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Jordkulan i Nöre 
________________________________________________
Jordkulan som är ingrävd i en sluttning är en 
nödbostad från tidigt 1800-tal som ligger vackert i 
Fredsskogen mellan Dalum och Timmele.  
 
Rummet är litet, bara tre gånger tre och en halv 
meter, med plats för soffa, bord och några stolar.  
 
1855 flyttade torparen Jonas Larsson dit med sin 
hustru Maja Johansdotter. Förmodligen flyttade de tre 
yngsta av deras sju barn med. De var då helt 
utblottade efter att deras torp brunnit ner. Familjen 
bodde i Jordkulan i två år innan de lyckades skaffa en 
bättre bostad. 
 
De sista att bebo Jordkulan var Jonas Andersson som 
flyttade hit i mitten av 1860-talet med sin hustru. 
Efter hennes död gifte han om sig med Anna Katarina 
Johansdotter, som bosatte sig med honom i Jordkulan.  
Jonas som var omkring 60 år när han dog, kallades av 
de yngre i trakten för Kule-gubben. Han var noga 
med att gå i kyrkan varje söndag. Eftersom han inte 
ägde någon klocka gick han hemifrån vid första 
ringningen och kom då i god tid till högmässan. Han 
var alltid klädd i vardagskläder, förmodligen de enda 
kläder han ägde.  
Efter att han dog 1877 bodde hustrun och styvdottern 
kvar i ytterligare 8 år, innan de flyttade ut 1885.  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Jordkulan stod öde i många år innan Nöre byalag i 
början av 1980-talet satte igång med att reparera den.  
 
Väggarna är delvis av murad sten och golvet är ett 
stampat jordgolv, endast ett litet fönster finns vid 
takåsen.  
Taket på stugan reparerades för några år sedan, och 
stugan är alltid öppen och utanför finns grillplats med 
bänkar och bord.  
Här finns även en nyuppförd knuttimrad visthusbod 
och ett utedass. 
 
De båda vandringslederna Redvägsleden och 
Dalumsleden passerar här.
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