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Inledning 
 
Blekinge museum har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun 
genomfört en översiktlig kulturlandskapsutredning inom fastigheten Torhamn 9:2 m fl. 
Utredningen var föranledd av upprättande av ny detaljplan för området. Arbetet har innefattat 
genomgång av tillgängligt arkiv- och kartmaterial samt en översiktlig fältrekognoscering. För 
utredningen svarar 1:e antikvarie Thomas Persson. 
 
 
Området 
 
Planområdet omfattar ca 12 000 m2. Topografin är flack och området ligger endast ca 2-5 m 
över nuvarande medelvattenyta. Den centrala och östra delen består av igenvuxen tidigare 
åker- och betesmark. Enbostadsbebyggelse från i huvudsak 1900-talets andra hälft finns längs 
de begränsande vägarna i NO, Ö, S och SV. 
 
 

        
 

Äldre enbostadsbebyggelse i 
områdets södra resp norra del
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Planområdet 
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Markhistorik 
 
Förhistorisk tid 
Terrängen inom planområdet är flack och till stor del låglänt och har därmed kraftigt 
påverkats av de fluktuerande strandlinjerna under förhistorisk tid. Endast i öster ligger 
marknivån strax över 5 m ö h. Vid den genomförda fältrekognosceringen kunde inga synliga 
fornlämningar påvisas. Inga kända arkeologiska fynd har gjorts inom området. Med hänsyn 
till de topografiska förutsättningarna bör dock förhistorisk bosättning ha funnits åtminstone 
inom den flacka höjdsträckningen söder om kyrkan. Även de angränsande strandpartier väster 
därom kan därmed förutsättas ha utnyttjats för olika verksamheter. 
 
 
Historisk tid 
Bebyggelseenheten Torhamn, Torröm, kan tidigast beläggas till 1400-talet men är av allt att 
döma betydligt äldre. Föregångaren till den nuvarande kyrkan torde nämligen ha uppförts 
redan omkring 1200 och en bebyggelse bör ha funnits i dess omedelbara närhet. Från 1624 
finns närmare uppgifter om byn Torrum, som då omfattar sju gårdar, varav en är öde. På en 
karta från 1680-talet är bytomten angiven söder om kyrkan. Samma läge återfinns på den 
detaljerade storskifteskartan från 1799. En av byns gårdar ligger inom det nu aktuella 
planområdet. I anslutning till gården finns några åkerlyckor samt ängsmark. Vid laga skiftet 
1846 har ytterligare en gård tillkommit inom planområdet. Den odlade arealen har ökat något 
på bekostnad av ängsmarken. Ännu omkring 1920 ligger de båda gårdarna kvar och nu har 
också åkern ökat i omfattning. Längs vägen i norr har bostadsbebyggelse vuxit fram. På den 
ekonomiska kartan från 1970-talets första år redovisas den ännu befintliga 
bostadsbebyggelsen längs planområdets norra, östra och södra del. Av gårdsbebyggelsen i 
öster återstår endast en större ekonomibyggnad. Odlad mark finns i den östra och mellersta 
delen av planområdet. 
 
 
Resultat och rekommendationer 
 
Planområdets östra del har i historisk tid utgjort en del av Torhamns bytomt, vilken torde ha 
medeltida ursprung, Inom och i anslutning till bytomten kan lämningar efter bosättning och 
annan aktivitet förväntas framkomma vid en exploatering. Förhållandena inom övriga delar 
avområdet är svårbedömda pga. den flacka topografin men lämningar från såväl förhistorisk 
som historisk tid kan inte uteslutas. Med anledning härav anser länsmuseet att en arkeologisk 
utredning bör genomföras inför den fortsatta planprocessen. Länsstyrelsen lämnar närmare 
anvisningar. 
 
Den befintliga bebyggelsen har i huvudsak tillkommit under 1900-talets andra hälft. Några 
äldre bostadshus finns i södra resp. nordöstra delen av planområdet. Byggnaderna är 
karakteristiska exponenter för sin tid. För ett par fastigheter kan en q-märkning övervägas, se 
foton. 
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Kartbilaga 1: Petter Geddas karta över Blekinge 1684, utsnitt
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Kartbilaga 2: Torhamn nr 1-12 Storskifte på inägor 1799, utsnitt
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Kartbilaga 3: Torhamn nr 1-12 Laga skifte på inägor 1846, utsnitt 

Kartbilaga 4: Häradsekonomiska kartan ca 1920, utsnitt 
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Kartbilaga 5: Ekonomiska kartan 1972, utsnitt 


