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Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av Torsby 

Bakgrund
Torsby är i översiktsplanen utpekat prioriterat förändringsområde (PFO) som ska detaljplaneläggas och få 
kommunalt vatten och avlopp. Denna utredning är ett av fler underlag som tas fram inför planeläggningen. Det 
kulturhistoriska underlaget ska omfatta en beskrivning och värdering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
samt beskrivning av områdets karaktär och värdefulla landskapselement. Utredningen ska ligga till grund för 
detaljplanens bestämmelser som har till syfte att ta till vara på områdets karaktär och kulturhistoriska värden.

För området Torsby och Kolvik som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2004 (Program för 
Kolvik&Torsby). Under planarbetet har Torsby gård plockats ut från PFO-området. I texten beskrivs vilka hus 
som inte ingår i PFO-område. 

Områdets avgränsning
Torsby är beläget 2 km från Hemmesta centrum och 9 km från Gustavsberg. Området omfattar fastigheter norr 
om Torsby ängsväg och gränsar i söder mot det redan planlagda delområdet T2. I sydöstra delen innefattas en 
sträcka av väg 274 i planområdet. I norr och öster gränsar planområdet till naturmark och på den västra sidan 
till Torsbyfjärden. 
  
Områdets historia i korthet
Marken tillhörde längre tillbaka Torsby gård som har rötter ner i forntid. Torsby nämns i källorna första gång-
en 1323 då Sigvid i Torsby närvarar som fasta (god man) vid ett ting i Värmdö kyrka. Den sista som brukade 
gården som jordbruksenhet var Carl Johan Dahlberg som ägde gården 1856 till 1898. Han ska ha låtit uppföra 
de flesta av gårdens hus samt rationaliserat jordbruket. Efter Dahlbergs död ägs gården av hans änka och dotter 
en kort period innan gården säljs. År 1916 köptes gården av grosshandlaren Robert Nathanson som året därpå 
sålde den vidare till kolimportören och redaren Georg Lavén. Han rev den gamla huvudbyggnaden och byggde 
den nuvarande 1918.

Utvecklingen som följer därefter är typisk för skärgårdens små gårdar. Torsbys gårds ägor styckades och sål-
des av i etapper. 1924 styckades 20 stycken tomter och 1932 styckas kvarvarande egendom upp i ytterligare 
tomter. Från 1920-talet och främst 30-talet fick den breda massan möjlighet att skaffa sig en stuga i skärgården. 
Sportstugan gjorde nu intåg. Inget fenomen har i sådan omfattning påverkat kommunens bebyggelsestruktur 
som framväxten av sportstugeområdena under 1900-talets första hälft. Det ökade intresset för sportstugor, och 
enklare fritidshus under början av 1900-talet hänger samman med samhällsströmningar med intresse för fysisk 
hälsa och ett växande intresse för sport och friluftsliv. Stugorna placerades på stora naturtomter. Tomter och 
vägnät är anpassade efter terrängen och ger en varierad struktur vilket är typiskt för tidens planeringsideal. 

Områdets karaktär och anpassning av ny bebyggelse 
Trots etableringen av fritidshusbebyggelse och senare åretruntboende finns delar av gårdens före detta ängs- 
och åkermarker kvar i landskapet, vilket bidrar till att det småbrutna odlingslandskap, som är karaktäristiskt 
för Värmdö ännu är läsbart i området.

Den översta kartan på nästa sida visar utsnitt från häradsekonomiska kartan från 1901-06. De områden med 
en äldre historia och som var bebyggda vid förra sekelskiftet eller tidigare är markerade. I dessa områden är 
äldre bebyggelsestruktur och landskapselement ännu avläsbart i landskapet, så som bevarad bebyggelse, äldre 
uppväxta träd, alléer, äldre vägsträckningar och den före detta odlingsmarken. För att inte påverka karaktären 
och kulturhistoriska värden negativt i dessa områden ska särskild hänsyn tas vid anpassning och utformning 
av nya byggnader.    Detta bör omfatta placeringen på tomt, byggnadens skala och proportioner, byggnadshöjd, 
materialval, färgsättning och utformning i övrigt. Utformningsbestämmelser (f) bör formuleras inom områden 
markerade med rött på den nedersta kartan på nästa sida.
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Hus med utpekat kulturhistoriskt värde

Kulturmiljö/ Område med en äldre bebyggelsestruktur

Föreslagen plangräns

A

B

C

A

Den översta kartbilden visar Torsby gård och dess ägor vid sekelskiftet 1900. Torpställeet Kulan 
och ett båtsmanstorp låg då under Torsby gård. Båtmanstorpet är numera borta. (Häradsekno-
miska kartan 1901-06)
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Landskapets karaktärsdrag, A Torsby 
gård. 

Området kring Torsby gård präglas av gårdens äldre his-
toria som en större jordbruksenhet. Torsby gammelväg 
som har kvar sin ursprungliga sträckning löper genom 
gårdsmiljön med huvudbyggnaden, boningshus och ut-
hus på västra sidan av vägen och ekonomibyggnaderna 
på den östra. På den östra sidan ligger även två äldre bo-
stadshus som är en del av gårdsmiljön. Särskilt präglas 
miljön av det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets be-
byggelse och markanvändning. Den före detta odlings-
marken närmast huvudbyggnaden har från sekelskiftet 
och framåt används till trädgårdsodlingar, främst äp-
pelodlingar. Under 1960- och 70-talen kompletterades 
miljön med vårdpaviljonger utefter Torsby fågelväg

Bevarandevärda landskapsele-
ment 
• Äldre stora lövträd
• Allé (Askar)
• Äppelträdgård
• Vägens sträckning
• Trädgård med terrasseringar kring 

huvudbyggnad   

Bebyggelsens karaktärsdrag:
• 1,5 våning bostadshus 
• Träfasader i gult eller rött 
• Sadeltak, ev. brutet, valmat belagt 

med lertegel 
• Stående fönster
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Landskapet karaktärsdrag, B 
Torsby Sandviksväg
Landskapets karaktärsdrag, B Landskapet präglas 
också här av ett äldre brukande. Här låg ett båt-
manstorp invid Torsby gammelväg och från slutet 
av 1800-talet etableras ny bebyggelse utefter Tors-
by Sandviksväg varav en av byggnaderna ännu 
finns kvar idag. En liten öppen yta med ett stort 
flyttblock i är en rest av den före detta åkermarken 
som möjligen kan ha tillhört båtmanstorpet    

Bevarandevärda landskapselement 
• Den öppna före detta odlingsmarken
• Vägens sträckning

Landskapet karaktärsdrag, C Kulan

Vid 1800-talets mitt fanns två torp vid Kulan; Stora och Lil-
la Kulan. Stora Kulan omnämns i skriftliga källor för första 
gången 1731 och Lilla Kulan 1833. Ting hölls vid Kulan 1744 
och 1784. I likhet med Torsby gård har Kulan flera bygg-na-
der av kulturhistoriskt intresse. Landskapet är starkt kultur-
präglat med den öppna före detta odlingsmarken och många 
stora ekar. Torsbys största ek med 560 cm i omkrets. Kulan är 
belägen vid den gamla landsvägen som går utmed Torsbyfjär-
dens strand. Läget nära både farled och landväg var sannolikt 
en viktig orsak till att det fanns krogverksamhet vid Kulan 
1706-1856.

Bevarandevärda landskapselement 

• Vägens sträckning 
• Den öppna före detta odlingsmarken 
• Eklandskapet 
• Solitära stora ekar 

Bebyggelsens karaktärsdrag:
• 1,5 våning bostadshus 
• Träfasader i gult eller rött 
• Sadeltak, ev. brutet, valmat belagt med 

lertegel 
• Stående fönster
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Inventering och värdering av enskilda byggnader

Kulturhistoriskt värde
Värderingen utgår från ett värderingssystem som Riksantikvarieämbetet tagit fram. Det kulturhistoriska vär-
det är en sammanvägning av olika värderingskriterier som delas upp i två grundmotiv, dokumentvärde (his-
toriska egenskaper) och upplevelsevärde (estetiska, upplevelsemässiga och socialt engagerande egenskaper). 
Exempel på historiska egenskaper är byggnadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt 
värde, socialhistoriskt värde och teknikhistoriskt värde. Exempel på estetiska och sociala värden är konstnär-
ligt värde, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde och symbolvärde. Dessa grundkriterier kan 
förstärkas av övergripande motiv som exempelvis att byggnaden är i ursprungligt skick (autentisk), represen-
tativ för en viss tid eller sällsynt.  Hit hör också det pedagogiska värdet/tydligheten.

Värderingen av bebyggelse delas in i en tregradig skala utifrån hur husens kulturhistoriska värde och värde-
ringen redovisas med färgkoder enligt en metod för klassificering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
utarbetad av Stockholms stadsmuseum. 

Klassificeringen har gjorts enligt följande: 

Klass I, Blå: Byggnaden är av så stort värde att den inte bör utsättas för exteriöra förändringar. Byggnaden 
omfattas av plan- och bygglagens 8 kapitel 13 § ”särskild värdefulla” och får enligt denna paragraf inte för-
vanskas.

Klass II, Grön: Byggnaden har så betydande kulturhistoriska värden att den för framtiden bör bevaras och 
underhållas med stor varsamhet. Med varsamhet menas att i största utsträckning tillvarata husets befintliga 
kvaliteter och att inte göra större förändringar. Vissa förändringar är möjliga under förutsättning att stor hän-
syn tas till byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär. Även här är 8 kapitel 13 § tillämplig.

Klass III, Gul: Byggnaden är av positiv betydelse för miljön och kan genomgå förändring om hänsyn tas till 
byggnadens och omgivningens egenskaper och kvaliteter. Till denna kategori hör byggnader som helt eller 
delvis förlorat sin kulturhistoriska karaktär men som utgör historiska komplement till miljön, och där framtida 
förändringar kan innebär att karaktären återställs.
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(Ingår ej i PFO-plan T3)

Torsby gård, Torsby 1:229  
Torsby gårds mangårdsbyggnad uppfördes 1917 i 
en herrgårdsinspirerad stil. Byggherren var reda-
ren och kolimportören Georg Lavén. Gården var 
i Lavéns ägo från 1917 till 1925. Under hans ägo 
gick gården från att ha varit en jordbruksenhet till 
uppstyckning av samtlig mark. Mangårdsbyggna-
den ligger med respektavstånd till övrig bebyg-
gelse omgiven av en trädgård. I trädgården ligger 
ett lusthus, uppfört under sent 1800-tal, med pyra-
midtak. Idag fungerar byggnaden som bostad och 
receptionsbyggnad för den vårdanläggning som 
drivs på Torsby gård.

Byggnaden är uppförd med sexdelad planlösning 
och har mansardtak med valmade gavelspetsar, 
belagt med tegel. De nedre takfallen och gavelspet-
sen har försetts med takkupor. Takfoten är inbyggd 
och frontespisen avslutas med fronton med lunett-
fönster. Takkupor i plåt i de nedre takfallen och på 
gavelspetsarna. Den gula färgsättningen med vita 
snickerier och gröna fönsterbågar är ursprunglig. 
Även fönster och fönstersättning är i original.

Kulturhistoriskt värde.
Den ståndsmässiga byggnaden i herrgårdsstil har 
ett högt kulturhistoriskt värde tack vare att bygg-
naden till stor del är i ursprungligt skick. Som 
representant för det tidiga 1900-talets mangård 
med klassicistiska byggnadselement har byggna-
den höga arkitektoniska och byggnadshistoriska 
värden. Den till viss del bevarade trädgårdsan-
läggningen bidrar även till det kulturhistoriska 
värdet.   

Karaktär och bevarandevärda detaljer
• Byggnadens volym
• Takform och takbeläggning
• Fönstrens utformning och placering
• Snickerier och utsmyckning
• Stående locklistpanel 
• Synlig sockel i natusten 
• Färgsättning 

Lusthus i trädgården troligen uppförd vid 1800-talets 
första hälft, Står nu på fastighet Torsby 1:370
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(Ingår ej i PFO-plan T3)
Torsby 1:229
Mindre byggnad placerad i vinkel mot mangårds-
byggnaden. Enligt nuvarande ägare kan det ha va-
rit tvättstuga i huset men bör med tanke på place-
ring haft en annan funktion ursprungligen.

Byggnaden är ett ihopplock av delar från olika ti-
der. Byggnadens har en äldre färgsättning med gula 
paneler, vita foder och röda fönsterbågar.  Profilså-
gade taktassar och vindskivor är äldre bevarande-
värda detaljer.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har blivit ombyggett och tillbyggd samt 
att detaljer är utbytta, t.ex nya fönster. Som en äld-
re byggnad ingående i miljön kring Torsby gård 
har den ett visst kulturhistoriskt värde, även tack 

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens volym
• Färgsättning 
• Snickeridetaljer såsom taktassar och fönster-

omfattningar. 

(Ingår ej i PFO-plan T3)
Torsby 1:370
Byggnad uppförd som arbetarbostad under mitten 
av 1800-talet. Detaljer såsom lövsågade vindskivor 
tillkom har tillkommit senare. Byggnaden ska en-
ligt uppgift vara gårdens äldsta kvarvarande bygg-
nad.

Byggnaden har ett enkelt utseende i grunden med 
liggande spontad panel och enkla foder utan ut-
smyckning. Någon gång under mitten av 1950-ta-
let ersattes de ursprungliga fönstren med tre lufter 
i varje båge av en mer modern fönstertyp. Vid byte 
bör fönstren återställas. En takkupa har tagits upp 
i det bakre takfallet.

Kulturhistoriskt värde
Som en av gårdens äldsta byggnader och som i 
stort sett är i ursprungligt skick har byggnaden ett 

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens 
• Färgsättning 
• Snickeridetaljer såsom taktassar och lövsågade 

vindskivor, lunettfönster.  
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(Ingår ej i PFO-plan T3)
Torsby 1:229, Ekonomibyggnad
Ekonomibyggnad uppförd kring sekelskiftet 
1800/1900 i en enkel nationalromantisk stil. Be-
varandevärda detaljer är den putsade fasaden med 
sina panelklädda gavelrösten, sadeltak och små-
spröjsade fönster. 

Kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad med karaktäristiska detaljer i 
nationalromantisk stil har ett kulturhistoriskt vär-

(Ingår ej i PFO-plan T3)
Torsby 1:229, Uthus/ dass
Byggnad, uppförd troligtvis som torrtoalett, under 
1900-talets första år. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har hög autencitet tack vare bevara-
de detaljer och ett viktigt miljöskapande värde i 
miljön.

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens skala
• Takform och enkupigt tegel 
• Locklistpanel 
• Ursprungliga och fönster och dörr.  

(Ingår ej i PFO-plan T3)
Torsby 1:229
Bostadshus uppförd under 1900-talets första hälft 
med huvudkaraktär från 1920-tal. Bygganden är 
utbyggd och påbyggd i etapper. Fönster är utbytta. 
Vid byte bör fönster återställas till tvåluftstyp.   

Kulturhistoriskt värde
Som en äldre byggnad i miljön med huvudkarakär 
från omkring 1920 har byggnaden ett miljöska-

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens volym
• Putsad fasad med panelklädda rösten
• Fösnteromfattningar 
• Det svängda takfallet, tegelpannor

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens volym
• Brutet sadeltak
• Färgsättning
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Torsby 1:261 (Bild 1)
Ekonomibyggnad, uppförd 1918, på samma plats 
som äldre ladugård. Byggnaden i två våningar med 
brutet sadeltak är uppförd på en sockel av huggen 
natursten. Byggnaden har en lägre ladugårdsdel 
och högre loftdel med en typisk volym och ska-
la som är karaktäristiskt för det tidiga 1900-talets 
ekonomibyggnader. Fasaderna är målade i röd 
slamfärg, vindskivor, knutar och fönsteromfatt-
ningar är vita.  Byggnaden har kvar bevaranedvär-
da detaljer som de småspröjsade fönstren. Taket är 
utbytt till trapetskorrugerad plåt. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnadens kulturhistoriska värde ligger i att den 
är en typisk representant för det tidiga 1900-talets 
ekonomibyggnader och att den har kvar bevaran-
devärde detaljer. Äldre ekonomibyggnader är vik-
tiga inslag i landskapsbilden och på många håll på 
väg att försvinna därför att de inte längre används.

Ny användning kan därför vara lämpligt för dessa 
byggnader men ombyggnaden för ändrad använd-
ning ska ske med hänsyn till byggnadens karaktär 
och uttryck.

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens volym
• Huggen naturstenssockel
• Takform 
• Träpanel målad med röd slamfärg
• Ursprunglig småspröjsade fönster  

Torsby 1:261 (bild.2)
Ekonomibyggnad, f.d, sädesmagasin uppförd 1918 
på samma plats som äldre ladugård. 1974 bygg-
des magasinet om för terapiverksamhet då bl.a. 
fönster togs upp och ny entré tillkom. Byggnaden 
har delvis kvar sitt uttryck som ekonomibyggnad, 
men har genom den ändrade användning förlorat 
mycket av sin ursprungliga karaktär. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde 
genom att byggnaden delvis har kvar sin karaktär 
som äldre ekonomibyggnad.  

Karaktär och detaljer: 
Byggnadens volym
Takform 
Träpanel målad med röd slamfärg

Bild 2, f.d. sädesmagasin

Bild 1., Ladugård 
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Torsby 1:371  Huvudbyggnad
Byggnaden är troligen uppförd under tidigt 1900-
tal. Den kompakta formen och det tunga mansard-
taket med sina valmade gavelspetsar är typiska för 
hus uppförda under 1900-talets början. Byggnaden 
står på en grund av huggen natursten. Fasaderna är 
locklist målade i ljusgul kulör. Fönsterfoder, lister 
och snickerier är vita. Under mitten av 1950-talet 
ersattes de ursprungliga fönstren med tre lufter i 
varje båge av en mer modern fönstertyp. Vid byte 
bör fönstren återställas.  

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde eller 
miljöskapande värde tack vare dess ålder, bevarad 
volym och skala.     

Karaktär och detaljer: 
• Byggnadens volym
• Huggen naturstenssockel
• Takform 
• Dekorsågade taktassar
• Murad skorsten 

Timrad uthusbyggnad i liggtimmer med jordkäl-
lare. Byggnaden är troligen uppförd kring 1800-ta-
lets mitt eller tidigare.   

Kulturhistoriskt värde 
Timrade byggnader i skärgården brukar generellt 
ha en ansenlig ålder och har därför ett högt kultur-
historiskt värde. Äldre uthusbyggnader i liggtim-
mer är allt mer sällsynta och bör därför bevaras.  

Torsby 1:371 Komplementbyggnad
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Torsby 1:231
Byggnad är uppförd kring sekelskiftet 1900. 
Byggnaden är i en och en halv våning med brutet 
sadeltak (mansardtak) och valmade gavelspetsar 
belagt med tvåkupigt tegel. Byggnaden vilar på en 
grund av huggen sten. Fasader består av röd lig-
gande spontpanel, knutar, vindskivor och övriga 
snickerier är vita. Fönstren är bytta under mit-
ten av 1900-talet och bör ursprungligen ha varit 
fönster av småspröjsad typ eller med båge med tre 
lufter. Byggnaden är tillbyggd mot öster med en 
veranda i norr.  

Kulturhistoriskt värde
Som en del av Torsby gårds äldre byggnadsbe-
stånd samt byggnadens bevarade karaktär och 
uttryck från sekelskiftet 1900 har bygganden ett 
kulturhistoriskt värde.  

Karaktär och bevarandevärde detaljer
• Byggnadens skala 
• Utkragad skorsten
• Mansardtaket med valmade gavelspetsar
• Färgsättningen med röd slamfärg och vita 

snickerier.
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Torsby 1:319
Sportstuga i allmogestil uppförd 1938. Stugan i en 
våning är klädd med röd locklistpanel, knutar och 
snickerier är vita. Byggnaden har för sportstugan 
karaktäristiska detaljer såsom den typiska skorste-
nen och farstukvisten. Stugan har därutöver unika 
detaljer som olika typer av fönster; ett blyinfattat 
fönster med olikfärgat glas, en mycket dekorativ 
fönsteromfattning på den norra gaveln och far-
stukvisten med vridna pelare och med sadeltak 
prytt med baldakinformad list. 

Byggnaden ligger på en höjd på den stora natur-
tomten och terrasringar utsmyckade och trappor 
leder ner till vägen. På tomten finns också en jord-
källare, utsmyckad med små runda stenar. Samma 
utsmyckningar kommer igen i terrasseringar och 
grindstolpar. 

Karaktär och bevarandevärda detaljer  
• Byggnadens volym
• Takform 
• Fönstrens utformning 
• Snickeridetaljer i farstukvist och fönsterom-

fattningar 

Kulturhistoriskt värde.
Sportstugan har ett högt kulturhistoriskt värde 
tack vare att den är i ursprungligt skick och oför-
ändrad sedan byggtiden. Den har för sportstugan 
karaktäristiska detaljer i allmogestil, men också 
helt unika detaljer så som den speciellt utformade 
farstukvisten och den norra gavelns rikt utsmyck-
ade fönster. Tomten är också oförändrad och med 
sin utsmyckade stendekorationer, vilket också ofta 
är förekommande kring sportstugor. 
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Torsby 1:14
Sportsuga uppförd 1942 i gulmålad liggande 
spontpanel. Knutar, vindskivor och fönsterom-
fattningar är bruna, fönsterbågar är gröna. Taket 
är ett sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Ur-
sprungliga fönstren har två, tre eller en luft med 
fyra rutor i varje luft. I tillbyggd del finns enklare 
fönster utan spröjs och några fönster har också 
bytts ut. Stugan har byggts till mot sjösidan och en 
altan har lagts till.  

Kulturhistoriskt värde.
Stugan representerar den typiska sportstugan med 
karaktäristiska detaljer såsom fönsterluckor, små-
spröjsade fönster och typisk färgsättning och har 
därför ett kulturhistroiskt värde. Stugan är relativt 
oförändrad sedan byggnadstiden, särskilt mot 
östsidan (mot vägen). Byggnaden har ett behov av 
underhåll.   

Karaktär och bevarandevärda detaljer  
• Byggnadens volym
• Takform och takbeläggning
• Fönstrens utformning
• Färgsättning 
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Torsby 1:321
Liggtimmerstuga uppförd vid sekelskiftet 1900. 
Stugan var ursprungligen en enkelstuga i en vå-
ning men har sedan blivit påbyggd i flera etapper 
under senare tid. Originalfönster har troligen varit 
mindre och vid ombyggnationerna har stugan 
kompletterats med flera fönster i större storlekar. 
Ytterdörren har hamrade beslag, en typ som var 
vanligt kring sekelskiftet 1900. Senare ombygg-
nader (upptagande av ytterväggens långsida) 
har medfört en synlig påverkan på byggnadens 
stomme.  

Kulturhistoriskt värde.
Byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde tack 
vare att den trots förändringar fortfarande går att 
avläsa ett äldre byggnadsskick som t.ex. synligt 
liggtimmer, synlig granitgrund och fönsterpla-
cering i ursprunglig del. Det kulturhistoriska 
värdet och byggnadens arkitektoniska kvalitéer 
skulle kunna förstärkas med en tillbyggnad och 
eller takkupor som är anpassad efter byggnadens 
karaktär och tillkomsttid. Byggnaden utgör även 
ett viktigt element miljön vid Sandviken som trots 
förändringar fortfarande har kvar en äldre byka-
raktär. 

Karaktär och bevarandevärda detaljer
• Synligt liggtimmer
• Fönstersättning (ursprunglig del)
• Fönster av tvåluftstyp med tre rutor i varje luft
• Takform
• Färgsättning
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Torsby 1:359 Kulan
Äldre torpställe beläget vid den gamla landsvä-
gen som går utmed Torsbyfjärden. Torpstället 
har legat under Torsby gård. Vid Kulan bedrevs 
krogverksamhet under 1700-talet och fram till 
1800-talets mitt och här hölls också ting. Både 
ting- och krogverksamheten tyder på att platsen 
varit en viktig knutpunkt under historien. Vid 
1800-talets mitt fanns två torp, stora och lilla 
Kulan. 

Byggnaden på fastigheten är uppförd mellan 1858 
och 1900. Byggnaden i en och halv våning med 
brant sadeltak vilar på en grund av huggen sten. 
Fasaderna består av gulmålad locklistpanel, knu-
tar och snickerier är vita. Ursprungliga och/eller 
äldre fönstertyp har två lufter med två rutor i var-
je luft. De två lunettfönsterna i gavelröstet torde 
vara ursprungliga. Byggnaden har blivit till- och 
ombyggd med takkupor, farstukvist och balkong.

Karaktär och bevarandevärda detaljer
• Det branta sadeltaket med inbyggd takfot
• Liggtimmerstomme
• Snickerier såsom pardörrar och fönsterlucker
• Byggnadens volym och branta sadeltak
• Utkragad skorsten

Kulturhistoriskt värde.
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde genom 
sitt äldre byggnadsskick som till stor del är be-
varad. Platsen har som sådan ett kulturhistoriskt 
värde som viktig knutpunkt genom sin funktion 
för ting och krog. 

Ladan i skiftesverk vid Torsby Gammelväg har ett högt kulturhistoriskt värde tack vare urspriungligt 
byggnadsskick och att dessa byggnader är hotade i kulturlandskapet. Byggnaden är i stort behov av 
underhåll. 16



Torsby 1:166
Byggnaden i nationalromantisk stil är uppförd 
vid början av sekelskiftet 1900. Byggnaden står på 
samma plats som en äldre byggnad och som kan 
ha varit torpstället lilla Kulan. Möjligen kan en 
del av den ursprungliga byggnaden återanvänts i 
den nya. Byggnaden har för nationalromantiken 
en karaktärstisk stil med småspröjsade fönster, 
list som delar in våningarna med stående locklist-
panel i den undre våningen och fjällpanel i övre 
samt i gavelrösten. Dekorativa snickerier med 
mjuka former vid balkong och fönsteröverstycken 
bidrar även till drag av jugendstil, särskilt föns-
teröverstycket i gavelröstet har en karaktärsitisk 
utfomning i jugenstil. Den breda frontespisen, 
vars brutna sadeltaksform fortsätter i den till-
byggda delen på husets baksida och den inglasade 
verandadelen bidrar också till den karaktäristiska 
stilen. 

     
Karaktär och bevarandevärda detaljer
• Byggnadens volym
• Takform och takbeläggning
• Fönstrens utformning och placering
• Snickerier och utsmyckning
• Panel (fjällpanel övre våning, gavelrösten och 

veranda, stående locklistpanel undre våning )
• Synlig sockel i natusten 
• Färgsättning 

Kulturhistoriskt värde.
Som en mycket representativ byggnad för natio-
nalromantikens byggnadsstil har byggnaden höga 
arkitektoniska och byggnadshistoriska värden. 
Tack vare att byggnaden har väl underhållna och 
bevarade detaljer är det kulturhistoriska värdet 
högt.  
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