea. Eftersom tomten lutar ner 
mot Storgatan så ligger trean lite nersänkt i jämförelse med tvåorna. Tanken 
bakom hus B är att det ska påminna om kyrkstallarna. 
 
Totalt innebär vårt förslag sju lägenheter, tre treor och fyra tvåor.  
 
Fasader 
Ett givet val till fasaderna var lockläktpanel då detta återfinns på samtliga 
hus i området. Eftersom byggnaderna ska upplevas som ekonomibyggnader 
så bör den vanliga rektangulära läkten användas. På Englanderska huset kan 
man tydligt se att den vackra och symmetriska sidan ligger ut mot gatan 
medan baksidan är osymmetrisk och mer vardaglig, vilket vi haft i åtanke 
vid utformandet. 
 
Trappor och balkonger 
För att undvika utanpåliggande trappor och minska antalet entrédörrar i 
fasaden så valde vi ett centrerat trapphus i hus A. Balkonger ansåg vi var 
betydelsefullt för övervåningens lägenheter. Utformningen av balkongerna 
blev viktig då dessa inte hör till 1800-talets landsbygdsmiljö, vi valde att 
göra dem till en modern detalj då det kändes fel att anpassa något som inte 
tillhörde ekonomibyggnader på 1800-talet. Därmed blev det balkongräcken i 
svart smide med glaspartier i. Balkongerna är placerade in mot gården vilket 
ger dem en trevlig utsikt och söderläge. Även hus B har sina uteplatser in 
mot gården i samband med entréerna. 
 
Tak 
Taken har utformats som sadeltak med en lutning på 38 grader. Enligt oss 
bör det beläggas med lertegel, vilket är praktiskt och passande på hus av 
denna stil. 
 
Fönster 
Tanken bakom fönstren har varit att skapa vackra fasader samt att få 
tillräckligt med ljus till lägenheterna. Ljusinsläpp har varit särskilt viktigt 
vid utformandet av hus A, eftersom övervåningen kunnat få vanliga fönster 
endast på gaveln. För att få in mer ljus har lägenheterna getts takkupa utmed 
Dackegatan och frontespis in mot gården i samband med balkonger. 
Liknande takdetaljer går att se på den tidigare stenladan. Balkongdörrarna 
utfördes som dubbeldörrar med stora glaspartier vilket ger mycket ljus.  
 
Husen har i huvudsak getts två typer av fönster. Antingen spröjsade två- 
luftsfönster med måtten 1,0x1,2 meter som liknar de som finns på övriga 
bostadshus i området, eller högre placerade enluftsfönster med en spröjs. De 
senare alternativet har vi sett på flera ladubyggnader. Dessa fönster har vi, i 
och med dess höga bröstning, använt till badrum eller i stället för vanliga 
fönster då vi velat öka möblerbarheten i ett rum. 
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På hus A ses låga fönster strax under takfoten, det mittersta av dessa ger ljus 
till trapphuset medan övriga två är blindfönster som bidrar till att skapa en 
vacker fasad. Hus B har även getts kvadratiska gavelfönster, vilka inte har 
någon egentlig funktion, utan är till för att smycka fasaden.  
 
Dörrar 
Samtliga ytterdörrar har fått fönster vilket ger ett trevligt ljus till entréer och 
trapphus. Trapphuset i hus A har fått en dubbeldörr vilket ger en markerad 
entré och återfinns på flera äldre hus i området. För att koppla dörrarna till 
ekonomibyggnader har vi i vårt förslag förordat dörrar utförda i svart kulör 
eller i mörkt trä. 
 
Färgsättning 
Både hus A och B är tänkta som ekonomibyggnader och bör därför 
färgsättas som sådana. Enligt vårt förslag ska fasadpanel, knutbrädor och 
vindskivor vara målade i Falu rödfärg, fönster och foder ska vara vita, 
dörrarna ska vara svarta eller i mörkt trä. Balkongräcken och plåtarbeten ska 
även de vara svarta. Detta förslag, menar vi, är klassiskt och förankrat i 
närliggande byggnader. 
 
Planlösningar 
Prioriteringen har varit att husens proportioner och exteriör ska stämma väl 
in i området, men självklart ska ändå planlösningarna fungera bra. Våra 
utgångspunkter har bland annat varit att skapa ett öppet samband mellan kök 
och vardagsrum, plats för ett mindre förråd/klädkammare samt underlätta 
rördragningar genom att lägga kök och badrum intill varandra. För att 
kontrollera att ytor och mått är rimliga har dessa jämförts med Svensk 
Standard (SS 91 42 21:2006). 
 
Utemiljön 
Den befintliga utemiljön vill vi behålla så mycket som möjligt av. Den 
gamla grunden från ett garage som består av en nersänkning vill vi behålla 
men utnyttja bättre, exempelvis kan den användas som en mysig grillplats, 
vilket går att göra relativt enkelt med stenbeläggning och anläggning av 
rabatter med fina klängväxter. I trädgården kan plantering av fruktträd och 
bärbuskar göras, vilket relaterar tillbaks till då J M:son Englander tillverkade 
viner på bär och frukter som till viss del kom från den egna gården.  
 
Eftersom det blir sammanlagt sju lägenheter plus den som nu färdigställs på 
Englanders nedervåning, så behövs parkeringar. Dessa placerar vi med 
fördel uppe vid Dackegatan på den öppna plats som bildas mellan Hus A 
och hus B. Där är även ett mindre miljöhus tänkt att placeras, som likt 
övriga hus fått inspiration från en tidigare byggnad i form av ett vackert 
dass. Vid renoveringen av lägenheten i Englanders anlades en grusväg ner 
till dess gårdsentré. Denna behålls för att underlätta tillgängligheten. 
Parkeringen och övriga vägar till entréer och parkering bör också vara 
grusade, vilket för tankarna till en gårdsplan. Placering av gemensamma 
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utemöbler i trädgården, grillplats och att kunna plocka gemensamma färska 
bär och frukt, kan främja samhörigheten mellan de boende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16: T v utedass som fanns på Englanderska gården fram till branden år 2005. T h vårt 
förslag på miljöhus. 

Foto och illustration: E. Jakobsson / J. Gröndahl 
 
I vårt förslag för nybyggnation på Nornan 13 så följer hus A den nuvarande 
stadsplanen medan hus B ligger på mark som ej får bebyggas. Därför 
bestämde vi tillsammans med beställaren ett möte med kommunen för att se 
om det var möjligt att genomföra en detaljplaneändring. Deltagande på 
mötet var representanter från kommunens plan- och miljökontor samt 
ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga mötesdeltagare visade 
sig vara väldigt positiva till vårt förslag och plan- och miljökontoret hade 
undersökt om det gick att minska den 23 meter breda zonen mot kyrkogatan 
som idag inte får bebyggas. Detta verkade fullt möjligt. Syftet med den 
byggnadsfria zonen var tidigare att bevara den kulturhistoriskt värdefulla 
gårdsmiljön, men då de flesta byggnaderna brunnit ner förlorar också syftet 
sin roll. Vårt förslag med att återskapa en gårdsmiljö känns rätt med 
avseende på det ursprungliga syftet. Eftersom den byggnadsfria zonen högst 
troligt kommer att kunna minskas så bör inte stadsplanen utgöra något 
hinder för nybyggnation på Nornan 13. 
 
 
 
 
 

  
 



  

 
Elin Jakobsson, Jessica Gröndahl 

 

34 

7. Slutsatser och diskussion 
 
 

7.1 Slutsatser 
 
De frågeställningar som ligger till grund för denna rapport besvaras i 
nedanstående slutsatser. 
 
Nornan 13 och dess angränsande fastigheter karakteriseras av den bibehållna 
1800-talsarkitekturen som tillsammans med de fina gårdsmiljöerna utgör ett 
viktigt miljöskapande värde. Det miljöskapande värdet bör bland övriga 
påvisade värden ses som det viktigaste då det är detta som ger området dess 
karaktär och gör det unikt i Tingsryd. 
 
Kommunen har förutom stadsplanen inga övriga dokument som reglerar 
byggnationen på Nornan 13. Principer för hur denna typ av ärenden ska 
behandlas saknas, istället hanteras dessa individuellt. Det finns ett särskilt 
kulturmiljöprogram för Tingsryds kommun, dock har Nornan 13 inte tagits 
upp i detta.  
 
Området på och kring Nornan 13 har bedömts som känsligt för modern 
byggnation. Därför bör nya byggnader i detta kulturhistoriskt värdefulla 
område utformas med ett traditionellt helhetsintryck. Utformning av 
bebyggelse ska ske under devisen att den ska förstärka områdets 
miljöskapande värde. Nya byggnader bör underordna sig Englanderska 
huset. Vi har utformat ett förslag som redovisas i bilaga 1 och 2. 
 
Ny byggnation ska placeras så att den följer de närliggande husens 
placering, vilket innebär att de ska ligga en bit in på tomten och följa gatans 
sträckning. Någon form av gårdsgruppering bör användas då detta är 
karakteristiskt för området. Med fördel kan tidigare byggnaders placering 
återupptas. Hänsyn till markförhållanden ska också tas då marken på Nornan 
13 har nivåskillnader. 
 
 

7.2 Diskussion om teori  
 

Groats fyra förhållningssätt kring hur man kan tillföra ny arkitektur i miljöer 
med äldre bebyggelse, finns alla representerade i vårt projekt. Tydligast har 
vi intagit Groats andra och tredje förhållningssätt: att utforma byggnaderna 
så att de tillsammans med de befintliga skapar en visuell kontinuitet, samt en 
djupare förståelse för omgivningens historia och kulturella sammanhang. 
Den visuella kontinuiteten har vi skapat främst med hjälp av fasadmaterial, 
kulörer och utformning av exempelvis fönster samt husens storlek. Detta 
förhållningssätt förespråkar även Svensgård. Att byggnaderna är utformade 
med inspiration av ekonomibyggnader som tidigare funnits på fastigheten, 
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gör att deras samband med omgivningen blir starkare. Även Groats första 
och fjärde beskrivna förhållningssätt går att urskilja i vårt förslag, dock i 
betydligt mindre omfattning. Balkongerna har fått en modern utformning i 
smide och glas, och kan ses som ett samtida avtryck på byggnaderna. Dessa 
berättar om i vilken tid byggnaderna faktiskt är uppförda.  
 
All utformning i detta projekt har förstås färgats av vårt eget tycke och 
smak, så även om vi utgått från den bebyggelsehistoriska redogörelsen och 
områdesanalysen i vår utformning, finns vissa inslag av den fria utformning 
som Groat beskriver i sin fjärde punkt. 
 
Om vi hade antagit ett annat förhållningssätt hade resultatet naturligtvis 
blivit helt annorlunda. I detta projekt var det dock ett önskemål från 
uppdragsgivaren att byggnaderna skulle anpassas till den befintliga miljön. 
Vi anser också själva att detta är det mest lämpliga sättet att utforma 
byggnader i det här området, då vi uppfattar platsen som känslig för 
exploatering med byggnader i modern design. 

 
 
7.3 Diskussion om metod 

 
Den valda kvalitativa metoden har fungerat bra under detta projekt. Tyngd- 
punkten har legat på de okulära iakttagelser som gjorts i det analyserade 
området. Vi har regelbundet besökt vårt analysområde. Litteraturstudierna 
har också varit relativt omfattande, framför allt har Tingsås hembygds- 
förenings årsskrifter varit värdefulla kunskapskällor. Mängden utförda 
intervjuer har dock inte varit så stor som vi först hade tänkt oss. Vi anser att 
vår områdesanalys har gett oss en tillräckligt tydlig uppfattning om området, 
men intervjuer med fastighetsägare och boende i området hade kanske 
kunnat ge en ännu klarare bild. 
 
Områdesanalysen har genomförts med stöd av DIVE-metoden. Denna metod 
har vissa brister i detta projekt (se kapitel 3.3), men har likväl varit ett stort 
stöd i vårt arbete. Metoden har gett oss en struktur i vår områdesanalys. 
Analysen hade inte blivit så omfattande och heltäckande utan hjälp av 
DIVE-metoden, utan vissa delar hade kunnat glömmas bort.  
 
Riksantikvarieämbetets metod för kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
har också varit värdefull för oss. Den har hjälpt oss att förstå och sätta ord på 
värden som egentligen är uppenbara, men som vi utan hjälp inte kunnat 
förmedla mellan oss eller till utomstående. Dessutom har metoden hjälpt oss 
att identifiera några mindre tydliga värden, till exempel socialhistoriskt 
värde, som vi annars inte upptäckt. 
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7.4 Diskussion om vårt förslag 
 

Utgångspunkter och förhållningssätt 
För oss har det varit viktigt att skapa byggnader som tillvaratar områdets 
karaktär och värden. Ett enkelt sätt skulle ha varit att utforma mindre 
tvåplanshus i trä likt de nyare husen på Dackegatan 3, 5 och 8. Detta sätt 
tyckte vi däremot inte stämde väl ihop med den större mangårdsbyggnaden 
som redan låg på tomten. Projektet krävde därmed en del eftertanke. Vid 
genomförandet av områdesanalysen upptäcktes mycket spännande i 
områdets historia att inspireras av. Genom att utforma byggnader med 
likheter från byggnader som tidigare funnits på fastigheten, ville vi skapa en 
intressant miljö som väcker uppmärksamhet på ett positivt sätt.  
 
Nya byggnader i äldre miljöer kan uppfattas som ett hot för områdens 
karaktär. Att bygga ett hus i modern design bland äldre hus bidrar ofta till 
stora diskussioner och klagomål. Idéer från nytänkande arkitekter går inte 
alltid hem hos allmänheten. Vi anser inte att det är fel med moderna 
byggnader, det är ett sätt att lämna avtryck från vår tid till efterkommande 
generationer. Men i vissa miljöer blir det helt enkelt inte bra. Området kring 
Nornan 13 är lokalt ovanligt och relativt litet till ytan. Därför ansåg vi att 
nya byggnader behövde anpassas visuellt till övriga hus för att binda 
samman området. Vårt förslag anser vi har stora möjligheter att bli lyckat 
eftersom det är utformat i traditionell design med träfasad, tegeltak, små 
spröjsade fönster. Vi har även föreslagit en färgsättning som är vanlig på 
ekonomibyggnader och är enhetlig med det befintliga magasin som också 
ska bidra till gårdsmiljön på tomten. Detta tillsammans med den intressanta 
kopplingen till tidigare byggnader på tomten tror vi kommer att skapa 
positiva reaktioner från allmänheten.  
 
Husens likheter med tidigare byggnader menar vi också förstärker vissa av 
de identifierade värdena i analysområdet. Det samhällshistoriska och det 
socialhistoriska kan förstärkas genom att byggnaderna kan visa både på hur 
Tingsryd utvecklats och hur folk levt. Det har funnits brukade gårdar i 
området. Kyrkan har haft en viktigare roll och då inte bilar fanns så tog sig 
folk till kyrkan med hjälp av sina hästar, vilka krävde stall att inhysas i. Det 
miljöskapande värdet är det vi troligtvis kommer att stärka mest, vilket vi 
anser är viktigt. Husen kommer att fylla ett tomrum och på så sätt bidra till 
områdets karaktär av ett sammanhållet område i 1800-talskaraktär med fina 
gårdsmiljöer. 
 
Jämförelse 
Vi har gjort en jämförelse mellan vårt förslag, den bebyggelsehistoriska 
redogörelsen och steg 1 i områdesanalysen. Vi kan konstatera att vi tagit 
efter både detaljer som var vanligt för 1800-talets landsbygdsbyggnader, och 
sådant som finns i analysområdet. Exempelvis är flera av fönstren 
tvåluftsfönster med tre kvadratiska rutor i vardera fönsterbågen, vilket var 
vanligt förr. Proportionerna på fönstren liknar de som återfinns på 
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Dackegatan 3, 5 och 8. Både hus A och B har en taklutning på 38 grader, 
vilket är ungefär den taklutning stenladan hade. Befintliga byggnader på 
tomten har ungefär samma taklutning. En takbeläggning i lertegel är korrekt 
enligt den bebyggelsehistoriska redogörelsen. Det bidrar till att byggnaderna 
åldras vackert och känns mer äkta. Att andra hus i området har fått 
betongpannor istället för tegelpannor är troligtvis en kostnadsfråga, eftersom 
riktiga tegelpannor är dyrare.   
 
Vi har valt att ge balkonger och uteplatser till alla lägenheter eftersom vi 
ansåg att det var viktigt för att folk ska trivas i husen. Då denna modernitet 
inte tillhörde 1800-talets landsbygdsbyggnader såg vi det som en möjlighet 
att få in en modern detalj. Att vi placerade balkongerna på innergården gör 
att husets sida mot gatan ändå bidrar till områdets helhet. Fasadernas 
lockläktpanel är väl förankrat i den bebyggelsehistoriska redogörelsen och 
återfinns på samtliga hus i området. Färgsättning med Falu rödfärg kan ses 
på Dackegatan 8 A-L och på områdets samtliga ekonomibyggnader. Det är 
så pass traditionellt på svenska landsbygden att det bör ses som ett passande 
val. I denna jämförelse kan vi uppmärksamma att vårt förslag enligt den 
bebyggelsehistoriska redogörelsen inkluderar flera detaljer som ansågs 
finare, till exempel dubbeldörrar, frontespis och gavelfönster. Detta har vi 
funderat lite kring, men ansett att vi ville eller behövde få in det ändå. 
Egentligen behöver husen inte vara kopior av ekonomibyggnader, utan 
enbart inspireras av sådana. Tanken är att byggnaderna ska ha ett formspråk 
och färgsättning som kan kopplas till en ladubyggnad och de tidigare 
kyrkstallarna, sedan är det upp till var och en om man ser likheter eller ej. 
De Tingsrydsbor som vet var de tidigare byggnaderna låg och hur dessa såg 
ut har nog lättare att dra parallellen. Övriga personer kommer 
förhoppningsvis att uppleva våra hus som fina och att de bidrar till att skapa 
en gårdsmiljö och en helhet med resten av området.  
  
Vad vi kunde gjort annorlunda 
Något vi skulle kunna ha gjort är att på ett visuellt sett dela upp Nornan 13 i 
två enheter. På så sätt kunde mangårdsbyggnaden och magasinet bilda en 
egen enhet medan en friare utformning hade varit möjlig på den andra delen. 
Dock tyckte vi att det var roligare och mer utmanade att skapa en helhet med 
befintliga byggnader på tomten. Dessutom kändes det inte rätt att sätta 
Englanderska huset på en mindre tomt med enbart magasinet som 
bibyggnad, då denna mangårdsbyggnad är så monumental. Vår 
utgångspunkt var att återskapa den gårdsmiljö som familjen Englander en 
gång byggt upp.  
 
Målen 
Beställarens mål är uppfyllda, de har fått ett förslag på byggnation av oss 
som är anpassat till omgivande bebyggelse. Beställaren verkar mycket nöjd 
med detta och kanske till och med kommer att bygga enligt givet förslag. 
Vårt mål att producera färdiga systemritningar tycker vi är uppfyllt och de 
3D-modeller vi skapat med hjälp av SketchUp har, trots små förkunskaper i 
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programmet, blivit bra och redovisar tydlig hur våra hus kan se ut på tomten. 
Vårt gemensamma mål att förslaget skulle uppfylla detaljplanen är inte helt 
förverkligat än, men efter mötet med kommunen så ser möjligheterna för 
detaljplaneändring mycket goda ut och då uppfylls även detta mål. 
 
 

7.5 Framtiden 
 
Vår stora förhoppning är att det i framtiden kommer att byggas hus på 
Nornan 13 enligt vårt förslag. Om detta kan bli möjligt beror på två aktörer: 
Tingsryds kommun och fastighetsägaren Korpalycke Fastighets AB. 
 
Tingsryds kommun måste genomföra en detaljplaneändring för att vårt 
förslag ska kunna genomföras i sin helhet. Vårt möte med representanter 
från kommunens plan- och miljökontor samt ledamöter från samhälls- 
byggnadsnämnden gav indikationer om att en detaljplaneändring skulle vara 
fullt möjlig. Detta gläder både oss och uppdragsgivaren. Glädjande var 
också att samtliga mötesdeltagare dessutom var positiva och intresserade av 
förslaget. Att vi valt att inspireras av byggnader som tidigare funnits på 
fastigheten möttes av särskild uppmärksamhet. 
 
Även uppdragsgivaren Korpalycke Fastighets AB är mycket positiva till vårt 
förslag. De vill börja bygga på fastigheten inom några år. Vi hoppas att de 
kommer att bygga enligt vårt förslag; i sin helhet eller delar av det. Det 
skulle bli till vår yttersta glädje och stolthet om vårt arbete med detta projekt 
kommer få en praktisk användning i framtiden. 
 
En ytterligare förhoppning är att en eventuell ny detaljplan för Nornan 13 
även i fortsättningen kommer att skydda platsens kulturhistoriska värden. 
Med vilka skyddsbestämmelser detta bör ske, är dock en fråga som Tingsryd 
kommuns plan- och miljökontor får ta ställning till. Viktigt är naturligtvis 
också att samtliga fastighetsägare i området värnar om att behålla dess 
karaktär och värden. 
 
Vi vill härmed också framföra en sista idé. Om vårt förslag skulle 
förverkligas, föreslår vi att det exempelvis i trapphuset till hus A sätts upp 
någon typ av information som berättar om områdets historia. Vi tror att 
trivseln i området ökar om de boende har kunskap och förståelse för denna 
värdefulla plats. 
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