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Ang. dp för Torps Gård, Bankeryd
Bifogar den i planbeskedet begärda utredningen avseende kulturhistorisk
bebyggelsedokumentation.
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Fastighetsbeteckningar: Bankeryds-Torp
1:11, 1:283, 1:284
Bankeryds sn, Jönköpings kommun.
Ägare: Hirsmark Fastigheter AB m fl
Torps Gård, 564 33 Bankeryd

Bakgrund
Ägaren till fastigheten Bankeryds Torp
1:11, Hirsmark Fastigheter AB, har genom
Jönköpings kommuns stadsbyggnadsnämnd erhållit positivt planbesked
gällande byggnation av bostäder på
fastigheten Bankeryds-Torp 1:11. Beslut
2016-02-18.
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Arbetet med en detaljplan för området
beräknas komma igång under 2016.
Arkeologisk utredning har genomförts
våren 2016 av Jönköpings läns museum,
liksom en arkiv- och kartstudie. Eftersom
det finns äldre bebyggelse inom
planområdet har stadsbyggnadskontoret
bedömt att det även behövs en kulturmiljöinventering av byggnader och gårdsmiljö.
Utredningen har genomförts på uppdrag av
fastighetsägaren.
Denna kulturhistoriska dokumentation
beskriver kulturhistoriska värden i gårdens
byggnader och berör också i någon mån
sammanhanget mellan byggnaderna och
det historiska odlinglandskapet.

Översiktliga planeringsunderlag
Jönköpings kommuns översiktsplan har
reviderats under 2015 och 2016, och
utställningsversionen Digital Översiktsplan
2015 finns tillgänglig i på kommunens
hemsida. En andra remissomgång
avslutades i april 2016 och planen har
antagits av kommunfullmäktige i juni 2016.

IMALSKOG

ç/

20,

Torps gård ligger på ett markant höjdstråk
väster om Kortebovägen, mellan Ban keryd
och Trångh alla.
Detalj av ekonomiska kartan 1983, ej
uppdaterad.
Digital översiktsplan 2015 redovisar
kommunens långsiktiga plan för mark- och
vattenanvändning. Planen ska styra
kommunens utveckling under de kommande
årtiondena och den inkluderar bland annat
var och hur vi ska bygga nytt, vilken
utveckling vi vill se när det gäller
trafikplanering, natur- och kulturvärden och
rekreationsområden.
Det tilltänkta planområdet är i den aktuella
antagandeversionen angivet som ett
exploateringsområde för bostäder.
Området har aktualiserats under
översiktsplaneprocessen. Det har även
lagts till i reviderad projektplan vid 2016
års uppföljning av kommunens
Bostadsförsörjningsprogram 2016 2021.
(KS/2016:205 250)
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Numreringen av de inventerade byggnaderna på Torps Gård hänvisar till redovisningen I
avsnittet Dokumentation och antikvarisk bedömning.
Baskarta © JönkOings kommun, juni 2015
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De äldre gårdsbyggnaderna på Torps gård ligger i samma läge som gården hade från
mitten av1600- talet och in på 1800-talet. Möjligen kan detfinnas en bebyggelsekontinuitet
i detta läge från senmedeltiden.

En bebyggelseenhet i Bankeryds socken
med gårdsnamnet Torp är historisk belagd
från 1457. Gårdsnamnet skrevs då
Thorppe. Från 1575 finns ett namnbelägg
med skrivsättet Torp. (Agertz J 2008)
Under nyare tid har Torp av allt att döma
utgjort en ensamgård och inte ingått i
någon bysamfällighet.
En geometrisk åkeravmätning av gården
skedde så tidigt som 1646, genom
lantmätaren Peder Johnsson Duke. Torp
utgavs då som ett helt mantal
skattehemman. Åkermarken var fördelad
på tre gärden; Östergärde, Västergärde
samt Södra gardet. Den starkt sluttande

terrängen nordost om bebyggelsen
utgjorde en stor inäga, bestående av" äng
över allt Till gården fanns även skog och
utmark. Endast en mindre del av gårdens
ägor brukades som åker, och de små
åkertegarna låg insprängda i gärdena som
till övervägande del bestod av ängsmark.
Det viktigaste markslaget var ängen, som
hävdades med slåtter för kreatursfoder.
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Detalj av storskifteskarta över Torp, år 1805. Lantmätare Johan Montelin. Gården hade då två
ägare/brukare och vid skiftet reglerades gårdstomten på de två parterna. De ljusa ytorna är
små oregelbundna åkrar, som låg omgivna av ängen, som anges med grön färg. Markområdet
nr 15 till vänster motsvarar Labbapsberget, som var betesmark

Torps gård genomgick storskifte år 1805.
Gården gränsade då i norr till Attarps ägor,
i öster till Målskog, i väster till Labbarp
samt i sydväst till militiebostället
Rakarp(Rickarp). Torps gård omfattade 1/2
mantal skatte, fördelat på två
brukningsenheter om vardera 1/4 mantal
kronoskatte. Som ägare uppges
rustmästaren Nils Björkman respektive
kronobefallningsman G Wadell.
Fortfarande var åkerarealen förhållandevis
obetydlig, och utgjorde endast ungefär en
femtedel av äng och bete. Betesmark fanns
bl. a på höjdryggen nordväst om gården,
Labbarpsberget. I samband med skiftesförrättningen blev gårdstomten reglerad.
De två brukningsenheternas bonings- och
ekonomibyggnader var placerade mittför
varandra.
Under 1800-talets senare hälft kom Torp i
adlig ägo. En kammarjunkare Lagerbielke
på närbelägna säteriet Målskog uppges
1862 som gårdens ägare och från honom
gick den vidare till svärsonen, lantbrukaren

Axel Fredrik af Klinteberg. År 1866 flyttade
Klinteberg med sin familj till Torp. Enligt
äldre uppgifter skall detta årtal motsvara
byggnadstiden. På en av vindsvåningens
takstolar är målat årtalet 1870 tillsammans
med initialerna PM., S.A.S. samt C.F.H.
Troligen har inskriften samband med
uppförandet, och skulle då kunna tolkas
som året för färdigställandet.
Gården bytte ägare vid ytterligare ett par
tillfällen under 1800-talets sista årtionden.
År 1907 köptes den av en lantbrukare A.
Johansson, vars familj drev jordbruket till
mitten av 1950-talet, då dåvarande
Bankeryds kommun förvärvade en
avsevärd del av gårdens marker.
I slutet av 1960-talet donerade ägarna Rut
och Ture Isaksson den nya mindre
fastigheten till missionssällskapet Helgelseförbundet. För egen räkning uppförde de en
villa av tegel intill huvudbyggnaden.
Donationen övergick under 1990-talet till
Smyrnaförsamlingen i Huskvarna som hade
verksamhet på gården fram till år 2000.

3. Landskap och bebyggelsemiljö på Torps Gård
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Odlingslandskapet kring Torps gård bestårav gamla ängs- och hagmarker med inslag av värdefulla
vidkroniga ekar och gamla askträd. I bakgrunden syns Labbarpsberget, som fortfarande delvis betas.
Vägsträckningen, med det lokala namnet "Kyrkekällan' har hög ålder. Det är den gamla kyrkstigen
från Torp, västerut mot Labbarps by och Bankeryds kyrka.

Kulturlandskap och vägsträckningar
Torps Gård är belägen söder om Bankeryds
tätort, på det höjdstråk som reser sig väster
om Vättersänkan. Bebyggelsen ligger ca
215 öb. Nivåskillnaden mot Vätterns yta är
därmed ca 127 meter. Gårdens marker
sträckte sig i äldre tid öster om nuvarande
Kortebovägen, mellan Trånghalla och
Bankeryd.

i söder passerar mangårdsbyggnaden.
Enligt Generalstabens karta 1910 fanns då
ännu ingen direkt vägförbindelse mellan
Torp och Bankeryd. Från Torps Gård viker
den gamla vägen av västerut mot Labbarp
och fortsätter därifrån i nordvästlig
riktning mot Bankeryds kyrka. Mellan
Labbarp och Bankeryd är vägsträckningen
registrerad som fast fornlämning.(RAÄ
Bankeryd 24:1)

Kortebovägen i nuvarande sträckning är en
sentida vägdragning. Avstyckning för
vägregleringen skedde så sent som 1933.
Den äldre vägförbindelsen till Torp
motsvaras av grusvägen som från Målskog

Kulturlandskapet som omger Torps Gård
är typiskt för höjdstråket på Vätterns
västra sida. Terrängen sänker sig från den
högsta punkten mellan Torp och
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granngården Skansen. Öster om
mangårdsbyggnaden består planområdet
av branta sluttningar mot Kortebovägen,
delvis bevuxna med lövskog, delvis betad
hagmark med enstaka fristående träd.
Skogen har utvecklats på tidigare ängs- och
hagmark och har stort inslag av hassel samt
ädellövträd som ek och ask.
I de högst belägna partierna väster om
gården planar terrängen ut och här går
berget i dagen. Detta område är idag en
inhägnad beteshage. Här finns flera
fristående vidkroniga ekar av avsevärd
ålder, fågelbärsträd och enar. I beteshagen
finns även en damm, omgiven av sälg och
grova alar. I nordväst ansluter

I I "C

* , -

Västra stambanan hade
färdigställts 1865, och
ett nytt stationssamhälle växte fram vid
sidan av Ban keryds
gamla kyrkby.
Nuvarande Kortebovägen anlades först
1933. Tidigare hade
Torp sin vägförbindelse
söderut via Målskog
och från gården gick
även en smal kyrkstig
via Labbarp till
Ban keryds kyrka.

Detalj av Generalstabens
karta, 1910.
,

Labbarpsberget, en moränås med gran och
tall.
Flera av de äldre storvuxna lövträden inom
planområdet har inventerats och finns
registrerade som värdefulla i utredningen
Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun.
Delar av Torps tidigare areal är idag
bebyggd för bostadsändamål. Området
Torps Ängar anlades i början av 2000-talet.
I sluttningen omedelbart söder om det nu
aktuella planområdet inleddes 2014
byggnationen av grupphusområdet Torps
hagar
T v: storvuxna gamla lindar inramar Torps
Gård. Nedan: Det nya området Torps haqar

4. Dokumentation och antikvarisk bedömning

Bebyggelsemiljön på Torps gård.
Huvudbyggnaden på den tidigare
jordbruksfastigheten Torp ligger på en
markant höjdplatå väster om
Kortebovägen, med utblickar över Vättern.
Läget ger fastigheten en herrgårdsmässig
framtoning, som förstärks av byggnadens
storlek och närmaste omgivning. Det finns
inga uthus eller andra ekonomibyggnader i
husets omedelbara närhet.

Trädgård/park
Området kring huvudbyggnaden är anlagt
som en vidsträckt parkliknande trädgård.
Mot "byvägen" avgränsas tomten med en
klippt häck. Genom grindstolpar av huggen
granit leder en grusgång upp till
huvudentrén i fasadens mittaxel. På ömse
sidor om gången står en grupp av gamla
grovstammiga lindar som bär spår av
tidigare formklippning. Grusgången delar
sig kring en planterad mittrundel, vilket var
ett typiskt element i 1800-talets
trädgårdsanläggningar. En biluppfart leder
från norr in mot kökstillbyggnaden och
"Gula villan" Uppfarten kantas av
pyramidväxande idegranar.
Mot öster och söder består trädgården av
klippta gräsytor med enstaka fristående
träd. Norr om byggnaden är en fruktträdgård med äpple- och körsbärsträd.
Buskage av syrén, rododendron och snöbär
avgränsar stora huset mot gula villan i
öster.
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Byggnad 1. Mangårdsbyggnaden
Byggnaden är uppförd till 1½ vån med
stomme av liggtimmer, ursprungligen på en
stenfot. Vid norra gaveln är en lägre
tillbyggd köksförstuga.

i

Huvudentrén från väster nås via en låg
trappa och en öppen förstukvist.
Förstukvisten med vitmålade snickerier
bedöms vara ett tillägg från tidigt 1900-tal.
Byggnaden bedöms vara uppförd mellan
1866 1870. Den har från början haft en
sexdelad planlösning, så kallad
salsbyggnad, med en centralt placerad
större sal i den bakre rumsfilen. Denna
rumsdisposition var typisk för större,
påkostade boningshus under 1800-talet.
-

Den synliga delen av sockeln är spritputsad
och gråmålad. Taket är ett relativt flackt
sadeltak, täckt med röda betongtakpannor.
Två skorstenar över nock är murade av rött
tegel. Fasaderna har hyvlad locklistpanel,
målad i en ljusgrå kulör. Vissa delar av
panelen har vid underhåll ersatts med
sågade panelbräder. Fönstren är av två- och
treluftstyp med kopplade bågar. Den övre
halvvåningen har kvar ursprungliga låga
vindsfönster i liggande format med kryssspröjsning och munblåst glas i rutorna.
Fönsterfoder, lister och andra fasaddetaljer
är vitmålade. Rundbågefriserna vid
takfotslisten på gavelväggarna utgör delar
av den ursprungliga fasadgestaltningen,
liksom hörnen som har utformats likt
pilastrar.

Byggnaden har genomgått förändringar och
renoveringar i samband med skiften av
ägare och verksamhet, dels i början av
1990-talet, dels i början av 2000-talet.
Fönstersättningen med kopplade två- och
treluftsfönster går tillbaka till ett
moderniseringsskede i mitten av 1900talet. Invändigt är samtliga ytskikt av nyare
datum. Av ursprunglig inredning kvarstår
en kakelugn, bröstpanel i vissa av rummen
samt några helfranska döbattangdörrar.

Byggnadsdelar och detaljer av
kulturhistoriskt värde
Byggnadens form och takfallet är
typiska för byggnadstiden.
• Timmerstommen.
• Fasadpanel med originalutformning,
hyvlad och oljemålad.
• Arbetade fasaddetaljer som
trekantsfönster på gavelfasaderna
och rundbågsfris vid takfoten.
• Öppen veranda med snickerier av
tidig 1900-talskaraktär samt
pardörrar med speglar.
• Vindsfönster, originalbågar med
kryss-spröjs och munblåst glas
• Rumsfilen mot öster med den
centrala salen.
• Kakelugn från byggnadstiden.
•
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Byggnad 2. "Gula villan"- Boningshus
från 1967.
Boningshus beläget omedelbart öster om
mangårdsbyggnaden. Byggnaden är ett
"Kataloghus" uppfört 1967 efter typritning
från Götenehus. Huset är i en våning med
källare/souterrängvåning under norra
delen av byggnaden. Stomme av trä på en
sockel av lättbetong. Fasader av gult tegel.
Yttertak av tvåkupigt lertegel. Perspektivfönster, nya, i originalutformning. Vitmålad
ytterdörr från 2000-talet. Mot öster en
senare tillfogad altan.
Interiören renoverad och moderniserad
under 2000-talet.

Bedömning av kulturhistoriskt värde
Byggnadens exteriör är typisk för sin tid,
som en egnahemsvilla av kataloghusmodell.
Den har också ett visst intresse i sitt
sammanhang, som en del av berättelsen om
gårdens 1900-talshistoria.
Det kulturhistoriska värdet är dock
begränsat och gäller enbart exteriören.

Byggnad 3. Äldre boningshus
Boningshus uppfört av timmer till 1 ½ vån.
Sadeltak med utskjutande taksprång, täckt
med röda betongpannor samt två
skorstenar klädda med svart plåt. Fasader
av rödfärgad locklistpanel. Kopplade
tvåluftsfönster, i vindsvåningen små
kvadratiska fönsteröppningar.
Fönsterfoder och andra snickerier är
vitmålade. Källarhals med liggande

"träluckor". Mot väster är en öppen
förstukvist med mönstersågade snickerier.
Mot öster är en vidbyggd sentida altan.
Fasad och fasaddetaljer är präglade av
renoveringsåtgärder under 2000-talet. I
anslutning till huset ligger ett garage/uthus
av sentida datum.

Bedömning av kulturhistoriskt värde
Byggnaden har inte kunnat dateras men
enligt tradition skall den ha sitt ursprung i
1700-talet. Takkonstruktionen med fem
ryggåsar och ett interiört frilagt parti av
timmerstommen talar för en hög ålder.
Såväl exteriör som interiör är dock kraftigt
moderniserade. Byggnaden har ett värde
som fysisk markering av gårdens långa
bebyggelsekontinuitet. Man bör särskilt
uppmärksamma:
• Byggnadens volym, form och takfall,
• Timmerstommen och takets
ryggåskonstruktion
• Fasadens rödfärgade locklistpanel
Detalj av timmerstomme i mellanvägg

Byggnad 4 Magasin/bod
Äldre bod/ magasinsbyggnad i två våningar
med lägre tillbyggnad vid västra gaveln.
Sockel av natursten i kallmur, stomme av
liggtimmer. Hela byggnaden är rödfärgad
med fain rödfärg. Taket är en åstakskonstruktion och är täckt med korrugerad
plåt. Norra fasaden står med synlig
timmerstomme, sockeln delvis putsad.
Östra gavelväggen är panelklädd och
försedd med två så kallade följare, dvs
vertikala stödjande timmerbalkar. Väggen
har sättningar och omfattande rötskador.
Fasaden mot söder har äldre port och dörr
av stående bräder med bandgångjärn samt
en "modern" dörr.
Magasinet bedöms vara uppfört omkring
sekelskiftet 1800. Det tillhör därmed en
äldre fas av Torps bebyggelsehistoria och
motsvarar läget för gårdsenheten i
samband med storskiftet år 1805.
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Bedömning av kulturhistoriska värden
Magasinet har ett visst värde som fysisk
markering av den ursprungliga
bebyggelsegrupperingen och gårdens långa
kontinuitet på platsen.
Det kulturhistoriska värdet är dock starkt
reducerat på grund av de omfattande
skadorna.

Detalj av magasinets timmerstomme
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Byggnad S Garage, vagnslider
Låg enpiansbyggnad uppförd av trä med
regelstomme och rödfärgad locklistpanel.
Flackt pulpettak med plåttäckning. Två
portar av stående bräder.
Garaget bedöms vara uppfört omkr. 1930
1950.
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Bedömning av kulturhistoriska värden

-

-

Byggnaden saknar speciella kulturvärden i
arkitektur eller byggnadsdelar.

Byggnad 6 Brygghus/uthusbyggnad
Envåningsbyggnad uppförd av liggtimmer
på sockel av natursten. Fasaden är
rödfärgad med knutlådor och enkla släta
fönsterfoder målade med vit oljefärg.
Sadeltak med utskjutande sparrändar, täckt
med korrugerad plåt, som är lagt över ett
ursprungligt yttertak av s.k. stickspån.
Skorstenen över nock är murad av rött
tegel. I fasaden mot söder sitter sekundära
tvåluftsfönster som saknar fönsterglas.
Plankdörr med bandgångjärn, betsad i
mörk kulör.
Byggnaden har ursprungligen varit
brygghus men utnyttjas numera som
vedbod och enklare förråd.

'fr

Bedömning av kulturhistoriska värden
Brygghuset uppskattas vara uppfört under
perioden 1850 1880. Det har varit en från
början gedigen och prydlig timmerbyggnad,
som dock tillåtits förfalla och som idag har
mist mycket av sitt kulturhistoriska värde.
-

Brygghuset takfot med utsirade sparrändar
och undertak av stickspån

0,;

--

Byggnad 7 Ladugård
Ladugård, ursprungligen inredd för
kreatursstall, loge och maskinhall.
Stalldelen i väster har i nedre delen
cementputsade väggar av lättbetongsten,
övre delen har rödfärgad brädpanel.
Logdelen har regelverksstomme med
väggar/fasader av faluröd brädpanel.
Fönster med vitmålade foder. Sadeltak med
kraftigt taksprång, täckning av korrugerad
plåt. Byggnaden har en körbro vid västra
gavelväggen.
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Bedömning av kulturhistoriska värden
Ladugården är uppförd vid mitten av 1900talet. Byggnaden saknar speciella
kulturvärden i arkitektur eller
byggnadsdetaljer.
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5 Sammanfattning och övergripande bedömning

Bebyggelseenheten Torps Gård i Bankeryds
socken är belagd från senmedeltiden. Vid
1600-talets mitt var Torp ett skattehemman på ett mantal. Den äldsta
bebyggelsekärnan på den nuvarande
gården synes motsvara bebyggelsens läge
vid 1600-talets mitt.
Efter 1800-talets mitt sker en partiell
utflyttning från den ursprungliga
gårdstomten, genom att en ny, herrgårdslik
huvudbyggnad uppförs i ett höjdläge söder
om det äldre boningshuset.
Bebyggelsen inramas av ett
odlingslandskap med öppen ängs- och
hagmark, lövbevuxna sluttningar och i
nordväst en höjdrygg med blandskog.
Odlingslandskapet innehåller
kulturhistoriskt och biologiskt värdefulla
element och är tilltalande även ur
landskapsbildssynpunkt
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De nuvarande byggnaderna på Torps gård
härrör från 1800- och 1900-talen. Äldre
delar ingår troligen i det gamla
boningshusets stomme, och byggnaden är
värdefull som uttryck för gårdstomtens
långa kontinuitet.
Den timrade magasinsbyggnaden och
brygghuset är exempel på typiska äldre
ekonomibyggnader, men de omfattande
skadorna minskar dessa byggnaders
kulturhistoriska värde
Påtagliga kulturhistoriska värden är knutna
till 1800-talets nya huvudbyggnad. Genom
sin storlek, arkitektur och placering
uppvisar byggnaden en herrgårdslik
ambition, som ytterligare framhävs av den
omgivande, vidsträckta trädgården.
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Schematisk angivelse av Torps gamla gårdstomt och 1800-talets nya mangårdsbyggnad med
representativ trädgårdstomt.
Kulturhistoriska värden i helhetsmiljön
• Den ursprungliga gårdstomten med
månghundraårig kontinuitet,
Gårdens och platsens historiska
dimension kommer till fysiskt
uttryck i det äldre boningshuset och
magasinet.
•

Den nya huvudbyggnaden som
representerarl8o 0-talets
utveckling. Den parkliknande
trädgården med gamla vårdträd och
fruktträdgård är viktiga delar av
kulturmiljön.
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Sambandet mellan bebyggelsen och
det historiska odlingslandskapet har
betydelse för upplevelsen av
kulturmiljön. Viktiga delar är det
betade höjdstråket väster om
gården, områdets grovstammiga
ekar och andra ädellövträd på
tidigare ängsmark. Ett värdefullt
historiskt landskapselement är
också vägstråket mot väster, den
gamla kyrkstigen mot Bankeryd.
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Bankeryds kyrkoarkiv, husförhörslängder
Tveta häradsrätt: Bouppteckning rustmästare Hans Björkman 1792
Tveta, Vista och Mo häraders domsagas arkiv: Lagfartsböcker
Kartor och lantmäterihandlingar:
Åkeravmatning Banketyd Torp 1646, Peder Jonsson Duke.
i Riksarkivets databas Sveriges äldsta storskaliga kartor.
Storskifteskarta Bankeryd Torp. Storskifte 1805. Johan Montelin.
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