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Foto framsida: Pukeberg glasbruk. 

Text: Susann Johannisson och Helena Victor, Kalmar läns museum samt översiktsplanerare och kultursekreterare, Nybro kommun.
Layout: Nybro kommun
Bilder är tagna av Kalmar läns museum om inget annat anges. 
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I Nybro kommun finns många olika slags kulturarvsmiljöer. 
Dessa miljöer är resultatet av många människors liv under 
mycket lång tid. I Nybro kommuns kulturmiljöprogram 
har 33 miljöer lyfts fram och beskrivits för att berätta vår 
gemensamma historia. 

Om arbetet
Arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för Nybro 
kommun har pågått mellan 2018 till 2022. Arbetet har letts av 
samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av miljöförvaltningen och 
kulturförvaltningen. Även kommunens hembygdsföreningar har 
involverats. Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade medel till arbetet 
och Kalmar läns museum anlitades för det praktiska genomförandet. 

Synen på kulturmiljöer har förändrats sedan det tidigare 
kulturminnesvårdsprogrammet från 1988 antogs. Därför fattade 
kommunfullmäktige beslut om att revidera programmet för att 
uppfylla dagens behov för verksamheterna inom samhällsplanering, 
kommunutveckling, kultur- och fritid, skola och turism. Målet 
var att ta fram ett lättillgängligt kulturmiljöprogram som ger 
vägledning och kunskap om Nybro kommuns kulturmiljöer till såväl 
fastighetsägare som kommunmedborgare, föreningar och besökare.

Inledningsvis togs en kulturmiljöprofil fram för kommunen. 
Den har varit till hjälp i värderings- och urvalsprocessen av 
vilka områden som beskrivs i det nya kulturmiljöprogrammet. 
Projektets genomförande började med fältförberedande arbete 
och fältinventering. I samband med fältinventeringen togs foton 

som sedan har använts i programmet. I flera fall var personer med 
lokalhistorisk kännedom med vid fältbesöket, i andra fall har 
upprättade texter lästs och kommenterats av personer med god lokal 
kännedom. 

Urval och områdesbeskrivningar
Det äldre kulturmiljöprogrammet från 1988 har legat till grund för 
arbetet. Det äldre materialet har kompletterats och reviderats. 
Den stora skillnaden ligger i att idag beskrivs hela miljöer istället 
för enstaka byggnader. Programmet har också kompletterats med 
arkeologiska kontexter och med 1900-talsmiljöer.

I områdesbeskrivningarna för miljöerna redovisas vilka 
kulturhistoriska värden som finns och på vilka grunder miljön 
betraktas som värdefull. Detta har gjorts genom:
• Beskrivning av huvudområdet
• Utpekande och beskrivning av kärnområden
• Kartläggning av områden och objekt
• Önskad utveckling av kulturmiljöerna 

Inledning

Läs om Nybro kommuns historia i 
Kulturminnesvård i Nybro kommun (1988).
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Kulturmiljöprogrammet omfattar 33 
områden på olika platser i kommunen. 

Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade medel 
till arbetet och Kalmar läns museum 
anlitades för det praktiska genomförandet.

1. Skoga
2. Lindshult
3. Kråksmåla
4. Torshult, Torshultamåla
5. Uvafors
6. Alsterbro, Sandslätt
7. Rugstorp, Abbetorp
8. Bäckebo
9. Målerås
10. Gullaskruv bruksort
11. Barkeström
12. Hälleberga
13. Applaryd
14. Gullaskruv säteri
15. Orrefors
16. Flygsfors
17. Gadderås

18. Skedebäckshult
19. Flerohopp
20. Gunnabo
21. Duvetorp
22. Kristvallabrunn
23. Brånahult
24. Holmen, Göttorp 
25. Nybro stad
26. Kopparfly
27. Örsjö
28. Ebbehult
29. Gårdsryd
30. S:t Sigfrid
31. Brändebo
32. Agebo
33. Alsjöholm

Översiktskarta, kulturmiljöprogrammets 
utpekade områden.
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I Nybro kommun finns olika slags kulturarvsmiljöer. Dessa miljöer 
är resultatet av många människors liv under mycket lång tid. 
Nybro kommuns kulturmiljöprofil togs fram under 2018, i 
samband med uppdateringen av kommunens kulturmiljöprogram. 
Profilen speglar vilka typer av kulturmiljöer som är vanligt 
förekommande i Nybro kommun. Profilen användes i värderings- 
och urvalsprocessen av vilka områden som senare beskrivits i 
programmet.

Kulturmiljöerna i Nybro kommun har uppstått i relation till 
varandra. De samspelar och förekommer ofta tillsammans.

De profiler som valts för Nybro kommun är uppdelade i följande 
teman: Järn, Glas, Skog, Vatten, Möten och Bondens landskap.

Nybro kommuns kulturmiljöprofil

Skog

Vatten

MötenBondens landskap

Glas

Järn
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De tre stora vattendragen, Alsterån, Ljungbyån och Hagbyån utgör 
tillsammans med mindre bäckar och åar en infrastruktur som har 
varit viktiga för hur livet kommit att gestalta sig. Arkeologiska 
lämningar visar att människor har bosatt sig kring vattendragen ända 
sedan stenåldern, tillfälligt eller permanent. Vattnet har bidragit med 
fisk och bördiga odlingsjordar. Vattendragen har också utgjort ett 
viktigt transportnät för bland annat timmer och sjömalm. 

Vattnet har bidragit som viktig kraftkälla till många småskaliga 
förindustriella verksamheter som till exempel kvarnar, smedjor, 
stampar, sågar och garverier. Senare även en förutsättning för 
järnbruken och för glasbruksidustrin. Dammar behövdes för att lagra 
kraften till de dagar då kvarnen skulle drivas eller timret flottas. 
Många av dessa anläggningar, inklusive fördämningar utgör idag 
kommunens kanske mest intressanta kulturmiljöer. 

Vattendragen utgör också naturens egen infrastruktur och häri 
gömmer sig en utmaning. Vattendragen är viktiga för transport 
av sediment, näringsämnen, fiskars möjlighet att ha tillräckliga 
födosöksområden och röra sig mellan reproduktions- och 
uppväxtområden. Genom dämning och flottrensning har vatten-
miljöerna påverkats på ett sätt som gör ekosystemet sårbart. 
Positiva synergieffekter kan uppnås om både natur- och 
kulturhistoriska värden tillgängliggörs och synliggörs.  

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 kulturlandskapet 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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Kvarn och kraftstation i Alsterbro.

Flottning av timmer i Orrefors, tidigt 1900-tal. Foto Dick Måårds arkiv.Dammbyggnad och kraftstation i Uvafors.

Vattenkiosken i Kristvallabrunn.
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Järnet har varit en viktig resurs under ett par tusen år. Tillgången till 
naturresurser som vatten, skog, rödjord och sjömalm ledde till att 
järnet blev centralt för utvecklingen av bygderna i Nybro kommun 
redan under järnålder och tidig medeltid. I kommunen finns ett stort 
antal lämningar efter tidig järn framställning 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 bland annat en unikt välbevarad 
fornlämnings miljö i Brånahult med lämningar från äldre medeltid 
med spår efter hela järnframställningsprocessen.

Två större  järnbruk grundades i området under 1720-talet, Orrefors 
och Flerohopp. I Orrefors byggdes en masugn vid vattenfallet i 
Barkeström och en hammarsmedja i Orrefors. För den tiden och i 
detta området var bruken högteknologiska företag. Brukssamhällena 
blev också i någon mån sociala trygghetssystem. Vid bruken, 
som låg mitt i skogen, byggdes masugnar, hammarsmedjor, 
arbetarbostäder och praktfulla bruksherrgårdar. Kring dem krävdes 
en organisation av bönder och torpare. Dels för att framställa och 
köra oändliga mängder träkol och ved, dels för att transportera malm 
och järn mellan kusten och bruken. 

I takt med att nya tekniker utvecklades gynnades den storskaliga 
driften och från mitten av 1800-talet blev den, på sjö- och 
myrmalmbaserade järnhanteringen i Småland, utkonkurrerad. 
Järnbruket i Flerohopp tvingades stänga redan efter 50 år medan 
Orrefors hammarsmedja var i drift fram till sekelskiftet 1900. 
Järnbruken hade stora jord- och skogsegendomar och uppbyggd 
infrastruktur och lyckades ställa om sina verksamheter till glasbruk 
och sågverk. De småländska järnbruken har varit avgörande för 
småländsk industrialisering. 

Forntida och tidighistorisk järnhantering
Arkeologiska lämningar: slaggvarpar, stenbrott, järnframställnings-
platser, blästbrukslämningar, kolmilor, kolarkojor, rostningsplatser 
etcetera

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 
etcetera.

Järn
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Hammarsmedjan i Orrefors.

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, verks byggnader vid vattendrag, 
dammanläggningar, vattenrännor, kanaler, bostäder från olika epoker 
för arbetare, smeder och tjänstemän, bruksgator.

Smedja längs med Hermanstorpsvägen. Arbetarbostäder i Orrefors från järnbrukets tid. Foto Nybro kommun.
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Nybro är en skogrik kommun 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 det 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.

Exempel på objekt
Blästbrukslämningar, järnbruk, tjärdalar, kolbottnar, kolarkojor, 
sågverk, bondsågar, träförädlingsindustrier (till exempel 
vävstolssnickeri, bobinfabrik, vagnshjulsfabrik), torvindustri.

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

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

Skog
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Restaurerad såg i Lindshult.

Rekonstruerad kolarkoja i Barkeström. Foto Nybro kommun.

Såg i byn Holmen.

Bobinfabrik i Alsterbro.
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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 mötesplatser.

Barnarbete
Det ökande behovet av arbetskraft gjorde att barnarbete blev 
vanligt förekommande och i hyttorna kallades småpojkarna för 
”hyttsnokar”. Den arbetskraft som barnen bidrag med föredrogs av 
bruken eftersom enklare arbetsuppgifter kunde utföras utan att en 
vuxens arbetarlön behövde betalas ut. Glasbruken var den industri 
som hade högst procent anställda barn.

År 1877 tillsattes en kunglig kommitté som skulle ansvara för 
bestämmelser kring minderårigas arbete. Kommittén ville införa 
att barn mellan 10-14 år skulle få arbeta högst sex timmar med en 
halvtimmes rast och en yngre person över 14 år skulle få arbeta 
i högst elva timmar med två timmars rast. Förslaget fick starka 
reaktioner från glasbruken som menade att det inte skulle fungera 
då de var tvungna att ständigt hålla igång elden. Glasbruksägarna 
menade att barn som arbetade i glasbruken växte upp att bli starka, 
friska och mer långlivade. Desto tidigare de började desto bättre 
mådde de som vuxna. Trots införandet av nya regler bröt glasbruken 
mot dem och barnarbete förekom långt in på 1900-talet.

Luffare
En ”luffare” hade ett sätt att leva och försörja sig om personen inte 
kunde, eller inte ville, anpassa sig till övriga samhället. Majoriteten 
var mycket fattiga, utan gård eller bostad. Luffarna gick runt mellan 
gårdarna och utförde enklare hantverk eller uppgifter. De kunde 
till exempel tillverka kvastar eller göra ståltrådsarbeten, där vispen 
är den mest typiska. De kunde också utföra sysslor som slipning 
av knivar och saxar, sota eller hugga ved. Lösdriveri lagen, som 
stiftades 1885, gjorde tiggeri förbjudet 
och utvecklade ”Luffaryrket”. För att 
undkomma att gripas började luffarna bland 
annat tillverka nyttoföremål i ståltråd, 
”trådtjack” eller ”luffarslöjd”. Luffarna sov 
över i lador eller uthus. På vintern behövde 
de hitta varmare sovplatser och då kom de 
olika glasbruken väl till pass. 

Glas
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Glasproduktionen
Miljöer och objekt som speglar förutsättningarna för glastillverkning 
i området, från råvaruanskaffning till försäljning.

Exempel på objekt
Byggnader och platser kopplade till glasproduktionen, inklusive 
råvaruhantering, energitillförsel och avsättning av glaset. Även 
miljöer utanför bruksorterna som har en tydlig koppling till 
glasnäringen, till exempel 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 glastillverkning 
i området, från råvaruanskaffning till försäljning.

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

Glasarbetare i Alsterbro, även barn.

Glasbruket i Flygsfors.Arbetarbostad i Orrefors. Foto Nybro kommun.



14 KULTURMILJÖPROGRAM NYBRO KOMMUN

Nybros kulturmiljöer präglas av ett småbrutet odlingslandskap 
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 bebyggelselägen med medeltida anor. 
Åkrarnas lägen, vägarnas sträckningar, stenmurar och rösen är 
exempel på äldre strukturer som ofta finns kvar, även i skogs bygden. 
Jordbrukslandskapet i Nybro kommun är idag i hög grad präglat av 
förändringar som skett under 1800-talet och 1900-talet, med bland 
annat en stor del förskogningen med granskog.

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.    

Småhus, torp och torpare
Ordet småhus är ett samlingsbegrepp för olika små bostadshus på 
landsbygden som inte är bondgårdar eller villor. Småhus bebyggelsen 
uppstod främst i slutet av 1800-talet, men det finns äldre exempel. 
De användes som bostad och verkstad för olika hantverkare, som 
”undantagshus” eller som bostad till skaran ”mindre bemedlade”, 
det vill säga fattiga, gamla och sjuka. Småhus bebyggelsen ligger 
ofta utmed det äldre vägnätet. Tomterna har en viss struktur, med 
grusgångar, uthus, fruktträdgård, blomrabatter och trädgårdsland. De 
är omgärdade av staket, häck eller stenmur. Det är vanligt med en 
särskilt utsmyckad grind. Små bostadshus på frånstyckade (friköpta) 
tomter kallas för ”lägenhetsbebyggelse”. Även ”backstugor” räknas 
till småhus. De kan se ut som andra mindre stugor, men låg på ofri 
grund (utan egen mark). Backstugor kunde också, som namnet 
anger, vara halvt ingrävda i en backe, mer som jordkulor. 

”Torp” kan till det yttre se ut som andra småhus, men de som bodde 
i torp hyrde bostaden och marken av en bonde. Torparen hade ett 
kontrakt med den bonde som ägde marken där torpet låg. Varje 
år skulle torparen betala hyra för hus och tomt genom att arbeta 
ett visst antal dags verken på gården. 
Om kontraktet inte uppfylldes tvingades 
torparen flytta. Systemet med torpare 
avskaffades inte förrän år 1943 i Sverige.

Bondens landskap

Odlingslandskap i Applaryd.
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Ekonomibyggnad i Brånahult.

Småhusbebyggelse i Agebo.

En götisk gårdsform i Alsjöholm.

Bondens odlingslandskap
Miljöer och objekt som speglar det traditionella animaliebaserade 
jordbruket och områdets odlingsförutsättningar.

Exempel på objekt
Slåtterängar, lövängar med hamlade träd, småbrutna flikiga åkrar, 
åkerholmar, vildaplar, ängslador, trägärdesgårdar, stenmurar, 
odlings rösen, diken, fägator, hamlade träd, skogshagar, mjölkpallar, 
linugnar.

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

Exempel på objekt
Hela gårdar och byar och deras strukturer, den götiska gårds formen, 
trädgårdar med kulturväxter, gångsystem, staket, grindar, mangårds-
byggnader, ekonomibyggnader i skiftesverk, småhusbebyggelse, 
torp, backstugor, jordkulor, kvarnar, sågar, ängslador, gårdssmedjor.
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De äldsta vägarna och stigarna följde ådalar och åsryggar. 
Mötes platser uppstod 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 och vägarna parallellt med varandra och där 
vägen och ån möts uppstod andra former av mötesplatser, som broar 
och kvarnar.  

Under 1800-talet infördes näringsfrihet vilket ledde till att 
hantverkare kunde slå sig ner i småstugor utmed vägar. Härifrån 
kunde de sälja sina hantverk. Mindre områden för handel växte 
fram. Järnvägens ankomst bidrog till att äldre småcentra blev större 
och att helt nya bildades. Järnvägen innebar en drastisk förändring 
av möjligheterna att färdas samt att förädla och sälja områdets 
naturtillgångar. Järnvägarna förändrade både levnadsskicket som 
landskapet. Kring järnvägsstationerna växte nya mötesplatser 
fram, i form av stationssamhällen med industrier och handel. Kring 
mötesplatser finns också ett immateriellt kulturarv, som till exempel 
skrönor och minnen. En mer modern mötesplats, förknippad främst 
med 1900-talet, är festplatsen.

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 samhälls-
utveckling. Ofta flyttade äldre mötesplatser, som kyrkbacken, till 
järnvägsmiljön. Många andra verksamheter samlades här som till 
exempel 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 etcetera. Folkets Hus och samlingslokaler 
samt kollektiva minnen kopplade till dess 
verksamheter.

Möten
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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, marknads-
platser, bevattningställen, brolägen, brunnsorter, vägkorsningar, 
kyrkbyar, sockencentra, kyrkstallar, kvarnar och sågar, festplatser, 
järnvägssamhällen, stenmurar, alléer, hantverkstugor, broar, 
milstenar, väghållningstenar, hålvägar, berättelser.

Kyrkstallar i Duvetorp.

Stationshus Abbetorp.

Örsjö kyrka. Foto Nybro kommun
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Här kan du lära dig mer om hur olika vanligt förekommande 
kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas så att kommande 
generationer får ta del av dem. 

Odlingslandskap och vägmiljöer
Odlingslandskapet inklusive de äldre slingrande vägarna och väg-
miljöerna är väsentliga delar av områdenas karaktär med många 
kulturhistoriska samt biologiska värden. Exempel på viktiga detaljer 
i odlings landskapet är åkrarnas storlek och form, impediment med 
gamla lövträd och stenrösen, ängar, hagar, äldre brukningsvägar, 
stenmurar, gärdesgårdar, odlingsrösen, hamlade träd, hassel, alléer 
och handgrävda slingrande diken. Variationen gör att det finns en 
mycket stor biologisk mångfald i det gamla odlingslandskapet, 
varför många av ovan nämnda strukturer behandlas i Miljöbalken 
och särskild dispens behövs för att förändra dem. Det är viktigt att 
landskapet inte växer igen. Därför behöver markerna fortsätta att 
brukas och betas regelbundet. Det gäller särskilt gamla åkrar, men 
också ängar och gamla skogsbeten. Det är också bra om växtligheten 
utmed stenmurar röjs, alléer underhålls och hamlade träd hamlas, 
samt vid behov återplanteras.

Lämningar och grunder efter äldre verksamheter, som kvarnar, 
dammvallar, jordkulor, stenmurar, fångstgropar, husgrunder eller 
linugnar kan vara fornlämningar. Dessa får gärna underhållas 
genom regelbunden röjning, så att inte träd och buskar växer in i 
murverken. Om betesdjur kan skada murarna bör de hägnas in.

Det är önskvärt att äldre vägnät, vägsträckningar och den fysiska 
vägmiljön värnas. Dessa strukturer i byar, tätorter och landskap 
tillhör ofta de äldsta delarna. Vägarnas bredd, sträckning och 
beläggning påverkar kulturmiljöerna i hög grad. 

Var med och utveckla Nybro kommuns kulturmiljöer

Odlingslandskap och vägmiljö i byn Holmen.
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Fornlämningar
Fornlämningar kan vara resta stenar, vallar, slaggvarpar, fångst-
gropar, torpgrunder, runda högar med sten som till exempel 
röjningsrösen eller gravar som stensättningar, terrasseringar, 
stenhägnader eller platser med förhistoriska fynd. Alla varaktigt 
övergivna lämningar efter mänsklig verksamhet, som är äldre än 
1850, bedöms som fornlämning även om de inte är registrerade i 
fornminnesregistret. De lämningar som inte är registrerade som 
fornlämningar ska rapporteras till Länsstyrelsen. Du kan själv 
se vad som finns registrerat i Fornsök (https://app.raa.se/open/
fornsok/). Fornlämningar på privat mark kan synliggöras genom att 
de hålls röjda, till exempel genom bete. Fornlämningar är skyddade 
i kulturmiljölagen och det behövs tillstånd från Länsstyrelsen för att 
påverka dem. 

Äldre berättelser och skrönor kring fornlämningar får gärna skrivas 
ner så att kommande generationer kan ta del av dem.

Jordbrukets ekonomibyggnader 
Jordbrukets ekonomibyggnader bidrar till bymiljöernas karaktär 
och skapar förståelse för bondesamhällets levnadsförhållanden. 
Ekonomibyggnader bör bevaras och det är önskvärt att de får 
nya användningar, även om det kan komma att kräva om- och 
tillbyggnader. Placering av nya dörrar, fönster och takkupor bör 
göras med eftertanke, och med respekt för befintlig fasadindelning. 
Större öppningar kan göras i mindre synliga lägen. 

Äldre lertegeltak är värdefulla för den äldre karaktären. Oftast 
kan äldre tegelpannor återanvändas. Äldre sticktak (”spåntak”) 
fungerar utmärkt som undertak och kan behållas. Byggnadsdetaljer 
på tak som varit täckta med halm eller vass kan ha höga byggnads-
historiska värden och bör bevaras under yttertaket, till exempel 
takkonstruktioner som åsar eller olika äldre bindematerial. Moderna 
takmaterial kan användas som skyddstäckning och bidra till att 
värdefulla byggnader bevaras. 

Mindre ekonomibyggnader och stenkällare visar på det själv-
försörjande bondesamhällets många funktioner. Ofta ligger 
de mindre uthusen gårdsnära. Uthus och ekonomibyggnader 
som ligger längre från gården (ängslador (madhus), smedjor, 
traktorgarage och linbastubyggnader) är sällsynta och har höga 
kulturhistoriska värden. Vid återanvändning och underhåll av små 
ekonomibyggnader gäller samma princip som för andra äldre hus.

Välbevarade byggnader byggda före 1920-talet är ovanliga och bör 
betraktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 
13 § och Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna 
råd avsnitt 1:2213.

Skoga glasbruksruin.
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Bostadshus
Det är önskvärt att behålla karaktären som finns i äldre bostadshus. 
Skala, färg sättning, proportioner och äldre byggnads detaljer är 
viktiga för upplevelsen och för det kulturhistoriska värdet. Bevarade 
original detaljer är särskilt viktiga. På äldre/välbevarad bebyggelse 
bör ingen yttre tilläggs isolering av fasader göras. Förr var fasad panel 
på äldre hus (äldre än cirka 1950-tal), liksom byggnads  detaljer som 
dörr, foder, snickarglädje, verandastolpar, balkong, räcken med mera 
slät hyvlad. Därför bör detaljer lagas eller ersättas med släthyvlad 
panel, som penselmålas i ljusa kulörer. Helst bör linoljefärg 
användas till äldre paneler. Faluröda paneler kan ha sågad yta. 

Välbevarade byggnader byggda före 1920-talet är ovanliga och bör 
betraktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 
13 § och Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna 
råd avsnitt 1:2213.

Renovering av gamla hus
Äldre bebyggelse som vårdas och underhålls med traditionella 
material och metoder behåller både karaktär och kultur historiska 
värden. Lita på gamla material. Använd lappa- och lagametoden. 
Byte av panel bör endast göras där den är dålig. Panelen får gärna 
vara av lite varierade bredder. Fönster som är äldre än cirka 1960 
består som regel av särskilt utvalt fönstervirke, som håller mycket 
länge. Även om gamla fönster ser dåliga ut kan de nästan alltid 
renoveras, lagas och återanvändas. Gammalt fönsterglas är mycket 
värdefullt, det är vackert och passar gamla hus. Gamla fönster kan 
kompletteras med nya rutor på insidan.

Taktegel av äkta lertegel är den traditionella taktäckningen på 
bostadshus och många uthus från perioden 1800-talet och en 
bra bit in på 1900-talet. I de fall äldre lertegeltak finns kvar bör 
de underhållas och bevaras. Ofta kan de återanvändas även om 
undertaket med läkt, papp etcetera behöver ses över. Välbevarade, 
äldre hus som en gång haft tegelpannor får gärna återfå det.

Tillbyggnader av gamla hus
De flesta gamla hus kan återanvändas genom att byggas till för att 
få plats med nya funktioner och önskemål. Sträva efter att behålla 
det gamla husets karaktär, medan tillbyggnaden kan byggas enligt 
nya ideal. Det gör inget att de olika huskropparna ser olika ut, men 
den nya huskroppens läge, dimension och färgsättning bör anpassas 
till den äldre byggnaden. Anlita gärna arkitektonisk kompetens. 
Tillbyggnaden bör placeras med hänsyn till det gamla huset, oftast 
vid sidan eller längre in på tomten. Nya våtutrymmen kan med 
fördel förläggas i en tillbyggnad. Dels blir ingreppet i det gamla 
huset mindre och risken för framtida vattenskador blir mindre. 

Gunnabo prästgårdsmiljö. Ett av kommunens byggnadsminnen.
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Särskilt känsliga för tillbyggnader är de äldre små bostadshusen. 
Grundregeln för tillbyggnad bör vara att den nya delen genom läge 
och skala ska underordna sig och låta huvudbyggnaden vara synlig.

Tillbyggnader, takkupor och altaner eller andra mer påtagliga 
förändringar utförs helst på en mindre synlig del. Altaner är en 
modern byggnadsdetalj och bör vara marknära. Takkupor eller 
fönster i takfallen görs med omsorg om detaljer och skala.

Äldre fönster, dörrar och entréer är viktiga för husens karaktär. Om 
fönster tidigare bytts ut och inte längre passar husets stil, kan dessa 
ersättas av nya i en stil anpassad till huset. De bör i så fall vara i 
massivt trä och målas i traditionella kulörer. Vanliga fönsterfärger 
under 1800-talet var mörkbrunt, mörkgrönt eller brutet vitt. Då 
målades både båge och karm i samma kulör. I början av 1900-talet 
målades bågarna i mörkt grönt eller rött, ofta med ljusa karmar. 
Vissa dörrar och fönster kan spegla en viss händelse eller utveckling, 
som till exempel affärsdörrar och fönster. Dessa bör bevaras.

Trädgårdar
Bostadshusens tomter bör vara omgärdade med staket, mur eller 
häck. Detta gäller mangårdsbyggnader i bymiljöer, villor från 
1800-talets slut och framåt och småhusbebyggelse. Grindstolpar 
och grindar tillför också mycket till trädgårdens karaktär, upplevelse 
och skönhet. Om äldre stolpar och grindar finns kvar kan de helst 
behållas, i andra hand kopieras. Det är vanligt att grindar finns 
tillvaratagna och undanställda bakom ett uthus eller på någon 
vind. Leta upp och återanvänd eller kopiera. Annars kan man kolla 
på gamla fotografier eller på andra grindar i närområdet. Både 
trägrindar och smidesgrindar är vanliga. I en traditionell trädgård 
finns oftast en särskild struktur, med grusgång från grind till 
ytterdörr, blomrabatter och fruktträd. Trädgårdarna och det gröna 
kulturarvet är en mycket viktig del av kulturmiljöerna. Äldre växter 
och fruktträd, strukturer med trädgårdsgångar och rabatter samt 
staket och grindar bör bevaras och vårdas.

Ny/kompletterande bebyggelse
Det är nästan alltid möjligt att bygga nya bostadshus i en kulturmiljö 
utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade, om de passas 
in i skala, placering eller på annat sätt som visar hänsyn till den 
gamla strukturen. Om nya bostadshus ska utföras i äldre eller 
modern stil måste bedömas från fall till fall, beroende på hur den 
omkringliggande miljön påverkas. Helt nya bebyggelselägen bör 
anpassas efter det äldre vägnätet och oftast inte placeras mitt på 
åkrar, utan i kanten av åkrar eller ängar eller utmed det mindre 
vägnätet. Nya hus i gårdsmiljöer bör placeras med hänsyn till den 
traditionella strukturen med mangårdsbebyggelsen för sig och 
fägårdsbebyggelsen för sig. 

Bevarade affärsfönster på byggnad i Målerås.


