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Administrativa uppgifter 

Län: Kronoberg 

Kommun: Tingsryd 

Socken: Södra Sandsjö 

Fastighet: Dångebo 1:31 

Objekt: Hembygdsgården i Södra Sandsjö 

Ärendebeskrivning: Antikvariskt utlåtande i samband med pågående detaljplanarbete 

Beställare: Tingsryds kommun  

Utförare: 1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland 

Fotograf: Samuel Palmblad om inget annat anges 

Kulturparken Smålands dnr: 170-2020-00073 

Skyddad byggnad enligt kulturmiljölagen: Nej 

q-märkt byggnad enligt Plan- och bygglagen: Nej 

Registrerad fornlämning: Nej  

Inom riksintresse för kulturmiljön: Nej.  

Förutsättningar 
Tingsryds kommun arbetar med en ny detaljplan med syfte att säkerställa de kulturhistoriska värdena 

samt möjliggöra för begränsad nybebyggelse inom aktuell tomt. Det kulturhistoriska värdet är 

otvivelaktigt högt men i samband med planarbetet önskar kommunen ett mer detaljerat underlag 

varvid undertecknad erhållit uppdraget att genomföra en antikvarisk förundersökning där rådande 

värden tydliggörs. Målsättningen är att undersökningsresultatet ska vävas in i detaljplanen varvid 

fastigheten erhåller nödvändiga skyddsverktyg. Inom aktuellt område finns sammanlagt sex 

byggnader. Mangården, torpet och stenkällaren ägs av hembygdsföreningen medan ladugården samt 

två ytterligare ekonomibyggnader förvaltas av Oséenska stiftelsen. Föreningen har dock lov att 

förvara föremål och utrustning i utrymmena. 

Smålands museums olika arkiv har använts samtidigt har äldre tidningar studerats. Fältbesök har 

även vidtagits och i samband med föreningens planerade byggnation har ett flertal samråd hållits. 

Samtal har även förts via telefon med styrelsemedlemmar.   

Historisk bakgrund 
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1818 av komministern i Södra Sandsjö Bengt Oséen. Gården 

tjänstgjorde sedan som en s.k. privat prästgård och såldes efter Oséens frånfälle till en brorson från 

Sunnerbo härdad. Efter att handlare Erland Oséen avlidit donerades gården 1959 till den år 1952 

bildade hembygdsföreningen. En omfattande restaurering vidtogs och utrymmena omdanades till 

utställningslokaler samt plats för sammankomster. Även ett kommunalt bibliotek inrättades. 



Arbetena utfördes med största försiktighet där målsättningen även var att återställda den äldre 

färgsättningen inne i huset. Kyrkoherden Nils Nicklasson var drivande och vid midsommarfirandet 

1962 kunde den högtidliga invigningen hållas i närvaro av landshövdingen, 700 personer gäster 

räknades in. Det är en underbart belägen hembygdsgård och föreningen har genom åren varit 

framgångsrik. Ett digert utbud med publikationer har producerats och mängder med arrangemang 

har lockat ett stort antal besökare. Man var tidigt ute med torpinventeringar, kanske först i landet, 

och 1973 invigdes ett torpmuseum. Aktuell byggnad låg intill mangårdsbyggnaden men hade genom 

åren förvandlats till en fallfärdig skräpbod. (I lagaskifteshandlingar från 1860-talet anges den korrekta 

funktionen, drängstuga, men i denna rapport används benämningen torpet) Medlemmarna skakade 

fram nödvändiga medel och mycket förtjänstfull återskapades ursprungsmiljön. 

För några år sedan testamenterades en stor summa pengar till föreningen. Styrelsen bestämde då att 

uppföra en arkivbyggnad. Projektet har därefter växt och nu önskas även att samlingsutrymmen 

integreras i lokalerna. Att hitta lämpligaste placeringen för huset har inneburit en hel del samråd och 

fältstudier. Likaså har samtal förts kring vilket exteriört uttryck arkivet ska ha. 

Byggnadsbeskrivning, mangården  
Timrad stomme i 1½-plan med halvvalmat mansardtak. Vitputsad grund. Taktäckningen utgörs av 

papp. Två vitputsade skorstenar med bågformade huvar, svagt markerad krona (ej ursprunglig). Nätt 

takkupa på baksidans takfall. Bottenvåningen fönster är av korsposttyp med spröjs. Gavelrösterna 

upptas av vardera två spröjsade fyrkantsfönster med två lufter vilka flankeras av små runda fönster. 

Fasaderna består av falufärgad locklistpanel. Elegant profilerad takfot. Entrépartiet markeras med en 

fronton med större ljusöppningar. Vacker och påkostad dubbelport med hel- och halvfranska 

fyllningar, rusticerad portalomfattning. Anspråkslös dörr på baksidan med liggande panel. Tillhörande 

trappa är av mycket enkelt utförande. Stuprör finns ej.  

Färgsättningen karaktäriseras av den rödfärgade fasadpanelen där foder, takfot, karmar och 

profileringar är vitmålade. Fönsterbågarna är engelskt röda.  

Kulturhistoriskt värde 
Utan tvivel kan hembygdsföreningen i Södra Sandsjö uppvisa en av länets mest framstående 

hembygdsgårdar där juvelen i kronan är mangårdsbyggnaden. Exteriören är närmast oförvanskad och 

alla de attribut som tydliggör hur ett högreståndsboställe såg ut i början av 1800-talet har bevarats. 

Den monumentala placeringen bidrar till höga miljövärden och med tanke på verksamheten har 

åtskilliga människor i trakten minnen från platsen. Därmed måste även identitets- och 

kontinuitetsvärden åberopas. Av övriga objekt ska särskilt det under 1970-talet återställda torpet 

lyftas fram. Dylika välhållna torpmiljöer är allt ovanligare att återfinna. Resterande 

ekonomibyggnader är viktiga då de genom sin placering skapar en naturlig och tilltalande inramning 

av gårdsplanen. De omfångsrika lövträden utgör viktiga karaktärsbärare liksom de hävdade 

grönytorna. Den stora ladugården uppfördes på 1890-talet.  

Det är av största vikt att säkerställa mangårdens monumentalitet och att bibehålla den öppna 

gårdsmiljön. Sammantaget besitter huvudbyggnaden ett mycket högt kulturhistoriskt värde där övrig 

bebyggelse är av stor betydelse för den ålderdomliga gårdskaraktären.  



Detaljplansrekommendationer  
Fastigheten Dångebo 1:31 ska betraktas som en särskilt värdefull miljö enligt Plan- och bygglagens 8 

kap. 13 § och förses med skyddsbestämmelser vilka skyddar mot förvanskning av exteriören. 

Mangårdsbyggnaden och torpet ska även förses med rivningsförbud. Följande karaktärsdrag måste 

säkerställas vad gäller mangårdsbyggnaden:  

- Fasaden ska bestå av stående locklistpanel. 

- Panelen ska vara faluröd medan övriga trädetaljer och putsade ytor ska vara vita. 

Fönsterbågar ska dock vara engelskt röda. Huvudentréns dubbelport är möjlig att ändra 

avseende kulör, förslagsvis ockragul.  

- Taket ska vara pappklätt. 

- Ytterligare takkupor får ej tillföras. 

- Skorstenarna ska vara putsade alternativt med synligt tegel.  

- Fönstren ska bevaras. Vid byte av båge måste denna vara av trä utan aluminium eller 

plastdetaljer. Spröjs ska vara fast.  

- Stenmurar och allé ska skyddas.  

- Kring byggnaden ska en generös obebyggd yta bibehållas.  

- Föreningsrelaterad verksamhet ska ges företräde. 

Övriga byggnader 

- Rödfärgade träfasader.  

- Fönstren ska bevaras. Vid byte av båge måste denna vara av trä utan aluminium eller 

plastdetaljer. Spröjs ska vara fast.  

- Till taktäckningsmaterial får endast grästorv, stickspån, tegel eller sinuskorrugerad plåt 

alternativt pannplåt användas.  

Ny bebyggelse 

- Inneliggande förslag på ny byggnad är av den storleken att möjliga exploateringsytor är 

ytterst begränsade. En kombination av kart- och fältstudier ger vid handen att den 

lämpligaste platsen ligger utmed södra tomtgränsen direkt syd/sydost om 

mangårdsbyggnaden. Här uppnås erforderlig tillgänglighet samtidigt som rådande 

gårdskaraktär bibehålls och att siktlinjerna mot huvudbyggnaden inte störs   

- Ny byggnad ska ha följande karaktär:  Ett våningsplan med förhöjt väggliv. Sadeltak med 

tegeltäckning. Fasader av rödfärgad träpanel med vita omfattningar. Fönster med fast spröjs.  

 

 

 
 



Bildbilaga 
(Då byggnaden är placerad något vinkelställt blir väderstrecken ungefärligt angivna). 

 

 
Ekonomiska kartan från början av 1950-talet med hembygdsgården inramad.  

 

 
Nytaget flygfoto över hembygdsgården. Det grästaksklädda torpet är inramat.   



 
Foto som troligtvis togs i samband med donationen 1959. Harmoniska proportioner, stora ljusinsläpp och 

ståndsmässig takutformning, en vacker byggnad helt enkelt. Smålands museums fotoarkiv. 

 

 
Allén upp mot mangårdsbyggnadens huvudentré.   



 

 

 
Framsidan, västra långsidan, med sin enkla men effektfulla fronton. Till vänster anas ingången till stenkällaren. 

 

 
Norra gaveln samt östra långsidan. Trätrappan är av enklaste slag.  

 



 
Det välbevarade torpet som i början av 1970-talet iordningställdes till museum. 

 

 
Foto från ”gårdsplanen”. Ekonomibyggnaden (vedboden) till vänster ägs av Oséenska stiftelsen. 



 
Foto från ”gårdsplanen” med de tre ekonomibyggnader vilka ramar in gårdens södra och östra sidor.        

Samtliga ägs av Oséenska stiftelsen. 

 
Mangårdsbyggnadens södra gavel till vänster. Det är på denna grönyta, utmed södra tomtgränsen och i 

anslutning till Oséenska stiftelsens ekonomibyggnader, som ny byggnad skulle kunna uppföras. 


