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Karta över Kalmar län med platsen markerad.
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Inledning

Uppdragets bakgrund
Karpatorpet ligger idag inom Nybros friluftsom-
råde Svartbäcksmåla. Platsen för torpet har en 
lång historia. En bebyggelse har funnits här sedan 
slutet av 1600-talet då torpet blev byns båtsmans-
rusthåll. 

Torpet ägs idag av Nybro kommun. År 1992 
upptäckte man att båda bostadshusen i miljön 
är angripna av hussvamp. Karpatorpet har upp-
märksammats i flera olika kulturhistoriska sam-
manhang och utredningar. Nybro kommuns 
samhällsbyggnadsnämnd har nu kommit fram 

till att man inte kan bevara torpmiljöns byggna-
der. Kommunens plan är därför att riva dessa. 
Inför en rivningsansökan har Kalmar läns muse-
um fått i uppdrag att genomföra en antikvarisk 
förundersökning och dokumentation av byggna-
derna. 

Områdesbeskrivning och karta
Karpatorpet ligger vid Svartbäcken som är ett bi-
flöde till S:t Sigfridsån. Platsen ligger mitt i Svart-
bäcksmåla friluftsområde, nära slalombacke och 
med löparspår utanför tomten. Det är ett kuperat 
skogsområde där Högsta kustlinjen en gång gick. 
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Karta över Svartbäcksmålaområdet med Karpatorpet.
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I området finns därför flera spår efter istiden som 
format landskapet. Eftersom Svartbäcksmåla idag 
används som friluftsområde är området rikt på 
stigar och många nybrobor rör sig gärna i omgiv-
ningarna.

Förutom friluftsanläggningens olika verksam-
heter finns i området ett antal mindre torp. Alla 
dessa låg ursprungligen under byn Pukeberg. När 
glasbruket grundades var byns marker en del av 
verksamheten och torpen kom att hyras ut till 
brukets anställda. 

Aktuell skyddsstatus
Karpatorpets långa historia har uppmärksam-
mats vid flera tillfällen. Åren 2010–2011 genom-
förde Kalmar läns museum på uppdrag av Nybro 
kommun en inventering av kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse i Nybro stad. Bebyggelsen dela-

des upp i olika stadsdelar varav Svartbäcksmåla 
var en. I rapporten pekas ett antal byggnader eller 
delar av bebyggelse ut som särskilt värdefulla eller 
värdefulla. Karpatorpet i Svartbäcksmåla pekas i 
denna inventering ut som en särskilt värdefull 
byggnad (högsta klass) med hänvisning till Plan- 
och bygglagen 8 kap 13,14 §. Man lyfte där fram 
äkthetsvärde, samhällshistoriskt värde och miljö-
skapande värde.

År 2018 inleddes arbetet med att uppdatera Nybro 
kommuns kulturmiljöprogram som första gång-
en sammanställdes 1988. Svartbäcksmåla blev ett 
av de nya huvudområden som tagits in i kultur-
miljöprogrammet. Området kring Karpatorpet 
och torpet Målen utgör en del av Svartbäcksmålas 
kärnområde som bedöms som de kulturhistoriskt 
viktigaste delarna av området. 

Karta över byggnader vid Karpatorpet.
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Historik

Kring Nybro breder en skogsbygd ut sig. Bebyg-
gelsen är utspridd i landskapet och den odlings-
bara marken begränsad. Området är fattigt på 
fornlämningar från förhistorisk tid och få av by-
arna har skriftliga belägg som är äldre än tidigt 
1500-tal. Allt visar på att Nybro var en bygd med 
sämre förutsättningar för människor under för-
historisk tid och medeltid. Det gäller inte minst 
området söder om Nybro kring Svartbäcksmåla. 
Här gick Högsta kustlinjen då inlandsisen börja-
de smälta bort för 18 000 år sedan. Den smältan-
de isen lämnade efter sig en stor mängd stenblock 
och en stenbunden morän, svår att bruka. 

Inte förrän i mitten av 1500-talet verkar Svart-
bäcksmåla ha haft en bofast befolkning. Den för-
ste kände svartbäcksmålabon var Olof Biodlare 
som bodde här 1568. På 1600-talet finns Svart-
bäcksmåla upptaget i kronans jordeböcker som 
ett kronotorp. Idag finns inga byggnader kvar 
på den platsen. Den äldsta bebyggelsen som idag 
finns i området utgörs av torpet Målen 1:1 och 
båtsmansrusthållet Karpatorpet. 

Gårdarna i Svartbäcksmåla var små men trots det 
etablerades även här som i de flesta andra byar i 
Nybro kommun och Madesjö socken i slutet av 
1600-talet ett båtsmansrusthåll. Efter det Skånska 
kriget 1675–1679 genomförde Karl XI en omfat-
tande omstrukturering av det svenska militärvä-
sendet. Stormakten Sverige hade ont om kontanta 
medel. Landets bondebefolkning betalade ofta sina 
skatter i smör, spannmål eller andra naturapro-
dukter. Redan under 1500-talet hade man börjat att 
bygga upp system för att avlöna statligt anställda 
med jord och naturaprodukter. Nu gick man ännu 
längre och skapade ett system där bönderna istället 

för skatt skulle ansvara för att försörja de soldater 
som armén behövde. Kronans egen jord blev till 
boställen för högre militärer, kyrkans folk och ci-
vila tjänstemän. Alla delar av armén förändrades. 
Flottan som dittills hade haft sin bas i Stockholm 
flyttades till den nya flottbasen i Karlskrona. Då 
behövde båtsmännen finnas närmare till hands. 
Därför inrättades i Blekinge och södra Kalmar län 
ett båtsmansrusthåll där byarnas gårdar gick sam-
man för att hålla en eller flera båtsmän, beroende 
på byarnas storlek. Båtsmannen och hans familj 
fick ett torp med jord att bruka som lön för sin 
tjänst och böndernas upplåtelse av hus och mark 
blev en del av deras årliga skatt. 

Systemet sjösattes 1680 men det tog några år inn-
an det fungerade. När den förste båtsmannen flyt-
tade in i båtsmansrusthållet i Svartbäcksmåla är 
inte känt men den förste som är känd till namnet 
hette Pär Carpus och bodde här 1740. En karpus 
är en typ av mössa med flikar som kan vikas ner 
för att skydda öron och nacke. Den var standard-
utrustning för karolinerna och ofta pälsfodrad. 
Carpus kom att bli namnet för båtsmansrusthål-
let och det kallades därför för Karpatorpet. 

Alla indelta torp skulle egentligen synas med 
jämna mellanrum så att de höll den standard som 
kunde anses var så att de motsvarade soldatens 
lön. För officersboställena genomfördes sådana 
syner regelbundet men för torpen kunde det bli 
lite si och så. Det gäller också för nr 264 Svart-
bäcksmåla, alltså Karpatorpet. I Krigsarkivet, 
där kopior av protokollen från synerna ska för-
varas, finns idag bara en kort notis från en stör-
re insats för båtsmansrusthållen som genomför-
des 1784–1785. Enligt protokollet var då nr 264 
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båtsmansrusthåll för Svartbäcksmåla och grann-
byn Blägdagärde. Rusthållare var Pär Carlsson i 
Blägdagärde och Olof Jonsson i Svartbäcksmåla. 
Båtsmans namnet var Karp. Enligt beskrivningen 
fanns en stuga som var 8 alnar i fyrkant, det vill 
säga 4,72X4,72 meter. Stugan var indelad i förstu-
ga och kammare och huset bedömdes som odug-
ligt. På torpet fanns också logelada och fähus som 
båda också bedömdes som odugliga. Vid tiden 
då synen genomfördes hade båtsmannen Håkan 
Nilsson Karp, som innehaft torpet sedan 1749, 
lämnat och båtsmannen Jonas Karp tillträtt. Han 
gifte sig 1784 med Cajsa Birgersdotter. 

Hembygdsforskaren Folke Pettersson som var 
verksam i Nybro under 1900-talet har utrett 
ägoskiftena och båtsmansbytena för Svart-
bäcksmåla och Karpatorpet. Enligt honom avlös-
tes Jonas Karp i början av 1800-talet av en Fredrik 
Karp. Under perioden 1815–1846 var Nils Karp 
båtsman för Karpatorpet och bodde här med hus-
trun Lena Karlsdotter. Åren 1846–1856 bodde 
Nils Erik Jonsson Karp på torpet innan han flytta-
de till Mortorp. Karpatorpet övertogs då av Jonas 
Olof Johansson Karp med hustrun Maria Gusta-
va Hultgren. Paret Johansson/Hultgren lämnade 
Karpatorpet redan 1862. Då tillträdde vad som 
förefaller vara den siste indelade båtsmannen 
på Karpatorpet nämligen Carl Gustav Petersson 
Karp. Han bodde på torpet med hustrun Helena 
Petersdotter fram till 1883 då de istället bosatte 
sig i Otteskruv. Under 1800-talets sista årtionden 
har det inte gått att följa vem som bor på Karpa-
torpet. Det förefaller inte ha varit någon båtsman 
i tjänst. Huset bör dock inte ha stått övergivet. 

På Svartbäcksmålas marker etablerades med ti-
den flera torp. År 1871 grundades Pukebergs glas-
bruk. Ett par år efter grundandet inköpte bruket 
en stor del av marken i Svartbäcksmåla. En av 
anledningarna till att man valde Pukeberg som 
platsen för ett nytt glasbruk var den goda till-
gången på skog. Ett glasbruk krävde mycket ved 
till ugnarna. År 1894 såldes Pukebergs glasbruk 
till Böhlmarks Lampfabrik i Stockholm, som då 
också köpte brukets markinnehav. De torp som 

hade överförts till Pukeberg brukades av torpa-
re men hos torparna hyrde också glasarbetare in 
sig. Under 1960-talet blev tiderna sämre för den 
svenska glasindustrin. I början av 1970-talet sål-
de därför Böhlmarks sitt skogsinnehav till Nybro 
kommun. År 1977 upphörde lamptillverkningen 
och efter några år lades också Pukebergs glasbruk 
ner. Marken i Svartbäcksmåla kom att bli frilufts-
område för Nybro kommun. 

I slutet av 1800-talet börjar den indelta armén att 
ifrågasättas. År 1892 fattade man beslutet om att 
upplösa systemet och istället införa allmän värn-
plikt för alla män. Soldat- och båtsmanstorp åter-
fördes till de byar eller gårdar som de utgått ifrån. 
Eftersom de blivit egna brukningsenheter blev det 
dock vanligt att de såldes. Köparen var ofta en före 
detta soldat eller båtsman. Karpatorpet förefaller 
inte ha sålts eftersom ägaren, Böhlmarks, ville ha 
kvar skogsinnehavet. Men Svartbäcksmåla nr 264 
övertogs någon gång i början av 1900-talet av den 
före detta båtsmannen på torpet nr 166 Pukeberg, 
Nils Magnus Lind och hans hustru Sofia Jonsdot-
ter Lind. Enligt församlingsboken från samma tid 
lämnade paret Lind Svartbäcksmåla 1906 och ef-
terträdes av torparen Axel Algot Svensson och hans 
hustru Adelina Sofia. De båda brukade Karpator-
pet fram till 1921 då glasblåsaren Per Hildemar 
Svensson och hans hustru handelsbiträdet Jenny 
Charlotta Svensson övertog det. Den sista försam-
lingsboken som i nuläget finns publicerad på inter-
net sträcker sig fram till 1940 och paret Svensson 
bodde kvar på Karpatorpet under den tiden. 

Karpatorpet och skogsmarken i Svartbäcksmå-
la förblev i Pukebergs glasbruks ägo fram till 
1971. Vid den tiden behövdes inte längre det sto-
ra skogsinnehavet för att få fram ved till glasug-
narna och torpen hade ersatts av andra typer av 
bostäder för arbetarna. Marken köptes av Nybro 
kommun som förvandlade det till kommunens 
friluftsområde. Redan innan kommunen köpte 
hade föreningar som Pukebergs BK och Nybro 
IF:s skidsektion haft verksamhet i området. Det 
fanns också en skjutbana. Med tiden har bland 
annat motionsspår och skidbacke byggts. 
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Ett av Per Hilmer och Jenny Charlotta Svenssons 
barn hette Inga. Som gift hette hon Höglund i ef-
ternamn. Tillsammans med sin dotter Eva hyrde 
hon under en längre period sitt föräldrahem. I ett 
brev till Kalmar läns museum 2002 (Topografis-
ka arkivet) berättar Eva Höglund att familjen haft 
koppling till torpet i tre generationer. Tillbyggna-
den till hus 1 som omfattar rum 3 ska ha byggts 
av Per Hilmer vid ett tillfälle när familjen väntade 
tillökning. Vid ungefär samma tid ska hus 1 ha 
klätts med den liggande fasspontade panel som 
huset har idag. Familjen Svensson lämnade Kar-
patorpet när Per Hildemar dog i lungsot. När han 
avled sägs inte. 

Enligt Eva Höglunds brev var det 1992 som pro-
blemen med hussvamp upptäcktes. Problemen 
fanns då i hus 2. Hon uppmärksammade kom-
munen på problemen men det ska ha dröjt flera 
år innan man gjorde någon åtgärd. Vid den här 
tiden var taken till tillbyggnaderna både på hus 1 
och hus 2 i mycket dåligt skick. I hus 1 lagades vid 
den här tiden golv som var fuktskadade. 

År 2013 lät kommunen företaget Conservator 
göra en ny bedömning av de båda husen. I hus 1 
konstaterade man att åtgärderna på 1990-talet 
haft effekt. Eftersom man tagit bort golvmateri-
alet hade angreppen avstannat men eftersom nu 
taket rasat in fanns fortfarande problem. I hus 2 
fanns angrepp dels i rum 3, dels i husets matkäl-
lare. Conservator gjorde bedömningen för båda 
husen att det skulle bli både svårt och kostsamt 
att sanera och reparera byggnaderna. 

Sedan 2013 har inga åtgärder för att förbättra si-
tuationen gjorts. Förfallet har fortsatt. 2019-06-11 
fattade samhällsbyggnadsnämnden inriktningsbe-
slutet att riva Karpatorpet. Enligt beslutet ska vid 
rivningen stensocklar, jordkällaren och trädgården 
sparas för att visa på platsen historia. Det föreslås 
också att torpets historia kan göras tillgänglig ge-
nom skyltning eller andra digitala lösningar. I de-
cember 2019 fick länsmuseet i uppdrag att göra en 
antikvarisk förundersökning och dokumentation 
av Karpatorpet.

Båtsmanslängd enligt  
Folke Pettersson kompletterad  
med uppgifter ur husförhörs längder:

Ca 1740 Pär Carpus

1749–ca 1783 Håkan Nilsson Karpus

Ca 1783–? Jonas Karp

B 1800-talet Fredrik Karp

Husförhörslängd 
1815–1822

Nils Karp

1820-talet–1846 Nils Andersson Karp

1846–1856 Nils Erik Jonsson Karp

1856–1862 Jonas Olof Johansson 
Karp

1862–1883 Carl Gustaf Peterson 
Karp och Helena Peters-
dotter

?–1906 Enligt karta från 1909 
med beskrivning bru-
kas Karpatorpet då av 
f d båtsmannen Nils 
Magnus Samuelsson 
Lind

1906–1921 Torpare Axel Algot 
Svensson och Adelina 
Sofia Svensson 

1921– Glasblåsaren Per 
 Hildemar Svensson och 
handelsbiträdet Jenny 
Charlotta Svensson 

* I församlingsboken för 1900–1906 kan man inte 
urskilja Karpatorpet. Nils Magnus Lind finns under 
Puke berg men kan då fortfarande troligen vara skri-
ven på nr 166. För Svartbäcksmåla går det inte att 
räkna ut vem som kan ha bott på Karpatorpet. 
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Byggnadshistorik 
och beskrivningar

Karpatorpet byggnad nr 1

Exteriör
Hus nr 1 är i en våning och har en planform med 
kök och farstu i mitten och ett rum vid vardera 
gaveln. Köket är utbyggt bakåt, tillsammans med 
en farstu och har en tillbyggnad mot väster. Det 
finns en möjlighet att både hus 1 och hus 2 vid 
Karpatorpet ursprungligen varit mindre, det vill 

Uppmätningsskiss över hus 1. 

säga enkelstugor. Men det har inte gått att säkert 
fastslå genom entydiga spår i byggnaden. I fal-
let med hus 1 finns några få indikationer på att 
rum  6 skulle kunna vara något äldre än rum 2, 
vilka båda utgör husets större rum i norr respekti-
ve söder. I rum 6 finns fler och möjligen också nå-
got äldre tapetlager än i rum 2. Några tydliga spår 
efter en sådan utbyggnad av hus 1 har inte gått 
att se i de bärande delar eller synliga grunder som 

1

2

3

4

5

6
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varit tillgängliga för undersökning. I byggnaden 
finns ett antal byggnadsdetaljer som kan dateras 
till 1860–1870-tal. Det gäller flertalet av dörrblad 
och några av dörrfodren. Även dörrgångjärn och 
flera av låsen på dörrarna är också från den tiden. 
En möjlig datering av utbyggnaden skulle kunna 
vara 1894 då Pukebergs glasbruk övertog Karpa-
torpet som en del i köpet av bruket och skogsmar-
ken som hörde till. Om det är så har dock inte gått 
att fastslå. 

Förutom denna möjliga utbyggnad har hus 1 
byggts ut vid ytterligare två eller tre tillfällen. 
Den första utbyggnaden genomfördes omkring 
sekelskiftet 1900 då köket, rum 4 fick sin nuva-
rande utformning. Den mindre farstu, rum 5, 
som finns i anslutning till köket kan ha tillbyggts 
samtidigt som köket eller något senare. Den sista 
tillbyggnaden utgörs av rum 3 som idag är raserat 

på grund av takläckage. Rummet byggdes någon 
gång på 1920–30-talet då familjen Svensson hyrde 
Karpatorpet. 

Stugan står på en sockel av natursten som fogats 
med cement, är timrad och har ett sadeltak be-
lagt med tvåkupigt tegel. Tillbyggnaden står på en 
gjuten sockel av betong, är förmodligen uppförd 
i regelstomme. Taket är delvis ett sadeltak belagt 
med tvåkupigt lertegel, delvis flackt lutande pul-
pettak belagda med svart takpapp. Hela huset är 
klätt med liggande fasspontad panel målad med 
röd slamfärg. Snickerier som fönster och foder är 
målade med vit oljefärg. Mot öster finns pardör-
rar klädda med skivmaterial och målade i grönt. 
Trappan i två steg är gjuten av betong. Ytterligare 
en dörr finns i tillbyggnaden mot söder. Den har 
samma utförande som husets panel. Huset har en 
skorsten av murat tegel.

Hus 1 från öster.
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Hus 1 från söder. Dörren, det flacka papptaket och den del av huset som har ett lägre sadeltak är tillbyggt.

Hus 1 från väster. Husets tillbyggda del. Det flacka papptaket till vänster i bilden har rasat in i rum 3. 
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Hus 1 mot norr. 
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Hus 1, dörrparti mot öster.

Hus 1, närbild av fönster mot norr. 
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Interiör
Interiört präglas hus nr 1 av en större renovering 
som genomfördes på 1920–30-talet. De flesta av 
husets ytskikt är från den tiden. Ett antal detaljer 
som socklar, dörrfoder och dörrar kan dateras till 
1860–70-tal. 

Huset har sex rum. Rum 1 är husets farstu. Här 
finns dörrar till rum 2 och rum 6. Dörrarna är 
halvfranska med kammarlås och vred. Taket är 
klätt med spännpapp och målat i vitt, väggarna är 
klädda med Treetex och papp alternativt en tapet 
som målats i en skarp röd kulör. Golvet är belagt 
med en brunmönstrad linoleummatta. I rum 1 
finns en dörr och trappa upp till vinden. 

Rum 2 mot norr har pappspänt tak målat med 
vit limfärg. Väggarna har flera lager med papp 
och tapet. Trägolvet döljs av en brun korkmatta. 
I rummet finns spår efter den öppna spis eller ka-
kelugn som funnits här tidigare. 

Rum 3 är inom den del av tillbyggnaden som haft 
ett flackt pulpettak. Bristen på underhåll har gjort 
att taket har rasat in i rummet men väggarna står 
kvar. Rummets ytskikt förfaller vara de samma 
som i rum 2 men tapeten har ett annat blom-
mönster. 

Rum 4 är husets kök. Det är till en del inom det 
ursprungliga huset, en del inom tillbyggnaden. 
Tak och väggar är klädda med pärlspont som i 
taket är målad vit och på väggarna ursprungli-
gen varit målade i grått men målats om i en ljust 
grön kulör. Trägolvet döljs av en brun korkmatta. 
I rummet finns en järnspis av märket Husqvarna 
Norrahammar och kring spisen är väggen klädd 
med vitt kakel. De flesta av skåpen är inbyggda 
med pärlspontpanel med undantag av ett hörn-
skåp som byggts av ett slätt skivmaterial. I köks-
golvet har man nyligen tagit upp en lucka till en 
mindre källare som finns under huset. Källaren 
har väggar av natursten och jordgolv. 

Rum 5 är en liten grovfarstu. Innertaket är klätt 
med bräder och väggarna med pärlspont, båda 

målade i ljust grönt. Golvet är belagt med en par-
kettimiterande brun linoleummatta. Som i köket 
finns här en inbyggd skåpsinredning klädd med 
pärlspont. 

Rum 6 Har som rum 2 pappspänt tak målat med 
vit limfärg och väggar med flera lager av tapeter 
och papp. Den yttersta tapeten har målats i en 
turkos kulör. Golvet är belagt med en linoleum-
matta i brunt och beigt. På den plats där det tidi-
gare stått en öppen spis eller kakelugn finns idag 
en modern kamin från Huskvarna. Kaminen om-
ges av en omfattning klädd med brunt kakel. 

Till vinden leder en brant trätrappa. Trappan når 
vinden vid murstocken. Trappan omges av ett 
enkelt träräcke. Murstocken är putsad och må-
lad med vit limfärg. På vinden är den norra delen 
avdelad till ett bostadsrum som kunde användas 
sommartid. Rummet avgränsas av tunna bräd-
väggar. Väggarna och även taket (taksparrar och 
undertak) är inklädda med tapeter med ett blom-
mönster i beige och orange. Brädgolvet täcks av en 
linoleummatta med ett blommönster i blått, gult 
och grönt.

Mot söder är vinden öppen. Takkonstruktionen 
är ett sparrtak. Från vinden är taksparrarna och 
huset undertak synliga. Undertaket består av 
okantade ramsågade brädor av varierande bredd. 
Genom gliporna mellan bräderna ser man att ta-
ket varit belagt med näver. Vid takfoten exteriört 
ser man också ett det funnits ett stickspåntak inn-
an huset fick det tegeltak som det har idag. Golvet 
är lagt av breda hyvlade bräder. 

Mot väster kan man också se in i vindsutrym-
met till delar av tillbyggnaden. Vinden till den 
del av tillbyggnaden som haft ett sadeltak kan 
ha använts till förvaring men takhöjden är låg. 
Taket har samma konstruktion som den större 
byggnadsdelens sadeltak men skiktet med näver 
förefaller saknas. På grund av skadorna i taket 
gjordes ingen närmare inspektion av den delen 
av taket. 
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Rum 1 mot sydost.

Rum 1 mot sydost.
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Dörr mot rum 2. Spegelns profil och kammarlåsets äggformade vred kan dateras till omkring 1860–70. Likadan 
dörr finns till rum 6.

Närbild av dörrens låsbricka. Närbild av dörrens gångjärn.
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Färgsättning dörr mot rum 6. Den mörkt gröna kulören bestämdes till NCS S 7010-G70Y och den 
beigea till NCS S 1010-Y10R.

Dörrfoder vid dörr mot rum 6. Likadana dörrfoder finns till rum 2. 
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Rum 2 mot öster.

 Rum 2 mot väster.



Karpatorpet • Kalmar läns museum

20

Innersta tapetskiktet i rum 2. 

Dörrfoder mot rum 4 samt skurkloss och sockel. Dörrfoder mot rum 3.
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Resterna av det förstörda rum 3.

Dörrfoder till rum 3, delvis från-
sågat virket.
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Rum 4, köket mot sydväst.

Rum 4, köket mot öster.
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Kökets järnspis.

Rum 4, profilerad taklist och pärlspåntspanel.
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Rum 4, dörrfoder mot rum 2. 
Samma profil finns också kring 
rummets fönster.

Rum 4, dörrfoder mot rum 6. 
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Pärlspontens ursprungliga grå kulör.

Halvfransk dörr med kammarlås och trycke mot rum 6.

Tidigare färgsättning av spegeldörr mot rum 2. Den 
gröna kulören kunde bestämmas till NCS S 4020-
G70Y och den beigea till NCS S1020-Y20R. Det ytters-
ta färgskiktet är en vit kulör. Samma färgsättning har 
använts på dörrens alla delar.
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Rum 5 mot S. Rum 5 mot V.

Dörrfodrets profil mot rum 4 samt takbjälkens skärning.
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Ytterdörrens insida.

Dörrvred och låsbricka 
till dörr mot rum 4. 
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Rum 6 mot sydväst.

Rum 6 mot sydost.
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Rum 6 mot nordost.

Rum 6 mot nordväst.
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Spisomfattning och kamin från Husqvarna.
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Fönsteromfattning kring fönster mot väster.

Dörrfoder mot rum 4 samt skurkloss och golvsockel.
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Vinden mot norr med det avskilda bostadsrummet.

Vinden mot söder.
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Bostadsrummets linoleummatta.

Vinden över utbyggnad mot 
väster.

Ramsågat undertak, näver och 
stickspåntak.
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Karpatorpet byggnad nr 2

Exteriör
Hus nr 2 har samma planform om hus nr 1 och 
är också i en våning med en mindre tillbyggnad 
mot väster. Till skillnad från hus 1 är ytskikten i 
hus 2 något yngre. De äldsta förefaller vara från 
sekelskiftet 1900. 

Huset står på en sockel av natursten som fogats 
med betong och mot norr har förstärkts med be-

tong. Väggarna är timrade och huset har ett sa-
deltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbyggnaden 
har ett pulpettak belagt med samma typ av tegel. 
Fasaderna är klädda med stående pärlspont som 
målats med röd slamfärg. Snickerier som fönster, 
knutbräder med mera är målade med vit oljefärg. 
Pardörrarna mot öster är spegeldörrar med glas 
i de övre speglarna. Dörrarna är målade i grönt. 
Den tre steg höga trappan är gjuten av betong. 
Huset saknar idag skorsten men på vinden syns 
var denna tidigare gått upp genom taket. 

1

2

3
4

5

Planskiss över hus 2.
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Hus 2 från söder med tillbyggnaden till vänster i bild.

Hus 2 från öster.
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Hus 2, gaveln mot norr.

Hus 2, pardörrarna mot öster och fasadens stående pärlspontpanel.
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Hus 2, närbild av gavelns takfot och anslutning-
en till knuten. 

Hus 2, dörr mot söder till tillbyggnaden i väster.
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Interiört är hus 2 påverkat av det takläckage och 
den hussvampskada som funnits i huset. Taket i 
tillbyggnaden är till stor del nerrasat. En stor del 
av trägolven och en del av timmerväggarna mot 
väster. Mot norr har trägolvet tagits bort och ett 
betonggolv har gjutits. När det gjordes är inte 
känt. På de spegeldörrar som idag står uppställda 
i rum 1 undersöktes underliggande färglager. Un-
der den nuvarande ljusblå kulören fanns samma 
gröna färgsättning som i några av rummen i hus 1 
nämligen en mörkt grön kulör, NCS S 7010-G70Y.

Hus 2 har idag fem rum men ytterligare ett rum 
kan ha funnits i tillbyggnaden mot väster. Rum 1 
är husets farstu och härifrån finns dörrar till rum 

2, 3 och 5 samt en brant trätrappa till vinden. Ta-
ket består av breda brädor som målats med vit 
limfärg. Väggarna är klädda med Treetex och 
tapetserade. Det yttersta tapetlagret är mönstrad 
ljusblå tapet. En del av väggen består av husets 
murstock som är vitmenad. Golvet är belagt med 
brädor. Ytterdörrarnas insida samt spegeldörrar-
na mot tum 2 och 5 är målade i ljusblått medan 
övriga snickerier är vita. 

I rum 2 har man troligen under 1900-talets andra 
hälft påbörjat en ombyggnad av rummet som dock 
avstannat innan arbetet blev klart. Golvet är idag 
gjutet av betong och delar av väggarna har klätts 
in med masonit. De väggar som inte åtgärdats 

Rum 1 från söder.
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Rum 4 är en liten farstu vid tillbyggnadens en-
trédörr. Brädtaket och väggarna som antingen är 
täckta av skivor eller pärlspont är målade vita. Gol-
vet är uppbrutet och dörren in till rum 3 är borta. 

Rum 5 är kraftigt påverkat av förfall och rivnings-
arbeten. Golvet är uppbrutet, delar av timmer-
väggen mot väster är riven, dörrarna är borttagna 
och eldstaden är borttagen. Taket är fortfarande 
pappspänt och målat med vit limfärg. En stor del 
av väggarna är klädda med Treetex och flera lager 
av tapeter och papp, både innanför och utanför 
Treetexen. I det nordöstra hörnet finns ett inbyggt 
hörnskåp. 

har fortfarande Treetex och tapeter i beigt. Taket 
är pappspänt och målat med vit limfärg. Väggen 
mot söder består till stor del av en murstock med 
rör till en kamin. Kaminen är bortmonterad men 
finns kvar i rummet. Dörrfodren är målade i ljust 
blått medan övriga snickerier antingen är målade 
i vitt eller omålade. Dörrarna saknas. 

Rum 3 har varit husets kök. Det har dels bestått 
av en del av det äldre huset, dela av en stor del 
av tillbyggnaden mot väster. Rummet är idag till 
mycket stor del demolerat av det inrasade taket 
samt av saneringen efter hussvamp. Trägolvet har 
tagits bort och även en del av timmerväggen. Kvar 
från ett äldre kök finns en murad spiskåpa. 

Rum 1 från norr.
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Rum 2 från sydväst. 

Rum 2 mot sydväst.
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Rum 2 mot sydost.

Rum 3 från söder.
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Rum 3, den murade spiskåpan.
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Rum 4 mot V.
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Rum 5 från sydväst.

Rum 5 från nordost.
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Karpatorpets trädgård
Kring Karpatorpet finns en trädgård. På kartan 
från 1909 ser man att det funnits en större yta, på 
kartan nr 253, som enligt beskrivningen till kar-
tan är ”Tomtplan”. Mot söder och väster avgrän-
sas tomtplanen av en stenmur. Muren omgärdar 
också en yta med nr 252 som enligt beskrivning-
en är ”Trädgård”. I kanten av tomtplanens norra 

del ligger ett antal ekonomibyggnader. Av dessa 
finns idag bara stenkällaren kvar. Det är troligen 
den rödmarkerade byggnaden på 1909 års karta. 
Tillfartsväg till Karpatorpet är en väg som gick 
ost-västlig riktning. Vägen gick rakt ut till den 
väg som idag går till skidanläggningen i Svart-
bäcksmåla. Man kan fortfarande ana den här vä-

Planskiss över trädgården. I trädgården finns förutom det som finns utmärkt på skissen bland annat flera olika 
sorters rosbuskar och olika lökväxter som snödroppar, krokus, scilla och påskliljor.”

Spjälstaketet

Brunnskar

Gullregn

Gullregn

Krikonsnår 
Igenvuxna 

trädgårdsland

Gång

Grind

Stenmur/
halvmur

 
Dass

Stor  
gran

Stor  
ask

Körs- 
bär

Syrén-
berså

Buskage av snöbärsbuskar

 
Grind

Hus 1

Hus 2
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gens sträckning genom motionsspåren och bron 
över Svartbäcken. Hus 1 har placerats på en höjd 
i fonden av vägsträckningen. Ytterligare en till-
farts väg eller gångstig angör torpet från norr. 

På den ekonomiska kartan från 1941 har torpets 
trädgård utvidgats mot söder. Fler av de mindre 
ekonomibyggnaderna verkar ha byggts samman 
till en större byggnad, troligen en ladugård. Märk-
ligt nog är inte stenkällaren markerad på kartan 
men den bör ha funnits på platsen. Fortfarande 
odlas de små åkrarna kring torpet. 

På den ekonomiska kartan från 1977 har alla åk-
rarna kring torpet utom den rakt söder om tom-
ten lagts igen. Ekonomibyggnaderna är borta 
med undantag av en stenkällare som fortfarande 
finns kvar. Vägen mot öster är nästan borta. Kvar 
finns ett motionsspår över Svartbäcken med vars 
hjälp man fortfarande kan ana vilket som var av-
sett som torpets framsida. 

Idag omgärdas tomten av ett rödmålat spjälstaket 
och av stenmur. Stenmurarna kan ses på 1909 års 
karta och är alltså mer än 100 år gamla, medan 
staketen är av okänd ålder. I söder finns staket 
och mellan detta och en av stenmurarna ligger 
ett antal trädgårdsland. Här finns buskar med 
röda och svarta vinbär, fruktträd som plommon, 
syren er och någon form av vildvin. I det sydvästra 
hörnet står också ett litet rödmålat dass. 

Stenmuren i söder går nära hus 1. Den har ett 
par öppningar varav en större öppning markeras 
av ett par grovt tillhuggna stenstolpar. Vid hu-
set finns också en mindre grind i muren med en 
spaljébåge över. Här finns vinda men också någon 
typ av ros. På murens norra sida finns en gjuten 
klack av betong som kan ha utgjort kant för en 
rabatt. Rester av rabatter finns också på var sin 
sida av östra ingången till hus 1. I rabatten mot sö-
der växer en ros. På gräsmattan framför ingången 
fanns vid inventeringstillfället också blommande 
snödroppar. 

Utsnitt ur ägokarta från 1909 som visar Karpatorpet 
med omgivande marker och trädgård.

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1941. 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1977.
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Södra delen av trädgården som troligen använts för odlingar under 1900-talet.

Grindstolpar i den södra muren.
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Gjuten betongkant utmed den södra stenmuren.

Grind och spaljébåge i södra muren.
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I trädgårdens östra del finns resterna av en 
brunn. Ett stort trälock täcker idag brunnen och 
intill ligger resterna av en brunnsvinda. Utmed 
tomtens östra sida finns spjälstaket och ett stort 
buskage av snöbär, en stor lönn samt en buske 
med gullregn. 

Ytterligare en buske med gullregn finns norr om 
hus 1. Här kan man ana en trädgårdsgång fram 
till en grind i norr. Vid sidan av gången finns 
rosbuskar och enstaka syrener. På tomten växer 
idag en tjock grässvål som inte klippts på många 
år, vildhallon och en stor mängd vintergröna. 

Dokumentationen av torpet utfördes i februari 
2020 och någon fullständig dokumentation av 
växtligheten har inte kunnat göras. 

Hemlighuset.

Brunnslock och rester av brunnsvinda.
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Östra gången fram till hus 1. Till vänster en stor lönn och till höger buskage med snöbär.
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Grundrester efter ladugården.

Gång från hus 1 mot norr.
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Kulturhistorisk värdering 
och konsekvensbeskrivning

Kulturhistoriska värden och  
antikvariska rekommendationer
Karpatorpet har som visats under rubriken Aktu-
ell skyddsstatus pekats ut som en särskilt kultur-
historiskt värdefull byggnad i flera olika kultur-
historiska underlag. Detta gör att det omfattas av 
Plan- och bygglagens 8 kap 13, 14 §. 

Hus 1 har de högsta värdena eftersom det utgör 
ett fysiskt uttryck för både båtsmansrusthållet 
Karpatorpet och som en arbetarbostad för Puke-
bergs glasbruk. Byggnaden utgör en representant 
för enklare bostadshus på landet med sin bevarade 
karaktär i huvudsak från början av 1900-talet. De 
äldsta delarna av byggnaden har inga stora synliga 
skador. Däremot är den senare gjorda tillbyggna-
den mycket svårt skadad av röta, och hussvampen 
kan vara spridd utan att det syns på ytan. 

Hus 2 har av allt att döma tillkommit efter epoken 
som båtsmanstorp och har därför ett något lägre 
värde. Däremot har det samma historiska kopp-
ling som hus 1 till Pukebergs glasbruk, varför 
det ändå har kulturhistoriska värden. Detta hus 
är mindre välbevarat invändigt, både på grund 
av skador efter hussvampsangrepp och rötskador 
men också på grund av renoveringar gjorda i se-
nare tid.

Torpmiljön som helhet har upplevelsevärden med 
sin omgivande idylliska men igenvuxna trädgård. 
Murar, gångar, staket och växtmaterial vittnar 
om en stor omsorg om trädgården. Eftersom ladu-
gården har rivits försvåras möjligheten att förstå 
förutsättningarna för båtsmanstorpet. I torpets 
ekonomi ingick ladugården som en viktig kom-
ponent. Idag framstår miljön som arbetarbostad 

till glasbruket men främst som bostadshus för 
fritiden. Den bevarade stenkällaren norr om bo-
stadshusen, utanför trädgården, påminner dock 
fortfarande om andra funktioner än boendet.

De kulturhistoriska värdena bedöms så höga 
att slutsatsen enligt denna förundersökning är 
att byggnaderna bör bevaras (Plan- och byggla-
gen 9 kap 34 §). Med rätta metoder och tekniker 
bedöms det vara möjligt att bevara det mesta av 
byggnaderna. 

Om byggnaderna trots detta rivs bör rivningen 
genomföras på ett sådant sätt att byggnadsdelar 
kan tas tillvara och återanvändas. Det gäller till 
exempel dörrar, fönster och taktegel. Rivningen 
bör också utföras så att platsen historia är avläsbar. 
Därför bör grunder, trappor, delar av murstockar, 
stenmurar och stenkällare (den fristående bygg-
naden) bevaras. Trädgården bör långsiktigt vår-
das vilket innebär en årlig översyn med röjning av 
buskar, träd och eventuellt gräs. Här gäller det att 
hitta en lagom ambitionsnivå som gör att platsen 
upplevs som övergiven men inte förfallen. Arbetet 
med denna dokumentation har genomförts under 
vinter och tidigt vår vilket gjort att en fullständig 
dokumentation av trädgårdens växtlighet inte har 
kunnat göras. Man bör därför vara observant på 
vilka växter, buskar och träd med tydlig koppling 
till en trädgårdsmiljö som fortfarande finns kvar 
på tomten. 

För att bevara platsens historia är det viktigt att 
göra informationen om Karpatorpet tillgänglig 
för allmänheten. Det kan man göra med en tra-
ditionell skyltning av platsen men också genom 
digitala lösningar som QR-koder och Storymap.
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Konsekvensbeskrivning
En rivning av Karpatorpets byggnader innebär 
att en stor del av platsens historia försvinner. För 
området viktiga kulturhistoriska värden går för-
lorade. Det starka fysiska uttrycket för båtsmans-
rusthållet Karpatorpet och en viktig arbetarbo-
stad för Pukebergs glasbruk försvinner därmed. 
Platsens historia försvagas också.  Det kommer 
också att göra det svårare att hålla platsens histo-
ria vid liv när de starkaste pedagogiska uttrycken 
för historien inte längre finns kvar. 

Att hålla en historia levande utan tydliga fysiska 
uttryck är alltid svårt. I Svartbäcksmålas använd-
ning som friluftsområde finns en ambition att öka 
områdets attraktivitet bl a genom att lyfta fram 
kulturhistorien. Med bevarade kulturhistoriskt 
viktiga företeelser och miljöer finns bättre förut-
sättningar för att berättelsen om platsens historia 
ska leva vidare.
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