
Kulturmiljöprofil
för Nybro kommun



I Nybro kommun finns många olika slags kulturarvsmiljöer. 
Dessa miljöer är resultatet av många människors liv under 
mycket lång tid. Förr påverkades landskapet av vad vi åt, 
hur vi byggde och värmde oss. Grödor som vi kunde odla 
och djur vi kunde hålla påverkade hela bondens landskap.

Här finns många exempel på hur naturresurser som 
skog och vatten var nödvändiga förutsättningar för olika 
industrier, främst järnbruk och glasbruk, som växte fram 
under 1700- och 1800-talen. Nyttjande av dessa resurser 
har dock mycket längre anor än så. Redan under stenålder 
bodde människor i kommunen och under järnålder och 
medeltid blev järnhanteringen en viktig faktor som gjorde 
att nya bygder växte fram.

Kulturmiljöprofilen har tagits fram under 2018, i 
samband med att kulturmiljöprogrammet från 1988 skulle 
uppdateras. Profilen ska fungera som hjälp i värderings- 
och urvalsprocessen av vilka områden som slutligen 
ska finnas med i programmet. Kulturmiljöprofilen kan 
sannolikt även vara till hjälp i andra sammanhang för 
att strukturera och prioritera när det gäller kommunens 
kulturarv och kulturmiljöer, exempelvis för samverkan, 
lärande, resursstyrning eller marknadsföring. 

Det är mycket tydligt att det finns kopplingar mellan 
skogen som bränsleresurs, åarna som kraftkälla och de 
tidiga småindustrierna, som bland annat järn-, glas- och 
träindustrier. De profiler som valts för Nybro kommun 
är uppdelade i följande teman: Järn, Glas, Skog, Vatten, 
Möten och Bondens landskap. Profilens teman speglar och 
formar vår syn på kommunens historia. De utgör en del 
av vår egen tids berättelse om Nybro kommun. De visar 
också att kulturarvet rymmer alla människor.
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Järnet har varit viktigt under ett par tusen år. Natur resurser 
som vatten, skog, rödjord och sjömalm har det alltid 
funnits gott av och det är därför järnet blev centralt för 
utvecklingen redan under järnålder och tidig medeltid. 
Nybro kommun har ett stort antal lämningar efter tidig 
järnframställning som saknar motstycke i Skandinavien. 
Troligen var området centrum för framställning av 
”Kalmarjärnet”, som skeppades ut från Kalmar hamn redan 
under tidigt 1300-tal. Idag finns bl.a. en unikt välbevarad 
fornlämningsmiljö i Brånahult med lämningar från äldre 
medeltid med spår efter hela järnframställningsprocessen 
finns kvar i skogen.

Tillgången på skog och vattenkraft gjorde också att två större 
järnbruk grundades i området under 1720-talet: Orrefors 
och Flerohopp. Orrefors förlade en masugn vid vattenfallet 
i Barkeström och en hammarsmedja i Orrefors. Bruken var 
för tiden och området högteknologiska företag, men också 
i någon mån sociala trygghetssystem. Vid bruken byggdes 
egna världar ute i skogen med masugnar, hammarsmedjor, 
arbetarbostäder och praktfulla bruksherrgårdar. Kring dem 
krävdes en organisation som även inbegrep bönder och 
torpare för att framställa och köra oändliga mängder träkol 
och ved, och för att transportera malm och järn mellan 
kusten och bruken. Flerohopp tvingades stänga redan  

efter 50 år medan Orrefors hammarsmedja var i drift till 
sekelskiftet 1900. På båda orter lyckades man ställa om till 
nya tillverkningar: glasbruk och sågverk.

Forntida och tidighistorisk järnhantering
Arkeologiska lämningar: slaggvarpar, stenbrott, 
järnframställningsplatser, blästbrukslämningar, kolmilor, 
kolarkojor, rostningsplatser etc.

Brukens landskap
Miljöer, byggnader, anläggningar och arkeologiska 
lämningar utanför bruksorterna som uppkommit ur 
bruksdriften eller anlagts och ägts av bruksföretagen.
Exempel på objekt:
Masugnsruiner, blåsugnsplatser, slagghögar, kolbottnar, 
transportleder, flottningsleder, hålldammar, kraftverk etc.

Järnbruksmiljön, bruksorten
För bruksorterna typiska strukturer och objekt 
som skapats av, eller med stark delaktighet från, 
bruksföretagen eller arbetarkollektivet.

Exempel på objekt:
Smedjor, kollador, skorstenar, verksbyggnader vid 
vattendrag, dammanläggningar, vattenrännor, kanaler, 
bostäder från olika epoker för arbetare, smeder och 
tjänstemän, bruksgator etc.

Järn
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Nybro kommun är en del av Glasriket. Ved och sand från 
skogarna och vattenkraft från åarna var grundläggande 
förutsättningar då bruken startade. Kunskap från 
moderbruket Kosta, näringsfrihetens införande, 
tillgänglig arbetskraft och en viss brukstraditionen från 
järnbruksepoken påverkade också. En kultur grundad på 
kunskap om glastillverkning växte fram. 

Under 1900-talet engagerades allt fler i produktionen 
och spridningen av det småländska glaset som bestod av 
glödlampor, buteljer, konserveringsburkar, fönsterglas, 
servisglas och konstglas. Djärva formgivare satte och sätter 
ännu glasriket på världskartan.  Hela samhällen byggdes i 
glasbrukens regi. Kring brukens industribyggnader växte 
välordnade småsamhällen fram med arbetarbostäder, 
järnvägsstationer, kooperativa affärer. Glasriket lär vara 
en av världens Folkets Hus-tätaste regioner och andra 
folkrörelsers mötes platser.

Glasproduktionen
Miljöer och objekt som speglar förutsättningarna för glas-
tillverkning i området, från råvaruanskaffning till försälj-
ning.

Exempel på objekt:
Byggnader och platser kopplade till glasproduktionen, 
inklusive råvaruhantering, energitillförsel och avsättning 
av glaset. Även miljöer utanför bruks orterna som har en 
tydlig koppling till glasnäringen, t.ex. järnvägsmagasin 
på andra orter, underleverantörer, återförsäljare eller 
utställningar. Miljöer med anknytning till berömda 
formgivare, deras gärning och verk, glasbruksruiner och 
andra lämningar

Glasbrukssamhället
Miljöer och objekt som speglar förutsättningarna för glas-
tillverkning i området, från råvaruanskaffning till försälj-
ning.

Exempel på objekt:
Miljöer och objekt som speglar livet i glasbruksorterna 
som arbetarbostäder, disponentvillor och Folkets Hus.

Glas
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Nybro är idag en skogrik kommun, som präglas av skog 
med ett småbrutet jordbrukslandskap. En stor del av skogen 
domineras idag av barrträd, men insprängt i barrlandskapet 
och utmed sjöar och vattendrag finns lövskogar med stora 
naturvärden. Dessa ger en aning om hur landskapet kan ha 
sett ut före 1900-talet, då det dominerades av lövskog. 

I äldre tider var skogen en förutsättning för djurhållningen. 
Skogen och ängarna gav foder till kreaturen. De betande 
djuren satte prägel på landskapet. I skogen har också 
funnits tillgångar som kunnat förädlas och säljas. Sjöarnas 
malm, mossarnas torv och trädens ved har tagits tillvara 
och gett upphov till verksamheter av industriell karaktär. 
Kombinationen av ett småskaligt åkerbruk med djurhållning 
och skogsbruk ligger till grund för det omväxlande 
skogslandskapet med sina byar, åkrar, beteshagar och 
bysågar. I kommunen finns också exempel på tidig modern 
skogsskötsel. Än idag utgör jord- och skogsbruket viktiga 
näringar i kommunen.

Skogen från forntid till idag
Miljöer och objekt som speglar hur områdets 
naturtillgångar, träråvaran, tillvaratagits som industriell 
resurs, under mycket lång tid. Arkeologiska lämningar 
tyder också på nyttjande av skogsbygden till jakt, järn och 
trähantverk som ledde till skapandet av nya bygder.

Exempel på objekt:
Blästbrukslämningar, järnbruk, tjärdalar, kolbottnar, 
kolarkojor, sågverk, bondsågar, träförädlingsindustrier 
(t.ex. vävstolssnickeri, bobinfabrik, vagnshjulsfabrik), 
torvindustri.

Skogslandskapet
Områden och miljöer som vittnar om skogens betydelse 
som en allsidig resurs för djurhållning, uttag av timmer, 
kolning m.m. i en sammansatt bondeekonomi.

Exempel på objekt:
Tjärdalar, kolbottnar, kolarkojor, pottaskebrukslämningar, 
fägator, stenmurar och odlingsrösen, gamla svedjor och 
lyckor.

Skog
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Genom Nybro kommun går tre stora vattendrag och 
många små, som går som livsnerver genom landskapet. 
Alsterån, Ljungbyån och Hagbyån är de största. Åarna 
har erbjudit rika livsmiljöer med fisk, bete, bördiga 
odlingsjordar samt kraft till olika förindustriella verk, 
vilka i sin tur blivit många av kommunens mest intressanta 
kulturmiljöer. Förutom äldre småskalig industri i form av 
kvarnar, stampar och sågar har vattenkraften även varit en 

förutsättning för kraftverk och järn- och glasbruk. Kring 
åsystemen har bygder växt fram, där vattnet och markerna 
närmast ån varit viktiga resurser.  Åsystemen har också 
utgjort viktiga vattenvägar för transporter av exempelvis 
timmer och sjömalm. Lämningar visar att människor slagit 
sig ner kring vattendragen ända sedan stenåldern, tillfälligt 
eller permanent.

Vattnet som kraftkälla
Miljöer och objekt som speglar hur vattendrag nyttjats som 
kraftkälla samt hur de påverkat dess närmaste omgivningar.

Exempel på objekt:
Både byggnader, anläggningar och arkeologiska lämningar: 
vattendrivna verk som kvarnar, garverier, stampar och sågar, 
kraftverk, industrimiljöer där man utnyttjat vattnet som kraft 
och/eller processvatten, järnbruk, glasbruk, industri- och 
brukssamhällen, smedjor, dammar.

Vattnet i människans tjänst
Miljöer och objekt som speglar hur vattendrag nyttjats på 
många olika sätt och hur detta påverkat livet och kulturland-
skapet under mycket lång tid. Våtmarksängarna som gav 
foder till kreaturen var en viktig del av bondens ekonomi. 
De betande djuren satte också prägel på landskapet. Vattnet 
nyttjades också till dricksvatten för djur och människor, till 
tvätt, brygd, som farled och vid brunnsdrickning.

Exempel på objekt:
Silängsmarker (utdikade mader), ängslador (madhus), 
bryggor, broar, dricksvattenverk, brunnsorter, bykhus/
brygghus, fasta fiskeredskap, vattenvägar, vintervägar, 
förhistoriska bosättningar.

Vatten
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De äldsta vägarna och stigarna följde ådalar och åsryggar. 
Mötesplatser uppstod förr ofta utmed färdstråk. Gästgiverier 
och skjutsstationer, marknadsplatser, bevattningställen, 
brolägen, platser för brunnsdrickning och vägkorsningar 
är exempel på sådana platser. Kyrkbyar, som också blev 
sockencentra, var en av de allra viktigaste mötesplatserna, 
som berörde alla människor i en socken. Många gånger 
löper åsystemen parallellt med vägarna och där vägen och ån 
möts uppstod andra former av mötesplatser, som broar och 
kvarnar. En mer modern mötesplats, förknippad främst med 
1900-talet, är festplatsen. 

Näringsfrihetens införande under loppet av 1800-talet 
ledde till att en stor mängd hantverkare kunde slå sig ner i 
småstugor utmed frekvent använda vägar. Härifrån kunde de 
sälja olika hantverk. Mindre områden för handel växte fram. 
Järnvägens ankomst bidrog i mycket hög grad till att äldre 
småcentra blev större och att helt nya också bildades och 
växte fram. Järnvägen innebar en drastisk förändring av såväl 
möjligheterna att färdas som att förädla och försälja områdets 
naturtillgångar. Järnvägarna förändrade såväl levnadsskicket 
som landskapet. Kring järnvägsstationerna växte nya 
mötesplatser fram, i form stationssamhällen med industrier 
och handel. Kring mötesplatsen finns också ett immateriellt 
kulturarv, som t.ex. skrönor och minnen.

Kyrkbyn
Kyrkbyn var bondesamhällets främsta mötesplats, tack 
vare kyrkplikten. Olika verksamheter uppstod kring 
kyrkan: marknadsplatser, handelsplatser, hantverkartorp, 
hela nya samhällen.

Exempel på objekt:
Kyrkbyar, sockencentra, kyrkstallar, sockenmagasin, 
fattigstugor, kyrkskolor, kyrkböcker.

Järnvägssamhället
Järnvägssamhället är främst förknippat med 1900-talets 
samhällsutveckling. Ofta flyttade äldre mötesplatser, som 
kyrkbacken, till järnvägsmiljön. Många andra verksam-
heter samlades här som t.ex. post, apotek, skola, affärer.

Exempel på objekt:
Stationssamhällen, stations- och hållplatsmiljöer med  
stationshus, godsmagasin, lokstall, källare och  
planteringar, banvaktsstugor, gamla banvallar, spår och 
järnvägsbroar, industrispår, hantverksgator,  
hantverksbyar, affärscentrum med affärer, som lanthandel, 
bageri, frisör etc. Folkets Hus och samlingslokaler samt 
kollektiva minnen kopplade till dess verksamheter.

Vid vägen
Miljöer, strukturer, arkeologiska lämningar och objekt 
som omfattar historiska färdstråk. Mötesplatser som 
uppkommit eller gett upphov till viktiga vägar och 
vägskäl. Objekt som har tydlig relation till vägen.

Exempel på objekt:
Gamla vägsträckningar, gästgiverier, skjutsstationer, 
marknadsplatser, bevattningställen, brolägen, brunnsorter, 
vägkorsningar, kyrkbyar, sockencentra, kyrkstallar, 
kvarnar och sågar, festplatser, järnvägssamhällen, 
stenmurar, alléer, hantverkstugor, broar, milstenar, 
väghållningstenar, hålvägar, berättelser.

Möten
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Nybros kulturmiljöer präglas av ett småbrutet odlings-
landskap med lång kontinuitet. Jordbrukslandskapet är ett 
resultat av många generationer jordbrukares hårda arbete 
för att kunna försörja familjerna. I landskapet finns idag 
mängder av spår som berättar om böndernas mödor och 
bebyggelselägena med medeltida anor. Åkrarnas lägen, 
vägarnas sträckningar, stenmurar och rösen är exempel 
på äldre strukturer som ofta ännu finns kvar, även i 
skogsbygden.  Jordbrukslandskapet i Nybro kommun är 
idag i hög grad präglat av förändringar som skett under 
1800-talet och 1900-talet, där förskogningen med granskog 
är den största förändringen.

Bondens landskap har inte bara gett upphov till ett rikt 
och intressant kulturlandskap, utan också till biologisk 
mångfald. Många av de arter som är hotade i Sverige 
idag är knutna till odlingslandskapet. För att motverka de 
många negativa konsekvenserna som modern brukande 
och moderna metoder gett upphov till har riksdagen 
fastställt ett miljömål som ska verka för ett bevarande 
och restaurerande av ett rikt och varierat odlingslandskap. 
Nybro kommun vill slå vakt om dessa antagna miljömål.

Bondens odlingslandskap
Miljöer och objekt som speglar det traditionella animalie-
baserade jordbruket och områdets odlingsförutsättningar.

Exempel på objekt:
Slåtterängar, lövängar med hamlade träd, småbrutna 
flikiga åkrar, åkerholmar, vild aplar, ängslador, trägärdes-
gårdar, stenmurar, odlingsrösen, diken, fägator, hamlade 
träd, skogshagar, mjölkpallar, linugnar.

Byggnadstraditionen
För området kännetecknande bebyggelse mönster, 
byggnadstyper, material och detaljer.

Exempel på objekt:
Hela gårdar och byar och deras strukturer, den götiska 
gårdsformen, trädgårdar med kulturväxter, gångsystem, 
staket, grindar, mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader 
i skiftesverk, lägenhetsbebyggelse, torp, backstugor, 
jordkulor, kvarnar, sågar, ängslador, gårdssmedjor.

Bondens landskap
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Gårdsmiljö i Torshult Järnåldersfält i Gårdsryd




