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Kartan visar trakten kring Sankt Sigfrid. Den klarröda linjen är det område som omfattas 
av kommunens fördjupade översiktsplan, i denna ortsanalys kallat ”Sankt 
Sigfridsområdet”. Ortsanalysen behandlar hela området, men har sin tyngdpunkt kring 
kyrkan – ungefär motsvarande det område som markeras med en streckad cirkel. 
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VAD ÄR SANKT SIGFRID? 

Sankt Sigfrid är en före detta kyrksocken och landskommun i sydöstra Småland som 
sedan 1970 utgör en del av Nybro kommun. Området ligger nära kommunens 
centralort Nybro. Men hur ska man egentligen beskriva Sankt Sigfrid? Vad är det för 
plats? Vad gör trakten speciell? Det finns naturligtvis många olika svar, som beror på 
vem man frågar och på vilket perspektiv som anläggs.  
 

Den här skriften försöker beskriva Sankt Sigfrids nuvarande miljö och identitet 

genom att titta på orten ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Likt de flesta områden 

har Sankt Sigfrids miljö formats genom en lång process där saker succesivt lagts till, 

omformats och försvunnit. Dagens landskap är både historia och nutid. Människors 

syn på en ort styrs till stor del av hur det ser ut där idag, men också av det man vet 

och hört om historien – om saker, förhållanden och människor som inte längre finns 

kvar. 

 

För dem som bor i Sankt Sigfrid och för dem som arbetar med den kommunala 

planeringen ger dagens miljö också tankar om och förhoppningar inför framtiden.  

Den här skriften har tagits fram av Kalmar läns museum på uppdrag av Nybro 

kommun, eftersom man för närvarande arbetar med en fördjupad översiktsplan för 

Sankt Sigfrid. Ortsanlysen har gjorts under tre veckor perioden april-augusti 2014.  

 

Kartan till vänster visar det område som är aktuellt för den fördjupade 

översiktsplanen. Denna skrift gäller samma område, men trakten närmast kyrkan 

behandlas mer utförligt. Delvis anläggs också ett betydligt vidare perspektiv, både 

geografiskt och historiskt, eftersom utvecklingen på en plats alltid är beroende av 

omvärlden – av hur det ser ut i omgivningarna och av det som sker i det övriga 

samhället. 
 
 
 
 
 
 
Vid Sankt Sigfrids kyrka har man precis 1 mil till Nybro och 2,5 mil till Kalmar. 
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DETTA ÄR SANKT SIGFRID! 

En ort – en församling – ett helgon 
Sankt Sigfrid – själva namnet ger sakrala associationer. Och vad skulle kunna var mer 

passande för en trakt vars främsta signum sedan många hundra år varit tillgången till ett 

Gudshus? Först i form av ett kapell på en äng, omgiven av flera små byar på några hundra 

meters avstånd. Sedan snart 150 år i form av en reslig stenkyrka på en höjd, omgiven av 

lantgårdar. Sedan medeltiden har kapellet, och senare kyrkan, varit traktens centralpunkt 

och mest särpräglade byggnad. Det är den som skilt ut Sankt Sigfrid från de flesta andra 

landsbygdsområden. 

 

Då Sankt Sigfrids församling bildades 1856 valde man att knyta an till de traderade 

helgonlegenderna. Berättelserna om hur den helige Sigfrid själv hade kristnat bygden och 

grundat kapellet. Berättelser som gav invånarna stolthet, historia och en alldeles egen 

identitet. När kyrkan byggdes höggs historierna bildligen in i sten. De befästes och 

konserverades. Och när ett litet lantligt samhälle i början av 1900-talet växte fram kring 

kyrkans fötter fick det i sin tur namn efter församlingen. En ort som fått namn av en 

församling som fått namn efter ett helgon. Det är Sankt Sigfrid.  

 

 

En korsväg där skogen möter slätten 

Vi kommer aldrig att kunna avgöra sanningshalten i legenderna om personen och helgonet 

Sankt Sigfrid. Vi kommer sannolikt heller aldrig att få klarhet i när, varför och vem som lät 

bygga ett kapell på Kumlamads äng. Men det räcker med att studera kartan för att se 

logiken i att kapellet lades just i denna trakt. Sankt Sigfrid ligger i ett område där åsar och 

vattendrag från olika väderstreck löper samman. Det är lätt att föreställa sig att viktiga 

färdvägar gått utmed dessa åsar och åar. Kapellet lades där många vägar möttes, där det 

var enkelt att sammanstråla. 

 

Sankt Sigfridsområdet ligger dessutom som en utlöpare av Kalmarsundsområdets  

 

 

 

 

Åkerfält och betesbackar med järnåldersgravar vid Gårdsryd.  

  

jordbruksbygder i den småländska skogsbygden. Denna utlöpare av civilisationen framstår 

historiskt sett som ett självklart vägval för den som skulle färdas långt. Från det att 

skogsbygderna fick en bofast befolkning, troligen delvis baserat på en omfattande 

framställning av järn som skulle till kusten för utskeppning, framstår Sankt Sigfrid som ett 

strategiskt läge för organisation, transporter och handel. En trakt att passera och att 

sammanstråla i, just i mötet mellan skog och slätt. Det är Sankt Sigfrid.  

 
 

En pastoral trakt i stadsregionen 
Pastoral betyder något idylliskt, något som präglas av lantlig enkelhet och fridfullhet. Och 

just sådant är Sankt Sigfridsområdet. Kring Sankt Sigfridsån och dess biflöde 

Brorsrydsbäcken ligger ett öppet och ljust, men ändå omväxlande och småskaligt 

landskap.  Markernas och bebyggelsens övergripande strukturer speglar det laga skiftet 

som genomfördes vid 1800-talets mitt, men många av gårdarna ligger kvar på sina gamla 

bytomter. Studerar man bebyggelsen på närmare håll, så märks att ett ökat välstånd och 

en ny tid bröt in i Sankt Sigfrid decennierna kring sekelskiftet 1900. Det var också då som 

kyrkan byggdes och det lilla samhället Sankt Sigfrid blev till.  

 

Samtidigt så innebar den nya tiden snabbare färdmedel och modernare transportvägar 

som drogs ett stycke ifrån Sankt Sigfrid. Nya målpunkter och mötesplatser i området tog 

över och Sankt Sigfrid hamnade lite i skymundan. Industrialismens era gav ingen skjuts åt 

utbyggnaden av Sankt Sigfrids samhälle som istället har vuxit långsamt genom hela 1900-

talet, i skuggan av Kalmar och Nybro. Närheten till städerna har gjort att trakten ändå 

kunnat behålla sin attraktivitet och vitalitet. Nästan inga hus eller gårdar står öde. Sankt 

Sigfridsområdet är i högsta grad ännu en idyll. Omsorgen om den märks bland annat av 

att landskapet hålls öppet genom åkerbruk och bete. En lugn, lågmäld och lantlig, men 

ändå levande bygd. Det är Sankt Sigfrid!  
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SANKT SIGFRID I ETT STÖRRE PERSPEKTIV – HUR OCH 

VARFÖR? 

Mötesplats i Möre 
I södra Kalmar län – det som i äldre tid var smålandet och häradet Möre – går en tydlig 

kulturhistorisk gräns mellan kustens odlingsbygd och den småländska skogsbygden. I 

kusttrakterna har det varit lättare att bruka jorden och fiska, att träffa andra och att köpslå. 

Där har det både varit enklare att få mat för dagen och att organisera ett samhälle. Rikliga 

fornlämningar från skilda tider visar att Möres kusttrakter varit bebodda sedan många tusen 

år.  

 

I skogsbygderna däremot hittar man bara sparsamt med lämningar från de äldre 

tidsperioderna stenålder, bronsålder och järnålder. Istället hittar man här en särskild typ av 

fornlämningar, som förknippas med medeltiden: järnslagg och lämningar av enkla 

järnframställningsugnar. De vittnar om en omfattande järnproduktion från skogarnas myr- 

eller sjömalm. Många forskare tror att järnproduktionen spelat en avgörande roll för att 

Möres skogsbygd börjar befolkas först under medeltiden, det vill säga för ungefär tusen år 

sedan. Många menar också att produktionen varit betydelsefull för att Kalmar blev en viktig 

stad i det nya och enade riket Sverige. 

 

Gränsen mellan Möres kustbygd och skogsbygd är tydlig också på dagens karta. Utmed kusten 

finns ett öppet jordbrukslandskap. I skogsbygden ligger jordbruksområdena som gläntor. 

Gläntorna bildar ofta stråk som följer vattendrag eller åsar. Det beror på att det utmed dessa 

stråk finns större områden med finare jord som är lättare att bruka. Där finns även tillgång till 

livsnödvändigt vatten. Den förhållandevis jämna marken och vattentillgången, har också varit 

en fördel för den som färdats i landskapet. Det är tydligt att många vägar följer vattendrag 

och åsar. De är linjer i landskapet som leder långt och underlättar orienteringen. 

 

Sankt Sigfrid ligger i Möres skogsbygd, men inte så långt från de tätbefolkade centralbygderna 

vid kusten.  Både Nybroåsen och Ljungbyån med biflöden har fungerat som ”kulturhistoriska 

korridorer” som underlättat kontakten med kustbygden för forna tiders Sankt Sigfridsbor. 

Samtidigt har man haft fördelen av att många andra har använt sig av dessa korridorer. Sankt 

Sigfrid har genom tiderna varit en plats att mötas på. Motiven och den exakta platsen för 

dessa möten har dock växlat genom tiderna. Utsnitt ur den digitala kartan på www.eniro.se. Sankt Sigfrid markeras med en röd punkt.  

 



  

9 
 

  

Sankt Sigfridsån och Nybroåsen ger Sankt Sigfridsområdet en 

tydlig topografisk grundstruktur. På dessa kartor, där 

rullstensåsarna tecknas i grönt, ses denna struktur i ett större 

sammanhang.  

Den lilla kartan nedan visar hur många vägar kring Kalmar 

följer åsarna. Nybroåsen löper långt. Man förstår att den 

historiskt sett varit en viktig förbindelseled mellan inlandet 

och kusten. 

Den större kartan t.h. visar trakten kring Sankt Sigfrid 

tydligare. Norr om Gårdsryd strålar två åsryggar, tillika 

färdvägar, samman.  Utmed Ljungbyån går också en åsrygg, 

Ljungbyåsen, med en väg. Sankts Sigfridsån, som är ett biflöde 

till Ljungbyån, rinner mellan Ljungbyåsen och Nybroåsen. 

Vägen utmed denna å binder därför samman de båda 

åsvägarna.   

Information från SGU:s digitala kartvisare. 

©Sveriges geologiska undersökning 
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Sankt Sigfrids läge på gränsen mellan jordbruksbygd 
och skogsbygd beror till stor del av att området ligger 
vid en betydelsefull geologisk och kulturgeografisk 
gräns: den högsta kustlinjen.  
 
Högsta kustlinjen är den nivå dit havet nått som 
högst, vilket betyder att områden ovanför denna nivå 
aldrig har svallats av vattnet. Västerut från Sankt 
Sigfrid ligger landet ovanför högsta kustlinjen. 
Moränens jord- och stenmaterial ligger där osorterat 
med grövre och finare korn om vartannat. På vissa 
platser dominerar ändå det fina materialet och dessa 
platser har odlats upp – de är gläntorna i 
skogslandskapet.  
 
I Sankt Sigfrid och österut befinner man sig under 
högsta kustlinjen. Där har havsvågorna sköljt ut den 
finkornigare jorden ur höjderna och den har sedan 
lagt sig i dalgångarna och landskapets lägre partier. 
Där ligger nu större, sammanhängande odlingsjordar. 
Uppe på höjderna ligger bara större stenar kvar och 
berget går ibland i dagen.    
 
Rullstensåsarna har bildats av isälvar som löpt fram 
under inlandsisen. Älvarnas strömmande vatten har 
sorterat jordmaterialet så att det ligger i olika skikt i 
åsen, med de större stenarna nederst och längst in i 
åsen och den finare jorden längre upp.  Genom att 
Nybroåsen har svallats har mycket av det finaste 
materialet sköljts ur åsen och lagt sig utmed dess 
sluttningar, i Sankt Sigfrid framförallt utmed 
östsluttningen, ned mot ådalen.  
 
Kartan t.v. visar strandlinjen i Sankt Sigfridstrakten för 
14 000 år sedan, d.v.s. då landisen just dragit sig 
tillbaka efter den senaste istiden. De gröna ytorna 
ligger ovanför högsta kustlinjen och har alltså inte 
svallats. Jordartskartan t.h. visar ansamlingen av 
finkorniga jordarter (postglacial silt och finsand) i 
Sankt Sigfrid.  
 
Utsnitt ur karta från SGU:s kartgenerator. 
©Sveriges geologiska undersökning 
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En karta över forngravfältens spridning i Kalmar län som indikerar vilka områden  
som haft en varaktigt fast befolkning under förhistorisk tid. Skillnaden mellan 
Möres kustland och inland framgår tydligt. Notera den utlöpare som går utmed  
Nybroåsen!  Ur: ”Manual för digitalisering av DMS över Kalmar län”, Länsstyrelsen 
i Kalmar län. 

 

 

Karta som visar forngravar och järnframställningslämningar i Sankt Sigfrid med omnejd. 
På kartan markeras även den gamla marknadsplatsen i Gårdsryd, samt tre källor som finns 
eller funnits i området.   
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Innan 1550; Kapellet i Kumlamadsbygden 
Forngravar visar att människor bott i Sankt Sigfridstrakten innan medeltiden. Gravarna ligger 

utmed Nybroåsen: i Gårdsryd, Krukebo, och i Källebäcksmåla just söder om Sankt Sigfrid. I 

Gårdsryd har det tidigare funnits en s.k. domarring, en gravtyp med en krets av stora, resta 

stenar. Benämningen kommer av att man, på lösa grunder, förr tolkade gravarna som 

tingsplatser och ibland stöter man på uppfattningen att det långt tillbaka hållits ting vid 

Sankt Sigfrid. Utmed åsen, men även på andra ställen i trakten, hittar man också de för 

regionen typiska lämningarna av lågteknisk järnframställning. 

 

Den nuvarande bygden formades under medeltiden när befolkningen ökade, gårdarna blev 

fler och spreds utmed Sankt Sigfridsåns dalgång. Medeltiden innebar att befolkningen 

övergick till den kristna tron och någon gång uppfördes ett kapell i området som under 

1500-talet kallades för Kumlamads bygd. Namnet är troligen sammansatt av kummel, det vill 

säga stenröse, och mad, alltså en våtäng. Trakten var kanske rik på tidigare ängsmarker där 

man röjt samman stenen för att kunna bruka dem som åkrar?  

 

Uppgifterna om Kumlamads kapell är knapphändiga och uppblandade med legenden om 

Sankt Sigfrid, ”Smålands apostel”. Den engelske biskopen Sigfrid ska ha kommit till Sverige 

för att missionera i början av 1000-talet. Han ska bland annat ha grundat Växjö stad och 

stift. Efter det att Sigfrid angjort kusten vid Kolboda, säger legenden, vandrade han inåt 

landet. Vid Kumlamad stannade han, omvände och döpte många hedningar i en källa. Han 

höll gudstjänster i en lund och snart efteråt lät man resa ett kapell där. Sanningshalten i 

legenden kan naturligvis betvivlas. Men det står ändå klart att där funnits ett kapell i Sankt 

Sigfrid åtminstone sedan slutet av medeltiden. Det nämns i skrift första gången omkring år 

1515. 

 
I Möres bördiga kustbygd var kyrkorna många och socknarna små. För dem som bodde inåt 

skogen var det mer mödosamt att ta sig och de avlidna till kyrkan eller att kalla till sig en 

präst. Under den katolska tiden var tron och kyrkan långt viktigare än idag. Helgdagarna och 

ritualerna var också fler.  Det fanns behov av kapell och av begravningsplatser i skogsbygden 

och Sankt Sigfrid låg bra till kommunikationsmässigt. Genom att trakten förknippades så 

starkt med Sankt Sigfrid, bör platsen under medeltiden även ha besökts av många främlingar 

på pilgrimsfärd. 

 

 

 
Kapellet i Kumlamad markerade närvaron av civilisation och en stark samhällsmakt på 
platsen. För de boende i området var kyrkans maktställning särskilt påtaglig. Från slutet av 
1100-talet ägde biskopen i Linköping i stort sett alla gårdar i området. De gröna prickarna 
markerar biskopshemman i Kalmar län år 1540. Ansamlingen av biskopshemman i Sankt 
Sigfrid är anmärkningsvärd. Ur: ”Manual för digitalisering av DMS över Kalmar län”, 
Länsstyrelsen i Kalmar län. (De röda trianglarna är dekanerhemman och de lila cirklarna 
prebendehemman .) 
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Utsnitt ur en karta från omkring år 1700 (Cirkel har lagts till av förf.). Kartan visar landskapets huvuddrag och bara de viktigaste vägarna. Sockengränserna tecknas med streckade linjer och 

kyrkornas namn är understrukna. Den mest betydelsefulla vägen är den stora landsvägen mellan Kalmar och Växjö, som går tvärs över kartan. Den kommer från Hälleberga och går via Madesjö 

och Göljemåla (nuv. Nybro) samt Börsryd mot Kalmar. Söder om Gräsmo går en avtagsväg mot Sankt Sigfridsån och kapellet. Kring kapellet ligger områdets alla små byar.  
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Ca 1550–1850; Kapell, gästgiveri och marknad 
Gustav Vasas trontillträde på 1520-talet gav en betydande omställning av det svenska 

samhället. Han var en hårdförd ekonom och politisk taktiker som genomdrev många beslut 

för att stärka kronans (kungens/statens) kontroll och ekonomi. Hans främsta strategi var att 

minska kyrkans makt, vilket inledde reformationen – övergången från katolicism till 

protestantism. Kung Gustav bröt med påven och gjorde sig själv till kyrkans överhuvud. Han 

avvecklade klosterväsendet och konfiskerade kyrkliga inventarier och jordegendomar.  

Helgonkulten motarbetades och pilgrimsfärder förbjöds. 

 

För Sankt Sigfrids del gav reformationen sannolikt konsekvenser både på kort och på lång 

sikt. Områdets gårdar, som tillhört biskopen i Linköping, lades till kungens privata gods. År 

1548 lät Gustav Vasa plundra kapellet som sedan kom att stå öde och förfalla under en tid, 

men sedan återuppbyggdes.  På längre sikt kan reformationen ha inneburit att orten blev 

mindre betydelsefull och besökt när helgonkulten avtog. Religiositeten och kyrksamheten var 

dock ännu stark. Även om kapellet och källorna i Kumlamad inte längre hade samma 

dragningskraft bör de fortsatt ha varit viktiga platser - inte bara för dem som bodde i trakten 

utan även för resande och vallfärdande. 

 

Från mitten av 1600-talet bör också handelstrafiken på den stora landsvägen mellan Kalmar 

och Madesjö ha ökat så att den i allt högre grad framstått som områdets viktigaste väg. 

Exporten av sågade trävaror och andra skogsprodukter ökade, samtidigt som järnbruk och 

pappersbruk började anläggas i Smålands inland. Det är oklart hur långt tillbaka denna 

vägsträckning funnits och vilken betydelse den haft. Kanske fanns den redan under 

medeltiden som en länk mot Kalmar, men troligen byggdes den ut under 1600-talet. På de 

äldsta kartorna, som är från slutet av 1600-talet, markeras den som en av länets huvudvägar.  

 

I Börsryd anlades ett gästgiveri omkring år 1670 som fanns under hela 1700-talet och en god 

del av 1800-talet. Gästgiveriet blev troligen den främsta anhalten, träffpunkten och 

sammanträdeslokalen i Sankt Sigfridstrakten under denna period. Kanske fanns det därmed 

inte längre samma skäl som tidigare att bevista kapellet och dess närmaste omgivningar? 

Men i september hölls alltid marknad i Gårdsryd, på marknadsplatsen utmed den gamla 

åsvägen.   

 

Sankt Sigfridsområdet hörde till Ljungby socken och från 1700-talet kallades kapellet för 

Ljungby kapell. År 1733 lät man uppföra ett nytt kapell på platsen av det gamla.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På 1660-talet uppmanades alla Sveriges kyrkoherdar att rapportera om bygdens fornminnen till 
kronan.  Berättelsen om belätet (skulpturen) vid Heliga kors källa utgör en del av kyrkoherden i 
Mortorps, Nikolaus Löfwings, redogörelse. Slätbackavägen var det gamla namnet på vägen 
utmed Nybroåsen, alltså ungefärligen dagens Tvärskogsväg.  

 

”Det var en blind man som vandrade Slätbackavägen söderut på väg till Mortorps 

kyrka. Mannen leddes vid handen av en ung pilt. Solen värmde het och den blinde 

mannen blev trött och behövde svalka. Han satte sig under några skuggiga träd i 

vägkanten, alltmedan pilten lekte i skogen där intill. Gossen kom tillbaka och sa: ”Här 

är en vacker källa”. Den blinde svarade: ”Led mig till den”.  

Pilten ledde mannen till källan och han föll på knä vid henne och tvådde sitt ansikte. När 

han åter lyfte sitt huvud hade han återfått sin syn och han såg, i trädet ovanför källan, 

ett heligt beläte. Sedan han tackat Gud för det under som bevisats honom skyndade han 

sig till närmsta by och berättade för allt folket vad han upplevt. Alla skyndade dit för att 

se och det fann att det var just så som mannen berättat. Detta blev känt i hela bygden 

och man begynte vallfärda till källan för att begapa belätet från såväl Mortorp, Ljungby 

som Madesjö socknar.  

Nu blev det en strid mellan kyrkoherdarna i Mortorp, Ljungby och Madesjö. I Ljungby 

sa man att belätet borde föras till Kumblamad kapell, ty det låg närmast. I Madesjö 

menade man att belätet borde förvaras där, för den blinde mannen kom från Madesjö 

och den socknen var den största. Men Mortorp svarade att källan tillhörde Mortorp och 

därmed också belätet och ingen annan hade rätt att röva det därifrån. Man försökte 

likväl att flytta belätet till Kumblamad, men så fort man fört den in i kapellet flög den 

tillbaka till sin plats i trädet ovan källan. Sedan kom man med tvenne oxar från Madesjö 

för att forsla bort belätet, men det blev så tungt att de båda oxarna inte förmådde att 

rubba det. Slutligen ville man föra det till Mortorp, och se, då blev det så lätt att en man 

utan ansträngning kunde bära det på sin axel. 

Jag kan bekräfta att det verkligen här i Mortorps kyrka har funnits en helgonbild som 

av alla ansågs vara mycket helig och undergörande. Hit till kyrkan vandrade folk från 

när och fjärran för att tillbe inför bilden och de hoppades att den skulle skänka dem 

läkedom, hälsa och lycka.  Det blev en sed att rista sina bomärken på kyrkporten, när 

man besökt helgonet, och än idag kan man se att porten är så full av bomärken att man 

knappt kan finna en tumsbredd där inget tecken finnes. Vilket helgon belätet föreställde 

har jag inte rätt fått veta, men jag tror att det kan vara den helige Sigfrid, …” 
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Utsnitt ur Generalstabskartan. Den östra delen (kartbladet ”Kalmar”) gavs ut 1870, den västra (kartbladet ”Lessebo”) 1871. Skarven mellan bladen har markerats medvetet. 

Grunddragen i landskapet känns igen från den 170 år äldre kartan, men 1800-talskartan är betydligt mer detaljerad. Förutom huvudvägen mot Kalmar och avtaget söderut utmed 

Ljungbyån tecknas nu även vägen söder om Sankt Sigfridsån. Ljungby kapell hade år 1856 upphöjts till kyrka, med samma namn som den nybildade socknen: Sankt Sigfrid. 

Sockensgränserna framgår av kartan.  Järnvägen, som just höll på att anläggas, syns på det västra kartbladet. Där syns även Nybro, en helt ny tätort som fått status av köping år 1865. 
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Ca 1850–1950; Socknen och samhället Sankt Sigfrid  
Under 1800-talets först hälft ökade befolkningen i Sverige. Jordbruket rationaliserades, 

genom skiftesreformerna, nya grödor och ny teknik. Bönderna fick det i allmänhet bättre, 

men många andra fick svårt att försörja sig i sin hembygd. Samtidigt genomfördes reformer 

vid mitten av 1800-talet som gjorde det lättare att starta handels- eller fabriksrörelser. Det 

resulterade i att industrialiseringen och urbaniseringen, d.v.s. flyttningen från landsbygden 

till tätorterna, tog fart. 

 

Med den kraftiga befolkningsökningen fanns det behov av fler och större kyrkor. År 1855 

anhöll Ljungby kapellag hos konungen om att få bli en egen församling. Man anknöt till 

helgonlegen och föreslog namnet Sankt Sigfrids församling. Ansökan beviljades och år 1856 

bildades Sankt Sigfrid socken, dit även Gårdsryd som tidigare hört till Mortorps socken 

överfördes år 1863. Genom kommunreformen 1862 bildades Sankt Sigfrids kommun vid 

sidan av den kyrkliga socknen. På 1880-talet lät man riva 1700-talskapellet på ängen och 

istället uppfördes den nuvarande kyrkan på en bergsknalle några hundra meter österut. På 

1870- och 1880-talen nådde Sankt Sigfrids socken befolkningsmaximum. Man hade då 

omkring 1 000 invånare. Ett litet samhälle växte fram kring kyrkan.  

 

Men i ett lokalt perspektiv var den mest anmärkningsvärda utvecklingen under 1800-talet 

det som hände kring landsvägsbron dryga halvmilen västerut från Sankt Sigfrid. Den krog 

som anlagts där på 1700-talet fick från 1830-talet sällskap av alltfler handels- och 

hantverksrörelser. År 1865 upphöjdes det lilla samhället till Nybro köping som vid sidan av 

hantverksindustrier, service och kommers snart hade både spritvarubolag, kurortsrörelse 

och järnvägsförbindelse. Järnvägen, som invigdes 1874, blev avgörande även för framväxten 

av Trekantens stationssamhälle, en halvmil österut från Sankt Sigfrid. Sankt Sigfridsborna 

hade sin närmaste station i Börsryd fram till år 1912 då Västrakulla station anlades.  

 

När Nybro alltmer tog över som traktens dominerande samhällsbildning, hamnade både 

Madesjö och Sankt Sigfrid i skymundan. År 1866, året efter det att Nybro fått köpings 

rättigheter, hölls den sista marknaden i Gårdsryd.  Både Nybro och Trekanten hade fördel av 

att ligga vid järnvägen och vid den stora landsvägen, vilket gav dem en större 

attraktionskraft både för företagare, som bostadsort och som besöksmål. Under 1900-talets 

första hälft växte Nybro så det knakade och 1932 blev man stad. 

 

 

 
 

 
Det övre fotografiet visar Sankt Sigfrids kyrka och A Ohlssons diversehandel i början av 

1900-talet. (Kalmar läns museum Sankt Sigfrid1.) Det nedre fotografiet visar en 

mangårdsbyggnad i Börsryd, uppförd 1928. Husets speciella frontespis i barockjugend 

bär stor likhet med flera byggnader i Nybro stad. Stilen blev mycket populär i staden 

under 1920-talet, och har gett upphov till begreppet ”Nybrojugend”.  
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Utsnitt från den digitala kartsidan hitta.se 2014.  Under 1900-talet har både Nybro och Kalmar stad växt våldsamt i omfång – jämför Nybros storlek med föregående karta. Smedby och Rinkabyholm, 

betraktas idag som stadsdelar i Kalmar, liksom villasamhället Lindsdal som anas i kartans högerkant. Transportkorridoren, med järnvägen och väg 25, mellan Kalmar och Nybro dominerar kartan. Järnvägen 

invigdes 1874 och kortade tidsavståndet mellan de båda städerna. Behovet av hållpunkter utmed vägarna minskade.  Börsryds gästgiveri gjorde konkurs och lades troligen ned 1888. Järnvägen blev istället 

betydelsefull för de små stationsorternas framväxt, som i Smedby och Trekanten. Även i Västrakulla och Börseryd etablerades verksamheter och bebyggelse på grund av stationerna, men under 1920-talet 

ökade privatbilismen markant. Den nya, uträtade och hårdgjorda landsvägen (nuvarande väg 25) anlades under 1930-talet och har sedan ytterligare byggts om och ut. Utbyggnaden/omdragningen av 

vägen har i kombination med stängningen av de små järnvägsstationerna på 1960-talet gjort att de mindre orterna i området inte passeras i samma utsträckning som förr.   
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Ca 1950–idag: Lantligt liv i stadsregionen 
Vid mitten av 1900-talet hade Sverige blivit en modern industrination. Under efterkrigstiden 

fortsatte den materiella välfärden att öka, medan gudstro och kyrklighet fortsatte att 

minska. Tillväxten drevs upp genom en fortsatt mekanisering och rationalisering, både inom 

jordbruket och inom industrin. Utvecklingen gick mot allt färre och större enheter. ”Flykten 

från landsbygden” accelererade när svenskarna flyttade till nyuppförda bostadsområden i 

städerna för att arbeta inom industri, handel och en växande offentlig sektor. Städerna 

svällde ut, medan många landsbygdsområden hamnade i en negativ spiral av minskande 

befolkning, minskande service och indragna allmänna kommunikationer. På landsbygden 

lades många mindre jordbruk och industrier ned.  

 

Sammanslagningen av mindre enheter till större gjorde sig märkbar i många sammanhang i 

Sankt Sigfrid. År 1952 uppgick Sankt Sigfrids kommun i Ljungbyholms kommun. 1969 blev 

man istället en del av Nybro stad och 1971 en del av Nybro kommun. Från 1961 hade man 

inte längre någon egen präst i församlingen.  År 1977 flyttades församlingen över från 

Ljungby till Nybro pastorat och från 2006 bildades Nybro–S:t Sigfrids församling. Även fysiskt 

kom Nybro allt närmare Sankt Sigfrid när stadsdelen Hanemåla byggdes ut på 1970- talet. 

Nybros vattenverk i Gårdsryd anlades redan 1959 och reningsverket i Överstatorp 1973. 

1974 invigdes en niohåls golfbana på Krukebo ägor, som 1988 utökades till 18 hål.  

 

Skolan i Sankt Sigfrid lades ned 1965 och affären på 1970-talet. Från 1968 stannade tågen 

inte längre vid Västrakulla station. År 1969 övergick mjölkhämtningen från flaskor till tankbil 

och de flesta mindre gårdar slutade med djur. Mejeriet i Sankt Sigfrid hade lagts ned redan 

1948. Även andra lantbruksanknutna verksamheter lades ned, som Gårdsryds sågverk 

(1935–1975 ca) och Överstatorps kvarn och såg (ca 1850-1987). Idag finns bara två 

heltidsjordbruk i Sankt Sigfrid. Men många av gårdarna brukas ändå av deltids- och 

fritidsbönder. Man odlar både spannmål och vall. En del gårdar har blivit hästgårdar. Sankt 

Sigfridstrakten upplevs ännu som en ljus och öppen bygd, även om mer perifera åker- och 

ängsmarker har skogsplanterats.  

 

Privatbilismen samt närheten till Nybro och Kalmar har möjliggjort arbetspendling från Sankt 

Sigfrid. Utbyggnaden av Internet har också gjort skillnaden mellan att bo i staden och på 

landet mindre markant. I Sankt Sigfrids byggnadsbestånd finns många äldre bostadshus som 

relativt nyligen renoverats och byggts ut och även några nybyggda bostäder. Det speglar att 

trakten är populär som bostadsort. I sockencentrum ligger byahuset, den gamla nykterhets-

logen, som iordningsställts till ett gemensamhetshus med hjälp av lokala, ideella krafter. 

 

 
 

 
 

 

Ännu på 1950-talet hade Sankt Sigfrid 

både egen präst och egen skola. 

Boningshusen på bilden uppfördes 1950 

som lärarbostäder, jmf foton s. 33. Några 

år senare uppfördes en ny prästbostad 

strax intill dem.  Flygfoto från år 1979. 

(Kalmar läns museum, 79-640-15) 

 

 

Kyrkeryds skola lades ned år 1965 och 

ändrades till församlingshem. Så här såg 

byggnaden ut år 1979. (Kalmar läns 

museum, 79-640-23) 

 

Nedan: Krukebo gård gjordes år 1971 om 

till golfbana. Den gamla ladugården 

inrymmer idag bl.a. golfshop.  
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LANDSKAPET I ST SIGFRID  

 
 

Kommunikationsstråk och målpunkter – en historisk skiss 
Denna kartserie utgör ett försök att, delvis på vaga grunder, visa vilka vägar som varit 

viktiga i Sankt Sigfridsområdet under olika perioder. Kartan visar också några viktiga 

målpunkter. Verkligheten har naturligtvis både varit mer komplex och föränderlig än vad 

dessa schematiska skisser visar.   

 

Medeltid: Under medeltiden, och sannolikt innan dess, gick områdets viktigare vägar 

(grå) utmed åsarna (beige) och vattendragen (blå) .  Madesjö låg i ett sankt område och 

de vägar som ledde Inåt landet gick därför troligen dels över Hälleberga, dels över  

 

 
 

Otteskruv. I Kumlamad möttes vägar från fem olika väderstreck. Kapellet och källorna 

låg alltså vid en korsväg, men var också viktiga målpunkter i sig.  

 

1550-1850: Kalmarvägen (ung. väg 25) kan ha funnits under medeltiden, men anlades 

möjligen först på 1600-talet. Den intog snart rollen som områdets viktigaste färdled och 

med den försköts tyngdpunkten norrut från Sankt Sigfrid. Ljungby kapell var dock 

fortsatt ett viktigt mål. Kartor visar att huvudvägen till kapellet var den från 

Kalmarvägen vid Gräsmo. 
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1850-1950: Då järnvägen anlades 1874 förstärktes aktiviteten utmed axeln mellan 

Kalmar och Nybro.  Det nya samhället Nybro övertog rollen som centralort från Madesjö 

sockencentrum. Järnvägsstationerna blev nya målpunkter i området. De 

mångfunktionella småsamhällen som växte fram vid stationerna förstärkte mönstret. 

Även det lilla samhället Sankt Sigfrid blev till under denna period. Från Sankt Sigfrid 

anlades en (delvis) ny väg upp till Västrakulla station.  

  

 

 
 

1950-idag: Under 1900-talets senare hälft växte både Kalmar och Nybro i våldsam 

takt. Kalmarvägen och järnvägen byggdes ut till en effektiv transportkorridor mellan 

de båda städerna.  De mindre orterna utmed järnvägen är idag inte längre några 

målpunkter. Inte heller Sankt Sigfrid utgör någon stark målpunkt sedan 

samhällsservice och företag försvunnit från orten och kyrkligheten minskat.  
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Topografi, mark och vatten  
I Sankt Sigfridsområdet finns inga himlahöjder eller bråddjup. Inte heller några sjöar.  

De högsta landskapspartierna ligger i väst och nordväst, med höjder på omkring 80 

meter över havet. Lägst är det i öster vid ån i Grindemåla, där man befinner sig cirka 

55 meter över havet.  Större, mer markerade kullar finns främst kring Skabro, vid 

Krukebo och vid kyrkan.  Trots att området på en övergripande nivå är relativt flackt, 

finns ändå en tydlig topografisk grundstruktur. Stommen, efter vilken 

odlingsjordarna, vägarna och bebyggelsen rättar in sig, utgörs av Nybroåsen samt 

Sankt Sigfridsån, med biflödet Brorsrydsbäcken. 

 

Området genomkorsas av flera mindre vattendrag som inte sällan bildat gräns 

mellan gårdarna/byarna De finaste jordarna, och därmed åkrarna, ligger utmed 

dalstråken och på Nybroåsens östsluttning. I anslutning till de öppna markerna, men 

ett stycke upp från vattnet, löper områdets huvudvägar, så att de tydligt följer 

vattendragens riktningar. Merparten av bebyggelsen ligger utmed huvudvägarna. De 

större sammanhängande åkrarna ligger mellan vägen och vattendraget, men ofta 

finns även en del mindre åkerstycken som bryter upp skogsbrynet på den andra 

sidan vägen. Bortom detta flikiga bryn sluter sig skogen.  

 

Detta är den övergripande strukturen, men betraktar man Sankt Sigfrid i en mer 

detaljerad skala så är landskapet i själva verket småkuperat. Det böljar svagt och 

överallt bryts öppenheten av mindre kullar med stora stenblock och ibland även 

berg i dagen. Kulligheten ger en småskalig och oregelbunden åkerstruktur. En del av 

backarna är betade och öppna, så när som på enbuskar och enstaka lövträd, främst 

ek och björk. De små vattendragen kantas av lövträdsridåer. Landskapet är 

småskaligt och omväxlande.  

 

Markerna närmast vattendragen översvämmades förr på vårarna och höstarna. Där 

hade byarna sina mader, våtängar. Säkert var kontakten mellan områdets norra och 

södra delar generellt större tidigare, då maderna slogs och efterbetades. I slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet rätades och rensades vattendragen och många 

av ängarna dikades ut till åkrar. På 1920-talet upphörde slåttern helt på de 

kvarvarande maderna, men i Mölebo finns ännu stora ängsområden som hålls öppna 

med bete.  Under senare år har flera dammar (småvatten) anlagts på de tidigare 

ängarna. I anslutning till åsen har tre källor tidigare runnit fram, men en av dem, 

Heliga Kors källa, har förstörts av ett vägbygge.  
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 Utsnitt ifrån Laga skifteskartan över Bosgårds by, upprättad 1841. Kartan visar hur byn var ordnad enligt ett för trakten typiskt mönster. Merparten av byns åkrar (beige) och våtängar 
(kraftigare grön) ligger ned mot vattendraget. Ett stycke upp löper vägen parallellt med ån och där ligger också gårdsbyggnaderna, omgivna av några mindre åkrar och torrängar, innan 
skogsmarken (ljusare grön) med sina hagar tar vid.  Åkrarna är fulla av sammanröjd sten och stenblock (jmf. ”Kumlamad”). De streckade gränserna den nya ägoindelning som skapades vid 
skiftet. Denna struktur finns ännu kvar, bl.a. genom att stenrösena flyttats och byggts upp som stenmurar mellan ägorna. 
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Bebyggelsemönster 
Sankt Sigfridstrakten är ett landsbygdsområde och bebyggelsen domineras av områdets 

lantbruksgårdar. De sätter en tydligt lantlig prägel på den samlade bebyggelsebilden. 

Främst kring kyrkan har mindre tomter med stugor, villor och andra byggnader tillkommit 

från slutet av 1800-talet och fram till idag. På ytterligare några platser, främst i områdets 

nordvästra utkant, finns även mindre koncentrationer av sådan sekundärbebyggelse.  

 

De historiska bystorlekarna i Sankt Sigfrid speglar den ställning av mellanbygd som trakten 

har, d.v.s. man är varken en utpräglad centralbygd eller glesbygd.  Medan de flesta byar i 

Smålands inland på 1500- och 1600-talet var ensamgårdar, hade många byar i 

kustbygderna omkring 10 gårdar eller fler. Sankt Sigfridsområdets största byar hade då 3-

4 gårdar: Överstatorp, Bosgård, Kulla och Gårdsryd. Många av de andra byarna bestod 

bara av ett enstaka hemman.  

 

Siffrorna ger en storleksuppgift, men säger inte något om hur bebyggelsen såg ut eller var 

den låg. Historiska bykartor kan ge en klarare bild av bebyggelsen, men för flera av Sankt 

Sigfridsområdets byar finns inga sådana kartor. För många av de andra finns bara en enda 

karta, vanligen från mitten av 1800-talet (lagaskifteskarta).  Flera byar söder om Sankt 

Sigfridsån täcks dock av ett par kartor som gjordes på 1690-talet. Att döma av det 

sparsamma kartmaterialet så ligger många av områdets gårdar ännu kvar på de historiska 

bytomterna, vilka generellt kan antas ha åtminstone medeltida anor. Även vägarna är i 

många fall gamla och leder förbi bytomterna, som de ”alltid” gjort.  

 

Dagens bebyggelsestruktur har således delvis mycket gamla anor. Men vid 1800-talets 

mitt genomgick hälften av områdets byar laga skifte och delades upp på fler parter, så att 

antalet gårdar ökade. I de flesta fall fördubblades antalet gårdar i byn, det vill säga man 

delade varje gård till två. I synnerhet i de större byarna flyttades några av gårdarna då ut 

från bytomten. Då skapades dagens mönster med gårdstomter som ligger spridda på ett 

par hundra meters avstånd från varandra utmed vägarna. De gamla bylägena kan anas på 

platser där ett par gårdar ännu ligger tätt intill varandra. Gårdarnas byggnader, både 

boningshus och ekonomibyggnader, speglar perioden 1850-1950, med en tyngdpunkt i 

det tidiga 1900-talet. 

 

Kartan intill visar de äldre by- och gårdslägen som kan utläsas ur de bykartor från 1600- och 
1700-talet som finns för Sankt Sigfridsområdet. För flera av byarna inom området finns inga 
sådana kartor. Årtalen anger när den äldsta kartan för byn gjordes.  
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Utsnittet är ur en av de äldsta kartorna över Sankt Sigfridsområdet. Den är från år 1694 och visar till vänster hemmanet Bro, eller Brod, som låg strax öster om dagens kyrka. Man kan förmoda att gården fått 
namn efter den bro över ån som ses på kartan, i ungefär samma läge där den ligger idag.  Brods gårdsbebyggelse kom att försvinna under 1700-talet då ägorna lades in under Stora Mölebo. Formellt slogs 
ägorna samman först år 1938. Stora Mölebo ses på denna karta ungefär mitt i bilden och vid ån norr om gården ligger Mölebo mjölkvarn. Sågkvarn delade man med Brod. Den låg vid Brods kvarnställe längre 
österut (utanför kartutsnittet), vid bron som leder över till Grindemåla.  På kartan finns även två båtsmanstorp utmärkta.  
 

     

Denna speciella typ av 
stenkällare med 
överbyggnad, källarvind, kan 
ses på flera av Sankt 
Sigfridsområdets gårdar.  
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Karaktärsområden 
Ovan har Sankt Sigfridsområdet beskrivits övergripande och som ett enda sammanhållet 

område. Men området kan också uppfattas som en serie öppna landskapspartier, vilka 

avskiljs från varandra av skogsridåer och kopplas samma av områdets vägar. Dessa 

landskapsrum har delvis olika karaktär. De olika karaktärerna formas främst utifrån de 

topografiska förutsättningarna, men de naturgivna förutsättningarna har också påverkat 

landskapets utveckling och utseende när det gäller markanvändning och bebyggelse.  

 

De olika landskapsrummen, eller karaktärsområdena, kan betraktas som små ”bygder i 

bygden”. Kartan här intill visar vilka de är och var de ligger: Börsrydsområdet, 

Överstatorpsområdet, Åsenområdet, Brorsrydsbäckens dalgång och Smågårdsområdet. 

Kartans områdesindelning är grov och gränserna mellan de olika karaktärsområdena är 

naturligtvis i själva verket flytande. Obebyggda eller glesbebyggda skogsområden har 

lämnats utanför indelningen. Smågårdsområdet är det område som tydligast skiljer sig 

från de övriga karaktärsområdena, genom att det har bevarat mer ålderdomliga drag, 

både i kulturmarkerna och i bebyggelsen.  

 

Eftersom tyngdpunkten i detta arbete ligger på området kring kyrkan, beskrivs de två 

östra karaktärsområdena, Brorsrydsbäckens dalgång och Smågårdsområdet, närmare och 

mer utförligt i nästa avsnitt: ”Kring kyrkan”. Under samma rubrik görs också en 

beskrivning av sockencentrum, det lilla samhället Sankt Sigfrid, där bebyggelsen är av en 

annan art än i det omgivande agrarlandskapet. I det följande ges dock först en mycket 

kortfattad beskrivning av de tre övriga karaktärsområdena. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Karta som schematiskt visar hur man kan uppfatta Sankt Sigfridsområdet som flera olika 
landskapsrum eller karaktärsområden. Den streckade cirkeln är det område där denna 
ortsanalys har sin tyngdpunkt. Den röda ellipsen visar den ungefärliga avgränsningen för Sankt 
Sigfrids samhälle, d.v.s. det område som i detta arbete kallasför Sockencentrum.   
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Åsenområdet 

Högt beläget, platåliknande område utmed åsens östsida. Partiet kring Gårdsryd utgör 

utpräglad odlingsbygd: flackt och öppet med stora åkrar. Vid Krukebo finns golfbana och 

välhävdade backar. Ytterst få stenmurar visar på homogena odlingsjordar. Området 

avgränsas skarpt i väster genom den spikraka Tvärskogsvägen och tallskogen väster om den. 

Vägens sträckning vid Gårdsryd skapades i samband med laga skifte omkring 1860. I öster 

avslutas området i en markant strandbrink ned mot Sankt Sigfridsån. Mangårdsbyggnaderna 

är oftast av frontespismodell och speglar byggnadsskicket decennierna kring år 1900. De 

större ekonomibyggnaderna är ofta från mitten av 1900-talet. I söder och norr finns 

markerade och beskogade kullar. Sparsam sekundärbebyggelse av varierande ålder finns i 

dessa områden samt väster om Tvärskogsvägen.   

 

 

      
I de centrala delarna av Åsenområdet breder åkrarna ut sig som ett vidsträckt dansgolv.  
I bebyggelsen framträder några större gårdar med boningshus uppförda omkring sekelskiftet 
1900. Mangårdsbyggnaden på bilden är byggd 1914.   

Överstatorpsområdet 

Område som främst definieras av det öppna landskapet i sydsluttningen ned mot Sankt 

Sigfridsån. Åkrarna omges av halvöppna backar med lövträd. Nere vid ån planar marken ut 

till ett vidöppet, flackt parti med tidigare våtängar som odlats upp från slutet av 1800-talet. 

Idag upptas en stor del av denna yta av en nyligen anlagd sjö, ”Björnsjön”. Stenmurar 

förekommer sparsamt. Några större gårdar finns och mangårdsbyggnaderna präglas främst 

av 1900-talets första decennier. Inom karaktärsområdet finns även en hel del sekundär-

bebyggelse. Den ligger delvis utmed den slingrande vägen i Överstatorps by, men främst i 

de norra delarna av området där den kan sättas i samband med de smårörelser (bl.a. 

smedja, kvarn och sågverk) som funnits vid Skabrovägen. Nybro reningsverk ligger i 

området.   

 

  

           
Mangårdsbyggnaden i Överstatorp skall ha uppförts redan 1856, men präglas idag en större 
renovering som gjordes år 1937. En vid skiftet utflyttad gård i Överstatorp, sedd från bykärnan. 
Mot norr avslutas de öppna odlingsjordarna av ett lövskogsdominerat skogsbryn.    
 

Börsrydsområdet 

Flackt, småbrutet odlingslandskap där de inte så små, men mycket oregelbundna åkrarna 

bryts upp av lövträdsbevuxna backar till en landskapsmosaik med ständigt växlande vyer. 

Många stenmurar och stenupplag i åkerrenarna vittnar om steniga marker. Området ligger i 

anslutning till den äldre Kalmarvägen, samt till historisk viktiga vägar norr- och söderut. Väg 

25 bildar idag en barriär mot norr. Tidigare har området varit tydligare kopplat till trakten 

norr om vägen. Mangårdsbyggnaderna är uppförda under 1900-talets första decennier. 

Ekonomibyggnader av varierande ålder, men bildar ibland mer slutna gårdsbilder än i de 

övriga karaktärsområdena. Redan under 1800-talet bildades en koncentration av 

sekundärbebyggelse utmed Kalmarvägen strax väster om Börsryds by. Denna bebyggelse 

har sedan förtätats under 1900-talet och några av husen ligger inom karaktärsområdet.  

   

    
Utblick från Simontorps by, där vägarna kantas av bastanta stenmurar. En av gårdarna i 
Simontorp, med mangårdsbyggnad uppförd på 1920-talet. 
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KRING KYRKAN 

 

 
 

 

 Brorsrydsbäckens dalgång 
Dalgången kring Brorsrydsbäcken är ett av de tydligaste landskapsrummen i Sankt 

Sigfridsområdet. Bäcken rinner upp i en källa vid åsen och löper rakt norrut fram till 

kyrkan och Sankt Sigfridsån. Kring bäcken breder ett av traktens största sammanhängande 

åkerområden ut sig, svagt sluttande mot bäckdraget och omgivet skogsbryn. Från 

kyrkbacken har man en långsträckt utsikt över dalen. Vägen löper i den östra dalkanten. 

Där ligger det mesta av bebyggelsen som främst består av gårdar, men även av några 

senare avstyckade ”småställen” och villatomter.  

 

Åkrarna är stora och väl rensade på sten. Stenmurar förekommer, men inte i någon 

iögonfallande omfattning och oftast bara som kortare avgränsningar kring bostadstomter 

eller liknande. Staket, ibland med huggna stenstolpar, är minst lika vanliga som 

avgränsning kring tomterna.  

 

I denna rika odlingstrakt dominerar relativt stora gårdar. Mangårdsbyggnaderna 

orienterar sig mot vägen. De tronar oftast ganska fritt på sina stora tomter, frånsett 

matkällare och någon mindre bod. Mer sällan har de även sällskap av en enstaka 

bostadsflygel. Boningshusen är normalt av den symmetriska 1 ½-planstyp med centralt 

placerad frontespis (uppstickande mittparti), som började uppföras redan på 1870-talet 

och sedan behöll sin popularitet in på 1930-talet. Många av dem är uppförda under 

storhetsperioden kring sekelskiftet 1900. Några är faluröda, men flera målade eller 

reveterade (putsade) i ljusa färger.  

 

Ladugårdsplanerna ligger vanligen på samma sida av vägen, vid sidan om eller strax 

bakom mangårdsbyggnaderna. Ekonomibyggnaderna är ofta uppförda omkring 1900-

talets mitt med resliga ladugårdar som har en murad, putsad del i bottenvåningen för 

djuren.  

 

Sekundärbebyggelsen, som främst finns i anslutning till sockencentrum, behandlas i ett 

särskilt avsnitt nedan.  

 

 

Nästa sida: Exempel på byggnader i karaktärsområdet ”Brorsrydsbäckens dalgång”.  

 

Ovan: Dalgången kring Brorsrydsbäcken är bördig, 

uppodlad och öppen. En av gårdarna i Kulla ses till 

vänster i bild. Den lilla bilden till vänster är ett utsnitt ur 

en karta från 1694. Som framgår föreställer den 

”Cumblamars Cappel” som låg på en av ängarna i 

dalgången. 
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Mangårdsbyggnad i Kulla (sockencentrum).  Mangårdsbyggnad i Kulla, uppförd 1876. Gård i Kyrkeryd, uppförd 1888. 

 
Mangårdsbyggnad i Kulla, uppförd 1937. 
 

    
Ladugård till ovanstående gård. 
 

Ladugård till ovanstående gård. 
 

Ekonomibyggnader till ovanstående gård. 
 

Mangårdsbyggnad i Kyrkeryd, uppförd 1934. 
 

    
Mangårdsbyggnad i Kulla, uppförd 1918.  
 

Mangårdsbyggnad i Brorsryd, uppförd 1891.  Villa i Källebäck, ca 1970-tal.  Villor i Kulla, 2000-tal och1970-tal. 
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 Smågårdsområdet 
Den östra delen av Sankt Sigfridsområdet har en alldeles egen, och mer ålderdomlig, 

karaktär i förhålande till de övriga delområdena. Här finns inte några vidsträckta 

sammanhängande åkrar. Odlingslandskapet ger som helhet ett mer splittrat intryck med 

små och oregelbundna åkrar, idag främst insådda med vall eller delvis igenväxta. Det är 

gott om steniga låga backar, stenmurar och trädridåer.  

 

Närheten till Sankt Sigfridsån uppfattas indirekt genom att området är låglänt och flackt, 

men flackheten gör det svårt att blicka ut över ån. På den södra sidan finns omfattande 

mader som ännu hålls öppna. Av mängden jordfasta stenar att döma har en stor del av 

dem aldrig odlats upp. I ängarna står enbuskar och enstaka ekar. På områdets kullar finns 

större ekbestånd.  

 

På vardera sidan om ån slingrar vägar fram. Utmed den södra vägen, som sannolikt är den 

är den förbindelseled mellan Gräsmo och Sankt Sigfrid som ses redan på de äldsta 

kartorna, utgör Stora Mölebo gård den enda bebyggelsen. Utmed den norra vägen radar 

gårdarna istället upp sig som på ett pärlband, med endast ett par hundra meter emellan 

grannarna.  

 

Områdets gårdsbyggnader är genomgående förhållandevis små. I stort sett alla 

byggnader, boningshus som ekonomibyggnader, är rödfärgade. Många av 

mangårdsbyggnaderna är av traditionell enkelstuge- eller parstugetyp i två våningar.  De 

ger intryck av att vara uppförda under 1800-talets första hälft, men några av dem skall 

vara uppförda redan på 1700-talet. Ladugårdarna är inte sällan helt i trä och från det sena 

1800-talet eller tidiga 1900-talet. 

 

Sekundärbebyggelsen är sparsam, men på ett par platser ligger enstaka villor, troligen 

uppförda av nya eller pensionerade generationer bland i områdets lantbrukarfamiljer. I 

området ligger även 1905 års prästgård. Närmast sockencentrum finns ett par småstugor 

som uppförts under 1800-talet och senare förstorats i omgångar genom diverse 

tillbyggnader. 

 

 
Nästa sida: Exempel på byggnader i karaktärsområdet ”Smågårdsområdet”. 
 

 

 
 
 
Ovan: Smågårdsområdet är flackt, 
ganska stenigt och idag delvis 
igenvuxet. Här ses ett par av de 
många hus som kantar den 
slingrande vägen genom området. 
Lilla bilden tillvänster: På Stora 
Mölebo finns fina mader som hålls 
öppna med betande djur. 
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Mangårdsbyggnad i Bosgård uppförd cirka 
1840. Stenmuren och de hamlade träden 
förstärker den ålderdomliga bilden.  

Mangårdsbyggnad i Gräne, uppförd ca 1775. Mangårdsbyggnaden (f.d. fattiggården) i 
Stora Mölebo, skall ursprungligen ha uppförts 
redan vid mitten av 1700-talet. 
 

Gård i Bosgård som speglar stildrag från 
omkring 1920-talet, men som troligen är 
betydligt äldre i grunden. 

    
Ekonomibyggnader till ovanstående. 
 

Ekonomibyggnader till ovanstående. 
 

Ladugård till ovanstående. 
 

Mangårdsbyggnad i Gräne, uppförd 1928. 

    
Lönebostället (gamla prästgården) i Gräne, 
uppförd ca 1850. 
 

Nya prästgården i Gräne, uppförd 1905. Mangårdsbyggnad i Bosgård, uppförd ca 
1850. 

Mangårdsbyggnad i Bosgård, uppförd ca 
1860. 
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 Sockencentrum 
Då den nya kyrkan uppförts i Sankt Sigfrid 1887 tronade den inledningsvis ganska ensam uppe 

på kullen. Ett stenkast österut, tvärs över vägen låg en gård som flyttat ut från Kulla by vid 

mitten av 1800-talet. Generalstabens karta från 1870 visar dessutom ett par mindre 

byggnader väster om denna gård som väl möjligen kan ha varit enklare stugor. Kring det rivna 

kapellet/begravningsplatsen stod två byggnader: fattighus och skolan, den senare uppförd 

1855. Sankt Sigfrid var en friliggande kyrka i ett bondgårdslandskap.  

 

Men från 1890-talet och ett par decennier framöver styckades många tomter av utmed 

vägarna kring kyrkan. Där lät hantverkare, diversearbetare, åkare m.fl. uppföra sina bostäder, 

i vilka de i förekommande fall även drev sina verksamheter. Dessutom uppfördes flera 

offentliga eller halvoffentliga byggnader i anslutning till kyrkan, så att ett tydligare 

sockencentrum uppstod: en speceri- och diversehandel, en nykterhetsloge och ett mejeri (se 

foton nedan). En ny skola uppfördes vid begravningsplatsen. Denna expansiva period 

resulterade även i en ny prästgård i Gräne och i att Sankt Sigfrids kommun år 1909 inköpte 

Mölebo gård. Den inrättades som fattiggård som fick ersätta det gamla fattighuset.   

 

Ortens tillblivelse i det tidiga 1900-talet kan ännu anas, men de flesta byggnader som är 

uppförda innan 1950 har idag renoverats kraftigt, byggts om och ut. Miljön är historiskt 

svåravläst och brokig. Långt utkragande takfötter med ”tassar” och grunder av huggen granit 

avslöjar de byggnader som uppförts under det tidiga 1900-talet.  

 

Till brokigheten bidrar också att någon, eller några få, byggnader adderats till miljön i stort 

sett varje decennium sedan den första utbyggnadsperioden. Dagens bebyggelse uppvisar en 

mycket stor tidsmässig spridning. Förutom den tidigaste perioden, finns även en viss övervikt 

av byggnader uppförda omkring 1940-talet, delvis på grund av att socknen då uppförde en ny 

prästgård och ett par lärarbostäder.  Samhället har tätnat successivt och långsamt och har 

ännu en mycket blygsam omfattning. Byggnaderna ligger utmed de gamla vägarna med 

ryggen fri mot de lantliga omgivningarna.   

 

 

 
Nästa sida, de två översta raderna: offentliga/halvoffentliga byggnader i Sankt Sigfrid. 
Nästa sida, nedersta raden: Välbevarade byggnader från skilda epoker i sockencentrum. 

 

 
 
 
Ovan: Sankt Sigfrids sockencentrum 
med f.d. mejeri, kyrka och f.d. affär. 
Längst t.h. i bild skymtar en helt 
nyuppförd villa. Lilla bilden till vänster 
föreställer Sofiero, ett av de 
”småställen” som uppfördes redan vid 
mitten av 1800-talet i närheten av 
områdets centrum. 
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”Klockaregården” uppförd som Kyrkeryds 
skola år 1899. Skolan lades ned 1965, varvid 
byggnaden ändrades till församlingshem1968. 

S:t Sigfrids andelsmejeri uppfördes 1914 och 
lades ned 1948. Byggnaden är idag bostad. 

Då lanthandeln på fastigheten Björkelund 
brann ned (A Ohlssons affär) ersattes den år 
1941 av denna (N E Kindbergs affär). 

S:t Sigfrids kyrka, invigd 1888, byggdes i 
kvaderhuggen granit hämtad från Krukebo. 

    
Nya prästgården var prästbostad från 
uppförandet 1952 fram till 1961.   

Lärarbostad till Kyrkeryds skola, uppförd 
1949-1950. Byggnaden är under 
omgestaltning 2014. (Jämför foto s. 19.) 

Lärarbostad till Kyrkeryds skola, uppförd 
1949-1950. Byggnaden har omgestaltats. 
(Jämför foto s. 19.) 

”Byahuset”. Byggt cirka 1910 som nykterhets-
loge. 1921-1967 församlingshem, därefter 
bordtennislokal. Ombyggt 2007 till 
aktivitetshus.  

    
Stensberg, byggt 1908.  Bostadshuset uppfördes av Bertil Karlsson år 

1938. Karlsson drev ett lastbilsåkeri och även 
lastbilsgaraget finns kvar på tomten. 

Ekelund, boningshus uppfört 1954. Villa uppförd cirka 1975.  
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TRE VIKTIGA VÄRDEN 

I avsnittet ”Detta är Sankt Sigfrid!” nämns tre punkter som är kännetecknande för Sankt 

Sigfridsområdets karaktär och identitet. När området utvecklas och förändras kan man ha 

dem i åtanke, som ett slags övergripande vägledning, för att undvika att Sankt 

Sigfridsområdet förlorar sin personlighet, sin ”själ”.  

 

 
Kyrkan och sockencentrum 
Landsbygdskyrkor är i stort sett alltid viktiga byggnader – på grund av sin ålder, sin centrala 

funktion i lokalsamhället och som landmärken i landskapet. I Sankt Sigfrid är kyrkan 

emellertid särskilt viktig, eftersom den representerar kärnan av ortens historiska identitet. 

När man planerar och bygger i Sankt Sigfrid bör kyrkan, kyrkotomten  

och begravningsplatsen få fortsätta att vara tydliga, i relation till den övriga 

bebyggelsestrukturen, eller till och med framhävas ytterligare. Samtidigt bör man fortsatt, 

både fysiskt och funktionellt, uppleva sockencentrum som traktens självklara nav.   

 

Att tänka på:  

 Vyerna mot och utblickarna från kyrkan är viktiga. Brorsrydsbäckens öppna 

dalgång, som breder ut sig söder om kyrkan och begravningsplatsen, är ett centralt 

landskapsrum som är känslig för tillkommande bebyggelse. 

 Relationen mellan kapell-/begravningsplatsen och kyrkan är ett värde. Den visuella 

öppenheten i området kring och mellan dessa bör värnas.  

 Upplevelsen av begravningsplatsen som platsen för kapellet på Sigfrids äng är 

ytterligare ett skäl till att värna öppenheten kring begravningsplatsen. 

 Sockencentrum är viktigt som områdets offentliga centrum. Publika funktioner, 

affärsfastigheter mm kan med fördel lokaliseras dit. 

 Sockencentrum har områdets tätaste bebyggelsestruktur. Sockencentrum kan 

gärna kompletteras med ytterligare bebyggelse, men med hänsyn till vad som 

sagts ovan bör förtätningen främst ske österut från kyrkan. 
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Vägarna och ån 
Sankt Sigfridsområdets vägnät är speciellt eftersom det så tydligt följer landskapets 

topografiska huvudlinjer, inte minst Sankt Sigfridsån. Flera av de historiska huvudvägarna 

har dessutom en ålderdomligt oregelbunden och slingrande dragning. Vägarna är en tydlig 

hälsning från historien och troligen det äldsta kulturhistoriska spår som finns bevarat i 

trakten. När området förändras bör de äldre huvudvägarna få behålla sin dignitet, men 

också sin oregelbundna karaktär.  

 

Att tänka på:  

 De historiska huvudvägarna (lila på kartan) som följer landskapet storformer har 

en mycket lång historisk kontinuitet.  Dessa vägar bör fortsatt uppfattas som 

områdets huvudvägar.  

 De historiska huvudvägarna har, undantaget vägen på åsen/Tvärskogsvägen, en 

slingrande dragning som visar deras höga ålder och bidrar till känslan av lantligt 

lugn. Vägarna bör fortsatt ha denna karaktär och därför inte rätas eller breddas i 

någon större omfattning. Det är viktigt att stenmurar utmed vägarna bevaras.    

 Sankt Sigfridsån är en betydelsefull historisk livsnerv och en ryggrad i områdets 

fysiska struktur. Ån (dess vatten, lopp och riktning) kan gärna framhävas och 

tillgängliggöras. 

 

 

 

 

 

 

Karta som schematiskt visar några viktiga drag i Sankt Sigfridsområdets kulturlandskap. 

Områdets historiska huvudvägar (lila) och Sankt Sigfridsån (ljusblå) markeras särskilt eftersom de 

är viktiga element. De rödskraffrerade områdena är de öppna landskapsrum som är särskilt 

betydelsefulla att värna. Röda, dubbelriktade pilar markerar att landskapsrummen ger ständiga 

vyer (inte bara i pilarnas riktning) som visuellt knyter samman olika delar av området. De lila 

pilarna indikerar viktiga utblickar över landskapsrummen då man rör sig på områdets 

huvudvägar. De svarta pilarna är särskilda siktlinjer som bör värnas.  

 

 Lantlig enkelhet 
Lantligheten är ett centralt värde i Sankt Sigfridsområdet. Det småskaliga 

jordbrukslandskapet, med öppna marker och betande djur, är områdets största tillgång. 

Landskapet visar i sina huvuddrag på en månghundraårig kontinuitet. Den som bosätter sig i 

Sankt Sigfrid vill sannolikt ha nära till det brukade landskapet, både rumsligt och visuellt. 

Stora, sammanhängande grupper av hus motverkar detta och riskerar också att störa den 

luftiga landskapsbilden. Sankt Sigfrid bör byggas ut varsamt, med mindre kompletteringar 

på väl valda platser.  

 

Att tänka på:  

 De öppna åkrarna och betesmarkerna med sina djur är en tillgång. Förändringar 

bör ske med stor lyhördhet för de jordbruksföretag, stora som små, som finns i 

eller vill etablera sig i Sankt Sigfrid.  

 Områdets gårdar med sina äldre ekonomibyggnader signalerar områdets historia 

och utgör ett viktigt karaktärsskapande inslag. De bör inte otydliggöras av 

tillkommande bebyggelse och kan behöva ett respektavstånd för att uppfattas 

tydligt från områdets vägar. 

 För att bevara den lantliga karaktären bör bebyggelsen inte bli för tät utmed de 

historiska huvudvägarna (med undantag för områden som i nästföljande punkt). 

Nya sammanhängande husgrupper bör hellre lokaliseras till mindre vägar som 

viker av från huvudvägarna. Alternativt i skogsområdena utanför 

karaktärsområdena vilka generellt sett är tåligare ur kulturmiljöperspektiv. 

 Nytillkommande bebyggelse kan dock med fördel förläggas till sådana områden 

som redan idag präglas av s.k. sekundärbebyggelse: sockencentrum, utmed 

Tvärskogsvägen, området norr om Skabro och i området väster om Börsryd.  

 Nytillkommande bostadsbebyggelse bör utgöras av fristående småhus i 1-2 

våningar. Radhus har ett stadsmässigt uttryck som inte passar i miljön.   

 Nytillkommande bostadsbebyggelse kan gärna placeras på ett traditionellt och 

okonstlat sätt i förhållande till existerande vägar: huskroppen utmed vägen, men 

placerad ett gott stycke in på tomten (minst 15 m, gärna mer) och med enskild 

infart från vägen. 

 Nya byggnader bör utformas med hänsyn till omgivningarnas befintliga 

bebyggelse. De beskrivningar återfinns under respektive karaktärsområde ovan, 

kan tjäna som vägledning och inspiration.   

 



  

36 
 

VÄRDEN I OMRÅDETS OLIKA DELAR 

Smågårdsområdet 
Smågårdsområdet kännetecknas av ålderdomlig småskalighet i såväl bebyggelse som 

landskap. Den överlag traditionella bebyggelsen i området ställer särskilda krav på att 

nytillkommande byggnader anpassas i sin utformning.  

 

Att tänka på: 

 Det sammanhängande f.d. madområdet österut från Stora Mölebo gård utgör ett 

centralt landskapsrum som är känslig för tillkommande bebyggelse. 

 Viktiga utblickar över det öppna landskapsrummet ges från den öst-västliga 

huvudvägen på den södra sidan av ån. Eventuellt tillkommande bebyggelse bör här 

placeras på vägens södra sida.  

 Områdets småskalighet ges av de många stenbackar, stenmurar, trädridåer m.m. 

som finns där. Bebyggelsens lokalisering bör anpassas så att dessa 

landskapselement bevaras.  

 Nytillkommande bebyggelse bör vara småskalig och i falurödfärgat trä.  

 

 

Brorsrydsbäckens dalgång 
Karaktärsområde Brordsrydsbäckens dalgång omfattar Sankt Sigfridsområdets centrum med 

kyrkan, kapell-/begravningsplatsen och sockencentrum, varför området berörs av vad som 

sagts ovan.   

 

Att tänka på: 

 Brorsrydsbäckens öppna dalgång utgör ett centralt landskapsrum som är känsligt 

för tillkommande bebyggelse. 

 Det öppna landskapsrummet ger viktiga utblickar från de huvudvägar som går 

genom området. Eventuellt tillkommande bebyggelse utmed den nord-sydliga 

huvudvägen bör placeras på vägens östra sida.  

 Siktlinjerna mot och från kyrkan är viktiga och bör inte störas. 

 Nytillkommande bostadsbebyggelse kan med fördel lokaliseras österut från 

sockencentrum samt till den mindre vägen västerut från Kulla där 

sekundärbebyggelse redan finns.   

 Åsenområdet 
Åsenområdets centrala delar utgör den södra delen av ett öppet och kulturpräglat 

landskapsrum som sträcker sig tvärs över Sankt Sigfrisåns dalgång.  

 

Att tänka på: 

 Det högt belägna och öppna området kring Gårdsryd som ger utblickar över ån 

mot Överstatorp är känsligt för tillkommande bebyggelse. 

 Det öppna landskapsrummet ger viktiga utblickar från Tvärskogsvägen. 

 Siktlinjer mot den välhävdade fornlämningsmiljön, från Tvärskogsvägen och från 

gårdarna, bör inte störas.  

 Vegetationen kring ån kan gärna begränsas i höjd för att förstärka kontakten 

mellan den norra och den södra sidan av landskapsrummet. (Vegetationen är dock 

positiv i sig som rumslig markör av vattendraget, samt troligen även biologiskt.) 

 Nytillkommande bostadsbebyggelse kan med fördel lokaliseras till de befintliga 

koncentrationerna av sekundärbebyggelse i den sydligaste delen av området och 

utmed Tvärskogsvägen. Dock ej så att utblickarna mot det centrala 

landskapsrummet störs.  

 

 

Överstatorpsområdet 
Överstatorpsområdets centrala delar utgör den norra delen av öppet och kulturpräglat 

landskapsrum som sträcker sig tvärs över Sankt Sigfridsåns dalgång.  

 

Att tänka på: 

 De öppna, centrala delarna av området är känsliga för tillkommande bebyggelse. 

 Den öppna sydsluttningen ger utblickar över ån mot Gårdsryd från huvudvägen 

genom byn.  

 Vegetationen kring ån kan gärna begränsas i höjd för att förstärka kontakten 

mellan den norra och den södra sidan av landskapsrummet. (Vegetationen är dock 

positiv i sig som rumslig markör av vattendraget, samt troligen även biologiskt.) 

 Nytillkommande bostadsbebyggelse kan med fördel lokaliseras till den befintliga 

koncentrationen av sekundärbebyggelse utmed gamla Kalmarvägen väster om 

Börsryd.  
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 Börsrydsområdet 

Börsrydsområdet har ett småbrutet landskap som är relativt tåligt för tillkommande 

bebyggelse, men områdets gårdar bör ges ett omgivande respektavstånd gentemot 

sammanhållen nybyggnation.    

 

Att tänka på: 

 Vid infarten från väg 25 ges en lång utblick över områdets åkrar. Denna siktlinje 

bör inte skymmas eller störas.  

 Området karaktäriseras bl.a. av sina många stengärdsgårdar. Stenmurar i området 

bör bevaras och inte otydliggöras.  

 Nytillkommande bostadsbebyggelse kan med fördel lokaliseras till den befintliga 

koncentrationen av sekundärbebyggelse utmed gamla Kalmarvägen väster om 

Börsryd (mot Smedstorp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan t.v: Utblick över Sankt Sigfridsån från Överstatorp mot Gårdsryd.  

Nedan t.v: Några av de Sigfridsbor som tar hand om områdets kulturarv, här utanför det tidigare 

förfallna men nu förtjänstfull restaurerade sågverket i Gårdsryd. 
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Kartor 

Generalstabskartan 1870-1871: blad Kalmar, Lessebo  

Ekonomiska kartan 1941-1942: blad 4G7c, 4G6c 

Ekonomiska kartan, 1976: blad 4G7c, 4G6c 

Historiska kartor, S:t Sigfrids sn + Gårdsryd, Mortorps sn: 

By 

 

 

Geom avm Stor Laga Akt nr 

Bläsemåla    1852 G89-2:1 

Bosgård       1799 1841 G89-3:1, G89-3:2 

Brod            1694 (X)   G89-4:1 

Brorsryd, en gård 1694 (O)   G89-15:1 

Grindemåla    Ingen 

Gränö      1842 G89-10:1 

Gårdsryd       1856 G89-11:1 

Krukebo        Ingen 

Kulla        1694 (O) 1811 1842 G89-15:1, G89-15:3, G89-15:4 

Kyrkeryd, en gård   (1868, ej laga) 08-sfd-549 

Källebäck     1694 (O) 1793  G89-15:1, G89-17:2 

Stora Mölebo   1694 (X)   G89-4:1 

Lilla Mölebo       1843 G89-18:1 

Överstatorp       1785 1849 G89-20:2, G89-20:3 

 

Historiska kartor, Madesjö sn: 

By 

 

Geom avm Stor Laga Akt nr 

Börsryd   1833 G62-16:1 

Kortemåla    Ingen 

Simontorp 1703  1852 G62-86:1, 08-mad-225 

Tostetorp    Ingen 

 

 

Muntlig information 

Harald och Sol-Britt Karlsson, Sankt Sigfrid.  

Börje Gustavsson, Fjälebo. 
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