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Förord
Rapporten har tagits fram av Lars Eriksson, byggnadsantikvarie, Eva Eliasson
och Karl-Oskar Erlandsson, arkeologer vid Länsstyrelsen i Blekinge län i
samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i Skåne län
inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg & Skåne. Vidare
är rapporten ett resultat med finansiering av Länsstyrelserna, Havs- och
Vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet. Rapporten ska ses som ett
kulturhistoriskt kunskapsunderlag och inte som en beslutande handling med
vedertagna yttranden. Där fornlämningar berörs ska det observeras att
eventuella ingrepp ska prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel genom
ett separat samråd enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära
vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med
kulturhistoriska värden att påverkas negativt. De naturliga förutsättningarna och
människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande funktion och
ålder vid Alsterån. Särskilt glasbruken har lämnat ett stort avtryck kring denna
del av Alsterån. Detta har sammantaget givit ett varierat kulturlandskap med
historiskt djup med hög betydelse för förståelsen av det förflutna. För att bevara,
använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av
vattnets kulturhistoriska betydelse. Det är enbart kulturmiljöer längs
Kronobergssidan av Alsterån som inventerats och dokumenterats inom arbetet
för denna rapport.
Synpunkter på rapporten har lämnats av:
Vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen
Fastighetsägare
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Rapportens upplägg
I den här rapporten har 15 miljöer vid ett vattendrag inventerats efter önskemål
från Fiske- och vattenvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kronoberg. Det
inventerade vattendraget är Alsterån. Miljöerna som har inventerats utgör
vandringshinder för vattenfauna, är eller kan bli aktuella för vattenvårdande
åtgärder eller saknar giltigt tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
Miljöbalken.
Miljöerna beskrivs i en kortare historik vilket ger en bakgrund till platsens
tillkomst och betydelse. Varje miljös historiska sammanhang sammanfattas.
Sedan följer en beskrivning av den befintliga miljön, dess beståndsdelar samt
dess nuvarande sammanhang. Miljöerna har därefter värderats och delats in i
fyra värdeklasser, följt av förslag till kulturmiljöhänsyn.
Metod och kulturhistorisk värdering har tagits fram inom projektet Kulturmiljö
och vattenförvaltning – planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Nedan
följer en kortare redogörelse för inventeringens metod och material samt en
utförlig förklaring av klasserna och värderingskriterierna. Observera att
värderingen ska ses som ett hjälpmedel vid framtida bedömningar av eventuella
ingrepp i miljöerna.

Metod och material
Metoden har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning –
planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Metoden bygger på kart-, arkivoch litteraturstudier där de historiska miljöerna sedan inventerats och värderats
i fält.
Materialet har bestått av historiska kartor, arkivmaterial och litteratur. Även
sekundär litteratur och äldre fotografier har varit givande vid sammanställningen
av miljöernas historik. Litteraturen och de historiska fotografierna kommer
framförallt från hembygdsföreningar och ägare. Även muntliga uppgifter har
varit användbara vid inventeringen och rapportskrivningen då det i många fall
finns begränsat med dokumentation kring denna typ av anläggningar. En
källkritisk bedömning har gjorts i dessa fall.

9

Kulturhistorisk värdering
De dokumenterade kulturmiljöerna vid vattendraget i Kronoberg har värderats
utifrån fyra värdeklasser:
1.
2.
3.
4.

Mycket högt kulturhistoriskt värde
Högt kulturhistoriskt värde
Kulturhistoriskt värde
Visst kulturhistoriskt värde

Om en miljö bedöms stå utanför dessa fyra värdeklasser har den kategoriserats
som ”Inget kulturhistoriskt värde”.
Det kulturhistoriska värdet innebär att miljön har förmåga att förmedla
förståelse och kunskap om historiska händelser och sammanhang. Platser,
miljöer och företeelser kan berätta hur människor har levt genom olika tider och
brukat landskapet. Genom exempelvis byggnadsteknik, byggnadsmaterial och
strukturer i landskapet ges information om det förflutna. Även immateriella
företeelser så som hantverkskunskap, sedvanor och muntlig tradition förmedlar
kunskap om historien och människors levnadsvillkor.
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön särskilt välbevarad och komplex.
Kvarnbyggnaden, interiört såväl som exteriört, vattenvägar och den
omkringliggande helhetsmiljön förmedlar en tydlig och bred historisk förståelse
för vattnet som kraftkälla. Miljön går att koppla till ett historiskt sammanhang.
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde bör helhetsmiljön samt dess
beståndsdelar bevaras intakta och stor hänsyn bör tas vid åtgärder.
Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön välbevarad och helhetsmiljön är tydligt
läsbar. Vissa egenskaper hos miljön är förändrade eller borta, men helhetsmiljön
är intakt och ger en god historisk förståelse för platsens bruk och historiska
sammanhang. Vid ett högt kulturhistoriskt värde bör stor hänsyn tas vid
åtgärder.
Vid ett kulturhistoriskt värde saknas vissa beståndsdelar hos miljön som har
betydelse för den historiska förståelsen men miljön är fortfarande läsbar. Vid ett
kulturhistoriskt värde bör hänsyn tas vid åtgärder, specifikt bör de värdebärande
uttrycken hos miljön bevaras.
Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön antingen raserad, splittrad eller så pass
hårt förändrad att den historiska läsbarheten är svårtydd. Vid ett visst
kulturhistoriskt värde finns fortfarande enstaka egenskaper som bär på ett
kulturhistoriskt värde men helhetsmiljön saknar flera beståndsdelar som har
betydelse för en förståelse av platsen. Vid åtgärder bör hänsyn tas till de
egenskaper som är värdebärande.
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De kulturmiljöer som har ett högre kulturhistoriskt värde har en rödmarkerad
ram runt bilden av miljön. Färgen signalerar att vattenvårdsåtgärder bör göras
med försiktighet och i samråd med antikvarisk kompetens. Notera att en
dokumentation är önskvärd vid förändringar i samtliga kulturhistoriska miljöer.
Ett särskilt tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen krävs vid ingrepp i
fornlämningar.
Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö.
Värderingsbeskrivningarna har utarbetats efter ett antal kriterier som beskrivs
nedan. Kriterierna är bearbetade efter Vattenkraftverksprojektet 2012–2013 som
genomförts av Länsstyrelsen i Kalmar län inom projektet Kulturmiljö och
vattenförvaltning – planeringsunderlag för södra Östersjöns vattendistrikt samt
Riksantikvarieämbetets rapport Kulturhistorisk värdering och urval – plattform för
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet.
I värdebeskrivningen kommenteras:
•
•
•

Kvarnbyggnaden eller sågen, stampen etc. med beståndsdelar (i de fall
de är bevarade)
Dammen och vattenvägarna
Helhetsmiljön

I värdebeskrivningen beskrivs miljöns egenskaper som har betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Ambitionen har varit att tydliggöra de värdebärande
egenskaperna så att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat vid eventuella
ingrepp i eller förändringar av miljön. Värdebeskrivningen och aspekterna nedan
utgör således inget poängsystem, utan bildar en ingång till en samlad bedömning
av platsens kulturhistoriska värde.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar

Kvarnbyggnadens potential att förmedla vattenkraftens grundläggande tekniska principer
är viktig för förståelsen av platsen. Vattenmagasinet, vattenvägarna samt platsens
topografi är egenskaper som bidrar till att tydliggöra tekniken. Kvarnbyggnadens
arkitektur och maskineri visar hur vattenkraften har utnyttjats. Äldre lämningar
på platsen med en koppling till vattendraget och vattenkraft bidrar ytterligare till
att förstärka värdet (berör även dammen och vattenvägarna).
Huruvida kvarnbyggnaden, men även andra delar av verket som dammbyggnaden, vattenspegeln eller interiören förmedlar ett tidstypiskt uttryck eller ett
längre utvecklingsförlopp utgör en viktig del av det kulturhistoriska värdet. Miljön
kan exempelvis spegla 1930-talet med tidstypiska beståndsdelar utan betydande
senare inslag, eller visa på en utveckling under en längre tidsperiod. I sådana fall
där särskild omsorg har konstaterats vid utformningen av byggnadens interiöra
eller exteriöra delar har det preciserats vilka uttryck som anses viktiga.
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Den kulturhistoriska relevansen är ytterligare en aspekt. Huruvida
kvarnbyggnaden är kännetecknande för den lokala, regionala eller nationella
utvecklingen eller har utgjort en förebild för utvecklingen utgör ett kulturhistoriskt
värde. Kvarnens ålder och dess olika delar har bidragit positivt till värdet. Åldern
bidrar ofta till en historisk förståelse för äldre tiders bruk av vattnet och visar på
en lång kontinuitet.
Dammen och vattenvägarna

Kopplad till miljöns informationsinnehåll och dess läsbarhet är vattnets karaktär
och utbredning. Relationen mellan vattnet och kvarnen i form av vattenspegel, fall
och kanaler är viktiga uttryck för förståelsen av platsen. Om vattenmiljön är
påfallande och uppenbar visar den på en tydlig relation mellan vattnet och
kvarnen. Dolda vattenvägar, så som tunnelverk, är även de viktiga för miljöns
informationsinnehåll. Trots att de är osynliga vid första anblick förstärker de
förståelsen av vattenkraftens teknik och bidrar således till det kulturhistoriska
värdet.
Helhetsmiljön

Den yttre helhetsmiljön har värderats högt. Då helhetsmiljön värderas är det
viktigt att lyfta värdena i vardagslandskapet och de övergripande perspektiven.
Med miljöns komplexitet menas att platsen har ett brett informationsinnehåll och
kan förmedla flera olika berättelser, exempelvis där det finns andra byggnader
eller anläggningar vid platsen som har ett samband med miljön, så som en
intilliggande herrgård eller bruksmiljö.
Även byggnader, anläggningar eller lämningar som visar på ett långvarigt
vattenbruk är uttryck som bidrar till miljöns komplexitet, exempelvis äldre
kvarnlämningar, tidigare kanaler eller äldre dammar. Kopplat till platsens
komplexitet är även möjligheten att förmedla en bred historisk förståelse i
relation till aspekter så som makt, klass och genus.
Helhetsmiljöns läsbarhet är centralt för möjligheten till kunskap om och förståelse
av platsen. Utan tydliga samband kan en miljö uppfattas som svårbegriplig. De
delar av miljön som är svåra att uppfatta kan inte heller bidra till förståelsen av
platsens kulturhistoria. Tydligheten, i form av läge, utformning och omfattning
av de relaterade byggnaderna eller lämningarna är viktig.
Viktigt för läsbarheten av helhetsmiljön är även topografins pedagogiska värde.
Miljöer med många holmar, strömsträckor och markanta fall visar på geologiska
och hydrologiska grundförutsättningar för människans vattenkraftutnyttjande.
Sådana miljöer visar på människans kulturpåverkan och relation till landskapet.
Vidare kan det topologiska värdet vara viktigt för läsbarheten i och mellan
helhetsmiljöer. Detta innebär att det går att sätta miljön eller beståndsdelar i
miljön i förhållande till andra miljöer eller beståndsdelar oberoende av avstånd.
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Sällsynthet och hotbild är aspekter som i sig själva inte direkt utgör kulturhistoriska
värden men som däremot kan förstärka det kulturhistoriska värdet av en miljö,
och de kan vara av stor vikt då förslag till kulturmiljöhänsyn formuleras. Med
sällsynthet menas att miljön saknar eller har få motsvarigheter lokalt, regionalt
eller nationellt. Med hotbild menas att miljön och dess värden hotas av
nedbrytning, utrivning, eller annan negativ förändring.
Möjligheter till delaktighet och platsens tillgänglighet utgör i sig inget kulturhistoriskt
värde men har påverkat förslagen till kulturmiljöhänsyn. Vid de tillfällen då
platsens kulturmiljövärden kan nå ut till en bred allmänhet har detta stärkt
motiven för ett bevarande av miljön.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Under samlad bedömning av känslighet och tålighet gås de olika
kulturhistoriska elementen i kulturmiljön igenom och en bedömning hur
känsliga de olika elementen är för ingrepp ur ett kulturmiljöperspektiv. Det vill
säga om det kulturhistoriska värdet kommer att minska eller kvarstå till följd av
åtgärder för att förbättra vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer
på platsen. Till viss del beror det så klart också på hur åtgärderna utformas,
men det ger ändå en fingervisning till vilka element som särskilt bör beaktas i
samband med möjliga åtgärder i kulturmiljöerna. Det bör dock poängteras att
kulturmiljövärdet endast är ett av flera värden kopplade till de berörda
platserna. I aktuella fall kan andra värden kan komma att vägas högre än
kulturmiljövärdena. Särskilt på platser där de är relativt låga.
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Tabell över värderade miljöer
Kulturmiljö

Värdering

Historiskt sammanhang

1. Johanstorp

Visst kulturhistoriskt värde Småglasbruk, såg, sliperi

2. Östraby kvarn

Kulturhistoriskt värde

Kvarn och såg

3. Sävsjöström

Kulturhistoriskt värde

Järnbruk, mjöl- och papperskvarn, såg,
snickerifabrik, gjuteri- och verkstadsrörelse

4. Kvarndammen
nedströms Alstern

Visst kulturhistoriskt värde Mjöl-, såg- och papperskvarn, järntråddrageri,
knipphammare, snickerifabrik

5. Skahus

Kulturhistoriskt värde

6. Höneström

Högt kulturhistoriskt värde Järnbruk, kvarn och såg

7. Alsterfors

Kulturhistoriskt värde

Stångjärnshammare, mjölkvarn, såg,
manufakturverk, träsliperi

Järnbruk, glasbruk

8. Kraftstationen vid Visst kulturhistoriskt värde Kraftstation
Södra Rås
9. Alstermo bruk

Kulturhistoriskt värde

Handpappersbruk, färgeri, produktion av
tändsticksämnen, cellulosafabrik, tegelbruk,
pappfabrik, konstlädertillverkning,
reseffektfabrik

10. Kvarndamm i
Alstermo

Visst kulturhistoriskt värde Kvarn

11. Rydefors
kraftstation

Högt kulturhistoriskt värde Kvarn, handpappersbruk, kraftstation

12. Fagraström

Kulturhistoriskt värde

13. Fröseke övre

Högt kulturhistoriskt värde Spegelfabrik, möbelsnickeri

14. Fröseke nedre

Kulturhistoriskt värde

Kraftstation, kvarnverksamhet, lant- och
byggvaruförsäljning

15. Kullafors

Kulturhistoriskt värde

Spegelfabrik, snickeri

Garveri med stampverk, kvarn, smedja, kraftverk
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Värdet av att kulturmiljöerna brukas
I enlighet med de nya nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet som
gäller sedan den 1 januari 2014, som ska främja ”ett hållbart samhälle med en mångfald
av levande och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas” 1, underlättas
många gånger bevarandet, användandet och utvecklandet av många
överloppsbyggnader av att det finns någon slags sekundär användning för dem.
Att ta tillvara vattenkraften med hjälp av moderna tekniker i gamla anläggningar
kan därför vara ett sätt att bevara dessa äldre anläggningar, förutsatt att ägarna
är rädda om dem. Det är med andra ord större chans att taket repareras på en
byggnad som ägaren har nytta av än på en byggnad som inte behövs för gårdens
drift. Det ska tilläggas att det är av stor vikt att bevara kvarnverk och äldre
maskiner i interiörerna, då dessa kan ge teknikhistorisk och övrig information till
eftervärlden som vi i dagsläget kanske inte ens reflekterar över.
Äldre anläggningar som vattenkvarnar har i allmänhet ingen användning idag.
Dessa överloppsbyggnader kan vara svåra för ägare att bevara då det inte finns
något lönsamt incitament att bevara något som inte längre används.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver kontinuerligt underhåll och en
förutsättning för detta är många gånger att kulturmiljöerna på något sätt fortsatt
används eller att den enskilde ägaren har tillräckligt stark ekonomi för att
prioritera dess underhåll. Därför är det generellt positivt att verksamheter kan
fortsätta på dessa platser.
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Alsterån
Alsterån utgör huvudavrinningsområde 75 i Sverige (HARO 75) och är 125 km
lång 2. Den rinner upp i källområden i Uppvidinge kommun i den nordöstra delen
av Kronobergs län och rinner österut genom kommunerna Nybro, Högsby och
Mönsterås i Kalmar län och mynnar i Kalmarsund vid Pataholm. Alsterån
passerar ett tiotal samhällen, bl.a. Sävsjöström, Alstermo och Fröseke i
Kronobergs län och Alsterbro, Blomstermåla och Ålem i Kalmar län. På sin väg
avvattnar ån 17 sjöar, bl.a. Alstern, Uvasjön, Allgunnen och Barnebosjön 3.
Nivåskillnaden mellan sjön Alstern och havsnivån är 217 meter. Största biflöden
är Lillån, Hindabäcken, Badebodaån och Trändeån. Det finns ca 20 kraftverk i
vattensystemet. 4
Alsteråns avrinningsområde består huvudsakligen av skog, en mindre andel
odlingsmark och en relativt stor sjöareal. I Kronobergs län utgörs området av ett
drumlinlandskap som mestadels består av skogs- och myrmark och mindre
områden med odlad mark. Området kring sjön Alstern har varit bosatt sedan
förhistorisk tid som utlöpare till centralbygd österifrån. Åseda längre norrut har
åtminstone sedan bronsåldern haft kontinuerliga bosättningar. Kronobergsdelen
av avrinningsområdet koloniserades huvudsakligen under medeltid och har
karakteristiska ortnamnsformer som slutar på -skruv. Området har varit
glesbefolkat. I dalgångarna i Kalmar län är ortnamnen förhistoriska och gravfält
från järnåldern påträffas, medan åsbebyggelsen har ortnamn av medeltida
karaktär med slutled som -måla, -bo och -hult. I östra delen av
avrinningsområdet finns ett av Sveriges kärnområden för loftbodar.
Vattenkraften har varit betydelsefull för området och har omfattats av bl.a.
kvarnar, sågar, stampar, järnbruk, pappersbruk och glasbruk. 5
I en tulltaxa från staden Flensborg i dåvarande Danmark, daterad till 1300-talet,
nämns ”Kalmarejärn” vilket var järn utskeppat från Kalmar. Förmodligen kom
en del av detta järn från de östra delarna av Uppvidinge härad. I Älghults socken
finns belägg medeltida järnsmedjor i Södra Rås, Hohult, Kuttö och Fröseke –
samtliga utefter Alsterån. 6 Det finns även lämningar i form av slagghögar främst
vid Alsteråns västra delar. 7
De första järnbruken i Kronobergs län grundades under tidigt 1600-tal, bl.a.
Huseby. På 1700-talet tillkom i Uppvidinge härad Orrefors, Sävsjöström,
Klavreström och Braås. Alsterfors järnbruk grundades 1856. Kronoberg
saknade malmfyndigheter i berggrunden så istället användes sjö- och myrmalm
Alsterån, Cinclus C Sportfiskeguide [2018-06-04]
Kunskapsöversikt. Alsteråns avrinningsområde m.m. 2011, s. 6
4 Alsterån och vattenkraften, broschyr 2014
5 Kunskapsöversikt. Alsteråns avrinningsområde m.m. 2011, s. 6–7, 9–10
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samt importerad malm från bl.a. Utö. Mot 1800-talets slut lades många järnbruk
ner och efterträddes av glasbruk. 8
Uppvidinge kommun ligger i det s.k. Glasriket. Glasbrukens tid var vid 1800talets slut. Av 77 glasbruk i riket låg över hälften i Småland, varav flera i
Uppvidinge. Förutsättningarna för denna typ av verksamhet var goda: rikligt
med skog som gav ved till glasugnarna, sjösand som omvandlades till glas,
vattenkraft som drev sliperier m.m. samt tillgång till arbetskraft från de nedlagda
järnbruken och dagsverkare från jordbruket utan året-runt-anställning. 9
I Alsterån är sträckan Hornsö - Pataholm (åns mynning) klassad som Värdefullt
Vatten av Fiskeriverket. Sträckan Skahus - Skogslyckan är klassad som Värdefullt
Vatten av Naturvårdsverket. Sträckan Uvanäs (vid Uvasjöns utlopp) - Pataholm
är klassad som Särskilt Värdefullt Vatten av Naturvårdsverket. Sträckan Uvanäs Århultemåla samt Böta kvarn (strax uppströms om Barnebosjön) hela vägen ut
till åmynningen är klassad som Särskilt Värdefullt Vatten av
Riksantikvarieämbetet. Ca åtta naturreservat berör Alsterån direkt varav det
största är Allgunnens naturreservat.
Invid Alsterån förekommer utter, fågelarter som kungsfiskare, forsärla,
strömstare, svarthätta, trädgårdssångare, lövsångare, rödhake, härmsångare,
näktergal, rosenfink, rödvingetrast, gök, sävsparv, rörsångare, kärrsångare, orre,
storskrake, knipa och brun kärrhök. Här finns insekter som blågrön
jungfruslända, flodtrollslända, kungstrollslända, svartfläckig glanssmygare,
kvickgräsfjäril och klöverblåvinge, samt växter som kungsbräken, spindelört och
getrams. 10 Fiskarter i Alsteråns avrinningsområde inom Kronobergs län:
abborre, benlöja, bäcknejonöga, elritsa, gers, gädda, lake, mört, stensimpa, öring.
Lake är rödlistad och stensimpa är en Natura-2000 art. I Alsterån finns även
signalkräfta. 11
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AB Glasriket, Historien om glasriket [2018-06-07]
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1. Johanstorp

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Lenhovda

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Första glasbruket byggdes 1856–1857

Lagskydd:

Lämningarna efter glasbruken är idag
felaktigt registrerade som en
fornlämning. Generella
hänsynsbestämmelser gäller enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Ugnsgrunden, dammvallen och
vattenvägen.

Kärnvärden:

Platsens
betydelse
för
glasbruksindustrin både lokalt och
regionalt.
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Historik
Historiskt sammanhang: småglasbruk, såg, sliperi

Första belägget som hittats där Johanstorp nämns i skrift är från 1545. Byn hade
då namnformen Jonstorp och omfattade två skattegårdar. 11
I mitten av 1730-talet planerade löjtnanten Lars Johan Silfversparre att anlägga
ett glasbruk i Johanstorp. I en skrivelse till landshövding Koskull i Växjö i
februari 1736 framgick det att det fanns ”både tillräcklig materia och eljest
nödige rekvisita” för det planerade glasbruket. I november 1736 utfärdades
tillstånd för att få inrätta ett glasbruk och han fick rättighet att tillverka allehanda
slags glassorter. Han hade även vid denna tid gjort sig till rättmätig ägare av
hemmanet. I tillståndet framgick också att han skulle anställa infödda svenskar
vid bruket och undervisa och lära dem hantverket så att lönerna blev skäliga.
Tillverkningen skulle skötas och hanteras väl så att inga odugliga glas skulle
komma från bruket. Men Silfversparre byggde aldrig något glasbruk vid
Johanstorp. Istället grundade han ett järnbruk i Nottebäcks socken. När
Silfversparre avled 1754 övergick hans privilegium på kronoskattehemmanet
Dåvedshult i Ekeberga, vilket ägdes av landshövdingarna Koskull i Växjö och
von Holstein i Kalmar. Vid Johanstorp bedrevs under 1700-talet en
husbehovssåg som 1782 blev skattlagd. Strax ovanför sågen fanns en anlagd
stendamm. Den södra armen var 28,8 meter lång och den norra armen 7,2 meter.
Från dammen rann vattnet genom en 10,8 meter lång och 1,5 meter bred ränna
till vattenhjulet som drev sågen. Kvarnhuset var gjort av blockvirke och var 11,1
meter långt, 3,6 meter brett och 4,2 meter högt. Sågbladet var 1,8 meter långt
och 14,8 cm brett och vattenhjulet hade en diameter på 1,5 meter. Sågverket gick
bara att använda vid vårflod, annars skulle Vägerhults mader bli uppdämda. Jordoch skogsbruket vid Johanstorp sköttes av arrendatorer fram till mitten av 1800talet. 12
Det första glasbruket vid Johanstorp uppfördes 1856–1858 som ett buteljbruk
efter ritningar av Uno Angerstein (historisk bild 1). Enligt Angersteins
planritning skulle följande anläggas: hytta för fyra butelj- och två
apoteksverkstäder, ett magasin, vedgård med skjul, smedja och snickarverkstad,
inspektorshus med trädgård, sju arbetarbostäder med kåltäppa, brygghus,
bagare- och tvättstuga, tullsåg, stamp och krossverk, ladugård, svinstia, vedbacke
med skjul och arsenikkabinett. Även nya vägar anlades. Arbetena påbörjades i
november 1856 och byggmästare var Sven Nilsson och Nils Svensson. Vissa
justeringar var tvungna att göras, bl.a. avståndet mellan hyttan och
boningshusen. Dessa ändringar godtogs av Angerstein i februari 1857. Arbetet
är mycket väl och detaljrikt dokumenterat och finns att läsa mer om i
Lenhovdakrönikan 1990. I december 1857 upphörde temporärt allt
11
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byggnadsarbete och räkningarna gjordes upp med byggmästarna, arbetarna och
de soldater och medhjälpare som arbetat vid Johanstorp. Kort därefter
anordnades hyttinvigningsfest där alla arbetare vid Johanstorp och hela
befolkningen vid Kosta var inbjudna. Varor till festen köptes in för 287 riksdaler
och 30 öre riksmynt. Under 1858 investerades ytterligare i bruksanläggningen
och när den till slut stod färdig hade den kostat 43 153 riksdaler. Förutom
glasbruket bestod egendomen även av ett mantal kronoskatte Johanstorp, sågen,
5/32 mantal Åhult, 1/4 mantal kronoskatte Vägershult Södregård och 1/4
kronoskatte Vägershult Norregård. 13 Under de första åren tillverkades buteljer i
grönt, vitt och halvvitt glas. Under 1860-talet tillverkades även s.k. engelska heloch halvbuteljer, portvinsbuteljer, Ronneby vattenflaskor, s.k. franska hel- och
halvbuteljer, champagne- och rhenvinsbuteljer, selters- och sodaflaskor och
apoteksflaskor. 14 På historiska dokument 1 & 2 finns exempel på vad de olika
varorna som tillverkades vid bruket kostade 1866–1867.
År 1868 beslöts att bruket skulle förändra tillverkningen till fönsterglas. I
samband med denna förändring var hyttan tvungen att byggas om med bl.a. en
ny glasugn med drummelugnar och två sträckugnar (historisk bild 2 & 3).
Allteftersom tillverkningen ökade uppfördes fler byggnader för arbetarna.
Följande byggnader redovisades 1881: förvaltare- och administrationsbyggnad i
två våningar med källare (nio rum, kök och förstuga), en glasblåsarbyggnad i två
våningar (tio rum, kök och förstuga), en glasblåsarbyggnad i tre våningar (undre
delen inrättad till pottkammare, övre våningarna hade tio rum med två kök),
glashytta med en glasugn, två sträckugnar, två torkugnar för ved, två
tempereugnar och drummelugnar, ett magasin, smedja och slöjdverkstad med
fem eldstäder, brygg- och bakhus med två eldstäder, boningshus för
bruksarbetare med tre rum, boningshus för bruksarbetare med två rum, ladugård
med två logar, bruksarbetarebostad med tre rum, ladugårdar,
bruksarbetarebostäder med tre respektive två rum, byggnad med krossverk och
mjölkvarn, och en vattensåg. 15 Flera av dessa byggnader kan ses på historisk bild
4, från ca 1870-talet.
Arbetarantalet varierade från ca 20 till 40 personer under den första
glasbruksepoken. Som störst var arbetsantalet vid tiden för buteljtillverkning.
Vid en sammanställning från avräkningsboken 1877/78 finns följande
yrkesarbetare vid bruket; en förvaltare, en bokhållare, en hyttmästare, fem
glasblåsare, en sträckare, en uppresare, fyra indragare, en pottkammarkarl, två
skörare, en smed, en snickare, en korgmakare, en krossare och 14 dagsverkare. 16
Mer detaljerat vad varje yrke innebar och information om olika personer som
arbetade vid bruket under den första bruksepoken, finns att läsa i
Lenhovdakrönikan från 1990.
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Det första glasbruket vid Johanstorp ägdes av Kostabolaget. Glasbruket lades
ner 1888 och hyttan flyttades till Målerås 1890. De sista 20 åren som hyttan drevs
blåstes i huvudsak fönsterglas. Under 1890-talet bedrevs endast jord- och
skogsbruk vid egendomen. 17
På historisk karta 3, som är en plankarta från 1896, av lantmätare Cedergrens,
finns fortfarande flertalet av byggnaderna, förutom hyttan, kvar från den första
glasbruksepoken.
Under 1890-talet ökade efterfrågan på flaskor och andra enklare glasvaror och
Kostabolaget beslutade i april 1897 att arrendera glasbruket i Ulvaskog, i
Ekeberga socken. I ett styrelsesammanträde i september samma år uppger
direktör Axel F. Hummel att glasugnen i Ulvaskog var så dålig att den inte kunde
användas och arbetarna ville inte bo där, eftersom arbetarbostäderna inte var
bra. Dessutom var vägen mellan Ulvaskog och Kosta undermålig och vållade
problem vid varutransporterna. Vid Kostabolagets eget hemman, Johanstorp,
fanns däremot både vattenkraft och kvarstående arbetarbostäder från tiden för
fönsterglasbrukets tid. Vägen mellan Kosta och Johanstorp var något längre än
mellan Ulvaskog och Kosta men dock inom rimligt avstånd på en mil. Hummel
föreslog på hösten 1897 att bygga en ny hytta med fyra deglar (eldfasta behållare)
i Johanstorp (historisk bild 5). Hyttan skulle vara avsedd för tillverkning av
enklare glasvaror, som lämpligen inte kunde fabriceras i Kosta. Glaset i
Johanstorp kunde tillverkas billigt eftersom avfallet från den finare
glastillverkningen i Kosta kunde smältas ner och användas i Johanstorp.
Uppförandet av den nya hyttan gick snabbt och redan i januari 1898 invigdes
bruket. 18
Den nya hyttan beskrivs vara 1/3 så stor som den gamla fönsterhyttans grund
och troligen en enklare anläggning än den tidigare hyttan. År 1898 bokförs hela
anläggningen till 6 300 kronor. Den första 4-degels långugnen fungerade inte bra
och var tvungen att muras om. Måtten till den nya ugnen kom från hyttmästaren
och muraren August Dolk i Alsterfors. Under 1898 byggdes även ett litet sliperi
vid sjön Möckelns utlopp. Under 1899 planerades och anlades en ny
dammbyggnad och turbinanordning i Johanstorp. Efter dessa större
investeringar bokfördes hela bruksanläggningen till 13 217 kronor. För åren
1898 och 1899 saknas uppgifter angående arbetarantalet förutom att fem
minderåriga pojkar i åldern 12–14 år hade åtta timmars effektiv arbetstid. Deras
totala arbetsdag var elva timmar, varav tre timmar var raster under dagen. 19
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År 1900 hade sliperiet 10 slipstolar 20. En slipstol är en kraftig slipmaskin som är
fast monterad. Gjutgodset förs manuellt av operatören mot slipskivan. 21
Från Alsterfors glasbruks kapitalbok från 1905 framgår det att både Alsterfors
glasbruk och Johanstorps glasbruk tillhörde Kristallbolaget. Vidare i
kapitalboken nämns att Alsterfors dåvarande hyttmästare C.A. Pettersson och
smeden Hammarstedt arbetade på Johanstorp under sammanlagt 54 dagar på
hösten 1905. Från Alsterfors levererades vid denna tid 14 ton glasugnsten, 1,3
ton stampad holländsk rålera, 2 ton kisel, sex slipspindlar och diverse slipstenar.
Även glasugnen murades om detta år. Utifrån detta kan tolkas att det gjordes en
omfattande upprustning och utökning av slipglastillverkningen i Johanstorp vid
denna tid. 22
Sommaren 1906 tog glassliparen Magni Rolin från Kosta initiativ till att bilda en
avdelning av Svenska Glasarbetareförbundet i Johanstorp. Under både 1905 och
1906 hade arbetare kommit till Johanstorp från andra glasbruk där de arbetat
under dåliga förhållanden och frågor väcktes kring bl.a. lika lön vid alla
småglasbruk med vedugnar. Fackföreningen stödde även sina kamrater i den s.k.
Kostakonflikten som pågick under senare delen av 1906. I januari 1907 hade
avdelningen 22 medlemmar och i april samma år anslöts fackföreningen till
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet. 23
Mellan 1900–1910 varierade antalet arbetare mellan högst 44 st. till lägst 8 st
(1905). Arbetarantalet var som störst 1900–1902 och 1906–1908. Flest
minderåriga arbetade på bruket under 1906 och 1907. 24 Under åren 1897–1910
skedde 57 inflyttningar till bruket. Av dessa var 14 glasblåsare, 12 slipare, fyra
benmakare, tio ”glasarbetare”, två uppblåsare, två smältare, en hyttmästare, en
verkmästare och elva övriga arbetare. Dessutom tillkommer varierande antal
hyttpojkar som redovisas i varierande omfattning i bokföringen. I regel stannade
personalen kortare tid än tre år. 25
De sista åren före nedläggningen beskrivs bostadsförhållandena för arbetarna
som miserabla, speciellt för ungkarlarna som tvingades vara inneboende hos de
redan trångbodda familjerna. Andra ungkarlar bodde i små uthusliknande rum
och brygghuskammare. Under dessa dåliga förhållanden var det illa ställt med
nykterheten. Helgens fylla var ett sätt att komma bort från allt elände. Det
uppges att det varje söndag togs hem ca 10 st. 20 liters brännvinsflaskor till
bruket. Det sägs att dagen efter dessa fester var det vissa som blåste s.k. ”pinnar”
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(brännvinsglas) där kupan antingen lutade för mycket åt än det ena eller andra
hållet. 26
År 1909 byggs glasugnen om för sex deglar, men redan året efter, 1910, läggs
glasbruket ner. 27 Vid ett besök i London våren 1910 hade disponent Fogelberg i
Alsterfors tagit upp en order på oklippta dricksglas till glasbruket i Flöxhult.
Ordern innefattade så låga priser att det skulle bli en alltför dålig affär för bruket
i Flöxhult och ordern överflyttades av Kostas direktör Carl Gottw till Johanstorp
istället, där en verkstad uppläts till arbetare från Flöxhult. I slutet av 1910 hade
endast 47 000 av de tillverkade 72 000 oklippta tumblers fakturerats från
Johanstorp. Exportordern till en av Kristallbolagets största brittiska kunder hade
gått med stor förlust. Runt jul 1910 släcktes rundugnen i Johanstorp för alltid. 28
Vid ett styrelsesammanträde för AB Kosta glasbruk i januari 1917 beslöts att riva
glashyttan i Johanstorp och använda materialet till ombyggnader av järnvägens
omlastningsskjul i Lessebo. 29
I slutet av 1920-talet beslutar AB De Svenska Kristallglasbruken att återuppliva
glashanteringen i Johanstorp. Planen var inte att starta upp ett fullständigt
glasbruk med både blåsning och förädling, utan driften gällde för ett sliperi i
mindre skala. Råglas, kork- och skärskivor, filtskivor, slipsand, poleringsmedel
m.m. levererades från moderföretaget Kosta glasbruk. Sliperiet inrättades i
vattendraget från källsjön Möckeln till Lillasjön, vid vägen från Merhult över
Johanstorp till Kosta. Till sliperiets föreståndare utsågs disponenten vid
Alsterfors glasbruk Birger Fogelberg (disponentbostaden finns på historisk bild
7). Hans far Gottwald Fogelberg hade tidigare varit bruksförvaltare vid
glasbruket 1865–1876. Vid sliperiet installerades en turbin, som även försåg
bostäderna vid Johanstorp med elkraft. Kärnan i arbetskraften bestod av fem
man, varav dessa var sand- och finslipare och tennskalare. Början av 1930-talet
var en svår tid, inte minst inom glasindustrin. Vid Kristallbolaget sades alla
tjänstemän upp i början av 1932. För Kosta glasbruk blev 1932 ett av de värsta
krisåren under hela dess historia och detta år sades brukschefen och samtliga
tjänstemän och förmän upp. Många av arbetarna bodde kvar i arbetarbostäderna
och bolaget började debitera hyra för bostäderna fr.o.m. 1 januari 1933. Under
rådande omständigheter anordnade kommunerna nödhjälpsarbeten i form av
bl.a. vägbyggen. I Johanstorp kunde befolkningen få en liten inkomst genom att
med roddbåt dra timmer över sjön. Timret flottades sedan vidare mot Alstern
och Sävsjöström. 30 Sliperibygganden revs några år efter att driften upphörde. 31
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År 2013 utfördes en undersökning av platsen i ett projekt där Länsstyrelsen
undersökte fem glasbruk i Kronoberg och Naturvårdsverket bekostade
undersökningen. Syftet med undersökningen var att ta reda på om det fanns
giftiga metaller på glasbruksområdet, eftersom förekomst av t.ex. arsenik, bly,
kadmium och antimon i så fall kunde utgöra hälsorisker. Ofta slängdes
glasbruksavfall såsom glaskross, felblandad mäng och rester från uttjänta deglar
på deponier i närheten av glasbruken. Till följd av detta tillvägagångssätt har
sådana deponier och även bruksområdena höga föroreningshalter. I
undersökningen av platsen gjordes en kartläggning av ytlig glaskross inom
glasbruks- och sliperiområdet och jord sändes för analys av metaller. 32

Beskrivning av miljön
Från sjön Möckelns norra ände går en åfåra till sjön Lillasjön. Vid utloppet av
Möckeln finns en dammvall byggd i betong (bild 2). Dämmet har en spettlucka
i mitten (mot norr) och två överfallsdammar på vardera sidan om luckan (åt
nordväst och nordost). Det går en spång med räcke byggd av trä, som leder ut
till luckan (bild 3). Mellan överfallsdammarna, går ett utlopp också gjort i betong,
bestående av tre rör, gjutna i betongen (bild 4).
Över kanalen går en grusväg och en bro som är gjord i sten och betong med
järnräcke (bild 5).
Kanalen mot Lillasjön är vid utloppet gjord i sten och betong (bild 6 & 7).
Söder om dämmet ligger platsen där glasbruksindustrierna uppfördes under
1800- och 1900-talet. Den lämning som syns ovan mark är muren från
ugnsgrunden (bild 8), från den andra perioden i glasbruks historia, mellan 1897–
1910. År 2013 gjordes en arkeologisk utgrävning av platsen och på historisk bild
8, syns ugnsgrunden mer tydligt. Vid inventeringstillfället var det mycket snö och
inga stående byggnader eller fler synliga lämningar fanns att se vid platsen för de
gamla glasbruken.
Några hundra meter från sjön ligger ett rött och vitt större bostadshus, som är
två och en halv våningar högt, med spröjsade vita fönster, svart plåttak och
skorsten. Byggnaden är enligt Lenhovdakrönikan 1990 33, den enda kvarvarande
byggnaden från tiden då glasbruken fanns. Byggnaden är den f.d.
förvaltarbostaden (bild 9). På historisk bild 4 från 1870-talet syns
förvaltarbostaden i mitten av bilden. På denna bild ser man att huset hade två
skorstenar och har byggts om en del sen denna tid. Vid förvaltarbostaden finns
två övriga röd/vita ekonomibyggnader av okänd ålder.

32
33

Informationstavla vid Johanstorp
Fogelberg 1990, s. 27
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Kulturhistorisk värdering
Glasbruken med beståndsdelar

Den enda kvarvarande beståndsdelen ovan mark från de båda
glasbruksperioderna är muren från en ugnsgrund från den andra perioden i
Johanstorps glasbruks historia, mellan 1897–1910. Platsen är viktig för
lokalhistorien och för Kosta glasbruks industrihistoria. Eftersom grunden är den
enda kvarvarande beståndsdelen från glasbruken på platsen tillskrivs den ett
kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

På 1920-talet inrättades ett sliperi med en turbin vid vattendraget från Möckeln
till Lillasjön. Dämmet som finns på platsen idag är gjord i betong och möjligen
byggd i samband med att sliperiet anlades på 1920-talet. Dämmet har ett litet
annorlunda utseende med två diagonala överfall mitt emot varandra, som sedan
leder in vatten genom hål som är gjutna i ett betongblock.
Vattenvägarna nedströms i bäcken ser ut att vara gjorda i samband med
dammvallen. Dämmet och vattenvägarna tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön

Kulturmiljöns tidigare glasbruksverksamheter är till viss del svåra att läsa av i
miljön eftersom det enda spåret av dessa miljöer är muren från ugnsgrunden.
Allt annat har flyttats eller tagits bort över tid. Därför är det desto viktigare att
de lämningar som finns kvar bevaras och sköts på ett bra sätt. Med hjälp av de
tydliga skyltar med mycket information och bilder som finns på platsen så höjs
det pedagogiska värdet.
På platsen har det legat många olika sorters industribyggnader, bostadshus och
ekonomibyggnader. Av de större byggnaderna är endast den f.d.
förvaltarbostaden kvar i dagsläget. Samhörigheten mellan de olika kvarvarande
elementen: dämmet, glasbrukslämningen och förvaltarbostaden är svåra att
koppla samman eftersom de ligger så pass långt ifrån varandra och att övrig
historisk kontext saknas. Den sammantagna kulturmiljön har ett visst
kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Dämmet och dess vattenvägar anses ganska tåligt utifrån kulturmiljöhänsyn,
förutom att överflödsdammen har ett lite udda utseende och motiverar därför
till att bevaras, eventuellt delvis. Vattenmiljön med dess dammspegel och
rekreativa miljö kan också påverkas om dämmet skulle sänkas eller tas bort.
Lämningarna efter glasindustrin är känsliga för yttre påverkan eftersom dessa är
de enda kvarvarande spåren av den industriella verksamhet som funnits på
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platsen. Skulle dessa lämningar förvanskas eller tas bort blir miljön svår att tyda
och den historiska platsen kommer att påverkas negativt.
Lämningarna efter glasindustrin är felaktigt registrerad som en fornlämning,
Lenhovda 71:1. Lämningen är registrerad innan lagändringen 2014 och efter
detta tappade Lenhovda 71 sin fornlämningsstatus då den är uppförd efter 1850.
Ett särskilt beslut om att fornlämningsförklara en lämning yngre än 1850 kan
göras av Länsstyrelsen, men har inte gjorts i detta fall.
Observera att då platsen har endast har ett visst kulturhistoriskt värde, kan andra
intressen än kulturmiljö komma att viktas högre om det skulle bli aktuellt med
åtgärder på platsen.
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Bilder av miljön

Bild 1. Översiktsbild med kanalen som går till Lillasjön till vänster i bild och sjön Möckeln
och överfallsdammen till höger i bild. Bilden tagen från sydväst.

Bild 2. Dammvall med spettlucka och två överfall i betong på vardera sidan om luckan.
Foto taget från sydväst.
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Bild 3. Spettlucka och en av överfallsdammarna syns i mitten av bilden. Spång och räcke av
trä.

Bild 4. Överfallsdammarna, sidorna och utloppet är gjort i betong. Utloppet består av tre
rör. Överst i bild syns grusvägen. Fotot taget från öst.
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Bild 5. Dammvallen med sjön Möckeln i bakgrunden. Bilden tagen från nordväst.

Bild 6. Utloppskanalen nedströms med betong- och stenskodda kanter vid utloppet.
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Bild 7. Utloppet nedströms med betong- och stenskodda kanter.

Bild 8. Lämningarna som finns kvar efter glasbruket. Muren som syns är lämningar från
ugnsgrunden. Möckeln syns i bakgrunden. Bild tagen från söder.
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Bild 9. Den f.d. förvaltarbostaden. Finns även på historisk bild 4.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1 & 2. De äldsta bevarande prislistorna över Johanstorps glastillverkning från
1866–1867. De handskrivna noteringarna är gjorda av bruksförvaltare Gottwald Fogelberg. Källa:
Lenhovdakrönikan 1991, s. 24
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Historisk karta 1. Ett glasbruk är utmärkt på karta från 1874. Rikets allmänna kartverks
arkiv, Generalstabskartan 1874, Kronobergslän, Åseda J243-21-1

Historisk karta 2. I kartbeskrivningen står det beskrivet av fabriksaktiebolaget Kosta
glasbruk innehar ägor numrerade från 706 - 842. Lantmäterimyndigheternas arkiv,
Mantalsättning, Övrigt 1896, Kronobergs län, 07-EKE-63
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Historisk karta 3. På lantmätare Cedergrens plankarta från 1896 finns
fortfarande flertalet av byggnaderna, förutom hyttan – kvar från den första
glasbruksepoken. Källa: Lenhovdakrönikan 1990, s. 29
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Historisk bild 1. Uno
Angersteins planritning över
Johanstorp 1856. Källa:
Lenhovdakrönikan 1990, s. 24
Numren
för
planritning.
1.

Angersteins

hytta för fyra buteljoch två
apoteksverkstäder,
2. magasin
3. vedgård med skjul
4. pottkammare
5. smedja och
snickarverkstad
6. inspektorshus med
trädgård
7. sju arbetarbostäder
med kåltäppa
8. brygghus, bagareoch tvättstuga
9. tullsåg (ligger utanför
kartan)
10. stamp och krossverk
11. ladugård, svinstia,
vedbacke med skjul
och arsenikkabinett.

Historisk bild 2. Ritning över glashytta med tre rökhuvar 1861. Tecknare okänd. Källa:
informationstavla vid Johanstorp
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Historisk bild 3. Ritning över bl.a. glasugn och arbetsredskap i glashyttan 1861. Tecknare
okänd. Källa: informationstavla vid Johanstorp

Historisk bild 4. Bostadsbebyggelsen vid Johanstorp omkring 1870. Terrängen sluttade
starkt mot Möckeln vilket gjorde att byggnaderna längst till höger har högre och dyrare
stenfot än de till vänster i bild. Den enda kvarvarande byggnaden är det mellersta huset,
som var förvaltarbostad. Bild 9 visar huset idag. Källa: Lenhovdakrönikan 1990, s. 27
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Historisk bild 5.
Ritning av Bengt Björk
över den nya glashyttan
1897–1910. Källa:
Lenhovdakrönikan 1992,
s. 24

Historisk bild 6. Glasarbetarbostad vid Johanstorp. Fotot är taget ca 1912–13 och visar
sliperipersonal med bl.a. byggmästare Eric Karlsson stående till vänster. Källa:
Lenhovdakrönikan 1992, s. 23
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Historisk bild 7. Disponentbostaden vid Johanstorp 1932, fotot taget av Birger Fogelberg.
Källa: Lenhovdakrönikan 1986, s. 28

Historisk bild 8. Bild från utgrävningen 2013 där grunden till ugnen syns. Källa:
informationstavla vid Johanstorp
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Kartbilaga
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2. Östraby kvarn

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Lenhovda

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Vattenrätt från 1722. Nuvarande
kvarn är byggd på 1860-talet.

Lagskydd:

Generella
hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarn och såg med inventarier, f.d.
mjölnarbostad, stall, damm,
vattenvägar.

Kärnvärden:

Kvarn och sågverksamhet med
kontinuitet från 1700-talet, som
fortfarande delvis fungerar.
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Historik
Historiskt sammanhang: kvarn och såg

År 1545 utgjorde de tre byarna Västraby, Åmatorp och Östraby någon slags
enhet som i sin tur var uppdelad i två byar Westeromettorp (Västraby) och
Omettorp (Åmatorp och Östraby). Byarna hade två skattegårdar vardera. 34
Vattenrätten till Östraby kvarn fastlades redan 1722 35.
Belägg visar att en kvarn fanns vid det lilla fallet i bäcken på 1770-talet, sydöst
om Östraby 36.
Exakt när Östraby blev självständigt är inte belagt men det skedde före 1821 då
byn storskiftades. Västraby och Åmatorp storskiftades 1812–13. 37
År 1850 tillkom en såg som låg strax norrut vid samma å 38. På historisk karta 1
& 2 från 1850 och 1854 är kvarnen utritad som en byggnad med en kvarnsymbol.
På dessa kartor har sågen ännu inte flyttats.
Kanalen grävdes och stensattes under nödåren ca 1863–64. Arbetarna fick en
limpa bröd för en hel dags arbete. 39 Det var också under 1860-talet som den
nuvarande kvarnen byggdes och den ligger på samma plats idag. När den nya
kvarnen uppfördes flyttades sågen intill den nya kvarnen. 40 På historisk karta 1
& 2 ses den äldre kvarnen, den ligger på samma plats som den senare kvarnen
byggdes på 1860-talet.
Det äldsta huset vid Östraby kvarn är den lilla stugan som kallas Nickastugan.
Exakt hur gammalt det är inte känt. Den kallas även kvarnstugan, eftersom den
var mjölnarens bostad. Den lilla ån som går vid huset kallas Nickån 41
Emma och Johan August Carlsson köpte gård och kvarn 1916. När paret flyttade
till huset bodde Nicklasson, kallad Nicke, med sin hustru i Nickastugan. Nicke
var grovarbetare åt bönder som behövde hjälp, bl.a. odlade han upp hela mossen
som kallas Larssons mosse och grävde kanaler för avvattning. Han var även
träslöjdare och gjorde träskor, smörtråg och andra husgeråd. Hans hustru var
duktig på att väva och gjorde band som sattes på örngott, förkläden m.m. Nicke
dog 1925 och hans hustru kom till ålderdomshem runt 1928–1929. Efter detta
Åhman & Persson 2002, s. 56
Axelsson 2008, s.42
36 Länsstyrelsen Kronoberg, Östraby,
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/kulturmiljoprogram/uppvidinge/Pages/ostraby.aspx [2018-05-07]
37 Åhman & Persson, 2002, s. 56
38 Länsstyrelsen Kronoberg, Östraby
39 Muntlig uppgift av Eije Lindahl, bror till ägaren Owe Lindahl
40 Länsstyrelsen Kronoberg, Östraby
41 Axelsson 2008, s. 42
34
35
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flyttade Karl Hetz och hans familj in i Nickastugan. Familjen hade blivit vräkta
från sin bostad vid Österviks glasbruk. Hetz försörjde sig på att koka tvål och
sälja och han sysslade även med sill- och skrothandel, som även hans söner
hjälpte till med. Familjen bodde högst ett år i stugan och flyttade därefter till
Nynäshamn. I början av 1930-talet flyttade Karolina Andersson och hennes
dotter Klara in i Nickastugan. Karolina hade svårt att gå och dottern Klara var
enligt utsago förståndshandikappad och hade aldrig fått gå i skolan. Klara hade
även svårt att tala p.g.a. sin harmynt. Paret Carlsson såg till att de hade både mat
och ved att elda med. Klara blev sämre och sämre p.g.a. sin psykiska sjukdom
och till slut var modern rädd för henne och Klara blev intagen på S:t Sigfrids
sjukhus, där hon blev kvar hela sitt liv. Katarina bodde kvar en tid och dog på
ålderdomshem 1945. Efter att hon flyttat ut gjorde Johan August Carlsson om
Nickastugan till snickarbod med hyvelbänk m.m. Johan August avled 1957. På
övervåningen i huset samlade Johan Augusts släkting Gertrud Johansson saker
som var tänkt att bli ett gårdsmuseum. Enligt Lenhovdakrönikan 2008 står alla
sakerna kvar som hon lämnade dem. 42
Den äldre sågen ersattes på 1970-talet av en nyare såg 43. Sågen kördes fram till
2009 och behöver numera repareras för att fungera igen 44.
Harald Andersson (farfar till ägaren Owe Lindahl) bedrev kvarnverksamhet fram
till 1970-talet. Även under 1980-talet var kvarnen igång men mer som en hobby.
Vissa maskiner kan fortfarande köras som t.ex. spannmålskrossen och
spannmålsrensaren. Flera andra maskiner skulle fungera om bl.a. lager och andra
reservdelar byttes ut. 45

Beskrivning av miljön
Dammvallen är en jordvall, eventuellt med stenskoning men det syntes ej p.g.a.
av högt vatten och is (bild 1).
Från Kvarndammen går två kanaler, den ena är intagskanalen till kvarnen och
sågen och den andra är en överflödskanal.
I intaget till kvarnen (bild 2) finns två spettluckor (bild 3). Luckorna var stänga
vid inventeringen. Kvarnrännan är ca 2,5 m bred och gjuten i betong. I
kvarnrännan finns ett fisk-/rensgaller i järn (bild 4). Nedströms är ån stensatt i
ca 500 meter.
Mellan kvarnen och sågen sitter en turbin från 1950-talet. Den syntes bara delvis
vid inventeringen p.g.a. av snö och is (bild 5).
Axelsson 2008, s. 42f
Länsstyrelsen Kronoberg, Östraby
44 Muntlig uppgift av ägarna Owe och Ann-Sofie Lindahl
45 Ibid
42
43
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Väster om kvarnen ligger sågen (bild 6). Bygganden har rödslammad
locklistpanel och sinuskorrigerat plåttak. I sågen finns stora delar av det äldre
maskineriet kvar, bl.a. cirkelsågen komplett med sågklinga (bild 7). Här finns en
spåncyklon som användes för att få ner dammängden. Hela sågverket drevs med
vattenkraft. När verksamheten var igång drevs den av en dubbelturbin med en
axel som gick till kvarnen och en axel som gick till sågen. Sågen kunde köras
fram till 2009 och den behöver numera repareras och reservdelar bytas ut för att
den ska kunna fungera. 46
På andra sidan vägen, norr om kvarnen ligger den f.d. mjölnarbostaden, ett
gul/grönt bostadshus (bild 8). Där bor numera ägarens mor. Huset
skiftesflyttades år 1850 från byn. 47 Huset är ett timmerhus i två plan, med stående
locklistpanel och vita knutar. På övre våningen finns en balkong och på nedre
våningen en altan. Huset har ingen takstol, utan istället ligger tre stockar på
längden från gavlarna. Taket är rött tegeltak med två skorstenar.
Väster om intaget till kvarnen går en överflödskanal. Den var öppen vid
inventeringen. Kanalen är både betong- och stenskodd (bild 9).
Överflödskanalen har två spettluckor med gåtar. Ca 3 meters fall.
Nedströms kallas överflödskanalen Nickån och ansluter sedan längre ner i
åfåran. Vid Nickån ligger en laxdamm som gjordes på 1980-talet (bild 10).
Vid Nickån ligger även byggnaden Nickastugan. Stugan är 1 ½ plan, byggd i trä,
rött och vitt med brun trädörr, spröjsade vita fönster och tegeltak (bild 11).
Stugan består av ett litet kök med stort murverk och spiskupa. Huvudingången
går direkt in till köket. På nedervåningen finns endast ett rum med en öppen spis
och en liten farstu med ingång från vägen. I farstun finns en trappa upp till
övervåningen, som har en hall och ett rum med öppen spis. 48
Strax intill stugan finns ett stall (bild 12) där man stallade hästarna medan man
hämtade och lämnade säd till kvarnen. Stallet är en rödmålad träbyggnad med
bruna trädörrar och vita detaljer runt dörrarna, svart tegeltak.
Det gamla soldattorpet (bild 13) ligger ca 100 meter väster om Nickastugan.
Torpet är 1 ½ plan, gulmålad träpanel med vita knutar, snickarglädje, rött
tegeltak, skorsten och en mindre utbyggnad.
Kvarnbyggnad i två våningar med källare, rödslammad locklistpanel, vita knutar.
Småspröjsade vita fönster. Sinuskorrigerat plåttak, grönmålat i bra skick.
Muntlig uppgift av ägarna Owe och Ann-Sofie Lindahl
Ibid
48 Axelsson 2008, s. 42
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47
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Förutom taket är kvarnen exteriört i ganska dåligt skick och behöver renoveras
och rutor behöver bytas (bild 14).
Utanför kvarnen ligger en gammal kvarnsten av granit med rem av järn (bild 15).
Innehållsförteckning av betydande delar av inventarierna inne i kvarnen (bild 16
– 25).
Första plan:
Två kvarnstenspar
Svart maskin – siktkvarn
Stor stenkran
Triören, där man rensar säd - skulle kunna köras med nya reservdelar.
Spannmålskrossen, eldriven, fungerar.
Frörensningsmaskin, skulle fungera med nya remmar.
Betningsmaskin i metall - i denna maskin hällde man ett slags gift på utsädet.
Uppdelningsmaskin
Övervåningen:
Hiss, där säckarna åkte nerifrån källaren till översta våningen, sedan kastades
säckarna ner från en lucka mot lastplanen. Trähjul till hissen.
Triör, spannmålsrensare, från ca 1950–60 talet, som fungerar. Finns olika såll att
lägga i.
Frörensare (klöverfrö), krossade och rensade, drevs med vattenkraft.
Källare:
Fördelningshjul
Långrem till hissen som går från källaren till andra våningen.
Trälåda, sikt.
Ränna från krossen - eldriven.

Kulturhistorisk värdering
Kvarn och såg med beståndsdelar

Kvarnen och sågen som flyttades till sin nuvarande plats under mitten av 1860talet är värdebärande beståndsdelar i miljön och bidrar till förståelsen av den
historiska miljön. Förutom taken är båda byggnaderna i relativt dåligt, exteriört
skick och glasrutor behöver bytas m.m. men interiört däremot är många
maskiner och redskap i bra skick. Kvarnen och dess maskineri visas ibland för
besökare och skolbarn, vilket har ett pedagogiskt värde och ett upplevelsevärde.
Vissa maskiner kan fortfarande köras som t.ex. spannmålskrossen och
spannmålsrensaren. Flera andra maskiner skulle fungera om t.ex. lager och andra
reservdelar byttes ut. Även sågen skulle kunna köras men behöver repareras för
att fungera igen. Sågen och framförallt kvarnen visar också hur tekniken
förändrats och moderniserats över tid och har därför ett teknikhistoriskt värde
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med både äldre och nyare maskineri. Som helhet och framförallt genom de
välbevarade interiörerna tillskrivs kvarnen och sågen ett högt kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Dammvallen och de två kanalerna som går från Kvarndammen är viktiga
element för förståelsen för kvarnmiljön. Spettluckorna och kvarnrännan med
fisk-/rensgaller i järn är i bra skick och har bibehållen funktion att kunna reglera
vattenflödet in till kvarnrännan. Mellan kvarnen och sågen sitter en turbin från
1950-talet. Den är inte längre i bruk men är ett element i teknikhistorien och ger
en pedagogisk förståelse för hur kvarnen och sågen drevs.
De två kanalerna grävdes för hand och stenskonades till stor del under nödåren
1863–64. Kanalerna är lämningar som berättar om det hårda livet som var för
människorna under denna tid och lämningarna är en viktig del i lokalhistorien.
Laxdammen som byggdes under 1980-talet är ett inslag från nyare tid som ändå
smälter in bra i kvarnmiljön.
Kanalerna och de vattennära konstruktionerna är i bra skick och är viktiga
element för förståelsen av miljön, sammantaget tillskrivs därför dessa som helhet
ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön

Kvarnmiljön går lätt att läsa av i miljön även om vissa element är förändrade från
sitt ursprungliga utseende. I kvarnmiljön ingår förutom kvarn, såg, dammen och
vattenvägarna, även ett bostadshus, en gammal mjölnarbostad, ett stall och ett
soldattorp.
Bostadshuset är byggt någon gång under första delen av 1800-talet och flyttad
till platsen under 1850-talet, har förändrats exteriört till färg och form. Den
gamla mjölnarbostaden, även kallad Nickastugan, nyttjas inte i nuläget men har
en väl dokumenterad historia och har inhyst många inneboende under åren,
vilket gör den till en viktig del i lokalhistorien. Vid Nickastugan finns ett stall där
bönderna ställde sina hästar när de hämtade och lämnade säd till kvarnen. Stallet
är i relativt bra skick och utgör en del i kvarnmiljöns historia. Soldattorpet är
också ett viktigt element i helhetsmiljön och är delvis ombyggd.
Helhetsmiljön som kvarnmiljö är fortfarande tydligt läsbar. Inventarierna och
maskineriet i kvarnen är välbevarade och till viss del fortfarande fungerande.
Även intaget till kvarn och överflödskanalen är i fungerande skick och den
handgrävda delen av kanalen nedströms vittnar om vilket gediget arbete som
ligger bakom densamma. En upprustning av kvarnen, sågen och dess maskineri,
Nickastugan och stallet skulle höja helhetsmiljön värde ytterligare. Sammantaget
tillskrivs helhetsmiljön ett kulturhistoriskt värde.
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Dammvallen, de grävda kanalerna och dammspegeln är viktiga beståndsdelar för
förståelsen av miljön och är uttryck för den tid och kulturhistoriskt sammanhang
som kvarnverksamhet. Dessa delar av vattenmiljön är känsliga för ingrepp
eftersom åtgärder sannolikt kommer att påverka förståelsen av den
kulturhistoriska miljön som helhet.
Överflödskanalen har ett visst kulturhistoriskt värde men bedöms tålig för
ingrepp utan att det kulturhistoriska värdet påverkas i högre grad. Den
topografiska omgivningen vid överflödskanalen anses tålig för sådana ingrepp.
Kvarnbyggnaden och dess interiör är känsliga för ingrepp eftersom eventuell
åsamkan på byggnaden skulle ta bort ett stort värdebärande element i
kvarnmiljön. Dock behöver kvarnen och sågen underhållas exteriört för att inte
förfalla, gäller även Nickastugan och stallet. Vid eventuella renoveringar är det
önskvärt att dessa byggnader behåller sitt tidsenliga och byggnadstypiska
utseende. Bostadshuset och soldattorpet har redan förändrats och är relativt
tåliga för ytterligare förändring.
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Bilder av miljön

Bild 1. Kvarndammen till vänster i bild, vid pilen syns dammvallen och till höger i bild är
kvarnen och sågen skymtar i bakgrunden. Bilden tagen från sydöst.

Bild 2. Intaget till kvarnen och sågen. Från vänster: en spång över intaget, spettluckorna,
betongrännan med sågen i bakgrunden och kvarnen skymtar till höger i bild. Bilden tagen
från sydöst.
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Bild 3. Intaget med spettluckor. Kvarnrännan är gjuten i betong. Bilden tagen från nordöst.

Bild 4. Kvarnrännan med rensgaller i järn.
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Bild 5. Mellan kvarnen och sågen sitter en turbin, som bara delvis syntes p.g.a. snö och is.

Bild 6. Sågens interiör med en hel del av det äldre maskineriet kvar.
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Bild 7. Sågbänk med cirkelsåg och äldre gjutjärnsmaskineri.

Bild 8. Mitt emot, norr om kvarnen ligger den f.d. mjölnarbostaden. Huset är byggt av
timmer med locklistpanel.
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Bild 9. Överflödskanalen, bilden tagen nedströms ifrån, från norr. I bakgrunden syns
kvarnen och sågen.

Bild 10. Överflödskanalen närmast i bild med laxdammen bakom.
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Bild 11. Nickastugan med den s.k. Nickån intill. Bilden tagen från sydväst.

Bild 12. Intill Nickastugan finns ett stall där man stallade hästarna medan man hämtade
och lämnade säd vid kvarnen. Bilden tagen från sydväst.
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Bild 13. Soldattorpet. Bilden tagen från öst.

Bild 14. Kvarnen till vänster i bild och sågen till höger. Byggnaderna är exteriört i behov av
renovering och underhåll. Bilden tagen från norr.
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Bild 15. Utanför kvarnen ligger en gammal kvarnsten av granit med rem av järn.

Bild 16. Inifrån kvarnen med trappan upp till andra våningen.
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Bild 17. Säcklucka och hissanordning ner till källaren.

Bild 18 & 19. Kvarnstenspar och skylt inifrån kvarnen.

56

Bild 20 och 21. Olika maskiner för kvarnverksamhet.

Bild 22 och 23. Olika maskiner för kvarnverksamhet.
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Bild 24. Övre plan, kvarnen.

Bild 25. Triör - spannmålsrensare, från ca 1950–60 talet, som fortfarande fungerar.
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Bild 25. Från källarplan – kvarnen drevs med långrem.

Bild 26. Översiktsbild tagen från nordväst. Byggnaderna i bakgrunden är kvarnen till
vänster och sågen till höger. Vid pilen går utloppskanalen från kvarn och såg och närmast i
bild är överflödskanalen. Byggnaden närmast till höger i bild är Nickastugan.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Kvarnen är utmärkt med en kvarnsymbol (ring med streck runt).
På denna karta syns även de två kanalerna från kvarndammen tydligt, där den ena
går intill kvarnen. Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1850, Kronobergs län,
Lenhovda socken Östraby nr 1–2

Historisk karta 2. Laga skifteskarta från 1854 där kvarnen är
utmärkt med en liten kvarnsymbol i kvarnbyggnaden.
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1854, Kronobergs
län, 07-LEJ-68
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Historisk karta 3. Karta från 1950 där kvarnen och sågen finns
utmärkta. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan
1950, Kronobergs län, Ålatorp J133-5F3e52
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Kartbilaga
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3. Sävsjöström

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Lenhovda

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Järnbruk från 1675. De äldsta stående
byggnaderna är från 1870–1880-tal.

Lagskydd:

Järnbrukslämningarna
är
fornlämning. För såglämningarna
och de stående byggnaderna gäller
generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Lämningar efter järnbruk, smedjan,
tackjärnsboden, bruksboden,
vattenvägarna

Kärnvärden:

Bruksmiljö med lång kontinuitet och
stor betydelse både lokalt och för
regionen.
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Historik
Historiskt sammanhang: järnbruk, mjöl- och papperskvarn, såg,
snickerifabrik, gjuteri- och verkstadsrörelse

Ursprunget till Säfsjöströms Bruks skogskomplex är Säfsjö bolby, som har anor
från tiden före Kristi födelse med fossila kulturlandskap. Säfsjö bolby bestod vid
1640-talet av sju gårdar och dessa såldes till Håkan Nilsson Skytte, som adlades
1645. Häradsvägen från Lenhovda, via säteriet till Älghult var fram till 1649
endast en ridväg men blev genom påtryckningar från landshövdingen Gabriel
Gyllenankar en s.k. vagnväg. Genom att uppföra sätesbyggnad (självförsörjning)
befriades säteriet från skatter och utlagor till kronan. Skytte bosatte sig på säteriet
1653 och 1658 utnämndes han till landshövding i Blekinge och Kristianstad län.
Säteriet var kostsamt bebyggt och familjen var frikostiga med gåvor till
Lenhovda kyrka. År 1675 fick Skytte tillstånd att uppföra ett järnbruk. Men
byggnationen innefattade endast en stångjärnhammare och råvaran hämtades
från Lessebo masugn. Verksamheten blev inte långvarig utan avstannade snart.
Säteriet övertogs av sonen Nils Skytte 1688, som var bosatt på Sinclerholms gods
i Skåne. Han var inte speciellt intresserad av säteriet och besökte det bara ett
antal gånger. Sommaren 1711 lät han däremot sina barn och deras guvernant
vistas där medan pesten härjade i Skåne. Det var dock inte riskfritt att vara i
Lenhovda socken, där 48 personer dog av pesten samma år. Nils Skytte ägde
säteriet fram till 1720 då hans son Håkan Nilsson Skytte tog över säteriet.
Efterfrågan på järn var stor vid denna tid och i de småländska skogarna fanns
humusrika sjöar med stora järnavlagringar och i skogarna fanns gott om virke
till kol. Håkan grundar Säfsjöströms järnbruk 1730 på Säfsjö Säteriets marker vid
sjön Alsterns utlopp. Befintlig sågkvarn, som troligen anlades i början av 1700talet och mjölkvarn och papperskvarn som omnämns redan 1679, flyttas i
samband med detta till mellersta fallet (kvarndammen). 49
I privilegiebrev från 1730 meddelar Bergskollegiet bland annat tillstånd att
anlägga en dammbyggnad för sjön Alsterns och Sjöa-sjöns uppdämning. Detta
enligt 1723 års och tidigare bergordningar. 50År 1732 hade bruket sju anställda 51.
År 1737 övertog brodern Karl Henrik Skytte bruket och masugnen,
stångjärnhammaren och knipphammaren var färdigbyggda och i produktion.
Under de första 10 åren skedde en stor utveckling av verksamheten men han
tröttnade och flyttade sin egendom till Sinclairholm istället. Bruket sköttes då av
en bruksinspektör. 52
I ett syne- och värderingsprotokoll från december 1744 redovisas bl.a. följande:
järnbruket – som bestod av en masugn, en stångjärnhammare med två härdar,
en knipphammare med två härdar och två hamrar. Bruksdammen antecknas vara
Skogvall 2000, s. 12ff
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120 alnar i längd och välbehållen. I dokumentet redovisas även en bro, järnbod,
bruksgården, stall, kolarstuga, eldvaktarstuga samt malm- och skogstillgångarna.
Det totala värdet uppskattades slutligen till 31 525 daler silvermynt. Anledningen
till värderingen var att Skytte ville ansöka om ett lån mot att pantsätta sin
egendom. 53
År 1755 såldes bruket till amiralitetsfiskalen Mathias Broch. Han utvidgade
verksamheten genom att upprätta en stångjärnshammare vid Skahus. 54 År 1764
flyttas knipphammaren från Sävsjöström till Kvarndammen, där även ett nytt
tråddrageri anläggs. 55 Broch anlade även ett corps de logis vid bruket. Innan dess
hade bruksägarna bott på säteriet. Efter Brochs död drevs bruket av hans änka
och son. P.g.a. ekonomiska svårigheter och en dålig ledning såldes bruket på
auktion 1774 och köptes av bolaget Eksjö Hofgård. Stor upprustning och
nybyggnationer av bruksverksamheten, bostäder och lokaler gjordes. Enligt
torpinventeringen 1774 fanns det 15 torp inom brukets ägor. Sedan masugnen
förstördes i en översvämning 1778 utgjordes produktionen av stångjärn. I slutet
av 1700-talet förlorar Sverige sitt monopol på järnmarknaden i Europa och
konkurrensen hårdnade både på världsmarknaden och inom Sverige. 56
År 1811 avvecklades Eksjö Hofgårds bolag, och Sävsjöström med säteri och
järnbruk såldes till Carl Henrik Barchaeus på Orrefors Bruk. Sävsjöström blev
därmed filial till Orrefors fram till 1830. Den sista stångjärnshammaren flyttades
till Orrefors 1813 och i den tomma stångjärnssmedjan startades
manufakturtillverkning med en räck- och två spikhammare. 57
I häradsdom från år 1822 fastställs en förlikning mellan å ena sidan Sävsjöströms
bruks innehavare och å andra sidan markägarna runt sjön Alstern. I domen
fastslås en vinterdämningsgräns och en lägre dämningsgräns på sommaren (från
den 11 maj till 30 september). De båda dämningsgränserna markerades och
dämningsmärkena har senare mäts in i rikets höjdsystem. Ersättning för
intrånget genom vattenuppdämningen har sedan dess utbetalats varje år till
berörda fastighetsägare runt Alstern och ersättningsbeloppet grundas på
marknadspriset på järn. Priset beräknas utifrån 2/12 skeppund (motsvarar 425
kg) stångjärn i marknadspris. 58
År 1826 fanns 16 torp inom brukets ägor noterade. Bruket förvärvas av greve
Gustaf Hamilton 1830, som även ägde fler bruksegendomar. Hamilton var
initiativrik och hade ekonomiska resurser. År 1831 uppförde han en ny
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pappersbruksbyggnad och därefter uppfördes en ny masugn efter den som
förstördes 1778.
I privilegiebrev från 1834 ges tillstånd till att återuppbygga tidigare masugn, och
i samband med detta nämns att inga förändringar av den befintliga dammbyggnaden skulle ske 59. I häradsdom från 1837 stadfästs ånyo en förlikning
mellan parterna, eller deras efterträdare (se stycket gällande 1822 års häradsdom),
efter att dämningsmärken av misstag sprängts bort. Domen bekräftar 1822 års
avgörande och nya dämningsmärken beordrades mätas in i samma höjdläge som
de tidigare bortsprängda. 60
Den nya masugnen togs i bruk 1837 och ytterligare några år senare uppfördes
en ny manufaktursmedja. Under dessa år gjordes också diverse markinköp. Vid
arvskiftet efter Gustaf Hamilton kom Sävsjöström i släkten Petersens ägo 1860
genom att dottern Hedvig Sophie Hamilton var gift med ryttmästaren Sebastian
af Petersens. Han hade redan 1854 fått i uppdrag att förvalta bruket och
uppförde bl.a. en ny stångjärnssmedja. År 1866 lades pappersbruket ner och på
grunden uppfördes istället en snickerifabrik. Fler fastigheter inköptes också. 61
År 1868 övertog sonen, vice häradshövding Gustaf Herman af Petersens
ledningen för Sävsjöström. Under senare delen av 1800-talet hårdnar
världsmarknaden för järnindustrin bl.a. för att England börjar använda koks för
att smälta malmen med. Under slutet av 1800-talet tvingas nästan alla bruk lägga
ner sina masugnar och stångjärnshammare. I Sävsjöström satsades det istället på
gjuteri- och verkstadsrörelse och skogsförädling. Historiskt dokument 3 är en
kopia på en annons för snickeri-, gjuteri- och mekanisk verkstad vid Sävsjöström
runt denna tid. I mitten av 1870-talet släcktes masugnen för gott. I mitten av
1870-talet skulle järnvägarnas utbyggnad bidra med att radikalt förändra
förutsättningarna för Sävsjöström. Kartor och dokument över hur planeringen
för järnvägen såg ut, den färdiga järnvägen och vilka byggnader som fanns vid
denna tid finns på: historiskt dokument 1 och historisk karta 2. Byggandet av
järnväg mellan Kalmar – Nybro – Emmaboda gav bruksägarna möjlighet att
bygga en järnväg från Nybro till Sävsjöström. Banan blev 4,1 mil lång och
kostade bruket 115 000 riksdaler. Järnvägen innebar stora förbättringar gällande
skogsavverkningarna. Efterfrågan på svenskt virke ökade på världsmarknaden
under sista hälften av 1800-talet. I och med järnvägen sades det att ”skogarna
hade börjat falla” i dessa bygder och vissa var oroliga att skogarna skulle utarmas
i och med den takt som skogen avverkas. Sävsjöström var vid denna tid
utlastningsplats av virke från många olika håll och stationsområdet beskrevs
stundtals som en jättelik brädgård. Brukets enkla sågkvarnar ersattes med en
ångsåg med två ramar och en stavsåg som uppfördes i anslutning till järnvägens
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hållplats i Skogstorp 1876 (historisk bild 3). Denna anläggning ansågs vara
Sydsmålands modernaste sågverk vid denna tid. 62 Eftersom Petersens hade gjort
stora ekonomiska uppoffringar för järnvägen erhöll han om tillstånd att få en
privat järnvägsstation anlagd vid sitt hus, där tågen skulle stanna efter anmodan.
Han slapp därför gå de ca 700 metrarna till tågstationen och han fick även en
vacker väntpaviljong. 63
Tackjärnsboden, som står kvar än idag, byggdes även den på 1870-talet. I boden
förvarades järn som användes vid bruket. 64 Under denna period köps mycket
mark och fastigheter, utdrag från ett köpebrev finns i historiskt dokument 3.
Under 1880-talet sysselsätter Sävsjöströms olika industrier ca 150 arbetare 65. År
1884 uppförde Gustaf Herman ett nytt corps de logis i italiensk stil och år 1895
blev han ägare till bruket. Gjuteri och verkstadsrörelsen drevs i stor skala fram
till början av 1890-talet. Tillverkningen omfattade olika jordbruksredskap,
maskingods, spisar, grytor, spik m.m. och bruket deltog i flera utställningar med
gjutgods och snickerier och vann många priser. Antalet anställda vid bruket 1900
var ca 250 stycken. Efter sekelskiftet 1900 minskade verksamheten och till slut
nästan upphörde den helt i början av 1900-talet, förutom tillverkning för eget
bruk. När järnverket och grovsmidet lagts ner minskade behovet av träkol.
Järnvägen gav därför möjlighet till försäljning av träkol men det fanns inga
järnvägsvagnar byggda för koltransporter. Bruket fick därför själva göra egna
häckar att sätta på vagnarna och den första leveransen gick till Degerfors.
Transporterna gick från 1881 till 1902, då skogskolningen nästan upphörde helt.
Både på brukets marker och omkringliggande områden fanns mycket gammal
och mogen skog som var efterfrågad sågvara. Petersens var mycket sparsam med
den egna skogen, därför inköptes stora partier mogen skog som sedan
avverkades. Petersens hade stort intresse för skog och 1905 var han ordförande
i länets skogsvårdsstyrelse. Häradshövding Petersens sista år som bruksägare
präglades dock av en del problem. En strejk 1907 ledde till att han avskedade
och vräkte samtliga 40-talet arbetare. Strejkbrytare togs in och detta påverkade
bruksandan och anseendet i decennier framåt. Det blev också ekonomisk effekt
genom en blockad mot utskeppning från Kalmar hamn som pågick till 1910talet. 66
På hösten 1914 säljs bruket för 2,25 miljoner kronor till AB Brusafors-Hällefors,
Silverdalen som ägs av bruksägare Fredrik Esmarch. Högkonjunkturen under
krigsåren höjde värdet på den uppsparade gamla skogen. 67 År 1914 byggs
tackjärnsboden om för att bli lokal för tillverkning av mejeriprodukter. Mjölken
levererades från Säteriet och Ålatorp och bönderna och brukets personal kunde
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sedan hämta mjölk och ost som tillverkades i mejeriet. Det var i bruk till 1930talet och redskap från mejeriet finns att se på museet i Bruksboden. 68
Ett nytt sågverk med två såglinjer uppfördes i Framnäs 1915 (historisk bild 7), i
en vik vid Alstern – väster om stationen. Vid detta sågverk sågades klenare
timmer och det grövre sågades på sågen i Skogstorp. Det var nu som den stora
avverkningen av den sparade gamla skogen började, den som Petersens ville
spara. Avverkningen ska ha utförts med dimensionshuggning där allt från 10tumsträd och grövre höggs ned. Från 1910 års virkeskapital ska ca hälften av
hela kapitalet på 5 000 ha avverkats och någon tillväxtberäkning finns ej för den
aktuella perioden. Statiska uppgifter angående skogsavverkningen under denna
tid finns att läsa mer om i Lenhovdakrönikan 2001. Genom den starka
prisuppgången på skogsprodukter under krigsåren blev inköpet av bruket en
mycket god affär för den nya ägaren. Bruket fick en egen förvaltning 1919 och
Otto Schlemeier utsågs till disponent. Under åren 1915–19 såldes virke för totalt
3,24 miljoner kronor. Dessutom såldes massaved och brännved. De stora
avverkningarna var ett hårt slit både för människor och arbetsdjur, då allt
avverkades med handkraft och timmerlassen drogs av oxar både till
timmermagasinen och rälsbanan. Det grövre timret flottades över sjön och
vidare i Alsterån ner till sågverket. En enda flotte med 60 000 stockar ska enligt
utsago ha dragits över sjön 1916. På de förvildade hyggena började man odla
plantor på 1920-talet. Allt eftersom de stora avverkningarna slutförs minskar
verksamheten och Skogstorpssågen läggs ner. Platsen används därefter för
utlastning av pappersmassa och hyvlat virke. All sågning förlades istället till
Framnässågen och på mitten av 1930-talet byggdes en mindre cirkelsåg och där
sågades slipers. För att sysselsätta överflödig personal byggdes 1921 ett träsliperi
i Skahus. Detta drevs med elkraft och utrustades med maskiner som köptes in
billigt från Tyskland. 69 Runt 1930 rivs masugnshyttan 70.
Ägaren till bruket ville 1933 sälja och anlitade överjägmästare Uno Wallmo för
att värdera skogen och upprätta en avverkningsberäkning för åren 1934–1943.
Wallmos råd till ägaren efter värderingen var att inte sälja, vilket accepterades
och Wallmo anställdes som skoglig rådgivare. Brukets tidigare båda skogsvaktare
fick skola om sig och börja arbeta som blädare (ett slags gallringsarbetare).
Wallmo var sedan en tid tillbaka en känd skogsprofil som utkommit med en
skrift som hette ”Rationell skogsavverkning” och syftade till naturlig föryngring
genom huggning av luckor och bländningsgallring i skogsbestånden. Under åren
1934–39 genomgick skogen stor avverkning av s.k. bländningshuggning. 71
I början av 1940-talet ansökte väghållaren om att anlägga och för framtiden
bibehålla en ny vägbro över Alsterån. Den äldre vägbron, som skulle ersättas
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med den nya, var integrerad med dammkonstruktionen i aktuell
vattenanläggning. Väghållaren ansökte också om att få riva ut den äldre bron,
men detta medgavs inte av Vattendomstolen. I vattendom från år 1942
förordnade istället vattendomstolen att underhållsskyldigheten för framtiden
skulle åligga ägaren till den fasta egendomen (idag finns denna skyldighet
inskriven i fastighetsregistret på fastigheten Uppvidinge Sävsjö 1:42). 72
Efter 1946 tar bruksägare Esmarchs son Sven Esmarch över ledningen (historisk
bild 6). Han gjorde flera betydelsefulla förbättringar för brukets byggnader bl.a.
lät han bygga ett nytt corps de logi. Det corps de logis som byggdes under 1880talet (historisk bild 4) användes under andra världskriget som tillflyktsplats för
ett 160-tal lettiska flyktingar och revs sedan 1944. Det nya corps de logis
uppfördes 1946 och var storleksmässigt som en av flyglarna till den förra
byggnaden. Helgo Zettervall tros ha ritat huset. 73
Kolning i kolmilor som gjordes av sågverksavfallet fortsatte fram till 1955. Från
sågen i Framnäs forslades sågavfallet på en linbana över viken till en kolgård.
Under 1950-talet händer det mycket inom den mekaniska utvecklingen när
motorsågarna kommer och traktorerna med griplastare tar över arbetet som
tidigare oxar och hästar har gjort. Under 1950–60-talet byggs och förbättras
brukets skogsvägar. År 1955 ersätts den gamla sågen i Framnäs med en ny såg i
Skahus. År 1955 hade bruket 110 anställda. År 1966 blir Torsten Lönegård den
sista driftschefen vid bruket. I september 1970 förvärvar MoDo aktiemajoriteten
i AB Brusafors-Hällefors och blir Sävsjöströms bruks nya ägare. Sågverket i
Skahus säljs till Geijerträ i Långasjö och läggs sedan ner 1988. Brukets båda
jordbruk Säteriet och Ålatorp styckas av och säljs. Av de gamla industrilokalerna
i Sävsjöström finns endast en verkstad bevarad och byggnaden ”brukshushållet”
som inrymt en bruksaffär sedan början av 1900-talet köps nu av
hembygdsföreningen. År 1979 säljs all skogsmark till AssiDomän. 74
Sista tåget lämnade stationen 1985 och revs 1989 75. Det finns inte längre några
spår kvar i Sävsjöström.
Totalt finns ca 65 torp runt om i området som har tillhört bruket, de flesta är
idag fritidshus i varierande skick 76.

Beskrivning av miljön
Miljön är en bruksmiljö med flera viktiga element från historisk tid, på bild 1
finns en översiktsbild över miljön.

Utdrag från vattendom år 1942, genom Magnus Edvinsson
Vejde 1948, s. 585 och 591
74 Skogvall 2001, s. 23ff
75 Muntlig uppgift Håkan Randolf
76 Muntlig uppgift Håkan Randolf
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Dammvallen, som även är en körbro, har fyra stycken intag, dessa har
spettluckor (bild 2). Fördämningarna vid dammvallen renoverades 2011.
Nedströms dammvallen finns fyra stenskodda kanaler (bild 3), dessa rensas av
kraftverksföreningen, som också äger området. Sjön är en regleringsdamm och
minskar de extrema vattenflödena, torrläggning och översvämning, genom att
en del av vårfloden och andra stora flöden sparas i Alstern och andra sjöar. Detta
gynnar både bad och båtliv, samt fisket, tex strömfisket i Uppvidinge. Vattnet
kan variera från 0,25 – 10 m3/s. 77 Nedströms om dammvallen mellan två kanaler
går en vattenfördelare gjord i sten (bild 4).
Vid dammvallen ligger ett båthus (bild 5), som tillhörde den siste brukspatronen.
Huset har stående träpanel med plåttak.
Smedjan från ca 1870-tal finns fortfarande kvar (bild 6). Byggnaden står på en
stengrund, fasaden är rödslammad, stående träpanel med vita knutar. Två fönster
vetter mot norr, vitmålade spröjsade fönster. Den södra sidan har fem vitmålade,
spröjsade fönster. Båda gavlarna har tre, högt sittande fönster, ett större fönster
i mitten med ett mindre fönster på varje sida. Fönsterna på gavlarna har kryssade
spröjs högst upp vid varje fönster. Ingången ligger på den östra sidan och
förutom fönstren högst upp finns även ett spröjsat fönster vid dörren, som är
en svartbrun trädörr (bild 6). Inne i Smedjan finns den gamla ässjan (bild 8 &
historisk bild 5). Byggnaden har speciella takstolar som är gjorda i järn (bild 7).
Inne i byggnaden förvaras diverse saker både nya och gamla men även speciella
detaljer gjorda i järn, tex. hängare ovanför ässjan (bild 8) och bevarade fasta
inventarier från 1800-talet (bild 9). Byggnaden är i mycket dåligt skick och
särskilt västra trägavelns fundament är instabilt och riskerar att rasa om inget
görs inom närmsta framtid. Försök har gjorts från Kraftverksföreningens sida
att få hjälp från Kronbergs länsmuseum och det har varit en representant på
plats och inventerat, men inga åtgärder har ännu gjorts våren 2018. I kanalen
söder om smedjan finns en ålkista (bild 10).
Dammbron direkt väster om smedjan leder söderut till ett bostadshus med
tillhörande ekonomibyggnader. Denna fastighet kallas Alstervik (bild 11). Den
har tidigare varit bostad till smeder och andra arbetare vid bruket och har även
fungerat som bostad i senare tid, men står idag tom och är i dåligt skick.
På den lilla ”ön” nedströms om kanalen låg tidigare turbinhuset och
manufakturverkstaden, i dagsläget finns endast ett skjul i dåligt skick (bild 4).
Strax intill platsen för den gamla manufakturverkstaden ligger mejeriet, där det
tidigare bedrevs tackjärnsframställning (bild 12). Byggnaden är 1 ½ plan, med
rödslammad liggande panel nedtill och stående rödslammad panel vid
övervåningen, vita knutar och svart plåttak. Ingången som ligger på den norra
77
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sidan, har två par, svarta trädörrar med dubbeldörrar på båda. Fönstren är
småspröjsade och har en enkel snickarglädje.
Några hundra meter ifrån ån ligger ett stort grått hus som är byggt 1946 på
samma plats som brukspatronens corps de logi låg. Det nuvarande huset
motsvarar storleksmässigt bara en flygel och är även placerat på samma plats
som en av flyglarna, av det betydligt större corps de logi som låg där tidigare.
Den nuvarande byggnaden (bild 13) användes först som kontorsbyggnad och
ägs numera av en privatperson. Huset är 2 ½ plan, med grå locklistpanel, vita
knutar, vita spröjsade fönster med småspröjsade halvmånefönster högst upp på
kortsidorna, runt spröjsat fönster högst upp ovanför huvudentrén. Sten och
betonggrund, rött tegeltak och vitmålad altan.
Inom området ligger även en gul byggnad som kallas för bruksboden (bild 14).
Denna byggnad användes tidigare bl.a. till sädesmagasin och är numera ett
museum som är öppet några gånger per år. Bruksboden sköts av Lenhovda
hembygdsförening. Huset är i två plan med liggande gulmålad panel, vita knutar
och rött tegeltak. Byggnaden har flera ingångar med stora grönmålade trädörrar.
Fönstren på nedre plan är vitmålade spröjsade fönster med kryssade spröjs högst
upp på varje fönster. På övervåningen har alla fönster krysspröjs. Alla fönster
har snickarglädje.
Det finns inga synliga lämningar efter masugnen. På platsen står numera några
stora betongklumpar kvar från en smörjbrygga som användes för att serva bilar
i modern tid (bild 15). Bryggan revs under 1990-talet.
Det finns tre broar på platsen, en för länsväg 955 väster om dammvallen, en bro
som samtidigt är själva dammvallen samt en gångbro öster om smedjan.
Det har tidigare funnits en tåghållplats precis nedanför corps de logi för att
brukspatronen och hans familj skulle slippa gå 700 meter till Sävsjöströms
station. Sista tåget lämnade stationen 1985 78. Där tågstationen tidigare låg finns
stationshuset fortfarande kvar, dock i dåligt skick. Huset är i två plan, har
gulmålad liggande panel, med vita spröjsade fönster, gröna ytterdörrer i trä och
rött tegeltak (bild 16).
Sävsjöström med dess tågbana i miniatyr finns hemma hos Håkan Randolf (bild
17).
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Kulturhistorisk värdering
Järnbruksindustrin med beståndsdelar

De kvarvarande stående byggnaderna på platsen för järnbruksindustrin är:
smedjan och tackjärnsboden – senare mejeri. Smedjan är från 1870-talet och inne
i byggnaden finns äldre och unikt tillverkade fasta inventarier. Bl.a. har
bygganden speciella takstolar som är tillverkade i järn. Det finns även andra
byggnadsdetaljer, såsom hängare och grova spikar tillverkade i järn. Även den
gamla ässjan och blåsbälgar finns kvar. Byggnaden är stort behov av renovering
för att inte rasa ihop och därmed skulle en unik byggnad med udda beståndsdelar
försvinna. Smedjan har ett visst teknikhistoriskt värde och vittnar om hur en
järnbruksindustri såg ut för ca 150 år sedan. P.g.a. byggnadens skick idag har den
ett kulturhistoriskt värde men är ett viktigt element i miljön och bör bevaras. Skulle
den rustas upp skulle den få ett högre kulturhistoriskt värde. Smedjans placering
centralt i miljön gör att bruksmiljön blir lättare att förstå och läsa av.
Tackjärnsboden/mejeriet är exteriört i bra skick och vissa av inventarierna och
redskap från både tackjärnstiden och mejeriet finns bevarade och förvaras på
museet i bruksboden. Boden är ett välskött, tydligt och viktigt element i
bruksmiljön och har därför ett högt kulturhistoriskt värde.
På platsen där masugnen stod, finns numera endast några stora betongklumpar
kvar från en smörjbrygga som användes för att serva bilar i modern tid. Det finns
inga synliga lämningar efter masugnen. Betongfundamenten skulle möjligtvis
kunna ha ett pedagogiskt syfte genom att de står på den plats där masugnen
tidigare låg, men betongfundamenten i sig har inget kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

De fyra kanalerna är betydande element i bruksmiljön för att förstå vilken
betydelse vattnets kraft hade och hur vattenkraften användes till de olika fabriks/verkstadsbyggnaderna. Vattenvägarna har renoverats över tid, vilket bl.a. märks
genom att vissa delar är cementskodda. Vattenvägarna nedströms dammvallen
är mycket tydliga och lätta att läsa av i miljön och har därför ett kulturhistoriskt
värde.
Dammvallen består av både äldre och nyare konstruktioner. Nyare
konstruktioner där stensättning och inloppsvingar av trä har ersatts av nyare
material som betong, vilket är en naturlig del under den tidsperiod på ca 300 år
som dammen har funnits. Senaste renoveringen gjordes 2011 79. De äldre
konstruktionerna i dammvallen är tex den mur som både ingår i dammvallen och
som smedjans västra gavel vilar på, som är från ca 1870-talet (då smedjan
byggdes). Även det järnstaket med granitstolpar som finns på dammvallen är av
äldre modell. Dammvallen är en blandning av gammalt och nytt och värderas till
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ett kulturhistoriskt värde. Dammvallen har enligt kartor samma placering som de
historiska dammvallarna och utgör på så sätt ett pedagogiskt värde för att även
förstå dammvallens placering i den historiska miljön.
Utöver det kulturhistoriska värdet har sjön och de kvarvarande lämningarna
efter bruket ett upplevelsevärde tillsammans med sjön och miljön utgör en plats
för rekreation.
Helhetsmiljön

När man kommer till platsen går det ganska lätt att läsa av i miljön att detta
tidigare varit en bruksmiljö. Förutom järnbruksindustrin, dammen och
vattenvägarna består även miljön av andra byggnader som gör att bruksmiljön
fortfarande är tydlig. Miljön har ett kontinuitetsvärde då verksamheter har
funnits på platsen från ca 1670-talet till ca 1980-talet.
Bostadshuset Alstervik är ett historiskt viktigt element i miljön även om det i
dagsläget är i dåligt skick exteriört.
Båthuset är i dåligt skick men är ett intressant historiskt element som visar att
närheten till vattnet även nyttjades till annat än energiförsörjning.
Bruksboden som tidigare användes bl.a. till sädesmagasin och som numera är ett
museum, är ett viktigt inslag i den historiska bruksmiljön. Bruksbodens
museiföremål från brukstiden utgör ett stort lokalhistoriskt värde för bygden.
Några hundra meter väster om bruksområdet ligger den plats där
järnvägsstationen och vägbanorna där rälsen tidigare gick och tydliggör
förståelsen för hur stor och viktig järnvägsstationen tidigare var. Platsen har ett
lokalhistoriskt värde.
Sammantaget med de kvarvarande elementen från brukstiden, de tydliga
vattenvägarna, dammen, bruksboden med museet, Alstervik, den
väldokumenterade historien m.m. gör att helhetsmiljön tillskrivs ett
kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Åtgärder i bruksområdet behöver vara genomtänkta och anpassade så att inte
läsbarheten på platsen eller det historiska sambandet påverkas negativt.
Betongrenoveringarna från 2011 har inget kulturhistoriskt värde och är tåliga för
ingrepp utifrån kulturmiljösynpunkt. Så länge inte de äldre vattenvägarna i sten
eller smedjan påverkas bedöms dammvallen tålig för ingrepp.
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Området är betraktat som fornlämning med RAÄ-nummer: Lenhovda 120:1
hyttområde, Lenhovda 120:2 kvarn, Lenhovda 120:3 småindustriområde,
Lenhovda 120:4 pappersindustri, Lenhovda 120:5 hammare/smedja.
Observera att när miljön klassas som en fornlämning krävs tillstånd enligt KML
för att göra markingrepp på platsen.
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Bilder av miljön
1

3
2

5

4

6

7
Bild 1. Panoramabild från bron till länsväg 955, ungefärligt mot sydost.
1. Bruksboden, 2. Båthus, 3. Bostadshus, 4. Mejeri/tackjärnsbod, 5. Smedjan, 6. Bostadshuset
Alstervik, 7. Dammvall med intag och dammluckor

Bild 2. Dammvallen har fyra
intag, dessa är spettluckor.
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Bild 3. På bilden syns två av de fyra stenskodda kanalerna, med vattenavdelare emellan.

Bild 4. Mellan två av utloppskanalerna går en vattendelare gjord i tuktad sten. Den vänstra
byggnaden är mejeriet och till höger skymtar smedjan. Vid pilen låg tidigare turbinhuset
och manufakturverkstaden.
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Bild 5. Den sista
brukspatronenens båthus.

Bild 6. Smedjans ingång och den södra sidan t.v. med ålkista. Fönstren på gavlarna är
småspröjsade med krysspröjs överst på varje fönster.
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Bild 7. Inne i smedjan finns den gamla ässjan och diverse nya och gamla saker. Bygganden
har speciella takstolar gjorda i järn.

Bild 8. Den gamla ässjan och ovanför finns hängare uppsatta gjorda av järn. Se även
historisk bild 5.
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Bild 9. Byggnadsdetalj inne i
smedjan - gammal dörr med
äldre lås.

Bild 10. I kanalen söder om smedjan finns en ålkista.

79

Bild 11. Vid pilen - denna fastighet kallas för Alstervik och var tidigare bostad till smeder
och andra arbetare, den står i dagsläget tom. Byggnaden till vänster i bild är smedjan.
Bilden tagen från norr.

Bild 11. Vid pilen - denna fastighet kallas för Alstervik och var tidigare bostad till smeder och
andra arbetare, den står i dagsläget tom. Byggnaden till vänster i bild är smedjan. Bilden tagen
från väst.
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Bild 12. Tackjärnsboden från 1870-talet, som byggdes om till mejeri 1914. Fönstren är
småspröjsade och har en enkel snickargjädje. Bilden tagen från nordväst

Bild 13. Corps de logi byggt 1946 och utgör storleksmässigt en av flyglarna till
brukspatronens corps de logi från 1880-talet, se även historisk bild 4.
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Bild 14. Denna byggnad kallas för bruksboden och användes tidigare b.la till sädesmagasin
och är numera museum som sköts av Lenhovda hembygdsförening. Byggnaden har flera
stora gröna dubbeldörrar, fönstren på både nedre och övre plan har små eller större
krysspröjs.

Bild 15. Platsen där masugnen tidigare låg finns numera endast stora betongklumpar kvar
från en smörjbrygga som användes för att serva bilar i modern tid.
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Bild 16. Det gamla stationshuset som ligger några hundra meter från bruksområdet.

Bild 17. En avbildning i miniatyr av det äldre Sävsjöström med tågbana finns hemma hos
Håkan Randolf.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. Karta gjord av Håkan Randolf, utifrån 1872 års karta ritad av A.F.
Westerdahl. De byggnader som fanns med på 1872 års karta och som står än idag är den
s.k. bruksboden, smedjan och en flygel av corps de logi. På denna karta ses närheten till
Kvarndammen nedströms Alstern och Skahus.

Historiskt dokument 2. Historisk översikt gjord av Håkan Randolf.
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Historiskt dokument 3.
Utdrag från ett av de många
köpebrev som gjordes av
Säfsjöströms ägare under
1800- och 1900-talet.
Lantmäterimyndigheternas
arkiv, Avsöndring 1883,
Kronobergslän, 07-LEJ-805

Historiskt dokument 4.
Annons från Sävsjö gjuteri
och mekaniska verkstad.
Källa: Skogvall 2000, s. 25
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Historisk karta 1. Visar bruksområdet 1872. Källa: Skogvall 2000, s. 17

Historisk karta 2. Karta upprättad i och för expropriation åren 1875–77 av N. F. Liedbeck,
som visar en del av Nybro-Säfsjöströms järnväg. I anteckningarna till kartan står bl.a. att
Säfsjöströms bruks- och lantegendom ägs av ryttmästare S. af Peterséns.
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Expropriationsmätning 1877, Kronoberg, 07-JVG-XIV:1
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Historisk karta 3. På denna karta från 1950 finns fortfarande järnvägen kvar. Fastigheten
Alstervik står utmärkt. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950,
Kronoberg, Ålatorp J133-5F3e52

Historisk bild 1. Bruksbyggnader 1929 strax innan masugnshyttan togs ned 1930. Fr. v.
masugnshyttan, mekaniska verkstaden, smedjan. Framför byggnaderna mot vattnet går
landsvägen med dammluckor Källa: Vejde 1948, s. 547. Foto: P. G. Vejde 1929.
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Historisk bild 2. Bruksbyggnader omkring 1895. Fr. h. smedjan, mekaniska verkstaden och
masugnshyttan, som revs omkring 1930. Källa: Vejde 1948, s. 545

Historisk bild 3. Ångsågen i Skogstorp som uppfördes 1876, dit timret forslades på järnväg
från Skahus. I Skogstorp finns i numera inga synliga lämningar ovan mark. Källa:
Fogelberg 1997, s. 9
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Historisk bild 4. Corps de logi som uppfördes 1884. Källa: Fogelberg 1997, s. 8

Historisk bild 5. Arbetare i smedjan. Fotograf och årtal okänt. Källa: Åhman & Persson
2002, s. 54

89

Historisk bild 6.
Skogsbild från 1945,
fr.v. Gunnar Skogvall,
Uno Wallmo och Sven
Esmarck. Källa:
Skogvall 2001, s. 29

Historisk bild 7. I Framnäs byggdes 1915 ett modernt sågverk som ett komplement till sågen
i Skogstorp. Här sågades främst klentimmer och det fanns linbanor för transport av material
till kolmilor på andra sidan Alstern. Hämtad från historisk översikt gjord av Håkan Randolf
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4. Kvarndammen nedströms Alstern

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Lenhovda

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Mjöl-, såg- och papperskvarn
uppfördes 1730 och de äldsta
lämningar är från denna tid.

Lagskydd:

Industrilämningarna är registrerad
som fornlämning.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Lämningar efter snickerifabrik och
kvarnar.

Kärnvärden:

Flerhundraårig
kontinuitet
av
vattenkraft som haft betydelse för
traktens industriella utveckling.

92

Historik
Historiskt sammanhang: Mjöl-, såg- och papperskvarn, järntråddrageri,
knipphammare, snickerifabrik

Håkan Skytte grundar Säfsjöströms järnbruk 1730 på Säfsjö Säteris marker vid
sjön Alsterns utlopp. I samband med detta behöver uppdämningar göras80 och
därför flyttas befintlig sågkvarn, som troligen anlades i början av 1700-talet, och
mjölkvarn och papperskvarn som omnämns redan 1679, till Kvarndammen. 81
Pappersbruket förstördes i en brand 1739 men återuppfördes sedan och var i
drift in på 1860-talet. Tillverkningen av papper var vid denna tid ca 250 000–
300 000 ark/år. 82
År 1755 säljs Sävsjöström bruk till amiralitetsfiskalen Mathias Brock. Han vill
utöka och förbättra bruksrörelsen och metoderna för framställning och utför ett
flertal förändringar. År 1758 flyttar han knipphammaren i Sävsjöström till
Kvarndammen, där även ett nytt järntråddrageri anläggs. Flyttningen av
knipphammaren hade Brock djärvt nog gjort utan att invänta tillstånd från
Bergskollegiet. Tråddrageriet uppförs nära pappersbruket och sätts i drift 1759.
Den var utrustad med räckhammare, sju saxar och två rullar, men i början av
produktionen var endast fyra saxar och en rulle i bruk p.g.a. personalbrist.
Råvaran hämtades från den närbelägna nya knipphammaren som tillhandahöll
både grövre och finare ståltråd. Även tillverkning av synålar påbörjades.
Verksamheten leddes i början av tråddragarmästaren Adam Lindauer, som under
sig hade gesäller och lärgossar. Brock ska ha haft stora förhoppningar vid den
nya fabriken och vidtog omfattande åtgärder för att rekrytera bra personal.
Ynglingar anställdes och upplärdes av mästaren själv och fick därför extra
ersättning av Brock. Tråddrageriet blir dock inte som man hoppats på. Efter att
Brock dör 1764 läggs verksamheten ner och arbetarna får annan bruksbetjäning.
Rörelsen återupptas igen i mitten av 1770-talet då Eksjö Hofgårds bolag blir
ägare av Säsvsjöström. Den upphör sedan igen runt 1784–1785 då den gick med
avsevärd förlust. 83 Den ska ha startat på nytt senare och var i drift till runt 1829 84.
Pappersbruket var i drift in på 1860-talet85. Mjölkvarnen byggdes 1870 86
(historisk bild 2). På historisk karta 1 från 1875–77 finns bl.a. kvarnen och
kvarnbostaden utritade, även den nya järnvägen och vattenvägarna.
Runt 1866 startas en snickerifabrik som läggs ner 1955 87 (historisk bild 4).
Vejde 1948, s. 545
Skogvall 2000, s. 15
82 Skogvall 2000, s. 15
83 Vejde 1948, s. 558ff
84 Skogvall 2000, s. 15
85 Skogvall 2000, s. 15
86 Informationsskylt: cyklabanvalliuppvidinge
87 Historisk översikt gjord av Håkan Randolf
80
81
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Kvarnbostaden revs på 1970-talet 88 (historisk bild 1)

Beskrivning av miljön
Vi blir visade området av Wolfgang Herr som är tysk och boende i byn. Samtalet
med Wolfgang skedde på engelska. Skogen som vi går igenom kallas för ”the
forbidden forest” och ägdes av familjen Pedersens.
Några hundra meter norr om kvarnplatsen delar sig vägen och den ena vägen
leder till en öppen plats där det tidigare låg två pampiga hus och fastigheterna
hette Sigridslund och Gustavsberg. Dessa fastigheter finns med på historisk
karta 2 och historisk bild 3. Husen var arbetarbostäder och var uppkallade efter
brukspatronens barn 89. Numera är allt rivet och bortforslat. Det enda som
kvarstår är vissa trädgårdsblommor som blommar på sommaren och som vittnar
om att det tidigare funnits trädgårdar här 90.
Innan man kommer fram till kvarndammen, norrifrån, går man över en bäck
och vid ett litet fall där finns rester efter vad som förmodligen varit en
skvaltkvarn (bild 1). 1985 låt Sveaskog göra ett bräddavlopp och hela dammen
sänktes ca 1 meter.
På båda sidor nedströms ån vid dammvallen finns rester av byggnadsgrunder
(bild 2). När platsen inventerades var det en del snö och is och det var svårt att
se de lämningar som fanns på marknivå. Därför har viss information hämtats
från FMIS gällande platsens fornlämningar, Lenhovda 277:1–3 och den
inventering som gjordes 2002 över platsen.
Bruksområdet är ca 150 x 80 meter och består av en pappersbruksgrund och en
kvarngrund. Vid inventeringen (2002) förekom också en fyndplats i form av en
slaggförekomst. Den synliga grunden nordväst om dammvallen är efter en
snickerifabrik (bild 3) och anlades 1866 på det äldre pappersbrukets grund som
flyttades till platsen 1730. En slaggförekomst hittades ca 100 meter norr om
dammen. Under 1750-talet flyttades knipphammaren från Sävsjöström till denna
plats. Från kvarngrunden som är belägen på den södra sidan av vattendraget
nedströms dammen, finns kallmurade murar kvar (bild 4), även kvarnen flyttades
hit 1730. 91 För ca 10 år sedan satt trähjulet på plats på kvarnens norra sida.
Numera ligger resterna av kvarnhjulet i en hög vid ruinen (bild 5). 92 Intaget till
kvarnen är numera igensatt. Mellan kvarngrunden och banvallen på den södra

Informationsskylt: cyklabanvalliuppvidinge
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90 Muntlig uppgift Wolfgang Herr
91 FMIS, RAÄ-nr Lenhovda 277:1
92 Muntlig uppgift Wolfgang Herr
88
89

94

sidan ligger ett sönderfallet, gjutet kvarnstenspar - över- och understen, med
remmar av järn (bild 6).
Huvudfåran går vid snickerilämningen och en utloppskanal vid kvarnlämningen,
båda är stenskodda. Mellan huvudfåran och kanalen finns en vall/vattenavdelare
gjord i sten och jord. I dagsläget växer även en del träd i den (bild 7).
Dammvallen är en överfallsdamm med skibord av betong (bild 8). Här finns
även en damm med dammspegel. Över dammvallen går en träbro som vilar på
betongfundament.
På banvallarna där det tidigare gick smalspårig järnväg, finns endast vallarna kvar
idag (bild 9 & 10). Dessa används bl.a. som promenadstråk. En av banvallarna
(bild 9) utgör vattenmagasinets sydvästra kant.
Wolfgang berättar att det ligger minst 5–6 stycken lämningar efter mindre
kvarnar kvar längs ån nedströms.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar

Det finns inte längre några stående byggnader kvar på platsen. De lämningar
som syns ovan mark är lämningarna efter snickerifabriken som anlades 1866 på
det äldre pappersbrukets grund, som flyttades till platsen 1730 och
kvarngrunden, som är från samma år. Kvarngrunden är i något bättre skick än
snickerigrunden och båda är viktiga element i bruksmiljön för att få en historisk
förståelse för platsen. Lämningarnas relativt höga ålder och deras skick motiverar
till ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Dammen och dammspegeln är väl synliga från kvarn- och industrimiljön och
viktiga beståndsdelar för att förstå den historiska kulturmiljön som finns kvar
idag.
Huvudfåran och kvarnkanalen är viktiga för den pedagogiska förståelsen hur
vattnets kraft användes och nyttjades när verksamheterna var i bruk. De
stenskodda kanterna vittnar om äldre tiders byggnadsteknik. Dammen och
vattenvägarna är viktiga element för att förstå helhetsmiljön och tillskrivs ett
kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön

Helhetsmiljön är till största del raserad men genom att grunderna efter kvarnen
och snickerifabriken är så pass robusta och välbevarade är ändå bruksmiljön
ganska lätt att läsa av. Tillsammans med dammvallen och de tydliga
vattenvägarna syns den historiska miljön på platsen. Platsen är lokalt viktig och
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är en del i Sävsjöströms historia och sammantaget motiverar helhetsmiljön till
ett visst kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Bruksområdet är som helhet känsligt för ingrepp eftersom åtgärder i miljön
skulle påverka läsbarheten på platsen och förståelsen för det historiska
sambandet.
Det är oklart när dammvallen är byggd men den bedöms inte vara från
modernare tid. Dock är åtminstone delar av den från 1985. Ett ingrepp i
dammvallen skulle dock kunna påverka andra delar i kulturmiljön såsom
dammen och det visuella sambandet mellan den och kvarn/industrilämningarna
och ingrepp i dammvallen bör ske med försiktighet.
Dammytan har förändrats då den sänktes med en meter 1985. Dammen och
dammspegeln fortfarande dock viktiga beståndsdelar för att förstå den historiska
kulturmiljön som finns kvar idag. Stora förändringar såsom utrivning av dämmet
skulle innebära att miljön blir svår att läsa av och dammens historiska funktion
skulle därmed förändras.
Lämningarna efter kvarnen och snickeriet är värdebärande inslag i kulturmiljön
och därför känsliga för ingrepp.
Området är betraktat som fornlämning med RAÄ-nummer: Lenhovda 277:1
fyndplats, Lenhovda 277:2 pappersindustri och 277:3 kvarn.
När miljön klassas som en fornlämning krävs tillstånd enligt KML för att göra
markingrepp på platsen.
Observera att då platsen har endast har ett visst kulturhistoriskt värde, kan andra
intressen än kulturmiljö komma att viktas högre om det skulle bli aktuellt med
åtgärder på platsen.
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Bilder av miljön

Bild 1. Ca 80 meter norr om dammvallen går en liten bäck med vad som förmodligen är
rester efter en skvaltkvarn. Den ligger på östra sidan av den väg som leder till miljön
norrifrån.

1
2

Bild 2. Översiktsbild, tagen nedströms ifrån. Vid pil 1: resterna efter kvarnen, vid pil 2:
resterna efter snickerifabriken. På bilden syns även överfallsdammen, huvudfåran och bron.
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Bild 3. Grunderna på norra sidan av ån nedströms om dammvallen är byggda ovanpå
grunderna till pappersbruket från 1730.

Bild 4. Kvarngrunden på den södra sidan av ån. Från kvarnen går en utloppskanal som i
dagsläget är nästintill torrlagd.
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Bild 5. För ca 10 år sedan satt trähjulet på plats på kvarnen på kvarnens norra sida.
Numera ligger resterna av kvarnhjulet i en hög vid ruinen.

Bild 6. Mellan kvarngrunden och banvallen söder om densamma ligger öppet i terrängen
ett gjutet och vittrat kvarnstenspar med järnband runt.
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Bild 7. T.v. i bild syns huvudfåran, mellan huvudfåran och kanalen går en vattendelare
gjord av sten och jord med träd som växer ovanpå. I mitten av bilden syns kvarnlämningar
med kvarnkanalen framför.

Bild 8. Överfallsdammen med skibord av betong, bilden tagen nedströms ifrån.
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Bild 9. Dammens vattenmagasin, mot väst. I bakgrunden syns den banvall som utgör
vattenmagasinets sydvästra kant.

Bild 10. En del av den norra banvallen, numera vandringsstråk. Bilden tagen mot öst från
den väg som leder ner till dammvallen norrifrån. Den sista rälsbussen gick här för över 50
år sedan. Källa: informationsskylt vid platsen
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. Karta gjord av Håkan Randolf, utifrån 1872 års karta ritad av A.F.
Westerdahl. Det finns inga stående byggnader kvar vid Kvarndammen. På denna karta ses
även närheten till Sävsjöström och Skahus.

Historiskt dokument 2. Historisk översikt över Sävsjöström, Kvarndammen och Skahus,
gjord av Håkan Randolf.
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Historisk karta 1. Karta upprättad i och för expropriation åren 1875–77 av N.F Liedbeck
som visar en del av Nybro-Säfsjöströms järnväg. I anteckningarna till kartan står bl.a. att
huset vid siffran 1045 kvarnbostaden. Lantmäterimyndigheternas arkiv,
Expropriationsmätning 1877, Kronoberg, 07-JVG-XIV:1

Historisk karta 2. Karta från 1950 där snickarverkstad och kvarn fortfarande finns kvar.
Fastigheterna Sigridslund och Gustavsberg är idag rivna och inga synliga spår finns kvar
ovan mark av byggnaderna. Se även historisk bild 3. Rikets allmänna kartverks arkiv,
Ekonomiska kartan 1950, Kronoberg, Ålatorp J133-5F3e52
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Historisk bild 1. Kvarnbostaden, som revs på 1970-talet. Hämtat från
informationsskylt: cyklabanvalliuppvidinge

Historisk bild 2. Mjölkvarnen från 1870 som var i drift ända in på 1950-talet.
Hämtat från informationsskylt: cyklabanvalliuppvidinge
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Historisk bild 3. Gustavsberg som var arbetarbostad, huset är rivet idag. Hämtat
från informationsskylt: cyklabanvalliuppvidinge

Historisk bild 4. Snickerifabriken byggd 1866, sedd från norr, med
kvarnbostaden i bakgrunden. Hämtat från informationsskylt:
cyklabanvalliuppvidinge
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Kartbilaga
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5. Skahus

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Lenhovda

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Stångjärnshammare sattes i drift 1767

Lagskydd:

Platsen är registrerad som ett
bevakningsobjekt.
Generella
hänsynsbestämmelser enligt KML,
MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Fabrikskomplexet från tidigt 1900tal, silotornet, transformatortornet,
dammvall och damm med
dammspegel

Kärnvärden:

Platsens kontinuitet under flera
hundra år att ta tillvara vattnets kraft
har varit viktig för traktens
tidigindustriella och industriella
utveckling och är delvis i drift än idag.
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Historik
Historiskt sammanhang:
manufakturverk, träsliperi

stångjärnshammare,

mjölkvarn,

såg,

År 1755 säljs bruket i Sävsjöström 93 till amiralitetsfiskalen Mathias Brock. Han
utvidgade verksamheten genom att upprätta en stångjärnshammare vid Skahus. 94
Planen var att detta nya verk skulle överta större delen av den gamla
storhammarens smide och kapaciteten beräknades öka genom smidigare
transporter och bra vattentillgång. I maj 1760 synades det föreslagna
byggnadsstället av bergmästaren och han fann det lämpligt för ett verk med tre
härdar och två hamrar. För vattenreglering föreslogs att bygga en hålldamm
gjord av sten, jord och trävirke som skulle vara 150 alnar lång, 9 alnar hög och 9
alnar bred. Bergskollegium gav sitt bifall till den nya anläggningen 1766 och
verksamheten påbörjades redan året därpå. 95
Så småningom övergick det mesta av bruksrörelsen vid Sävsjöström till Skahus.
År 1782 byggs två smedstugor med fyra rum vardera, 1791 uppförs en ny
mjölkvarn, 1792–1793 två kollador, 1793 en enbladig såg, 1794 en järnbod och
1795 en ny stuga för mjölnaren och diverse ladugårdshus. 96
På 1830-talet eldhärjades kvarnen och även järnboden på platsen ska senare ha
brunnit. Trots olyckor av olika slag och eldhärjningar till följd lyckades
bruksledningen driva upp rörelsen åtskilligt 97.
Stångjärnshammarverket förstördes i en eldsvåda 1844. Vid igångsättandet av
återuppbyggnaden erhöll den nya ägaren Hamilton att öka smidet på platsen från
520 till 1200 skeppund. Denna ökning föranledde även en större expansion av
verkstadslokalerna. 98
År 1860 kom Sävsjöström i släkten Petersens ägo och den nya ägaren
ryttmästaren Sebastian af Petersens uppförde 1863 ett nytt manufakturverk i
Skahus. Vid mitten av 1870-talet skulle järnvägarnas utbyggnad bidra med att
radikalt förändra förutsättningarna för skogsavverkningsindustrin. Byggandet av
järnväg mellan Kalmar – Nybro – Emmaboda gav bruksägarna i området
möjlighet att bygga en järnväg från Nybro till Sävsjöström. Banan blev 4,1 mil
lång och kostade bruket 115 000 riksdaler. Efterfrågan på svenskt virke ökade
på världsmarknaden under andra hälften av 1800-talet. 99 Historisk karta 1 visar
de bruksbyggnader som fanns i Skahus 1872 och historiskt dokument 1 visar
både de bruksbyggnader som stod 1872 och vilka som finns kvar idag.
”Bruket” avser Sävsjöströms bruk om inget annat anges
Skogvall 2000, s. 12ff
95 Vejde 1948, s. 560
96 Vejde 1948, s. 570
97 Vejde 1948, s. 568
98 Vejde 1948, s. 576
99 Skogvall 2000, s. 12ff
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År 1878 blev dammvallen och stångjärnssmedjan förstörda genom våldsamma
vattenmassor och järnhanteringen lades ner. I stället byggdes en stavsåg. 100 Från
Skahus och snickerifabriken byggdes rälsbana på ca 3 km, som gick till
hållplatsen i Skogstorp där bruket hade anlagt en ångsåg med två ramar och en
stavsåg. Vid ångsågen producerades ohyvlade plankor, battens, scantlings och
bräder av gran och fur. Stavsågarna i både Skahus och Skogstorp hade stor
produktion av stav, list, läkt och ribbor. På 1880-talet moderniserades
snickerifabriken och alla maskiner var egentillverkade. I försäljningssortimentet
ingick fönster, dörrar, paneler, skolbänkar, lusthus, hyvlat virke m.m. och såldes
framför allt på den tyska marknaden. 101 Enligt en karta från 1883 ämnas
lägenheten Skahus avsöndras från Säfsjö säteri (historisk karta 2).
Eije Lindahl 102 berättar att hans farfar jobbade på sågen när han var ung.
Farfadern bodde i Målerås och hade ca 16–17 kilometer enkel väg att gå till
jobbet och sedan samma väg hem varje dag. Han arbetade på sågen ca 12 timmar
och sedan gick han hem och skötte sysslorna på sin egen gård. Han hade speciellt
mycket att göra vid slått och sådd. Ofta fick han stiga upp kl. 03 på morgonen
för att hinna med allt.
För att sysselsätta överflödig personal som tidigare arbetat i Sävsjöström byggdes
1921 ett träsliperi i Skahus (historisk bild 1 och 2). Detta drevs med elkraft och
utrustades med maskiner som köptes in billigt från Tyskland. Under 1930-talet
fördubblades produktionen jämfört med 1920-talet för att sedan sjunka kraftigt
under krigsåren 1941–45. 103 Även järnvägsbanorna togs ur bruk på 1940-talet 104.
På historisk karta 4 från 1950 finns järnvägen fortfarande kvar.
Träsliperiet var i bruk till 1952 och 1955 inrättades ett nytt sågverk i den gamla
sliperilokalen. Ca 70% av timret kom från brukets egna skog, resten köptes från
bondeskogar, skiftesskogar och Domänverket. Framförallt såldes virke till
Sverige, Danmark, England, Holland och Tyskland. Sågen ersatte den gamla
sågen som låg vid Framnäs. Det strategiska läget vid fallet i Skahus gjorde att
sågen kunde drivas med elkraft och dammen kunde nyttjas som timmermagasin.
Sågen utrustades med ett s.k. Söderhamnsverk. Träavfallet flisades för förädling
av pappersmassa och sågspånen såldes till värmeverk och skivindustri. Barken
nyttjades för egen del till att värma upp anläggningen. Under 1960-talet var
kolningstiden slut och även hyvlingen upphörde. I september 1970 förvärvade
MoDo aktiemajoriteten i AB Brusafors-Hällefors och blev Sävsjöströms bruks
nya ägare. 105 Eije Lindahl berättar att han sommarjobbade på sågen när han var
Vejde 1948, s. 584
Skogvall 2000, s. 12ff
102 Eije Lindahl har tidigare arbetat vid Skahus. Han är även bror till Owe Lindahl som äger
Östraby kvarn.
103 Skogvall 2001, s. 26ff
104 Skogvall 2000, s. 12ff
105 Skogvall 2001, s. 26ff
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yngre. På den tiden, runt 1970-talet tippades timret som skulle till sågen i längre
uppströms och flöt ner till Skahus. Mitt ute i ån fanns en hytt placerad där det
satt en person som sorterade stockarna in i olika fållor, utifrån storlek och
träslag. 106
Sågverket såldes senare till Geijerträ i Långasjö och lades sedan ner 1988. 107
Nuvarande ägare är Magnus Pettersson 108.

Beskrivning av miljön
Ett område om ca 80 x 60 meter är registrerat som bevakningsobjekt i
fornminnesregistret 109 och täcker dammvallen, kanalerna nedströms om
dammvallen och fabrikskomplexet närmast dammvallen.
På plats möter vi Eije Lindahl som berättar om platsen och om byggnaderna.
Vid norra stranden av dammens vattenmagasin ligger ett rött och vitt båthus i
stående locklistpanel och tegeltak, hela byggnaden är i mycket dåligt skick (bild
1). I huset står en gammal släde i.
På norra sidan av den väg som passerar norr om dammvallen ligger ett gammalt
cykelskjul (bild 2) och en blå mindre bod.
Norr om dammvallen, söder om vägen finns två stora träsilos (bild 3) på en
betongkonstruktion med sex pelare och ett öppet utrymme nedtill. Ovanpå de
två silorna är en byggnad i ett plan med stående träpanel, fönster och pulpettak.
I dessa silos förvarades sågspån och restprodukter från sågverket 110. Detta
silostorn tillkom troligen under sågverkstiden 1955–1988.
Dammvallen är en överfallsdamm med skibord i betong och har fyra spettluckor
med gåtar (bild 4, 5 & 6). Dammvallen är även en bro, som i den norra delen är
gjord av betong med grönt järnräcke. Den södra delen verkar bestå av mestadels
träplank som underlag för vägen (det var mycket snö ovanpå dammvallen). På
dammvallsbron finns ett litet rött och vitt trähus, denna byggnad innehåller en
hydrologisk mätstation (bild 6), som Eije installerat.
Utloppskanalen från överfallsdammen är även huvudfåran, strax nedanför
utskovet finns betongfundament, med rester av järn efter något som tidigare
suttit där (bild 7).

Muntlig uppgift Eije Lindahl
Skogvall 2001, s. 26ff
108 Muntlig uppgift Eije Lindahl
109 FMIS, RAÄ-nr Lenhovda 278:1
110 Muntlig uppgift Eije Lindahl
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I dammvallens södra del vid fabrikskomplexets västra hörn finns en kraftstation
(bild 8) bestående av en stor turbinsump av betong med en byggnad ovanpå.
Byggnaden har rödmålad, stående locklistpanel med vita detaljer såsom knutar
och fönster. Dubbeldörrarna sim vetter åt dammbron är svarta. Taket är klätt
med korrugerad, svartmålad plåt. Intaget till turbinerna regleras av tre
spettluckor (bild 9). Det finns ett rensgaller (bild 10) mellan dammbron och
kraftstationen. Från turbinsumpen går det två utlopp (bild 11). Vattenkraften
som produceras här används för att driva ett sadelmakeri i fabrikskomplexet.
Överflödig el säljs till E.ON Sverige AB 111.
Fabrikskomplexet består av fyra hopbyggda byggnadskroppar – en större och
tre mindre - överlag uppförda i vitputsat tegel på betonggrund med plåttak. Alla
tillbyggnader ligger åt sydost.
Den största byggnadskroppen (bild 8,11 & 12) har en rektangulär form i riktning
sydväst-nordost och går parallellt med ån. De flesta av dess spröjsade och
vitmålade fönster med mittpost är riktade i två rader mot ån. Den övre radens
fönster är välvda upptill. Taket består av obehandlad och rostig sinuskorrugerad
plåt. Den sydvästra gaveln åt vattenmagasinet till har dock grå puts som verkar
ursprunglig. Denna byggnad är uppförd 1921 (historisk bild 1 & 2) och bär
karakteristiska drag av 1920-talsklassicism så som hörnpilastrar, spröjsade
fönster med mittpost och det s.k. oxögat på den sydvästra gaveln.
Den högsta tillbyggnaden (den i mitten) (12) delar karakteristiska drag med
huvudbyggnaden så som liknande spröjsade fönster med mittpost och välvning
upptill, hörnpilastrar och en sparsmakad, stilren takgesims, så förmodligen är
även denna byggnadsdel från 1921. Taket är klätt med gråmålad sinuskorrugerad
plåt som är ganska rostig.
Nordost om nämnda tillbyggnad är en tillbyggnad med pulpettak klätt med
sinuskorrugerad plåt (bild 12). Pga. en flackare lutning än övriga tak var detta tak
täckt med snö vid inventeringstillfället. Åldern på tillbyggnaden är svår att
bedöma. Ett igensatt fönster åt sydost har samma välvning som övriga välvda
fönster och dess puts beter sig på ett liknande sätt som tillbyggnaden i mitten, så
det är möjligt att även denna tillbyggnad är från 1921.
Sydväst om mittentillbyggnaden är en tillbyggnad med rektangulär form i
riktning nordväst-sydost, utbyggd från huvudbyggnadens sydvästra gavel.
Denna tillbyggnad både skiljer sig åt samt delar karakteristiska drag med
huvudbyggnaden. Likheter med huvudbyggnaden är bl.a. sockeln och det södra
hörnets pilaster. Tillbyggnadens gråmålade, trapetskorrugerade takplåt är nyare
än övriga byggnaders takplåt och dess fönster och dörr är senare tillskott, men
även de fönster och dörröppningar som är på huvudbyggnadens sydvästra gavel
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är av senare tillkomst. På historisk bild 1 från 1946 syns hur de sydvästra fönstren
både på huvudbyggnaden och denna tillbyggnad delar samma formspråk i en stil
som kanske ligger närmare tidig funktionalism än 1920-talsklassicism, med större
fönsterrutor och bred horisontell, istället för vertikal, mittpost. Fotot är dock
taget på avstånd så det är svårt att avgöra. Antingen är denna tillbyggnad också
från 1921 eller så har den tillkommit någon gång under tjugofemårsperioden
mellan 1921–1946. Om fallet är det senare tillkom den snarare under 1930-talet,
då produktionen fördubblades, än under krigsåren, då produktionen sjönk
kraftigt.
En annan tänkbar tillkomstsekvens på byggnadskropparna kan vara att
huvudbyggnaden – den största – uppfördes 1921 och att övriga tillbyggnader
tillkom – kanske i olika steg - under 1930-talet då produktionen fördubblades,
och att dessa uppfördes i en stil som sökte efterlikna eller gå väl ihop med den
ursprungliga byggnadens.
Mellan den sydvästra tillbyggnadens taknock och mittentillbyggnadens sydvästra
takfot finns en tillbyggnad av trä med plåttak.
Sydost om mittentillbyggnaden är en modernare förvaringshall eller liknande,
och öster om denna är en modernare dock fallfärdig byggnad på betonggrund
med blåmålad locklistpanel och plåttak (bild 13).
Ca 20 meter sydost om den sydvästra tillbyggnaden står ett tegeltorn (bild 14)
med plåttak som är en transformatorstation. Tornet har en mindre tillbyggnad
åt nordost.
Öster om fabrikskomplexet ligger en stor, modernare (andra halvan 1900-talet)
rektangulär träbyggnad (bild 15) i ett plan i riktning nordväst-sydost, klädd med
omålad stående locklistpanel och plåttak. Byggnaden har använts för sortering
av virke 112.
Söder om virkessorteringsbyggnaden och öster om transformatorstornet ligger
en rödslammad stuga (bild 16) på 2 ½ våningar med vita knutar och spröjsade
fönster, på övre våningen spröjsade halvmånefönster. Sadeltaket är klätt med
tegel. Stugan har byggts om till en maskinhall och har en tillbyggnad i trä som
också är maskinhall, samt en mindre tillbyggnad i en våning med pulpettak.
Ett hundratal meter söder om fabrikskomplexet TRÄAB, ett modernt företag
med ca 30 anställda. De äger inget av marken vid kvarndammen och är inte

112

Muntlig uppgift Eije Lindahl

112

involverade i denna. 113 Företaget tillverkar specialemballage i en närliggande
byggnad på området 114.

Kulturhistorisk värdering
Industribyggnader med beståndsdelar

Fabrikskomplexets huvudbyggnad uppvisar tydliga drag av 1920-talsklassicism,
även tillbyggnaderna. Även om tillbyggnaderna skulle vara från 1930-talet kan
det röra sig om kvardröjande 1920-talsklassicism. Att byggnaderna är olika
utformade vad gäller höjd och storlek m.m. visar på anpassning efter de behov
som funnits och hur verksamheten har utvecklats och vuxit fram under åren.
Överlag är fabrikskomplexet ett uttryck för en industriarkitektur som uttrycker
1920-talsklassicism, dock med inslag av moderna förändringar såsom nya
dörröppningar eller fönster som satts igen eller tillkommit. Här finns
arkitekturhistoriska, industrihistoriska och samhällshistoriska värden.
Fabrikskomplexet värderas till ett kulturhistoriskt värde.
Silotornet är en del av den kulturhistoriska miljön. Förutom att det bidrar till en
bättre förståelse och läsbarhet av den historiska miljön och dess sammanhang
har tornet dessutom ett ganska exceptionellt utseende, som bidrar med
miljöskapande värden. Silotornet har även samhällshistoriska och
byggnadsteknikhistoriska värden, även om byggnaden rent arkitektoniskt är
enkel i sin utformning. Byggnaden tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Exakt tillkomsttid för transformatorstornet är oklar, men det är med på historisk
bild 1 från 1946. Byggnaden har inga högre arkitektoniska kvaliteter men är en
del av kulturmiljön och bidrar till den historiska förståelsen och läsbarheten av
densamma. Byggnaden tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.
Övriga industribyggnader tillskrivs inga kulturhistoriska värden.
Dammen och vattenvägarna

Vattenvägarna från utskovet och kraftstationen utgörs inte av några uppmurade
stenkonstruktioner eller dylikt, förutom den vägg av fabrikskomplexets
huvudbyggnad som vetter åt ån. Dessa vattenvägar tillskrivs inga särskilda
kulturhistoriska värden.
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Dammvallens ålder är oklar. En damm av ”sten, jord och trävirke” (se ovan)
uppfördes på 1760-talet. Åtminstone delar av den nuvarande dammen borde
härröra från denna tid. Sen brast dammen 1878, och det är oklart hur mycket
den förstördes och hur mycket av den som förnyades vid reparationen.
Dammvallen är i vilket fall som helst av äldre typ, ett gediget bygge konstruerad
av stora, tuktade granitblock, med inslag av betong vid öppningar och som
förstärkning. Dammvallen tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Dammens vattenmagasin har även använts som timmermagasin och är en viktig
del för att ge sammanhang och skapa förståelse för den kulturhistoriska miljön.
Utöver de kulturhistoriska värdena har platsen ett värde som rekreationsmiljö.
Helhetsmiljön

Industrimiljön uppvisar en blandning av olika perioder: Dammvallen kan vara
från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal, fabrikskomplexet 1920-tal eventuellt även
1930-tal. Transformatorstornet är med på historisk bild 1 från 1946, men inte
kraftstationen. Silotornets ålder är oklar men det kan vara byggt under
sågverkstiden 1955–1988. Det förfallna båthuset ser ut att vara från första halvan
av 1900-talet, likaså stugan som byggts om till maskinhall. Sorteringshallen för
virke och den blå, något förfallna byggnaden nordost om transformatorstornet
ser båda ut att vara från andra halvan av 1900-talet, kanske t.o.m. sista
fjärdedelen. En kontinuitet av vattenkraftsanvändning finns vid platsen från
1760-talet men inga uppenbara synliga spår finns från den tiden. Den nuvarande
dammvallen kan dock delvis bestå av äldre partier.
Den viktigaste och mest framträdande period eller byggnadsstil som
kulturmiljön ger uttryck för är 1920-talsklassicismen i fabrikskomplexets
huvudbyggnad samt tillbyggnader. Exteriört är dessa byggnadskroppar relativt
välbevarade, även om vissa fönster satts igen eller tillkommit, samt att vissa nya
dörröppningar tillkommit. Hela den sida av huvudbyggnaden som vetter mot ån
verkar ha kvar alla fönster i original. Takmaterialen verkar också ha bytts ut, att
döma av historisk bild 1. Byggnaderna besöktes inte interiört vid
inventeringstillfället.
Industrimiljön har samhällshistoriska värden och har spelat en viktig roll i den
lokala industrihistorien inte minst genom sin anknytning till Sävsjöström. Även
om vissa beståndsdelar saknas som skulle ge förståelse för platsens äldre historik
är miljön tydligt läsbar och tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Fabrikskomplexets exteriörer har genomgått vissa förändringar över tid såsom
igensatta eller utbytta fönster eller nytillkomna dörröppningar, men i stort är det
arkitektoniska uttrycket relativt välbevarat och kan ses som en tillgång när det
114

gäller att bevara, använda och utveckla miljön. Även det karakteristiska och
något uppseendeväckande silotornet bidrar mycket till upplevelsen av miljön.
Inga ingrepp bör göras i de partier av den gedigna dammvallen som består av
större granitblock. De delar av dammvallen som är av betong tål mer
förändringar.
Då vattenvägarna nedströms om dammen saknar tydliga strukturer är dessa
tåliga för förändring.
Dammens vattenmagasin är en väsentlig beståndsdel för att ge sammanhang till
och skapa förståelse av kulturmiljön. Den är därför känslig för förändring.
Området är klassat som bevakningsobjekt i FMIS 115 med beskrivningen
hammarområde. Eftersom byggnader fortfarande står kvar utgör lämningarna
dock ingen fornlämning.
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Bilder av miljön

Bild 1. Rött och vitt båthus, i mycket dåligt skick.

Bild 2. Cykelskjul mittemot industri på andra sidan vägen.
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Bild 3. Trä och
betongsilos som tidigare
användes som förvaring
av sågspån och
restprodukter från sågen.

3
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Bild 4. Översiktsbild. 1: delar av fabrikskomplexets huvudbyggnad, 2: turbinhus, 3:
transformatorstation, 4: intagslucka till turbinhuset, 5: hydrologisk mätstation, 6:
överfallsdamm och spettluckor. Bilden tagen från nordväst.
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Bild 5. Överfallsdamm med skibord i betong, bilden är tagen från nordöst.

Bild 6. Överfallsdammens spettluckor med gåtar. Det lilla huset till vänster om luckan är
en hydrologisk mätstation.
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Bild 7. Utloppskanalen och huvudfåran från överfallsdammen, betongskodd vid utloppet.
Bilden tagen från nordöst. T.h. skymtar delar av fabrikskomplexets huvudbyggnad.

Bild 8. Rött och vitt turbinhus med vita knutar, svarta dubbeldörrar och svart plåttak. I
bakgrunden syns delar av fabrikskomplexet.
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Bild 9. Intaget till turbinhuset består av tre spettluckor och tre gåtar.

Bild 10. Närbild på intaget till turbinhuset, med rens/fiskgaller i järn.
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Bild 11. Utloppet och utloppskanalen från turbinhuset, till vänster skymtar väggen till
fabrikskomplexets huvudbyggnad, bilden tagen från nordöst.

Bild 12. Fabrikskomplexet består av fyra hopbyggda byggnadskroppar – en större och tre
mindre - överlag uppförda i vitputsat tegel på betonggrund med plåttak. Fabrikskomplexets
huvudbyggnad och tillbyggnaderna uppvisar tydliga drag av 1920-talsklassicism. Hyrs numera
ut till ett sadelmakeri.
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Bild 13. Baksidan av fabrikskomplexet. Närmast i bild är en tillbyggnad med betonggrund,
blåmålad locklistpanel och plåttak.

Bild 14. Tornet som
ligger strax intill
fabrikskomplexet är en
transformatorstation,
byggd i beige/grått
tegel med plåttak.
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Bild 15. I den långa träbyggnaden som ligger strax bakom fabrikskomplexet användes för
att sortera virke.

Bild 16. Röd och vit träbyggnad med garage/maskinhall på både norra och södra sidan av
bygganden.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. Karta gjord av Håkan Randolf, utifrån 1872 års karta ritad av A.F.
Westerdahl. Visar de byggnader som står än idag. På denna karta ses närheten till
Sävsjöström och Kvarndammen nedströms Alstern.

Historiskt dokument 2. Historisk översikt gjord av Håkan Randolf.
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Historisk karta 1. Karta gjord av Håkan Randolf, utifrån 1872 års karta ritad av A.F.
Westerdahl. Den visar bruksbyggnaderna i Skahus 1872.

Historisk karta 2. Karta från 1883 där lägenheten Skahus avdelas från Säfsjö säteri.
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Övrigt 1883, Kronobergs län, 07-LEJ-78
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Historisk karta 3. Karta över Östra Värends järnväg upprättad åren 1920–1921. Sågverket
ligger strax utanför kartan (vid pilen) medan vägen över dammvallen är utritad.
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Expropriationsmätning 1921, Kronobergs län, 07-JVGXXVI:1

Historisk karta 4. På denna karta från 1950 finns fortfarande järnvägen kvar och
slipmanufakturfabriken är utmärkt. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan
1950, Kronobergs län, Ålatorp J133-5F3e52
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Historisk bild 1.
Träsliperi anlagt
1921, bild tagen från
nordväst av P. G.
Vejde 1946. Källa:
Vejde 1948, s. 587

Historisk bild 2. Huset närmast i bild var träsliperi 1921–1952. År 1955 och framåt
inrymdes ett sågverk där som lades ner 1988. Källa: Skogvall 2001, s. 26
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6. Höneström

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Järnbruk sedan 1795

Lagskydd:

Lämningarna
på
platsen
är
fornlämning. För stående byggnader
gäller generella hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Fornlämningsområdet Älghult 37:1,
dammen, dammvall, kanalen från
tidigare industrin, järnverk- och
såglämningar, 1700-talsbyggnaderna,
stuga
från
1830,
utedasset,
jordkällare- och huslämningar

Kärnvärden:

Platsen är en viktig länk i den lokala
industriella
historien
där
verksamheter nyttjat vattnets kraft.
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Historik
Historiskt sammanhang: järnbruk, kvarn, såg och jaktstuga

I slutet av 1700-talet var bergsrådet Eric M. Sjögren, ägare till Orrefors järnbruk,
som anlades i Hälleberga socken 1729. För att trygga tillgången till kolved köpte
Sjögren en del gårdar och blev bl.a. ägare till Höneskruvs Södergården i
Älghult. 116
I Bergskollegiets register är Höneström det äldsta registrerade järnbruket i
Älghults socken och omnämns i handlingar första gången i maj 1795. I denna
handling utfärdade kunglig majestäts och bergskollegiets ett utslag på Eric M.
Sjögrens ansökan om att anlägga ett manufakturverk med en större och en
mindre knipphammare och även förädling av eget eller köpt stångjärn för diverse
svartsmidesorter. Bergmästaren Anders Albreckt Lundström hade undersökt
platsen och insänt förrättningsprotokoll till bergskollegiet. Sjögren ägde halva
hemmanet av Södergården och Carl Olsson ägde andra halvan. Olsson anförde
i förrättningen att han inte kunde hindra byggandet av manufakturverket men
att han förbehöll sig rätten till skadestånd om några av hans ägor eventuellt skulle
bli lidande av verket. Han tänkte framförallt på sin madäng som skulle kunna
sättas under vatten och han ville också att åtgärder skulle vidtagas för att undvika
att vägen närmast bron blev obrukbar. Även bönderna, I. Olsson, J Olsson och
J. Nilsson på Höneskruv Norregården hade anfört till bergskollegiet att de skulle
erhålla ersättning i händelse av skada på deras marker. Platsen för
manufakturverket skulle placeras ¼ mil norrut från Södergården och
vattenkraften skulle utvinnas vid ett fall på 2 ¼ aln. Marken på båda sidor om
ån tillhörde Södergården. Även en karta upprättades av lantmätaren Ljungdal för
att kunna avgöra om skogen var tillräcklig för ifrågavarande behov. Ansökan
godtogs och Sjögren fick tillstånd att inrätta ett manufakturverk vid ansökt
plats. 117 Platsen vid fallet fick i samband med tillåtelsen till byggnation namnet
Höneström 118.
Orrefors ledning uppförde byggnader för tillverkning, lager och bostäder. Tre
av dessa finns kvar än idag; smedstugan, järnboden och ladugården (redovisas i
beskrivning av miljön). I den rödfärgade smedstugan var brukskontoret förlagt. I
järnboden förvarades det färdigsmidda järnet. På historisk karta 1 & 2 från 1801
& 1806 ses dessa byggnader utritade. Cirka 150 meter öster om dammen
uppfördes en parstuga (historisk bild 1) avsedd för två familjer. 119
Manufakturverket var förmodligen utrustad med två hammare med tillhörande
ässjor och blåsbälgar, vilka drevs av vattenhjul. Det är svårt att säga om
manufakturverket hade ett eller två vattenhjul, eftersom vattenrännan gjorts om.
Någon ugn för att smälta järn fanns inte på platsen. Bönderna från byarna
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runtomkring transporterade därför råvarorna i vagnar dragna av hästar eller oxar
från bruket i Orrefors. De bearbetade järnprodukterna från Höneström såsom
skenjärn, fyrkantsjärn, gångjärn och spikar transporterades på samma sätt
tillbaka till Orrefors och skickades därifrån direkt till kund. 120
Nästa gång Höneström förekommer i Bergskollegiets handlingar är i maj 1800,
där meddelas flyttning av en stångjärnshammare med härd och smidesrätt från
Orrefors bruk till Höneström, för att på så vis få tillgång till de mer avlägsna
kollagren och hammarskogarna. Stångjärnshammaren skulle anläggas vid samma
damm som man fått tillåtelse att bygga manufakturverket vid. Tackjärnet skulle
komma från Orrefors egen masugn. Flyttningen av hammaren planerades att ta
ca två år att utföra. Bruksägaren tillrättavisades speciellt av kollegiet att inte göra
dammen vid Höneström högre än överenskommet vid 1795. När den nya kyrkan
i Älghult byggdes 1805–06 var Höneströms järnbruk enligt räkenskaperna en av
de största spikleverantörerna till bygget. 121 Alla spikar i olika tum som användes
vid byggandet av Älghults kyrka tillverkades i Höneström. Vid denna tid
användes stora mängder träkol som kolades i skogarna runt smedjan. I dessa
skogar kan man än idag hitta gamla kolbottnar och raserade kolhyttespisar. 122
På storskifteskartorna från 1801 och 1806 (historisk karta 1 & 2) finns en
kvarnsymbol utritad (stjärnsymbol) som visar att det även legat en kvarn på
platsen. Med tanke på kvarnens placering och ån storlek, kan den exempelvis
varit en skvaltkvarn eller en liten kvarn som var byggd över ån.
Höneström som tidigare varit en obebodd utmark, blev en livlig industriby med
början under tidigt 1800-tal. Den tidigare obebodda utmarken runt
hammarsmedjan fylldes snart med barnrika smedfamiljer. 123 En av dessa arbetare
var hammarsmeden Samuel Lander som kom till Höneström 1823 efter att ha
varit anställd en tid vid Orrefors Bruk. Han var född 1798 och även hans far
hade varit smed. Han gifte sig med Sara Danielsdotter 1822 och de fick dottern
Sofia. Den lilla familjen flyttade in i det tidigare nämnda parhuset. Allt eftersom
barnaskaran utökades började planeringen för ett eget boende. Ägare till
Orrefors bruk var vid denna tid brukspatron Carl Henric Barchaes och efter
1836 var det friherre C. E. Taube som blev ägare av Orrefors och Höneström.
Troligen var det bruksförvaltare Quickfeldt som gav Samuel tillstånd att uppföra
ett eget hem på brukets marker ca 300 meter öster om arbetsplatsen. Stugan
finns kvar än idag och här bodde den siste åretruntboende i Höneström fram till
1995. Samuel bröt en liten åkerlapp, som på båda sidor än idag är omgärdad av
en låg stenmur och går under namnet ”Landeralyckan”. Tre av Samuels Landers
syskon var även de boende i Höneström under en tid: systern Beata med maken
Adolf Hempel, knipsmed, och deras son Adolf August, brodern Olaus Lander,
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smeddräng, och brodern Johan P. Lander, smeddräng, sedermera mästersvenne
som senare utvandrade till Amerika. 124
År 1839 kom smeden Gustaf Karlberg, hans fru Greta Danielsdotter och deras
barn till Höneström järnbruk. Totalt fick de nio barn, varav två föddes i Orrefors
innan flytten till Höneström. 125 Efterhand som barnaskaran växte byggde
Karlberg ett eget hus på andra sidan vägen mittemot Landers stuga. Av denna
stuga återstår nu endast husgrunden. 126
Cirka två km öster om Höneström i ett hus intill Alsterån fanns en skola. Det är
okänt vem eller vilka som var lärare där. Runt 1867–1868 byggdes sedan en ny
skola i Silvereke. Konfirmationsundervisningen skedde i komministergården i
Svartshult, ca 6 km från Höneström. Dit tog sig ungdomarna genom stigar via
Höneskruv, Bäckastorp och Dalen. Vissa söndagar var de även tvungna att vara
med på gudstjänsten i Älghults kyrka, som låg ca en mil bort. 127
År 1868 fick inspektor Erland Ståhl vid bruket i Höneström ett brev
undertecknat Johan Broström vid Orrefors bruk. I brevet ger Broström kritik att
järnet han fått tillsänt sig en tid var ”det uslaste han hade sett”. Han uppmanade
Ståhl att bättre syna och torka järnet och framförallt se till att det höll rätt tumtal.
Broström riktade också sitt missnöje mot smeden Karlberg, då han skrev ”säg
till smeden Karl Karlberg att om han inte räcker [smider ut] sitt järn tunnare och
jämnare måste jag kassera så mycket av hans järn som hit kommer”. Han
avslutade brevet med att brevet borde läsas upp för samtliga smeder på
Höneström. 128
Järnbruksverksamheten upphörde vid Höneström i början på 1870-talet.
Smedjan arrenderades då ut av Orrefors bruk till Johan Lander (son till tidigare
nämnda Samuel Lander) och Karl Karlberg. Smidesjärn beställdes från Orrefors
bruk. Johan hade börjat jobba som ung i hammarsmedjan, först som kolgosse
och senare blev han hammarsmedsmästare som sin far. I början var en
smeddräng anställd men ekonomin var ansträngd och efter att drängen avskedats
fick de det bättre ställt. Den tidigare förmannen och inspektorn Erland Ståhl
med familj bodde kvar vid Höneström även efter att bruket lagt ner
verksamheten. I slutet av 1874 hade Johan Lander byggt klart ett nytt hus i
Barkahultaström (se historiskt dokument 1 för byarnas placering) och familjen
flyttade in. 129 Den första kända anläggningen vid Barkahultaström var en
skattesågkvarn som anlades där i början av 1800-talet av ägaren till Barkahults
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gård. År 1874 arrenderade Lander och Karlström den sågkvarn som fanns i
Barkahultaström och rustade om den till hammarsmedja. 130
I maj 1875 sålde Samuel Lander och hans hustru Sara Danielsdotter sin egendom
som bestod av en mangårdsbyggnad, en ladugård och flera småhus (huset och
ladugården finns kvar än idag, se under beskrivning av miljön) till dottern Johanna
Lander för 250 kronor riksmynt. Kontraktet innebar att paret skulle få bo i de
försålda husen tills ”döden hädankallade”. Johanna hade blivit gravid med
inspektorn Conrad Nilsson på Åry Bruk. Han hade lovat Johanna äktenskap men
så blev det inte. I ett brev till Johanna efter att hon fött barnet skriver han att
han hoppas att flickebarnet är välskapt och friskt och berättar även att hans
fästmö slagit upp förlovningen efter att ha fått reda på att han gjort Johanna
gravid. Brevet avslutas med att han nog ska försöka avhålla sig från kvinnor i
fortsättningen. Det äldre paret var ändå glada att Johanna och hennes lilla flicka
köpt huset och på så vis även kunna ta hand om dem. Under en tid fick Samuel
en viss kvot säd och en mindre summa pengar av bruket i Orrefors, men
understödet drogs in när Höneströms bruk inte längre var filial till Orrefors. I
föräldrarnas testamente från januari 1876 visar de hur mycket de uppskattat
Johannas omvårdnad genom att testamentera all deras kvarlåtenskap och
beskaffenhet till henne, ”utan något intrång af de övrige arftagarna”. I juni 1883
tecknade Johanna en eldskadeförsäkring på stugan, som inklusive spannmål,
foder, lösöre osv. värderades till 540 riksdaler riksmynt. 131
År 1880 plockade familjen Karlberg ner sin stuga i Höneström och uppförde
den intill smedjan i Barkahultaström, mitt emot Karl Landers hus. Av dessa hus
finns endast husgrunderna kvar idag (se historiskt dokument 2). Karlberg byggde
sedan grunden i Barkahultaström enligt exakt samma mått som stugan hade i
Höneström. Det är dock lite förvånande att han valde att placera huset på en
sluttande berghäll med bara berg och sten runtomkring, utan någon odlingsbar
jord runtomkring. 132
Lönsamheten för järnbruk i mindre skala blev allt sämre i slutet av 1800-talet
och till slut skulle det även drabba de större järnbruken. Den dåliga lönsamheten
för smederna Johan Lander och Karl Karlberg gjorde att Lander sålde sitt endast
fyra år gamla bostadshus med tillhörande jord 1886 till systern Johanna Lander
för 600 kronor. Johan och Karl fortsatte att utföra s.k. klensmide till användare
runt om i byarna, men 1890 var verksamheten i deras hammarsmedja helt
nerlagd. År 1886 och 1887 dog det gamla paret Samuel och Sara, 88 och 90 år
gamla. Johan Lander flyttade då till den gamla parstugan i Höneström (historisk
bild 1) tillsammans med sin familj. Efter att makan avlidit inredde Johan en liten
smedja intill systern Johannas bostad i Barkahultaström, där han utförde
Nord 2008, s. 113
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beställningsarbeten på smide såsom dörrgångjärn, beslag, haspar m.m. Johan
avled 1902 och några av hans verktyg från smedjan finns numera hos Hälleberga
hembygdsförening. 133
År 1913 uppförde Sävåns Trä AB en ramsåg på den plats där Höneströms
järnbruk tidigare fanns. Bygden väcktes återigen till liv men sågverksepoken
varade endast fyra år och verksamheten lades ner 1917. Sågverksbyggnaden stod
kvar en bit in på 1950-talet (historisk karta 3) och under andra världskriget
förvarades stora mängder gengasved i byggnaden. 134
I början på 1930-talet lät Orrefors glasbruk rusta upp den gamla smedstugan och
göra om den till jaktstuga. Fram till 1980-talet var platsen mycket välbesökt av
eliten inom svenskt näringsliv, konstnärer, formgivare och kungligheter. Inne i
byggnaden har flera kända personer skrivit sina namn med svartkrita, som tex.
Marcus Wallenberg, dåvarande kronprins Gustaf Adolf och hans maka Louise. 135
Många av de boende i byarna runtomkring Höneström jobbade i skogarna som
då ägdes av Orrefors Skogar AB. Senare övertogs den stora skogsarealen av det
statliga bolaget Assi Domän, som numera heter Sveaskog. 136
Den siste bofaste i Höneström var Rickard Lander (historisk bild 4), Johanna
var hans mormor. Han lämnade sitt hem 1995 och då han hade bott i byn under
hela sitt 90-åriga liv 137. Stugan som hans släktingar tidigare byggt var uppförd på
ofri grund och redan på 1970-talet överläts den till Domänverket. Dåvarande
jägmästare och Rickard kom då överens om att han skulle få bo där så länge han
ville och han fick även stugan renoverad. Efter att Rickard flyttat ut garanterade
skogsbolaget att stugan skulle förvaltas och även genomgå en upprustning och
inte säljas som fritidshus. 138
I närmast exakt 200 år var Höneström befolkat - från att de första smederna
kom 1795 till det att Rickard Lander flyttade 1995. 139

Beskrivning av miljön
Hammarområdet är ca 250 x 50–100 meter och ligger i öst-västlig riktning.
Området är betraktat som fornlämning i FMIS med RAÄ-nummer: Älghult 37:1,
som betecknas som; hammare/smedja och Älghult 37:2, som betecknas som
träindustri, registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. 140
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135 Nord 2007, s. 8
136 Nord 2007, s. 44
137 Nord 2007, s. 8
138 Nord 2007, s. 52
139 Nord 2007, s. 53
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Dammvallen (bild 1) av jord är ca 70 meter lång och går i riktning västsydvästostnordost. En grusväg går över dammvallen, kantad av järnräcken monterade
på betongstolpar, förutom på broarna där även stolparna är av järn.
Fundamenten kring dammvallens två utskov som är av betong och de har varsin
betongbro över sig. Det östra utskovet i dammvallen (bild 2 & 3) är ett tidigare
intag som regleras med hjälp av tio spettluckor. Det västra utskovet (bild 4 & 5)
är ett överfallsutskov med överfallsvärn av betong. År 1801 samt 1806 (historisk
karta 1 & 2) ser dammvallen ut att ligga på samma plats som den gör i dagsläget.
Den äldre dammvallen hade liksom idag två utskov, en huvudfåra på den östra
sidan och en åfåra vid det västra utskovet. Vägen gick över dammvallen även då,
möjligtvis har den idag rätats ut lite grand och går inte lika nära husen som i
början av 1800-talet.
Efter dammvallen delar sig vattnet i en kanal och två åfåror (bild 6). Huvudfåran
går från det östra utskovet (bild 3, 7 & 9), överflödsfåran går från det västra
utskovet (5,7,9 & 10) och med en tredje kanal som går på den östra sidan av ån.
Kanalen på den östra sidan är stenskodd och går intill den tidigare industrin (bild
8) och går sedan ihop med huvudfåran. Mellan kanalen till industrin och
huvudfåran finns en stenskodd vattenavdelare (bild 9). Mellan huvudfåran och
överflödsfåran finns en mindre ”ö” (6,7 & 9) mellan åfårorna, på ön växer det
en del träd. Efter den andra ön möts de och blir till en åfåra (bild 9). Vattnet har
även funnit sina egna vägar och det rinner en del vatten igenom ön (bild 10).
I den västra delen av hammarområdet låg smedjan och på samma plats anlades
sedan sågverket. Kvar på platsen finns lämningar efter sågverket i form av tio
stora murade stenfundament med mindre stenfundament byggda innanför de
stora (bild 11). Stenfundamenten har en rektangulär grund och är ca 2–2,5 meter
som bredast på varje sida och 3 meter höga (bild 12).
Några hundra meter från dammvallens norra sida ligger tre av de kvarvarande
byggnaderna som byggdes runt 1795 (bild 13).
Smedstugan är en timmerstuga i två våningar med vindsvåning (bild 14 &
historisk bild 2). Stugan har rödslammad locklistpanel, grön trädörr, vita knutar
och fönster och entré med snickarglädje. Taket är ett åstak med fem åsar och
med rött tegel.
Det finns även rester efter en jordkällare norr om smedstugan.
I järnboden (bild 15) förvarades det färdigsmidda järnet. Denna byggnad ligger
närmast vattnet av de tre byggnaderna och är ett timmerhus, byggt i en våning
med vindsvåning. Timret är klätt med stående locklistpanel och har detaljer från
1700-tals kvar, såsom smidda spikar och beslag, små fönster (bild 16). Taket
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består av ett äldre brädtak underst och med masonit, läkt och tegelpannor
ovanpå. Byggnaden har en nyare skorsten.
Den tredje byggnaden från 1700-talet är ladugården (bild 17). Den är byggd i en
plan, i timmer med sadeltak. I den nordöstra delen är en tillbyggnad gjord, denna
är av stolpvirke med två spiltor. Ladans sammanbyggnader är skiftesverk, där
bräderna ligger i skift i de urgröpta stolpverken. Byggnaden har ett äldre spåntak
med ett nyare tegelpannetak över. Flera äldre fasta inventarier, exempelvis
dörrar, spiltor och verktyg finns kvar inne i byggnaden, i gott skick (bild 18).
Byggnaden är även exteriört i bra skick med äldre byggnadsdetaljer och
byggnadsstil (bild 19).
En bit ifrån smedstugan ligger utedasset (bild 20). Byggnaden står på stora
stenblock, har en rödmålad locklistpanel, vita småspröjsade fönster och vita
detaljer runt fönster och vid taknocken. Sadeltak med röda tegelpannor och med
spåntak under. Dasset har två entréer, en för män och en för kvinnor och där
finns plats för flera personer att sitta samtidigt (bild 21). Det finns även möjlighet
att tjuvkika över på den andra sidan, för den som vill. Det är okänt när dasset
byggdes men det finns klotter (bild 22) från bl.a. 1886 och 1910-talet. Ett utedass
som är över 100 år gammalt och dessutom i så pass bra skick som detta är
ovanligt.
Ca 300 meter nordost om dammvallen finns den stuga (bild 23) som smeden
Lander uppförde i slutet av 1830 och där Rickard Lander (historisk bild 4), den
siste åretruntboende i Höneström bodde fram till 1995. Stugan är ett rött
timmerhus med vita detaljer runt fönster och taknock. Ytterdörren är grön med
fönsterglas upptill. Fönstren på nedre våningen är försatta med masonitskivor.
Fönstren på övervåningen är vitmålade med småspröjs. Tillhörande åkerlapp
syns till höger om vägen ner mot dammen, som på båda sidor är omgärdad av
en låg stenmur och går under namnet ”Landeralyckan”. Norr om stugan finns
en ladugård (bild 24). Ladan är byggd i timmer. Den har flertalet trädörrar i
varierande storlek och utförande, små fönster och grått plåttak.
Cirka 150 meter öster om dammen (vid en parkering) finns murverksrester av
den parstuga som byggdes i slutet av 1700-talet och revs runt 1930-talet
(historisk bild 1). De hade även varsin jordkällare ingrävd i sluttningen öster om
parstugan. 141
Området är ett vackert rekreationsområde med en vacker dammspegel (bild 25
& 6), det är ett fiskekortsområde och har flera grill- och picknickställen byggda
i modern tid.

141
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Någon kilometer från Höneström ligger en isälvsravin som heter Ulvaklöva.
Området med sina urskogar och mystik har alltid lockat besökare och vandrare
rör sig i området mellan Ulvaklöva och Höneström.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader och industrilämningarna med beståndsdelar

De tre 1700-talsbyggnaderna - smedstugan, järnboden och ladugården är i gott
skick och är värdebärande beståndsdelar i platsens kulturhistoriska miljö. Vid
inventeringstillfället fanns inte möjlighet att gå in i smedstugan eller järnboden
men enligt flera källor bl.a. Älghultskrönikan 2007 142 finns det autografer från
olika kända företagsledare, konstnärer och annan kändiselit och fotografier
bevarade från industriperioden. I ladugården fanns inredning i form av spiltor
och fasta inventarier kvar i bra skick.
1700-talsbyggnaderna har under åren renoverats och underhållits och används
som bl.a. jaktstuga för dåtidens kändiselit, möteslokal för Orrefors bruks styrelse
och järnboden hyrs numera ut till olika evenemang 143. Byggnaderna har därför
ett kontinuitetsvärde och ett samhällshistoriskt värde, eftersom de används och
brukas än idag. Att byggnaderna är i gott skick exteriört och att de sköts om och
underhålls höjer byggnadernas värde. Interiört har vi endast kunnat inventera
ladugården. Dess fasta inventarier som fanns kvar var i gott skick. Byggnadernas
äldre detaljer såsom mindre fönster och dörrar och byggnadsteknikerna såsom
timrade hus, höjer värdet på byggnaderna till högt kulturhistoriskt värde.
Utedasset, som enligt klottret skulle kunna vara från minst 1886 är ett
exceptionellt välbevarat och lite annorlunda kulturarv. Dasset är stort och har
två entréer, en för män och en för kvinnor och där finns plats för flera personer
att sitta samtidigt. Klottret som sträcker sig ända från 1880-talet fram tills idag
visar att dasset används kontinuerligt och de olika materialen i taket visar att det
renoverats och underhållits över tid. Ett utedass i så pass bra skick som detta är
ovanligt och motiverar till ett kulturhistoriskt värde.
Av industribyggnaderna finns inte längre några stående byggnader kvar. De
lämningar som syns ovan mark är betongpelarna från sågverket och grunden till
järnverkets smedja som sågverket är byggt på. Lämningarna är dock synliga
element i industrimiljön och vittnar om att det pågått verksamheter på platsen i
historisk tid och motiverar till ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Kanalen har ett pedagogiskt värde som visar hur vattnets kraft har använts för
de olika verksamheterna på platsen. Stenkonstruktionerna i kanalen är
fortfarande i bra skick och lätta läsa av i miljön.
142
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Dammvallen byggdes i slutet av 1790-talet och troligen finns delar av denna
dammvall kvar som stomme. Storskifteskartor från 1801 och 1806 visar att den
har samma placering nu som då och att vägen gick ovanpå dammvallen redan
då. Historisk bild 2 visar att dammvallen delvis byggts om sedan fotot togs men
placeringen är fortfarande densamma. Dammvallen är ett viktigt element i
kulturmiljön som har använts och byggts om för att anpassas till nya tider och
som visar hur vattnets kraft har använts till de olika verksamheterna.
Dammvallen är också en viktig beståndsdel i kulturmiljön eftersom andra värden
såsom dammen med dammspegeln och vattenvägarna skulle påverkas om vallen
försvann eller förändrades.
Dammen med dess dammspegel, dammvallen och vattenvägarna har
tillsammans ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön

Helhetsmiljön visar tydligt en historisk miljö med tydliga element från både
industri- och vattenverksamhet och bostadsmiljö.
Miljön har även ett rekreationsvärde och ett upplevelsevärde och är en
betydande plats för lokalbefolkningen, fiskare, vandrare och andra besökare.
Förutom 1700-talsbyggnaderna, dammen, vattenvägarna, industrilämningarna
finns även Landers stuga från 1830 med väldokumenterad historia och den
tillhörande ladan, stengrunden efter muraren Karlbergs stuga och jordkällare och
lämningar efter parstugan.
Platsen har ett miljöskapande värde som knyter samman 1700-talsmiljön med
industrilämningarna och 1800-tals byggnaderna, såsom utedasset och Landers
stuga med ladugård. Särskilt 1700-tals miljön är lätt att läsa av och har ett viktigt
pedagogiskt värde. Sammantaget motiverar byggnaderna, dammen, kanalen, de
historiska industri- och byggnadslämningarna och helhetsmiljön till ett högt
kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Miljön består till stor del består av lämningar under och ovan mark från 1700och 1800-talet som är skyddade som fornlämning. Dessa kan såklart vara
känsliga för ingrepp som påverkar dem, fornlämningen slutar dock strax väster
om åfåran och miljön är här mer tålig för ingrepp. De synliga delarna av
dammvallen är av yngre datum och tåliga för ingrepp. Däremot kan dammvallen
vara känslig om dammen och läsbarheten av dess historiska funktion som
vattenmagasin och den visuella kopplingen till industrilämningarna påverkas.
Eftersom området vid dammvallen består av fornlämningen Älghult 37:1 finns
det en risk att fornlämningen skadas av åtgärder och tillstånd från
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kulturmiljölagen krävs för att få göra ingrepp. Åtgärder kan göras utan tillstånd
om inte fornlämningen riskerar att skadas.
De stående byggnaderna från 1700-talet i mycket bra skick för sin ålder, väl
avläsbara samt värdebärande element i kulturmiljön och är därför mycket
känsliga för ingrepp.
Nedströms ån där det inte finns några stenkonstruktioner anses vara tåligt för
ingrepp. Stenar får dock inte tas från de murade konstruktionerna på
fornlämningsområdet.

139

Bilder av miljön

Bild 1. Dammvallen är ca 70 meter lång och går i öst-västlig riktning. Dammvallen är en
jordvall med en väg som går ovanpå. Till vänster i bild är intaget till huvudfåran och till
höger är överflödsintaget.

Bild 2. Östra intaget, där huvudfåran går, har 10 spettluckor med gåtar.

140

Bild 3. Det östra utskovet, nedströms ifrån. Kanalen närmast i bild går till den f.d.
industrin.

Bild 4. Västra breddutskovet.
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Bild 5. Det västra breddutskovet nedströms.

3
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2

Bild 6. Efter dammvallen går vattnet i en kanal och två åfåror. 1 – kanalen som går intill den
f.d. industrin, 2 – huvudfåran, 3 – överflödsfåran som går bakom den lilla ”ön”.

142

Bild 7. Till vänster på bilden går vattnet från överflödsfåran och till höger kommer vattnet
från huvudfåran. Den lilla ”ön” separerar vattnet som sedan flyter ihop till en åfåra.

Bild 8. Kanalen på den norra sidan av ån är stenskodd på båda sidor och går intill den
tidigare industrin. De höga stenfundamenten är lämningar från sågen som byggdes 1913.
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Bild 9. 1- stenskodd vattenavdelare som går mellan kanalen till industri och huvudfåran. 2 –
”ön”, som går mellan huvudfåran och överflödsfåran, efter ön går vattnet ihop till en åfåra.

Bild 10. Vattnet rinner igenom ”ön” på vissa ställen. Åfåran närmast i bild är huvudfåran
och överflödsfåran i bakre bild.
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Bild 11. Stora stenfundament som är lämningar efter sågverket från 1913, som byggdes på
samma plats som den gamla smedjan låg.

Bild 12. Närbild på stenfundamenten med kollegan som måttreferens. På bilden syns även
de mindre fundamenten.
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Bild 13. Översiktsbild. 1-ladugården, 2 – järnboden, 3 – smedstugan, 4 – utedasset. Bilden
tagen från väster.

Bild 14. Smedstugan, byggd i timmer i två våningar med vindsvåning. Bilden tagen från
söder, med järnboden och ladugården i bakgrunden.
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Bild 15. Järnboden är byggt av timmer och är klätt med stående locklistpanel. Här
förvarades det färdigsmidda järnet. Bilden tagen från öst.

Bild 16. De nedre, större spikarna är äldre, smidda spikar (1700–1800 tal), medan de övre,
mindre spikarna är av nyare modell (1900–2000 tal).
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Bild 17. Ladugården är ett timmerhus med en påbyggnad till höger i bild av stolpvirke.
Bilden tagen från sydost.

Bild 18. I den nordöstra delen av ladugården finns två spiltor med bl.a. foderkrubbor kvar.
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Bild 19. Ladugårdsbyggnaden i timmer är exteriört i mycket i gott skick. På bilden ses det
äldre spåntaket underst med det nyare tegelpannetaket ovanpå.

Bild 20. Rött och vitt utedass med en ingång på norra och en på södra sidan. Bilden tagen
från nordväst.
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Bild 21. Inne i den norra delen i utedasset, där kan man sitta flera på samma gång och det
finns även ett trappsteg för de korta besökarna.

Bild 22. 1800-tals klotter
i skrivstil, visar att
utedasset är från
åtminstone 1886-tal.
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Bild 23. Stugan som smeden Lander uppförde i slutet av 1830 och där den siste
åretruntboende i Höneström bodde fram till 1995. Bilden tagen från söder.

Bild 24. Ladugård tillhörande Landers stuga. Bilden tagen från söder.
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Bild 25. Översiktsbild över dammen med brygga i förgrunden och 1700-tals byggnaderna till höger i bild,
tagen från sydväst.

Bild 26. Översiktsbild över dammen med dammvallen till vänster i bild, tagen från norr.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. Karta över äldre och sentida järnframställningsplatser i
Älghultssocken, gjord av Lars-Olof Larsson. Källa: Larsson 2000, s. 10

Historiskt dokument 2.
Skiss över Karlbergs och
Landers hus samt smedja
i Barkahultaström. Källa:
Nord 2008, s. 111
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Historisk karta 1. Karta från
1801 där byggnader, vägar,
stigar, vattenvägar etc. är
utritade, detaljerna syns ännu
tydligare på kartan nedan från
1806. Lantmäteristyrelsens
arkiv, Storskifte 1801,
Kronobergs län, Älghults
socken Höneskruv nr 1–2

Historisk karta 2. Karta från 1806 där det finns tre industribyggnader vid ån. Det ser ut att
finnas två öppningar i dammvallen: en vid huvudfåran i öst och en väster om denna
(markerad av pilen). Vattenvägarna ser ut att ha ungefärlig placering som idag.
Stjärnsymbolen direkt efter dammvallen i huvudfåran visar att det ligger en liten kvarn på
platsen. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Storskifte 1806, Kronobergs län, 07-ÄLG-193
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Historisk karta 3. Karta från 1950. De byggnader som står idag är utritade och sågen finns
kvar. Under andra världskriget förvarades stora mängder gengasved i byggnaden. Rikets
allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Kronobergs län, Hageskruv J1335F3g52

Historisk bild 1. I denna parstuga bodde två familjer. De hade gemensam ingång och
delade även kök. Stuga revs troligen på 1930-talet. Källa: Nord 2007, s. 11
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Historisk bild 2. Dammen med den gamla smedbyggnaden som sedan blev jaktstuga,
bilden tagen runt 1950. Källa: Fogelberg 1951, s. 91

Historisk bild 3. Delar av den timrade ladugården med b.la. hönshus, från slutet av 1790talet. Bilden är tagen på 1980-talet. Källa: Nord 2007, s. 10
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Historisk bild 4. Rickard Lander, den siste åretruntboende i Höneström, alltid i färd med
olika sysslor. Hämtad från: Nord 2007, s. 51

157

Kartbilaga
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7. Alsterfors

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75 / Alsterån

Byggår:

Alsterfors järnbruk 1856 – ca 1885.
Alsterfors glasbruk 1886 – 1980.

Lagskydd:

Generella
hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Den gamla hyttan med
kontorstillbyggnad, två äldre
bruksbyggnader, dammvall,
kontorsbyggnad

Kärnvärden:

Lämningar efter glasbruk med uttryck
kvar från sent 1800-tal och första
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Historik
Historiskt sammanhang: järnbruk, glasbruk

Innan Alsterfors glasbruk grundades 1886 låg Alsterfors järnbruk på platsen. Det
grundades 1856 av Erland Pettersson, ägare till Alsters hemman i Älghult. Vid
anmälan till bergmästareämbetet i nionde bergmästaredistriktet ville han anlägga
en stjälpugn till förädling av tackjärn, en manufaktursmedja bestående av en
manufakturhammare och två spikhamrar samt en stångjärnshärd med hammare,
vilket beviljades i ett kungligt brev den 20 januari 1857 137.
År 1857 då järnbruket höll på att anläggas förstördes mangårdsbyggnaden, en
nybyggd ladugård och ett nybyggt magasin i en brand vid Alsters hemman. De
två senare var ännu inte brandförsäkrade, inte heller det årets gröda som gick
förlorad. 138 Pettersson drog på sig skulder. Järnbruket nådde aldrig någon större
omfattning 139 och det lades ner ca 1885 140. Pettersson repade sig aldrig från
konkursen 141. I brukets smedja tillverkades bl.a. spadar, plogbillar, släggor,
handyxor, huggyxor, potatishackor, mosshackor, söm, hästskor, mullharvsbillar,
vändplogsämnen, olika typer av spik och stångjärn. Till smidesarbetet gick åt
betydliga mängder kol och det kolades mycket i skogarna. 142 År 1886 låg det
gamla järnbruket ”där det nuvarande lilla glassliperiet ligger” (nedtecknat 1950)
och bestod av en byggnad med ett par spikhammare vilka drevs av ett
vattenhjul 143.
År 1886 grundades Alsterfors glasbruk av C. G. Fogelberg 144. Han hade varit
förvaltare vid Kosta glasbruk och var förtrogen med den brittiska marknaden 145.
År 1887 hade bruket 46 arbetare anställda och var utrustat med 1 glasugn med 4
deglar, 3 torkugnar, 2 tempereugnar, 4 askugnar, en 10 hk vattenstamp, 16
maskiner och ett sliperi. Årstillverkningen var 429 899 st. hushållsglas till ett
värde av 36 110 kr. 146 Exporten till England inleddes den 15 januari 1887 då 6
glaslådor genom firman Malmsten & Bergvall i Göteborg sändes iväg. Redan
1887 skeppades produkter från bruket även till Indien. Produkterna vid den här
tiden var portvinsglas, släta clarets och tumblers, cherryglas med slipade oliver,
skär-, oliv- och facettslipade tumblers, sodatumblers, tjocka tunga goblets,
vinglas, sockerskålar, gräddkannor, vatten- och vinkaraffer m.m. År 1888
byggdes glasugnen ut från 4 till 6 deglar147. År 1892 var 60 arbetare anställda och
årstillverkningen var 798 000 st. småglas till ett värde av ca 79 000 kr. År 1894
Fogelberg 1950, s. 33 & 35
Peterson 1966, s. 89
139 Fogelberg 1950, s. 36
140 Blomén 1941, s. 43
141 Fogelberg 1966, s. 94
142 Blomén 1941, s. 44–45
143 Fogelberg 1950, s. 37
144 Ericson & Erixon 1960, s. 757
145 Fogelberg 1958, s. 69
146 Ericson & Erixon 1960, s. 757
147 Fogelberg 1958, s. 71, 75 & 78
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tog äldste sonen Carl Fogelberg över. Tillverkningen var då 1 miljon glas till ett
värde av 80 500 kr. I sliperiet fanns då 18 spindlar, 16 järnformar och 155
glaspipor. År 1896 var 67 arbetare anställda, ett större sliperi uppfördes och ett
15 hk vattenhjul tillkom. 148
År 1903 bildades Aktiebolaget De Svenska Kristallbruken i Stockholm och
Fogelberg sålde Alsterfors glasbruk till det nyskapade bolaget. År 1904 blev
Birger Fogelberg disponent efter brodern Carl. Det året var 71 arbetare anställda
och tillverkningsvärdet var 110 000 kr. Carl gick vidare och blev disponent vid
Kosta glasbruk 1905. 149 Brukskontoret uppfördes 1914 150. År 1917 låg
tillverkningsvärdet på 260 000 kr och antalet anställda arbetare var 61. Följande
år utökades produktionen med medicinglas, flaskor och burkar och 1919 var
tillverkningsvärdet 409 000 kr. 151 Vid denna tid elektrifierades bruket 152 och
drevs av en 45 hk turbin, 2 vindhjul om 17 hk, 2 elmotorer på 10 hk och 7,5 hk.
År 1921 var bruket igång endast 114 dagar och tillverkningsvärdet sjönk till
121 000 kr. År 1923 var bruket igång 291 arbetsdagar och tillverkningsvärdet låg
på 227 000 kr med 72 arbetare anställda. 153
År 1930 ombildades bruket till eget aktiebolag. AB De Svenska Kristallbruken
upplöstes och Aerlsterfors köptes av Emsfors bruk 1934, vars ägare var konsul
Gustaf Örn. I köpet ingick 4000 tunnland skog vilket var Örns huvudanledning
för köpet och han fick ett glasbruk på köpet. Åren 1929–1939 leddes bruket av
disponent Knut Westberg. Han fortsatte kontakterna med de tidigare brittiska
kunderna. Åren 1934–1938 gick mellan 82,1 % och 99,8 % av produktionen på
export. Av exporten 1938 gick 69 % till den brittiska marknaden och det rörde
sig om bordsglas till hotell, restauranger och rederier. Under krigsåren låg dock
exporten nere. År 1940 drevs bruket endast i tre månader pga. mobiliseringen.
Sonen Gustaf Westberg, som ditintills varit hyttmästare, tog över 1940–1941,
men 1941 flyttade han till Målerås och efterträddes av disponent Carl Hermelin.
År 1942 köptes bruket av AB Gullringen. Alsterån bottenfrös vintrarna 1941–
1943 vilket påverkade kraftförsörjningen. Gunnar Andersson var disponent åren
1945–1948 154.
Efter krigsslutet gick produktionen upp igen. Mellan 1945–1947 steg
omsättningen med 49 % och lönerna höjdes. Jarl Weidow var disponent åren
1948–1958. Som mest hade bruket 138 arbetare och 6 medarbetare på
förvaltningssidan anställda 1951. År 1951 anlades ett nytt sågverk. År 1954
inregistrerades ett nytt Alsterfors Glasbruk AB. 1950-talet innebar dock svårare
tider med mindre beställningar pga. importrestriktioner i andra länder samt
Ericson & Erixon 1960, s. 757
Ibid
150 Fogelberg 1996, s. 45
151 Ericson & Erixon 1960, s. 757
152 Fogelberg 1996, s. 45
153 Ericson & Erixon 1960, s. 757
154 Fogelberg 1996, s. 44, 47–48
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149
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utländsk konkurrens. År 1957 pågick diskussioner om det ca hundratalet
arbetare kunde överta driften av bruket, men kommunalnämnden avvisade detta.
Andra bruk köpte hösten 1957 upp Alsterfors lager av sand, kalk, formar m.m.
och de engelska kunderna informerades om produktionsstoppet. Vid denna kris
1957–1958 bodde ca 300 personer i Alsterfors varav ca 100 var anställda vid
bruket. År 1958 köptes glasbruket av civilingenjör Tom Jeppson, jur. kand. Stig
Wingård och godsägaren Björn Wingård. Driften återupptogs och sommaren
1958 var 75 personer anställda vid 5 verkstäder. Exporten kom igång igen, inte
bara till England utan även till bl.a. Amerika och Tyskland. Produktionen lades
om till att gälla 60 % prydnadsglas och 10 % belysningsglas. 155
År 1960 fanns följande industrilokaler vid bruket: den reveterade hyttan av trä
(uppförd 1887), mängkammare, kantsliperi, glassliperi, etsverkstad,
formverkstad, avdelning för gummistämpling, avdelning för stålstämpling och
djupetsning, lagerlokaler och packlokaler. Maskinbeståndet utgjordes av 1
degelugn, 1 askugn, kylrör, sprängmaskiner, bandslipmaskin, planverk,
värmemaskin m.m. Verkställande direktör var Tom Jeppsson och disponent var
Stig Wingårdh och främst tillverkades hushålls- och prydnadsglas. 156 Åren 1958–
1962 byggdes en ny mängkammare samt kontorsdelen av tegel vid hyttans södra
gavel. Den inrymde även matsal. Det gamla brukskontoret förvandlades till
utställningslokal och ett nytt kontor byggdes in i en ny disponentbostad. År 1961
såldes egendomens skogar till AB Klippans finpappersbruk med påföljden att
ugnarna 1964 blev oljeeldade istället. År 1971 försattes glasbruket i konkurs. Då
var 6 tjänstemän och 60 kollektivanställda anställda. Produktionen fortsatte dock
till juni 1972, då ca 30 man hade full sysselsättning. Av kundfordringar framgick
att Alsterforsglas exporterats till England, Västtyskland, Österrike, Schweiz,
Frankrike, Belgien, Holland, Danmark, Norge, Ungern, Canada, Costa Rica,
Iran, Australien och Nya Zealand. Orrefors arrenderade bruket från 1972. De
investerade 150 tkr i ett nytt transportband i hyttan. Bruket fortsatte gå med
förlust. Arbetslokalerna var undermåliga pga. uteblivna investeringar. Servisglas
tillverkades av ca 40 arbetare, vissa på deltid. Orreforskoncernen arrenderade
Alsterfors glasbruk fram till våren 1980, därefter lades bruket ner för alltid. 157
För mer detaljerade beskrivningar av arbetslivet vid Alsterfors glasbruk, bl.a. om
arbetsmomenten i sliperiet, se Petersons artikel Några anteckningar från Alsterfors
järnbruk i Älghultskrönika 1966.

Beskrivning av miljön
Väg 946 mellan Målerås och Alstermo passerar genom Alsterfors. Dammen och
bruksbyggnaderna ligger på västra sidan av vägen (bild 1 & 2) och själva orten
inklusive ett äldre kontor m.m. ligger på den östra sidan.
Fogelberg 1996, s. 44–46, 48–50
Ericson & Erixon 1960, s. 757
157 Fogelberg 1996, s. 45–46, 51–53, 56
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156
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Närmast vägen ligger brukets huvuddel vars byggnadskomplex består av den
gamla reveterade hyttan av trä med flera tillbyggda delar (bild 1–9). Den äldsta
delen är från 1886 vilket framgår av uppsatta siffror av metall på hyttans norra
gavel (bild 8). Byggnaden är rektangulär i riktning nord-syd och består av en stor,
utrymd hall samt källare. Hyttan vilar på en robust stengrund. I hyttans mitt står
en skorsten av tegel som reser sig ur taket (bild 4). Hyttan har för praktiska
ändamål ovarsamt byggts om i flera omgångar vilket påverkat den äldre
kulturmiljön negativt. Förfallet är ganska långt gånget. Sadeltaket har flacka
vinklar nedtill: ett äldre uttryck som bevarades då hyttan fick kraftiga takstolar
av järn någon gång under andra halvan av 1900-talet (jämför historisk bild 1 med
bild 5 & 7). Taket är klätt med plåt. Vid hyttans södra gavel är en tillbyggnad
inklädd i röd plåt i sydväst (bild 3 & 5) och en tillbyggnad i tegel från 1958–1962
i sydöst (bild 2 & 3). På tegeltillbyggnadens södra fasad är uppsatt en skylt med
texten ”AB Kosta Kapell & Presenningsfabrik” men de verkar inte ha någon
verksamhet där idag, möjligen som förråd. På den gamla hyttans norra gavel är
en enkel rödslammad tillbyggnad i trä med locklistpanel i en våning och med
pulpettak (bild 7). Den är upphöjd från marken och står på stenpelare. På hyttans
östra långsida är en tillbyggnad i en våning inklädd i gul plåt (bild 9).
Väster om brukets huvuddel närmast dammen ligger vad som kan vara ett
gammalt sliperi (bild 10–12), att döma efter sliperiernas placering i historiskt
dokument 1. Det är en rektangulär byggnad i riktning nord-syd. Den är av trä
med rödslammad stående locklistpanel och har sadeltak klätt med plåt. På södra
gavelns sydöstra del är en mindre tillbyggnad med rödslammad stående
locklistpanel och sadeltak klätt med tjärpapp. Byggnaden är ganska förfallen och
de flesta fönster är igensatta med skivor. Dess ålder är oklart men
uppskattningsvis är den från första halvan av 1900-talet. Strax norr om denna
byggnad är en mindre, kvadratisk enkel byggnad uppförd i lecablock med
pulpettak.
Norr om den gamla hyttan ligger vad som verkar vara ett magasin eller en
förrådsbyggnad (bild 13). Byggnaden är rektangulär i riktning nord-syd. Den är
av trä i 1 ½ våning och har rödslammad, stående locklistpanel och sadeltak klätt
med tegel. Fönstren på bottenvåningen är igensatta med brädor och skivor.
Huset står i en flack sluttning och är upphöjt en bit från marken, mer på dess
västra sida än dess östra, och vilar på stenpelare. Byggnadens ålder är oklart men
uppskattningsvis är den från första halvan av 1900-talet.
Dammkonstruktionen (bild 14), som är ca 50 meter bred i riktning väst-öst, är
uppdelad i olika segment. Närmast österut är ett gallerförsett intag av betong
(bild 15) som leder in till en lite äldre sump av betong som i sin tur leder till ett
nybyggt kraftverk på en hög grund av betong (bild 16). Intaget och sumpen är
båda ca 2 meter breda. Kraftverket är mer eller mindre kvadratiskt utformat och
har pulpettak klätt med plåt. Dess fasad utgörs av stående, omålad locklistpanel
vars trä har åldrats grått. Från kraftverket leds vattnet ut i en kanal som ca 90
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meter nedströms går samman med åfåran. Den östra kanalsidan vid kraftverkets
uttag är på ett avsnitt om ca fem meter kallmurad där den undre delen består av
otuktade stenar och den övre delen av tuktade stenblock (bild 17). Den östra
kanalkanten fortsätter att vara kallmurad en bit nedströms (bild 18). Kanalen och
åfåran skiljs åt av en ca tio meter bred vattendelare som utgörs av en vall av jord
och sten med växtlighet på (bild 18 & 26).
Väster om kraftverkets intag är ett igensatt intag (bild 19) som det sipprar lite
vatten igenom. Nedströms det igensatta uttaget är en ca 2 m bred och 1–1 ½
meter fördjupning med en gångspång av trä över. Nedströms gångspången strax
väster om betongsumpen och kraftverket är en hög med bråte (synligt på bild
16) som innehåller mestadels sten men även äldre järndelar bl.a. från tidigare
teknisk utrustning. Vattnet sipprar igenom denna hög med bråte ner till kanalen.
Söder om vattendelaren är ett ca 10–15 meter långt och 4–5 meter brett
skalmurssegment av dammkonstruktionen som det växer några mindre träd på
längsmed långsidan närmast dammen (syns på bild 14). Skalmuren är uppbyggd
av tuktade stenblock och är fylld med vanlig natursten (bild 20). Skalmuren är
dammens äldsta synliga uttryck och återkommer i raserad form längre västerut.
Väster om detta sammanhängande skalmursavsnitt följer en öppning i
dammvallen på ca 7–8 meter (bild 21), igensatt med betong och trä. Öppningen
har drygt 1 meter tjocka sidor av betong och underdel av betong. Över
öppningen är lagt ett golv av plankor (syns på bild 22). Väster om denna öppning
fortsätter skalmuren ca 2 meter (syns på bild 21 & 22).
Västerut följer tre öppningar i dammvallen, separerade av betongväggar (syns på
bild 22). De första två öppningarna är stenfyllda (den mest östra av dem syns på
bild 23) då de utgör lämningar efter tidigare skalmur, och mot dammen stoppar
järnplattor upp vattnet. Den tredje, mest västra öppningen (bild 24) har en
underdel av betong och en betongvägg mot dammen. En spång av trä löper
längsmed dammkanten över dessa tre öppningar (syns på bild 22). Öppningarna
är ca 4–5 meter breda.
Så långt har vi rört de avsnitt av dammvallen som dämmer upp dammens mest
vattenfyllda delar. Den stora öppningen med plankgolv ovanpå och de tre
öppningarna väster om den är alla fyra placerade rakt uppströms och söder om
åfåran (bild 25).
Väster om de tre öppningarna finns i dammens mest västra del två utlopp av
betong i form av överfallsöppningar (bild 27 & 28), ca 6–7 meter breda. Dessa
ligger lite vid sidan av dammens djupare delare, vilket framgår av den växtlighet
som växer på uppströmssidan. De båda betongskiborden har en svagt s-formad
utformning, ca 5–6 meter i längd. Nedströms dessa två överfall är en liten krök
(bild 29) som leder ut vattnet till åfåran. Krökens kant de första ca tio metrarna
från dammvallen utgörs av en mur av tuktade stenblock, och därefter har kanten
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rasat lite. Krökens botten utgörs av omsorgsfullt utlagda stenblock med
mestadels plana ytor uppåt. Rostiga rensgaller av järn och andra järndelar ligger
utspridda lite här och där både uppströms och nedströms betongskiborden,
mestadels nedströms. Upptill på överfallsöppningarnas kanter är utrymmen för
stockar som ska utgöra underlag till golvplank, men dessa används inte. Några
stockar ligger vid sidan av och några har använts till en gångspång.
Uppskattningsvis är dessa element vid dammvallens mest västra del från ca 1930talet. En bit nedströms om dammen på västra sidan ån finns lämningar efter en
jordkällare (bild 30).
På östra sidan väg 946 mittemot fabriken finns en äldre, putsad kontorsbyggnad
(bild 31) i 1 ½ våning med takgesims och tegelklätt sadeltak samt en bred
frontespis ovanför entrén. Ovanför entrédörren står skrivet ”KONTOR” med
uppsatta bokstäver. Trädgården är misskött och det låga metallstaketet åt vägen
har skadats så att det står på snedden. Söder om kontorsbyggnaden finns ett
större bostadshus i betydligt förfall vars tak har rasat in. Norr om
kontorsbyggnaden finns en byggnad som kan vara den gamla
disponentbostaden. Den döljer sig bakom växtlighet och är bebodd.

Kulturhistorisk värdering
Bruksbyggnader med beståndsdelar

Den gamla hyttan från 1886 är kraftigt om- och tillbyggd så att dess ursprungliga
uttryck till stor del har förvanskats. Byggnaden värderas dock till ett
kulturhistoriskt värde eftersom den är en ursprunglig byggnad från glasbrukets start
med bevarade äldre beståndsdelar så som vissa delar av fasaden, stommen,
innergolvet, skorstenen m.m. Tillbyggnaden norrut kan vara ursprunglig och
ingår i värderingen. Övriga tillbyggnader tillskrivs inget kulturhistoriskt värde
förutom tillbyggnaden av tegel från 1958–1962 som tillskrivs ett visst
kulturhistoriskt värde i egenskap av kontors- och matsalslokal vid industri från sent
1950-tal, tidigt 1960-tal.
Byggnaden väster om den gamla hyttan nere vid dammen, som eventuellt har
varit ett sliperi, tillskrivs ett kulturhistoriskt värde pga. sin relation till glasindustrin.
Byggnaden har dock inga högre kvaliteter och är dessutom i dåligt skick.
Byggnaden norr om den gamla hyttan tillskrivs ett kulturhistoriskt värde pga. sin
relation till glasindustrin. Byggnaden har dock inga högre kvaliteter och är i
mindre bra skick.
Det nyligen uppförda kraftverket tillskrivs inga kulturhistoriska värden.
På bruksområdet finns registrerat två bevakningsobjekt i FMIS (se kartbilaga 2)
– det ena för järnbruket 158, det andra för glasbruket 159.
158
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Dammen och vattenvägarna

Dammens vattenmagasin med dess vattenspegel (bild 32) utgör en del av
kulturmiljön som bidrar till den historiska förståelsen av det bruk och det
brukssamhälle som har växt upp på platsen.
Det som finns kvar av den äldre skalmuren värderas till ett högt kulturhistoriskt
värde som lämningar efter en äldre konstruktion av dammvall. Det är oklart exakt
hur gammal skalmuren är men troligast är att den uppfördes under andra halvan
av 1800-talet och allra senast under 1930-talet.
Betongelementen i dammvallens östra delar inklusive kraftverkets betongsump
tillskrivs inga kulturhistoriska värden. I högen med bråte väster om kraftverkets
betongsump finns vissa järnrester efter äldre tekniska detaljer så som axlar m.m.
vilket även finns liggandes på andra ställen och dessa äldre beståndsdelar
tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.
Kantmurarna längsmed kanalen nedströms om kraftverket tillskrivs ett
kulturhistoriskt värde så som lämningar efter den äldre industriella verksamheten
på platsen.
Öppningarna av betong i dammvallens mitt rakt söder om åfåran tillskrivs inga
kulturhistoriska värden, däremot tillskrivs de fundament som där utgör spår efter
den tidigare skalmuren, beroende på hur raserade de är, ett kulturhistoriskt värde
samt ett högt kulturhistoriskt värde.
De två svagt s-formade skiborden av betong vid sidan av åfåran i dammvallens
mest västra del tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde. S-formen är till för att
bromsa vattnets flödesenergi och undvika erosion nedströms skibordet. Kurvan
nedströms de båda skiborden med en svängd kantmur av tuktade stenblock
liksom den omsorgsfullt lagda bottnen av större stenblock med mestadels flata
sidor uppåt tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. Dessa element bör betraktas som
ett slags enhet utifrån deras funktion att vid högre vattenflöden låta vatten rinna
över skiborden vid sidan av dammen och återföra vattnet till åfåran igen.
Helhetsmiljön

Orten Alsterfors har till stor del växt fram som följd av de båda industrier som
varit verksamma här: först järnbruket, därefter glasbruket, och det finns
samhällshistoriska värden att läsa ut ur gatunät, byggnader m.m. i hur samhället
har planerats och växt fram. Bebyggelsen i orten som helhet har dock här inte
inventerats eller undersökts närmare utan endast området närmast bruket
benämns här som helhetsmiljön.
Dammanläggningen och bruket ligger på samma plats sedan drygt 150 år och
den ursprungliga glashyttan från 1886 finns kvar. Dock är hyttan kraftigt och
ovarsamt ombyggd och även tillbyggd i flera omgångar så att dess
kulturhistoriska värde minskat. Lokalen gapar tom, takkonstruktionen är utbytt
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och förfallet är ganska långt gånget. Flera byggnader relaterade till den äldre
bruksverksamheten är borta (se historisk bild 1 & 3) så att spår efter den tidigare
bruksverksamheten till stor del har försvunnit. Till bruket relaterade byggnader
så som kontoret på andra sidan vägen med dess igenväxta trädgård och lutande
staket, och byggnaden söder om kontoret vars tak har rasat in, samt sly och träd
som vuxit upp kring bruksbyggnaderna och på dammvallen bidrar till en
atmosfär av förfall kring hela bruksmiljön. Dammen har sin ursprungliga
skalmurskonstruktion bevarad på en sträcka men har byggts om och förändrats.
Helhetsmiljön saknar en del beståndsdelar för att den historiska läsbarheten och
förståelsen av miljön ska vara tydligt läsbar, men den har ändå så pass mycket
bevarat att det motiverar en värdering till kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Det främsta värdet i kulturmiljön är den gamla glashyttan från 1886, och trots
att den redan har förändrats så mycket innebär inte detta att den är tålig för fler
ingrepp eller förändringar eller att den kan rivas. På ett sätt står den som en stolt
symbol för hela orten och den skulle kunna rustas upp och återställas till ett mer
renodlat ursprungligt utseende och användas som exempelvis samlings- eller
festlokal. Den enda tillbyggnaden som har ett någorlunda kvalitativt
arkitektoniskt uttryck är (förutom tillbyggnaden norrut som kan vara
ursprunglig) kontorstillbyggnaden från sent 1950-tal, tidigt 1960-tal. Om de äldre
byggnaderna väster om och norr om hyttan är i tillräckligt bra skick att bevaras
bidrar detta till förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön och dessa byggnader
är därför känsliga element i kulturmiljön.
Dammvallens äldre delar av skalmurstyp är känsliga för ingrepp medan
betongstrukturerna överlag är tåliga för ingrepp. Detta gäller dock inte de två
betongskiborden i dammvallens mest västra del, som utgör känsliga element i
kulturmiljön. Som tidsuttryck för en viss tid är de tillsammans med kröken
nedströms om dessa väl värda att bevara och restaurera.
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Bilder av miljön

Bild 1. Panoramabild västerut från väg 946 (som syns i bilden). Dammen skymtar rakt fram
bakom träden och bruksbyggnaderna är t.h. i bild på väster sida av vägen.

Bild 2. Bruksbyggnaderna på väster sida av vägen, mot norr.
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Bild 3. Brukets huvuddel mot norr. Byggnadsdel inklädd i röd plåt till vänster,
tegeltillbyggnad från 1958–1962 till höger. I bakgrunden skymtar den gamla hyttans södra
gavel och dess tegelskorsten. Till vänster i bild skymtar byggnaden vid dammen, som kanske
varit ett sliperi.
Bild 4. Närbild på skorstenen,
mot norr.
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Bild 5. Byggnadsdelen inklädd i röd plåt, mot sydost.

Bild 6. Den gamla hyttans västra långsida och södra gavel, mot nordöst.
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Bild 7. Den gamla hyttans västra långsida och norra gavel, med tillbyggnad av trä med
pulpettak norrut. Bilden tagen mot sydost.

Bild 8. Siffrorna på den gamla hyttans norra gavel.
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Bild 9. Brukets huvuddel, mot sydväst. Närmast i bild en låg tillbyggnad inklädd i gul plåt.

Bild 10. Byggnaden närmast dammen, eventuellt ett sliperi, mot nordväst.
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Bild 11. Byggnaden närmast dammen, eventuellt ett sliperi, mot norr.

Bild 12. Byggnaden närmast dammen, eventuellt ett sliperi, mot sydost.
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Bild 13. Byggnaden norr om den gamla hyttan, mot nordost.

Bild 14. Dammkonstruktionen mot väst. Bilden tagen från kraftverkets betongsump. Efter
gångspången av trä följer ett skalmurat avsnitt av dammen.
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Bild 15. Kraftverkets intag, mot syd.

Bild 16. Kraftverket mot nordost med betongsumpen t.h. och utloppskanalen t.v. Hitom
kraftverket är en hög med bråte.
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Bild 17. Kraftverkets utlopp, mot öst.

Bild 18. Kanalen nedströms kraftverket, mot norr. T.v. vattendelaren.
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Bild 19. Igensatt intag strax väster om kraftverkets intag. Gångspång av trä nere t.h.

Bild 20. Närbild av skalmurskonstruktionen söder om vattendelaren.
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Bild 21. Öppningen väster om det sammanhängande skalmursavsnittet, nedströms ifrån.

Bild 22. I förgrunden en del av plankgolvet över den stora öppningen med ett avsnitt
skalmur som följer därefter, mot väst.
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Bild 23. Närbild av den mest östra av de tre öppningarna (väster om den stora öppningen
med plankgolv ovanpå). Öppningen är fylld med natursten och mot dammen stoppar en
järnplatta upp vattnet.

Bild 24. Närbild av den mest västra av de tre öppningarna (väster om den stora öppningen
med plankgolvet ovan). Fotot taget nedströms från träspången.
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Bild 25. Dammen nedströms ifrån, från åfåran. Rakt fram syns den större öppningen med
plankgolv ovanpå med de tre mindre öppningarna t.h. om den.

Bild 26. Åfåran mot norr, från dammen. T.h. vattendelaren.
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Bild 27. Två överfallsöppningar av betong i västra delen av dammen, mot väst.

Bild 28. Dammvallskonstruktionen, mot öst, med fabriksområdet i bakgrunden. Närmast
i bild är två överfall av betong.
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Bild 29. Nedströms de två överfallen av betong leds vattnet ut i åfåran. Bilden tagen från
dammvallen ungefärligt mot norr.

Bild 30. Jordkällare nedströms om dammen på åns västra sida, mot väst.
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Bild 31. Kontorsbyggnad på östra sidan väg 946 med ”KONTOR” skrivet ovanför
entrédörren. Staketet åt vägen till har skadats och står på snedden.

Bild 32. Bruksmiljön med dammen i förgrunden, från väg 946 mot norr. Källa:
Googlemaps
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. ”Översiktsskiss öfver bruket” från tiden då Aktiebolaget De
Svenska Kristallbruken ägde Alsterfors glasbruk dvs. någon gång i början av 1900-talet. 1.
Hyttan, 2. Lådboden, 3. Portvaktsstugan, 4. Mästarbyggningen, 5. Ved[oläsligt], 6. Stora
sliperiet, 7. Nya sliperiet, 8. Turbin (kraftstation), 9. Träullbod, 10. Hyttmästarbostad, 11.
Arbetarbostad (senare kontor), 12. Disponentbostad (med trädgård och
ekonomibyggnader), 13. Kontor, 14. Arbetarbostad (senare kontor), 15. Arbetarbostaden
”Ribbfällan”, 16. Handelsbutik, 17. Rättarebostad m.fl., 18. Smedja, 19. Såg, 20. Kvarn,
21. Alster herrgård, corps de logi, 22. Alster herrgård, uthus. Källa: Fogelberg 1996, s. 59
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Historisk karta 1. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Kronoberg,
Alsterfors, J133-5f2h52

Historisk karta 2. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1977, Kronoberg,
Alsterfors, J133-5f2h79
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Historisk bild 1. Alsterfors bruk vid slutet av 1920-talet. Källa: Gamla bilder berättar. Ur:
Älghultskrönika 2005, s. 166

Historisk bild 2. Brukspersonalen vid Alsterfors glasbruk 1935. Källa: Peterson 1966, s. 96
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Historisk bild 3. Alsterfors glasbruk ca 1972, mot norr. Från vänster: ”mästarbyggningen”,
kantsliperiet och tillbyggnad i tegel rymmandes kontor och matsal på ovanvåningen. I
bakgrunden den äldre delen av hyttan. Källa: Fogelberg 1996, s. 54
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Kartbilaga 2. Det område vid Alsterfors som är markerat som bevakningsobjekt i FMIS.
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8. Kraftstationen vid Södra Rås

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75 / Alsterån

Byggår:

Tre etapper: 1919, 1940 och 1945.

Lagskydd:

Generella
hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Stenmur, betonggrunder,
dammvallar

Kärnvärden:

Lämningar
kraftstation
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efter

damm

och

Historik
Historiskt sammanhang: kraftstation

Ingen fornlämning är registrerad vid platsen. Däremot låg tidigare ett järnbruk
några hundra meter nedströms vid nuvarande Dalen på den södra sidan av ån.
Här finns kvar en slaggförekomst registrerad som fornlämning i FMIS 160. Där
ges informationen att järnhantering på Södra Rås ägor omtalas i Arvid Trolles
jordebok från 1498. Järntillverkningen var förmodligen jämförelsevis inte särskilt
stor. Vid Dalen har det senare funnits en kvarn och en vadmalsstamp 161. Ca 200
meter nedströms från platsen för kraftstationen på den norra sidan av ån finns
ännu en slaggvarp (slagghög), även den registrerad som fornlämning i FMIS 162.
På generalstabskartan från 1874 (historisk karta 1) är inget utmärkt vid platsen,
vilket bekräftar eller kanske snarare indikerar att ingen tidigare verksamhet
funnits här innan kraftstationen, detta eftersom kartan inte är särskilt detaljerad.
Kraftstationen anlades 1919 av Conrad Gustavsson på Södra Rås. En kanal
grävdes från huvudådran till kraftstationen. Dammvallar av jord uppfördes och
vattnet reglerades med hjälp av plankor. År 1940 byggdes regleringen intill
Alstervägen (även där hade regleringen tidigare skett med hjälp av plankor) och
1945 byggdes en dammvall med mur och vall vid själva kraftstationen. 163
På ekonomiska kartan från 1950 (historisk karta 2) finns en damm vid platsen.
En kraftstation syns vid utloppet i dammens norra del och vad som verkar vara
en landbrygga i dammens sydöstra del men som egentligen är ett reglage för
dammen. Denna damm tillkom alltså någon gång 1940–1945.
En linje med elektricitet gick från kraftstationen till Bubbetorp, Fjärdingsmåla
och Älghults by. En annan linje gick till Dalen och fram till Folkets Hus i
Alsterfors. I början användes elen mest till belysning, men allteftersom den
tekniska utvecklingen fortskred och elanvändningen ökade, t.ex. till elspisar och
vattenpumpar, vilka drog mer energi, räckte inte generatorn till för dessa linjer.
Någon gång under 1940–1950-talet bildades Älghults Kommunala Elverk som
övertog abonnenterna och byggde nya linjer. Något år efter övertagandet drevs
kraftstationen lokalt till Södra Rås, men efter ett åsknedslag i generatorn ungefär
vid mitten på 1950-talet fick även Södra Rås koppla in sig på det nybyggda nätet.
Kraftstationen användes därefter under en period till förråd för bl.a.
fiskeredskap men pga. problem med vandalisering revs den något år in på 1960talet. 164

FMIS, RAÄ-nr Älghult 183:1
Englén 1945, s. 14
162 FMIS, RAÄ-nr Älghult 179:1
163 E-postkorrespondens med Anders Davidsson och telefonsamtal med Ingemar Råsmark
164 Ibid
160
161
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Beskrivning av miljön
Vid platsen för kraftstationen finns två betongkonstruktioner kvar: en mur och
en grund. Båda ligger i anslutning till vattendraget som här är ca 4–6 meter brett
och går i ungefärlig nordsydlig riktning (nordnordväst, sydsydost). Efter att ha
passerat betonggrunderna gör åfåran en tvär krök åt nordost.
Den ena betongkonstruktionen (bild 1–3) är en mur som utgör förlängningen av
en dammvallsarm av jord och sten som kommer västerifrån (bild 1 & 5).
Dammvallsarmen är ca 25–30 meter lång och slutar vid en naturlig upphöjning
i marken. Betongmuren sticker ut lite i vattendraget. På andra sidan åfåran tar en
andra dammvallsarm (bild 3) av jord och sten vid, som följer åfårans östra sida
uppströms.
Den andra betongkonstruktionen (bild 2 & 4) är en grund som ligger strax norr
om betongmuren på samma sida vattendraget. Grunden består av oregelbundna
former på en svagt rektangulär yta och det finns kvar några stockar och järnskruv
m.m. på den.
Vid den f.d. dammens sydöstra del vid åns södra strand finns en reglering (bild
6 & 7) i form av en järnställning med plats för tre luckor (vilka ej finns kvar).
Järnställningen är uppställd i en betonggjutning. I ungefärlig riktning norrut från
regleringen går en dammvall i form av en stenmur, som mestadels var täckt med
snö vid inventeringstillfället. Det är oklart hur långt norröver den sträcker sig,
men det är möjligt att den ansluter till och utgör samma dammvall som
dammvallen vid den f.d. dammens norra del. Ca 30 meter av vallen är synlig
innan den försvinner in bland träden. Det är ca 150 meter till betonggrunderna
vid den f.d. dammens norra del.
Vid regleringen är ett fall på ca 30–50 cm. Järnställningen består av ett antal
sammansatta i-balkar som är rostiga och delvis trasiga. Fallet vid kraftstationen
var enligt uppgift 2 meter165.

Kulturhistorisk värdering
Kraftverksbyggnaden med beståndsdelar

Betonggrunderna vid den f.d. dammens norra del har ett visst kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Betonggrunderna och järnställningen vid den f.d. dammens sydöstra del har inga
högre kulturhistoriska värden. Dammvallarna har ett visst kulturhistoriskt värde då
de förmedlar något om hur vattenkraft har utnyttjats på platsen.

165

Telefonsamtal med Ingemar Råsmark
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Helhetsmiljön

Det finns inte mycket lämningar kvar vid platsen efter den tidigare
verksamheten. Lämningarna efter kraftstationen är kraftigt raserade och den
historiska läsbarheten svårtydd. Lämningarna motiverar dock till ett visst
kulturhistoriskt värde eftersom de vittnar om kraftstationens verksamhet.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Betonggrunderna, betongfundamenten och järnställningen är mindre känsliga
för ingrepp och åtgärder eftersom de är så pass raserade och inte ger särskilt
mycket historisk information. Dammvallarna är inte lika tåliga eftersom de mer
eller mindre är likadana idag som när de anlades och ger information om hur
vattnet dämts upp vid platsen.
Observera att då platsen har endast har ett visst kulturhistoriskt värde, kan
andra intressen än kulturmiljö komma att viktas högre om det skulle bli aktuellt
med åtgärder på platsen.
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Bilder av miljön

Bild 1. Vid den f.d. dammens norra del. Dammvallen synlig med snö på sig. I dess
vänstra ände tar en betongmur vid. T.v. om den forsar en bit av ån förbi och på andra
sidan åfåran tar en annan dammvall vid och försvinner bortåt. Bilden tagen åt sydost.

Bild 2. Två betongkonstruktioner syns på höger sida av ån. Mitt emot den bortre
betongmuren tar en dammvall vid som försvinner bortåt. Bilden är tagen åt sydsydost
från platsen där åfåran gör en tvär krök.
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Bild 3. Närbild på betongmurens slut i åfåran. En annan dammvall tar vid på andra sidan
vattendraget och försvinner bortåt.

Bild 4. Betonggrunden norr om betongmuren. I bakgrunden kröker åfåran åt nordost. Bilden
tagen åt norr.
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Bild 5. Den västra dammvallsarmen som tar slut i en naturlig upphöjning av marken längre
bort. Bilden tagen från betongmuren ungefärligt mot väst.

Bild 6. Vid den f.d. dammens sydöstra del. Regleringen nedströms ifrån, från åns södra
strand, med dammvallen i form av en snöklädd stenmur som fortsätter bortåt.
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Bild 7. Vid den f.d. dammens sydöstra del. Regleringen uppströms ifrån, från åns södra
strand, med dammvallen i form av en snöklädd stenmur som fortsätter bortåt.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. År 1874 är inget utmärkt vid platsen. Rikets allmänna kartverks arkiv,
Generalstabskartan 1874, Kronoberg, Åseda, J243-21-1

Historisk karta 2. År 1950 syns en damm vid platsen med en kraftstation vid utloppet i
dammens norra del samt en reglerande del i dammens sydöstra del. Rikets allmänna
kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Kronoberg, Bubbetorp, J133-5f3h52
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9. Alstermo bruk

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75 / Alsterån

Byggår:

År 1804 grundades Södra Rås
Pappersbruk vid övre dammen.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Bruksområdet i sin helhet med
byggnadselement som damm,
disponentvilla, kontorsvilla, brygghus,
arbetarbostäder, vattentub, vissa
fabriksdelar

Kärnvärden:

Bruksområde vars verksamhet har
utvecklats och förändrats i över 200
år. Kontinuitetsvärden i.o.m. att
Alstermo bruk är ett av Sveriges
äldsta företag.
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Historik
Historiskt sammanhang: handpappersbruk, färgeri, produktion av
tändsticksämnen, cellulosafabrik, tegelbruk, pappfabrik,
konstlädertillverkning, reseffektfabrik

Enligt Englén fanns ett järnbruk vid platsen redan 1492 166. Inga belägg som kan
styrka detta har dock påträffats i denna undersökning. De tidigaste uppgifterna
är istället från 1700-talets slut och 1800-talets början. År 1797 bytte Nils
Bergstrand med hustrun Elin Persdotter till sig hemmanet Södra Rås mot sin
gård i Jönköpings län. Efter Nils död gifte sig brodern Joh. Bergström med Nils
änka och Södra Rås kom i hans ägo 1818. År 1804 hade Bergström grundat
Södra Rås Pappersbruk vid dammen vid nuvarande Bubbetorpsvägen. Bruket
omnämns i Tävelsås församlingsbok 1804. Pappersmästare Peter Rydén f. 1769
flyttade in från Mönsterås och tog med sig gesällen J. M. Rosenqwist f. 1784. De
första åren reste Rydén själv omkring och inhandlade lump, bl.a. i Växjö. Efter
några år sysselsatte verksamheten 3–4 gesäller, 2–3 lärlingar och 2
lumpsamlare. 167 År 1811 flyttade Rydén till Bockaskruf och efterträddes av
pappersmästaren Olof Åberg f. 1777. Han i sin tur efterträddes av
pappersmästaren Carl Rosenqvist f. 1785 som blev arrendator på bruket 1819.
Åren 1821–1823 var fjorton gesäller, två lärgossar och en lumpsamlare anställda
vid bruket. På 1830-talet ska på bruket ha tillverkats post-, skriv- och
tryckpapper, kardus och makulatur. Produkterna såldes mest i Kalmar. 168
År 1845 åkte Rosenqvist dit för sedelförfalskning tillsammans med en av sina
söner. Orsaken därtill kan ha haft att göra med att markägarna ville sälja Södra
Rås Pappersbruk tillsammans med mark och vattenfall. Förmodligen erbjöds
Rosenqvist att köpa anläggningen innan den såldes till färgerifabrikör J. P. Ståhl
1847. Inventarier och privilegier medföljde köpet. Ägarna som sålde var Carl
Jonsson, Peter Jonsson och Johan Bergström och deras hustrur. Peter Jonsson
bodde på nuvarande Södra Rås-gården. Här någonstans bytte anläggningen
namn till Alstermo Pappersbruk. Ståhl drev pappersbruket parallellt med färgeri
under tio år. Pappersproduktionen gällde under denna tid förmodligen endast
makulatur och gråpapp av lump. 169
År 1857 köpte fabrikör Victor Carlsson från Emmaboda bruket av Ståhl, men
sålde det vidare redan 1860 till hammarsmeden Carl Magnus Stockhus från
Alsterfors Jernbruk. Stockhus hade för avsikt att även upprätta en smedja men
gick i konkurs. Byggmästaren och tegelbruksägaren Abraham Ingesson i
Hohultsfors samt hemmansägarna Anders Pettersson i Bubbetorp och Johan
Nilsson i Hoaskruf köpte anläggningen, som snart överläts till fabrikören Frans

Englén 1945, s. 11
Englén 1945, s. 27 & 29
168 Englén 1945, s. 29
169 Englén 1945, s. 31–33
166
167
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Otto Åberg i Calmar, som 1868–1869 där producerade tändsticksämnen. Det
var slutet på handpappersbruket. 170
År 1870 började den nye ägaren, grosshandlaren C. M. Norman från Stockholm,
omvandla verksamheten till en cellulosafabrik. Processen tog fyra år och
Norman lade ut 400 000 kr på förberedelserna. Brukssamhällets struktur
skapades under dessa år, och bl.a. kontorsvillan (se historisk karta 1) uppfördes
då. Civilingenjör Sten Otto Siefvert f. 1844 från S:ta Klara församling i
Stockholm ledde fabriksbygget. Fabrikationen byggde på engelsmannen F. B.
Houghtons metod och maskiner införskaffades från den engelske
maskinfabrikanten och ingenjören J. A. Lee. Tillverkningen skulle gälla
pappersmassa för försäljningen, men även tillverkning av eget papper. Troligen
1875 gick Norman i konkurs. Arbetarna fick lön i tegelsten istället för i
kontanter, vilken erhölls vid rivningen av ett tegelbruk som förmodligen också
låg på ägorna och ingick i verksamheten. Bruket köptes 1877 av
riksgäldskommissarien Oskar Arehn, som sålde det vidare 1881 till
grosshandlaren Wilh. H. Kempe från Stockholm. 171
Kempe hade redan 1880 börjat bygga om cellulosafabriken till en pappfabrik.
Ansvarig ledare för ombyggnationen var verkmästaren Carl Johan Jansson f.
1846 från Stockholms län, författare till den första svenska tryckta publikationen
om träpappersfabrikation. Han var verksam vid olika bruk i Finland och Norge
innan han kom till Alstermo 1880. Under sina första två år i Alstermo byggde
han om fabriken och under de två senare åren ansvarade han för tekniken på
fabriken. Maskiner för tillverkning av kartonnage- och bokbindarpapp
inhandlades. En inköpt ångpanna var tvungen att rullas hela vägen från Målerås
järnvägsstation på backiga, steniga och krokiga vägar. Ombyggnationen och
nyanskaffningarna kostade totalt ca 100 000 kr. Jansson införde tillverkning av
massaved i enlighet med den Rasch-Kirchnerska-Quetsch-metoden.
Kraftförsörjningen ordnades genom att vatten leddes från dammen vid nedre
fallet i en träränna och genom en trätrumma till en turbin. År 1884 for Jansson
till Finland igen. Anledningen ska ha varit samarbetssvårigheter med förvaltaren.
Jansson dog 1896 i Tammerfors. 172
En missionsförsamling hade startats upp 1882 och ett missionshus byggdes i
Hohult 1884. Det söps en hel del i socknen, så 1890 bildades en
blåbandsförening, vilken övergick i IOGT-logen Älghults Stjärna 1895. 173
Anders Alfred Strömbom blev förvaltare efter Jansson 1883. Han avled pga.
ohälsa 1889. Ingenjör Axel Fredrik Björkman från Stockholm hade tagit över
den tekniska ledningen 1886. Under hans tid införskaffades den första
ångmaskinen på bruket, vilken provkördes 1887. En del av de anställda var
Englén 1945, s. 34–35
Englén 1945, s. 39–44
172 Englén 1945, s. 44–48
173 Englén 1945, s. 62
170
171
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minderåriga och kom yrkesinspektionen på besök var de tvungna att springa till
skogs och gömma sig. Betalningen var dålig och det gick inte att lägga undan
besparingar för arbetarna. 174
År 1892 köpte ryttmästaren B. W. Lundin bruket. År 1895 överlät han det till
Alstermo Bruks AB, som bildats 1893. År 1894 installerades de första
köksspisarna i arbetarbostäderna, och innan dess hade det funnits en gemensam
bakugn i en gemensam tvättstuga. År 1895 inrättades ett sliperi med en slipstol
med liggande sten. Under Lundins tid installerades även en torkcylinder samt
maskiner för produktion av färdigpressade beståndsdelar till skofabrikation,
gelänk (pressad papp), bakkappor och tåhättor. Verkmästare Wilhelm Teodor
Deutgen införde produktion av konstläderpapp. Han lämnade bruket 1897. 175
Alstermo bruks produkter vann priser på olika utställningar runt om i världen,
bl.a. 1896 och 1897 i Malmö och Stockholm, 1898 vid ”Trans-Mississippi and
international exposition, Omaha, Nebraska” (silvermedalj för konstläder) och
guldmedalj på en utställning i Paris 1900. Tillverkningen det året var 470 ton
papp, 6,25 ton gelänk, 1 213 000 par tåhättor och 60 000 par bakkappor.
Maskinparken för skodelsproduktionen fördubblades. Produkterna var
huvudsakligen kartong- och bokbindarpapp, konstläderpapp (främst för
skomakare och sadelmakare) och gyllenlädertapeter. Vid denna tid fanns vid
övre dammen sliperi, vedrenseri, kokeri, mekanisk verkstad och snickeriverkstad
(se historisk bild 2 från omkring sekelskiftet 1900 och historisk karta 2 från
1902). Vid nedre fallet fanns pappmaskinssal, kollergångar (en äldre typ av
krossmaskin, se bild 14, glätt- och holländarsal och sorteringssal. Ryttmästare
Lundin avgick 1901 och ersattes av Gustaf Danielsson. Bruket hade haft ett
huvudkontor i Stockholm, som nu flyttades till Mölndal. År 1904 skaffades
kartonnagemaskiner för produktförädling på plats. Firman Bröderna Bergman i
Stockholm fick ensamrätt på försäljningen och där kunde köpas från Alstermo
bruk bl.a. plånböcker, bokpärmar, almanackspärmar, portmonnäer,
karottbrickor, cigarrfodral, cigarrettfodral och skolväskor. 176
Belysningen i fabrikslokalerna utgjordes först av fotogenlampor, därefter
acetylengas kring sekelskiftet, och 1905 installerades elektrisk belysning.
Trätuben byggdes samtidigt och två nya turbiner införskaffades: en mindre för
belysningen och en större för driften. 177 Denna trätub gick från den nedre
dammen till fabriken 178. År 1904 bildades inom I.O.G.T. vid bruket en musikkår
(som upplöstes 1925). Åren 1905–1907 var Gustaf Slettengren förvaltare och
Björkman teknisk ledare. Björkman flyttade sin säng till fabriken och sov i en
skrubb där för att kunna kontrollera nattskiftena. En brukshandel i
fabriksbyggnaden vid övre dammen överläts 1905 till arbetarna, vilka därefter
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drev den själva. Affären flyttade dock till Hohult efter några år. Bygden besöktes
också av kringresande försäljare som t.ex. Valfrid Schön. Han reste runt med
häst och vagn i 45 år och sålde strömming och sill tills han dog 1937, 82 år
gammal. 179
År 1906 inköptes en ny slipmaskin, en ny turbin och en tredje pappmaskin som
av arbetarna kallades Guldmärren pga. en stor maskindel av koppar som glänste
som guld. Ett sågverk byggdes. Vidare skaffades en stor torkcylinder som vägde
9 ton. Denna skulle forslas 8 km från Målerås, och till detta krävdes en
specialbyggd vagn med säkra bromsar, 5 par starka oxar och 18 starka karlar.
Transporten tog tre dagar. Samma år hade bruket ett 60-tal anställda.
Tillverkningen 1907 var 716 ton papp, 41 ton gelänk, 181 000 dussinpar tåhättor,
8 600 dussinpar bakkappor m.m. Bolaget gick dock med förlust 1906–1909. Vid
slutet av 1908 gick halva arbetarstyrkan i strejk, vilken varade till 4 oktober 1909.
Direktör Danielsson dog 1911 och kamrer A. Wallerstedt efterträdde som
brukschef till 1919. Han lyckades utveckla verksamheten och knyta goda
transmarina förbindelser. Han var också rådman i Mölndal och dog 1936. 180
År 1915 revs alla bruksbyggnader vid övre dammen (historisk karta 3) och den
nedre fabriken byggdes ut. Tuben förlängdes till en längd av ca 200 meter. Den
är gjord av kärnfuru och dess diameter är 1,65 meter. (Idag är bara en del av
denna tub bevarad, den närmast fabriken, och resterande delar har ersatts av ett
glasfiberrör.) Detta arbete leddes av byggmästare Aug. Lindell, Hovmantorp. År
1919 övertog Stockholmsföretaget Grubben & C:o AB bruket och dess
huvudkontor flyttades senare till Alstermo. År 1920 uppfördes disponentvillan
(se historisk karta 1 & 2). Den har en vacker trädgårdsanläggning som sluttar ner
mot dammen. Disponent 1921–1923 var direktör Sigurd Lind och disponent
1921–1923 var ingenjör Mats Friberg. En reseffektfabrik placerad på brukets
andra våning öppnades 1922. År 1923 drevs bruket med 500 hkr. vattenkraft
med en ångmaskin i reserv på 200 hkr. Två slipstolar i sliperiet drevs av en turbin.
En andra turbin drev följande anordningar i pappfabriken: tre kollergångar, sex
holländare (maskin för bearbetning av pappersmassa), sex pappmaskiner, en
torkkanal och tre torkcylindrar. En tredje turbin drev hjälpmaskiner, glättar,
mönsterpressar, belysningsgenerator m.m. 181
År 1921 blev personalen på fabriken permitterad pga. att det rådde depression i
näringslivet. Flera fabriksarbetare fann då jobb vid det pågående järnvägsbygget
i trakten och kallades av yrkesrallarna för ”pappersgubbarna”. År 1922
återupptogs fabriksdriften och en kortvarig strejk utbröt. År 1923 invigdes
järnvägssträckan Ruda-Älghult som var delsträcka mellan Växjö-Oskarshamn.
År 1924 blev disponent Oscar Håkansson ny chef, och 1924–1925 blev
disponent Per Axel Hellström bolagets vd fram till 1931. Under hans tid
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utvecklades verksamheten och den maskinella utrustningen uppdaterades.
Bruket hade också egen läkare under ett antal år. 182
Ny disponent blev Hans Hulthén, som tog sig för att rationalisera produktionen.
Till hjälp med detta anställdes den tyske ingenjören Hans Mixa fram till 1933,
därefter tysken Carl Viktor Kade, som for åter till Tyskland 1938. En nyhet i
tillverkningen var matrispappen (användes för att göra tidningstryckeriernas
stereotypplattor). 183 Välkända produkter från Alstermo var koffertpappen
Viking och ”Pegasus”-reseffekter. 184 En lågkonjunktur rådde i början av 1930talet då brukets aktivitet var minskad, men därefter såg det bättre ut på
exportmarknaden och därmed även för pappfabriken och reseffektfabriken.
Beställningarna ökade och stora förändringar planerades, men tidigt på
morgonen den 15 april 1935, natten till en måndag, brann nästan hela fabriken
ner. Det enda som klarade sig var råvarumagasin, såg, virkesupplag och en
nyuppförd ångcentral. 185
Det som först upplevdes som en katastrof vändes i framgång. Den nedbrunna
fabriken hade varit gammal och omodern och allt var brandförsäkrat. Redan
efter ett halvår stod en ny reseffektfabrik klar med nya maskiner och
produktionen återupptogs. 186 Ansvarig för återuppbyggnaden av pappfabriken
var Carl Viktor Kade och detta arbete varade från augusti 1935 till februari
1936 187. Den nya pappfabriken innehöll fem pappmaskiner, tre kollergångar, tre
holländare, band- och hängtorkar, hydraulisk press, lackerings- och
målningsmaskiner, glätt- och präglingsverk m.m. Med denna moderna
utrustning gick bruket under disponent Hulthéns ledning en blomstringstid till
mötes. Han lämnade dock firman 1942 och ersattes av civilingenjör C. Gunnar
Hæger. 188 Troligen installerades två nya turbiner i fabriken omkring denna tid.
Det sitter fortfarande kvar en s.k. Nohap-turbin från 1939 i fabriken. Det fanns
en till som köptes av en skrothandlare på 1980-talet. 189
Kring 1945 låg tillverkningskapaciteten på ca 3 000 ton papp årligen, av vilka ca
500 ton användes till den egna reseffektfabriken. Denna levererade nästan
100 000 kolli 1944 vilka innehöll produkter som koffertar, resväskor, hattaskar,
papperskorgar m.m. Pappfabriken och reseffektfabriken hade ungefär lika stort
tillverkningsvärde och antalet anställda var ca 225. Innan kriget exporterades det
mesta av pappen utomlands till England, Australien, Sydafrika, Nya Zealand,
Nord- och Sydamerika, Japan och Medelhavsländerna – storleksmässigt i den
ordningen. Reseffektprodukterna såldes endast inrikes. Papprodukterna
utgjordes bl.a. av konstläderpapp (främst till reseffekter), skopapp,
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bokbindarpapp, jacquardpapp (användes inom textilindustrin) och matrispapp.
Matrispappen var Alstermo så gott som ensamma om att tillverka i Sverige.
Under andra världskriget tillverkades också gengaskol (användes för fordonsdrift
under kriget) vid bruket, och till detta hade 5 ugnar uppförts. 190
Tiden mellan 1945 och 1970 kännetecknades i Sverige av full sysselsättning
t.o.m. med brist på arbetskraft, så även i Alstermo. Från slutet av 1940-talet
skedde en arbetskraftsinvandring i landet och till Alstermo kom bl.a. tio familjer
sudettyskar. Ett samarbete skedde mellan Alstermo Bruks AB, Inlands AB och
Grubbens & Co. År 1943 hade Alstermo börjat satsa på omfattande
annonsering. År 1950 lanserades företagets slogan ”Resans A och O –
ALSTERMO”. Tack vare flexibilitet i produktionen kunde specialtillverkningar
beställas så som symaskinsväskor, boxar, sjukvårdslådor, hemarkiv, pärmar och
mappar. År 1952 blev försäljningen större än väntat av den nya resväskan
”Stadion” liksom av en garderobsväska med packskiva vid namn ”Olympia”.
Åke Willars introducerade produkterna i Stockholm och i Norrland. Han
efterträddes av Curt Numa som under många år hade varit chef för
reseffektavdelningen på NK i Stockholm. År 1954 tillverkades en typ av
beautybox som gjorde stor succé. Samma år inhandlades ett nytt präglingsverk
till pappfabriken för 130 tkr. År 1955 var i medeltal 211 anställda.
Nettoleveransvärdet på papp var 2 350 689 kr, på reseffekter m.m. 2 056 262 kr,
på handtag 36 666 kr och övrig försäljning var 1 399 kr, vilket totalt blev
4 445 016 kr. År 1956 specialtillverkades i Alstermo 110 resväskor för den
svenska OS-truppen. De var i svenska flaggans färger med Alstermomärket
”Pegasus” under handtaget liksom alla övriga väskor företaget tillverkade. Från
1957 specialtillverkades packväskor och sjukvårdslådor till militären. 191
Någon gång efter 1950 leddes en sträcka av ån vid nedre fabriken om. På en
karta från 1950 (historisk karta 4) syns att ån går in i fabriksområdet mellan
byggnaderna medan den idag passerar runt fabrikskomplexet. Denna tidigare
åsträcka syns på historisk bild 3 från innan branden 1935 och på historisk bild 4
från ca 1945. Den verkar även synas på historisk bild 6 från 1964. Exakt när
detta skedde är oklart men troligen alltså efter 1964. Historisk bild 7 är en flygbild
över fabriksområdet efter åns omdragning.
I början av 1960-talet drogs produktion igång av mjukväskor. År 1960 inleddes
tillverkningsautomatisering i pappfabriken. Det rörde sig om automatisk
uppskärning av pappcylinder istället för uppskärning för hand. År 1963
tillbyggdes pappfabriken för 434 tkr. År 1960 inköptes Alstermo Bruk av
Munkedals AB. Det året var leveransvärdet 3,5 miljoner kronor, att jämföra med
1942 års omsättning på 750 tkr. Reseffektfabriken expanderade och
investeringarna till detta ändamål var 1953-1954 238 tkr, 1955-1956 143 tkr och
1960-1961 202 tkr. År 1964 beställdes en hydraulisk 1-arkspress från Düsseldorf,
190
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men det var mest bara krångel med den och den skrotades 1967. År 1965 var
leveransvärdet för pappfabriken 2 966 tkr och för reseffektfabriken 4 490 tkr.
Den förra hade 124 anställda i medeltal och den senare 97. Från
reseffektfabriken levererades 103 400 kolli det året. Specialtillverkade produkter
utgjorde 30 % av omsättningen. Symaskinsväskor var en populär produkt. År
1966 blev Wollmar W:son Hintze företagets vd. Efter samarbete med
textilkonstnärinnan Astrid Sampe från NK:s Textilkammare tillverkades 31 500
mindre väskor för peruker och postischer 1967. Reseffektförsäljningen gick bra
men import från Italien och Tjeckien störde. Samma år inhandlades datorn IBMsystem 6400 för behandling av kontorsrutiner. Den var dock för liten och byttes
ut mot en IBM 1130. År 1968 tillbyggdes pappmaskinssalen för 831 tkr och
reseffektfabriken för 263 tkr. Vid slutet av 1960-talet införskaffades ett antal
pappmaskiner, vilka dessvärre krånglade. Produktion och försäljning var på
närmast katastrofal nedgång. Lönsamheten sjönk. År 1969 brann
råvarumagasinet ner och ersattes av ett nytt i betong, järn och plåt. Det var svårt
med de nya, krånglande maskinerna att ordna med en produktion som höll en
jämn och fullgod kvalitet. Reseffektfabriken hade stora problem med försenade
pappleveranser. 192
År 1970 såldes pappfabrikens alla maskiner och inventarier samt
hjälpavdelningar
till
Munkedals
AB,
vilka
ämnade
samordna
hårdpappsproduktionen med Lagerfors Bruks AB. Pappfabriken låg kvar i
Alstermo, ekonomiavdelningen låg i Lagerfors och försäljningen låg i Djupafors.
Alstermo Bruks AB drev fortsättningsvis endast reseffektfabriken. År 1973
tillkom en ny stor reningsanläggning. Produktionskapaciteten ökade och
personalbehovet minskade. Problemen med undermåliga produkter och många
reklamationer fortsatte och bruket gick med förlust i flera år. Först 1980
uppnåddes en jämn kvalitetsmässig produktion igen. År 1981 var leveransvärdet
25 miljoner kr. 60 % gick på export, mest till England. År 1983 var Alstermo
AB:s leveransvärde 58 miljoner kr varav export 38 miljoner kr till 109 länder. 193
Vad gäller reseffektfabriken tillkom produktion av karosseridetaljer 1973. År
1975 var 89 anställda i medeltal, en siffra som 1982 hade sjunkit till 65. Det året
var leveransvärdet ca 18 miljoner kr. Industrifibertillverkning stod för 1/3 av
den summan. År 1984 var Alstermo sedan många år ensam om att tillverka
hårdpapp i Sverige. 194
År 1996 stängde papperstillverkningen ner men specialproduktion av boxar och
resväskor fortsatte. De senare såldes bl.a. på NK i Stockholm. Sedan 2014 satsar
Alstermo bruk på tillverkning av lyxbagage. 195 Alstermo bruk är ett av Sveriges
äldsta företag och står med på Wikipedias ”Lista över Sveriges äldsta företag” 196.
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Ca 2004–2005 ersattes den gamla trätuben med en glasfibertub (bild 33) på
sträckan mellan dammen och det som idag kallas för skvalptornet, strax öster
om där tuben passerar ån. Den gamla trätuben (syns på historisk bild 4 och bild
34), som tidigare lett vatten in till turbiner i fabriken, sattes igen, och vattnet
leddes istället under jord ner till det tidigare utloppet. Där uppfördes ett nytt
kraftverk ca 2007–2008 och två nya turbiner, en stor och en liten, installerades
där, och vattnet leds ut i samma kanal som tidigare. Orsaken till att det kallas
skvalptornet är att om det blir stopp i turbinerna så att det bildas vattentryck i
tuben, då måste det vattnet ta vägen nånstans, och då skvalpar det över på denna
plats. 197

Beskrivning av miljön
Bruksområdet sträcker sig över en yta på ca 800 meter x 400 meter och kan sägas
bestå av en övre och en nedre del. Det finns ett övre fall där dammen vid
Bubbetorpsvägen idag ligger (bild 1). Där låg den tidigaste verksamheten och
runt dammen finns kvar arbetarbostäder, disponentvilla, kontorsvilla, brygghus
m.m. Det har också tidigare funnits en nedre damm ungefär där tuben idag
korsar ån. Nedströms denna plats gör ån en rejäl krök runt det nuvarande
fabriksområdet. Tuben som är av glasfiber leder vatten från övre dammen ner
mot fabriksområdet. Efter att ha korsat ån går tuben under mark och vattnet
leds underjord till ett nyare kraftverk i fabriksområdets nordvästra del. Där leds
vattnet sedan ut i en konstgjord kanal, som går samman med ån nedströms och
norr om fabriksområdet.
Bruksområdets övre del
Dammen är en betongdamm med asfalterad vägöverfart (bild 2 & 3). Dammen
har tre öppningar. Den norra öppningen (bild 4) är den minsta och verkar vara
igensatt av en järnställning med brädor. Den mellersta öppningen (bild 5) är den
största och regleras av en segmentlucka. Den södra öppningen regleras av tre
spettluckor och leder in vatten i en öppen betongsump med rensgaller (bild 6),
varifrån vattnet leds vidare in i ett större rör av glasfiber, som transporterar
vattnet några hundra meter ner till kraftverket. Nedströms dammen utgörs norra
strandkanten av en kallmurad mur en bit (bild 7).
Vid dammen på åns norra strand står en staty av Pegasus (bild 8) – Alstermo
bruks symbol – av mässing eller brons på en sockel av granit. På en plakett står
att läsa: ”År 1804 anlades Alstermo bruk av hemmansägaren Joh. Bergström. Till
erinran om framsynt gärning, bygden och efterkommande till gagn, restes detta
minnesmärke år 1956.”
Vid dammens södra strand ligger ett mindre, nyare rött hus som kan vara en
elcentral och uppströms om detta, ett gammalt brygghus (bild 9) som i en
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beskrivning från 1902 beskrivs som ”af trä med tak af papp” 198. Brygghuset har
rödmålad locklistpanel, vita detaljer och står på betonggrund. Sadeltaket är idag
klätt med plåt. Fönstren är lite trasiga och en del av dörren har trillat av och
ligger på marken. Sly har växt upp nära huset. Inuti huset finns en vedeldad
gammal rostig brygghusgryta (bild 10) med ingjutningen ”Seto 100 lit. A-B
Skoglund & Olson Gefle” och ett golvfast kar (bild 11). Uppströms brygghuset
på södra stranden ligger en arbetarbostad med uthus (bild 12). Gamla
grindstolpar av sten och stenmurslämningar (bild 13) finns kvar vid Alstervägen,
väster om avfarten mot Bubbetorpsvägen, som förmodligen är entrén till det
gamla bruket. Liknande grindstolpar finns till disponentvillan. På norra sidan av
ån ligger ett antal arbetarbostäder och vid dammens norra strand ligger
disponentvillan och kontorsvillan.
Bruksområdets nedre del
Vid områdets nedre del finns ett större industriområde med till stor del nedlagda
och förfallna industribyggnader, men det finns även aktiv verksamhet här. Från
Alstervägen söderifrån leder en bro över till industriområdet. Bron är av betong
med äldre murade fundament av sten på bägge sidor ån. Efter att ha passerat
bron norrut finns på höger sida av vägen ett minnesmärke bestående av en
kollergång (bild 14).
På industriområdets södra del finns bl.a. en större magasinsbyggnad klädd i plåt
(bild 15), en putsad verkstadslänga från ca 1930-talet (bild 16), en betongbyggnad
halvt inbyggd i marken, någon form av silo (bild 17), en verkstadsbyggnad av trä
från första halvan av 1900-talet (bild 18) och en rödslammad lagerbyggnad av trä
med plåttak (bild 19). Det är möjligt att de tre senare byggnaderna (silon
borträknad) är med på historisk bild 4 från ca 1945. Att döma av den bilden
verkar åns tidigare dragning ha gått mellan verkstadslängan från ca 1930-talet
och lagerbyggnaden av trä med plåttak. Detta stämmer överens med historisk
karta 4 från 1950.
Norr om den större magasinsbyggnaden i plåt är det stora fabrikskomplex som
restes efter branden 1935 (bild 21–26). Denna fabrik, uppförd i vitt och ljusgult
tegel i en blandning mellan klassicistisk stil och modernism, är till största delen i
väldigt förfall. Lokalerna är utrymda och de flesta maskiner borttagna (bild 27).
Vissa utrymmen verkar användas som förråd. Utmärkande för fabriken är tre
stora hallar med rundade tak, med modernistiskt, nästan futuristiskt utformade
takfönster för ljusinsläpp. Detta syns bäst på historisk bild 4 men även på
bilderna 21, 24 & 25. Fabriken har även ytterligare byggnadskroppar med flacka
sadeltak och pulpettak, och en hög murad skorsten i ljusgult tegel står separat
vid fabrikens sydöstra del. Det finns även modernare tillbyggnader på
fabrikskomplexet.
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Öster om detta stora fabrikskomplex finns ytterligare ett större fabrikskomplex
(bild 28–30), dock inte riktigt lika stort. Det består av tre stora byggnadskroppar
från åtminstone tre tidsperioder, varav den mellersta (bild 29) är den äldsta och
syns på historisk bild 4 från ca 1945.
Väster om det största fabrikskomplexet finns lämningar av den äldre tuben av
trä (synlig på historisk bild 4). Den är numera igensatt och oanvänd, till skillnad
från trätuben vid Fröseke nedre, som är av samma typ och fortfarande i bruk.
Norr om tuben finns en liten nedlagd och förfallen elcentral. En bit norr om
denna ligger en förfallen reningsanläggning (bild 31–32). Norr om det största
fabrikskomplexet finns några förrådsbyggnader.
Vid det nordvästra hörnet av det största, västra fabrikskomplexet ligger ett litet
kraftverk av betong (bild 33) uppfört ca 2007–2008 vid det gamla utloppet från
de tidigare turbinerna, som låg i fabriken. Sadeltaket är klätt med plåt.
Kraftverket rymmer två turbiner. Från kraftverket går en konstgjord kanal som
går samman med ån efter drygt hundra meter.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar

Bruksområdets övre del
Disponentvillan med trädgård, kontorsvillan, arbetarbostäder, brygghuset m.fl.
byggnader tillhör den gamla bruksmiljön och har var och en ett åtminstone
kulturhistoriskt värde och det är möjligt att vissa av byggnaderna har ett högt
kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader, med undantag för brygghuset, har inte
inventerats närmare i denna undersökning.
Bruksområdets nedre del
De byggnader som är resta på ca 1930-talet-1940-talet och som är synliga på
historisk bild 4 tillskrivs som helhet ett kulturhistoriskt värde. Flera av de byggnader
och tillbyggnader som tillkommit sedan dess saknar kulturhistoriska värden. Det
största fabrikskomplexet som uppfördes efter branden 1935 är så pass nedgånget
att det är svårt att ta tillvara och bevara och använda de värden som ändå finns
där. Särskilt fabrikens modernistiska takfönster är bevaransvärda vilket blir svårt
med tanke på att fabriksbyggnaderna undertill är så pass förfallna. Skorstenen
tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde pga. dess framträdande roll i kulturmiljön
och för att den är välbevarad.
Den putsade verkstadslängan från ca 1930-talet är i stort välbevarad med
tidsenliga detaljer även interiört och tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Verkstadsbyggnaden av trä från första halvan av 1900-talet är även den
välbevarad med tidsenliga detaljer även interiört och tillskrivs ett kulturhistoriskt
värde. Den mellersta byggnaden i det östra fabrikskomplexet (som syns på
historisk bild 4 från ca 1945) har bevarat sitt uttryck åtminstone exteriört på den
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fasad som vetter västerut och tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. Övriga byggnader
på fabriksområdet tillskrivs inga kulturhistoriska kvaliteter. Kraftverket är byggt
ca 2007–2008 och tillskrivs inga kulturhistoriska värden.
Dammen och vattenvägarna

Själva dammbron av betong har inga högre kulturhistoriska värden. Däremot
utgör dammens vattenreservoar en central och viktig del i kulturmiljön i och med
att bruksmiljön har växt upp kring den, särskilt vid 1800-talets slut och 1900talets början: brygghusets placering vid vattenbrynet, disponentvillans trädgård
som sluttar ner mot dammens vattenspegel osv. Vattenreservoaren bidrar till
förståelsen av bruksmiljön och dess historiska sammanhang. Nedströms om
dammen utgörs norra strandkanten av en kallmurad mur en bit. Denna lämning
och eventuella liknande lämningar nedströms dammen efter den tidigare, äldre
verksamheten tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde. Fundament efter tidigare
byggnader så som fabriksbyggnad, sliperi, kolbod och smedja kan finnas kvar
under jord eller synligt ovan jord och dessa lämningar ska i så fall räknas som
fornlämningar.
Helhetsmiljön

Helhetsmiljön tillskrivs ett kulturhistoriskt värde med anledning av dess över
tvåhundraåriga historia och den bruks- och fabriksmiljö som vuxit upp vid
platsen med varierad bevarad bebyggelse. Eftersom verksamheten ännu idag är
igång och Alstermo bruk är ett av Sveriges äldsta företag innebär detta starka
kontinuitetsvärden. Fabriksbyggnaden har en modernistisk utformning i en så
tidig tidsperiod som mitten av 1930-talet, men är i ett mycket dåligt skick och
det skulle krävas kostsamma insatser för att bevara eller använda den.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Dammens vattenreservoar är en känslig del av kulturmiljön eftersom den är
placerad i den gamla bruksmiljöns mitt och därigenom är viktig för förståelsen
av brukets och brukssamhällets historia och dess tidigare verksamheter på
platsen. Äldre stenfundament nedanför dammen och eventuella fornlämningar
ovan eller under jord efter tidigare bruksbyggnader är fler känsliga element i
kulturmiljön.
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Bilder av miljön

Bild 1. Panoramabild av dammens vattenreservoar uppströms från dammbron.

Bild 2. Dammen från norra stranden mot sydöst. Det högra av de två röda husen vid vattnet
är ett brygghus. Det vänstra är en modernare byggnad, kanske en elcentral. T.h. bakom
brygghuset skymtar den ljusa gaveln på en arbetarlänga och dess röda uthus.
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Bild 3. Dammen nedströms ifrån. Tuben är synlig t.v. i bild.

Bild 4. Dammens norra öppning, som verkar vara igensatt av en järnställning med brädor.
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Bild 5. Dammens mellersta och största öppning som regleras av en segmentlucka.

Bild 6. Betongsumpen nedanför dammens södra öppning, varifrån vatten leds in i det rör
som transporterar vatten till ett kraftverk några hundra meter åt nordöst.
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Bild 7. Ån nedströms dammen, bilden tagen från dammbron. Norra strandkanten utgörs en
bit av en kallmurad mur.

Bild 8. En Pegasusstaty (symbolen för Alstermo bruk) på åns norra strand vid
dammen.
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Bild 9. Brygghuset mot norr. En bit av dörren har lossnat och ligger på marken. Sly har växt
upp nära huset.

Bild 10. Interiör av brygghuset med en vedeldad brygghusgryta i bildens mitt.
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Bild 11. Interiör av brygghuset med ett golvfast kar i ett av hörnen.

Bild 12. Brygghusets placering i förhållande till arbetarlängan m.fl. byggnader vid dammens
södra strand. Bilden tagen från dammens norra strand.
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Bild 13. Grindstolpar av sten och stenmurslämingar förmodligen efter brukets gamla entré.
Alstervägen i förgrunden, mot nordväst.

Bild 14. Minnesmärke vid bruksområdets nedre del i form av en kollergång.
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Bild 15. Magasinsbyggnad klädd i plåt, mot nordväst.

Bild 16. Verkstadslänga, ca 1930-tal, mot sydost.

219

Bild 17. Någon form av silo i bildens mitt med en verkstadsbyggnad av trä i bakgrunden från
första halvan av 1900-talet, mot nordost.

Bild 18. Verkstadsbyggnad av trä från första halvan av 1900-talet, mot nordväst.

220

Bild 19. Lagerbyggnad av trä med plåttak, mot nordväst.

Bild 20. Fabriksområdets södra del, ungefärligt mot väst.
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Bild 21. Del av fabrikskomplexet som restes efter branden 1935, mot norr.

Bild 22. Detalj av fasaden som syns på föregående bild, mot norr.
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Bild 23. Del av fabrikskomplexet som restes efter branden 1935, mot väst. Skorstenen t.h.

Bild 24. Del av fabrikskomplexet som restes efter branden 1935, mot nordväst. Skorstenen
t.v.
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Bild 25. Närbild av några av fabrikens modernistiska takfönster, samma vinkel som
föregående bild.

Bild 26. Bilden tagen mot söder. Skorstenen syns i sin helhet.
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Bild 27. Interiör av en av industrihallarna i det fabrikskomplex som restes efter branden
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Bild 28. Det östra stora fabrikskomplexet, ungefärligt mot norr, med en enklare
verkstadsbyggnad av trä framför t.h. i bild. Ån har tidigare flutit i bildens mitt där den lägsta
byggnaden med platt tak nu är. Ån kom in från höger i bild framför verkstadsbyggnaden av
trä, och fortsatte sedan bortåt mellan verkstadsbyggnaden i trä och den byggnad som syns på
bild 28.

Bild 29. Del av en byggnad som syns på historisk bild 4, ungefärligt mot norr.
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Bild 30. Den väg som går mellan de två stora fabrikskomplexen, ungefärligt mot söder.

Bild 31. Den förfallna reningsanläggningen, exteriör.
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Bild 32. Den förfallna reningsanläggningen, interiör.

Bild 33. Kraftverket med den förfallna reningsanläggningen skymtandes bakom t.v.
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Bild 34. Glasfibertuben som leder vatten från dammen till kraftverket. Bilden är tagen
ungefärligt mot väst, vid det s.k. skvalptornet där tuben passerar över ån och leds ner under
mark.

Bild 35. Rest efter den äldre tuben av kärnvirke från furu. Bilden tagen från fabriken västerut.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Översikt över Alstermo bruksområde, okänt årtal. 1.
Järnsmedjan, 2. Handpappersbruket, 3. Färgeriet, 4. Tegelbruket, 5. Gamla
(nedre) dammen, 6. Nuv. damm, 7. Tub, 8. Disponentvilla, 9. Kontorsvilla, 10.
Pappfabrik, 11. Reseffektfabrik. Källa: Englén 1945, s. 28

Historisk karta 2. Karta över övre dammen 1902. Utvalda nummer: 1.
Disponentbostad, 9. Arbetarbostad, 10. Kolbod, 11. Smedja, 12. Magasin, 13.
Fabriksbyggnad, 14. Sliperibyggnad, 15. Brygghus, 16. Arbetarbostad, 17.
Vedbod. Källa: Brandförsäkringsverket, Alstermo bruk, Värderingsinstrument
1902 [2018-05-03]
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Historisk karta 3. Karta över övre dammen 1918. Fabriken, sliperiet, kolboden,
smedjan och magasinet nedanför dammen är borta. Källa:
Brandförsäkringsverket, Alstermo bruk, Värderingsinstrument 1918 [2018-05-03]

Historisk karta 4. Översikt av fabriksområdet 1950. Kartan är en sammansättning av
följande två kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950,
Kronoberg, Bubbetorp, J133-5f3h52 och Rikets allmänna kartverks arkiv,
Ekonomiska kartan 1950, Kronoberg, Alstermo, J133-5f3i52
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Historisk bild 1. Arbetsstyrkan vid Alstermo bruk 1895. Källa: Englén 1945, s. 65

Historisk bild 2. Alstermo bruk omkring sekelskiftet 1900. Teckning. Källa: Englén 1945, s.
44
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Historisk bild 3. Alstermo bruk innan branden 1935. Källa: Englén 1945, s. 78

Historisk bild 4. Alstermo bruk ca 1945. Källa: Englén 1945, s. 78
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Historisk bild 5. Alstermo bruks symbol och export ca 1945. Källa: Englén 1945, s. 9

Historisk bild 6. Alstermo bruk 1964. Källa: Englén 1984, s. 59
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Historisk bild 7. Alstermo bruk efter att ån dragits om. Källa: Alstermo bruk [2018-05-03]

Historisk bild 8. Interiör av en maskinsal i Alstermo bruk, okänt årtal, uppskattningsvis 1980eller 1990-tal. Källa: Alstermo bruk [2018-05-03]
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10.

Kvarndamm i Alstermo

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75 / Alsterån

Byggår:

Tidigaste belägg för en damm vid
platsen: 1800

Lagskydd:

Lämningar efter kvarnen är
oregistrerade fornlämningar.
Generella hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammvall av betong, stenmurslämning,
mindre fåra, äldre stenfundament vid
dammvallens två intag

Kärnvärden:

Plats för tidigare kvarnverksamhet
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Historik
Historiskt sammanhang: kvarn

På en karta från 1800 (historisk karta 1) finns en damm utmärkt vid platsen och
1802 199 är ett vattenhjul utmärkt på vardera sida ån vid platsen. År 1847 200 syns
en större rektangulär byggnad i riktning nord-syd nedströms dammen på åns
östra sida och en mindre på dess västra sida. Kartan är lite suddig men vid båda
verkar en vattenhjulssymbol finnas.
I Älghultskrönika 2005 i artikeln Gamla bilder berättar finns ett foto från ”den
gamla kvarnen i Hohult” (historisk bild 1). Hohult ligger ca 500 meter uppströms
från platsen, så det är inte säkert att det var vid denna plats som kvarnen i Hohult
låg, men på historisk karta 1 syns ingen damm utmärkt vid Hohult, så det är
möjligt att kvarnen i Hohult låg här. Vid kvarnen bodde bröderna Gustafsson
tillsammans med modern Karolina (1836–1917). Fadern Gustaf Erlandsson
(1831–1897) var sågverksföreståndare och mjölnare. Dottern Josefin emigrerade
1893 till Amerika och bodde i Hopkinton.
År 1950 (historisk karta 2) syns ca tio byggnader invid dammbron med texten
”SÖDERFORS” och ”Kvarn” skrivet. På en odaterad karta som verkar vara
från 1970-talet (historisk karta 3) är alla byggnader närmast dammbron rivna.
Ett Söderfors gjuteri ”å Hohults Södergård” anlades 1881 men det är oklart om
det hade något med denna plats att göra. Där tillverkades bl.a. kokspisar, grytor
och stekpannor. Gjuteriet lades ner 1953. 201

Beskrivning av miljön
I Alstermo strax uppströms om plastindustrin i höjd med Kvarnvägen finns en
överfallsdamm av betong (bild 1–3) med ett tidigare intag på vardera sidan ån
som båda regleras med två spettluckor (bild 4 & 6). Vid intagen syns äldre
stenfundament under och bredvid betongen. Själva betongvallens ytterkanter är
formade så att de svagt leder vattnet in mot åfårans mitt (bild 5). Det ligger en
viss arkitektonisk omsorgsfullhet i dessa utformningar. Nedströms det västra
intaget är ett antal större stenar samlade i strandkanten varav några är tuktade.
Dessa kan utgöra byggnadsrester efter tidigare verksamhet. Över dammen går
en gångbro av trä på i-balkar av järn, monterad på betongstolpar. På västra
stranden lite uppströms från dammbron finns en röd och blå träbyggnad med
tegeltak som verkar vara ett nyare båthus (synlig i vänsterkant på bild 1 & 7). På
östra stranden nära dammbron ligger en kvarnsten på en betongsockel (bild 7).
Söder om dammbron på en liten udde på östra sidan ån står en stenmursrest
(bild 8–10), 6 meter lång, 2 meter bred och upp till 1,3 meter hög. Den består av
större och mindre stenblock och borrhål syns i stenarna. Söder om muren är en
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Storskifte 1802, Kronoberg, 07-älg-78
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1847, Kronoberg, 07-älg-80
201 Blomén 1955, s. 69
199
200
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liten fåra (synlig på bild 10), 1 meter bred och 5 meter lång. Inga övriga grunder
observerades vid inventeringstillfället.
I dagsläget är det inte någon fornlämning registrerad invid kvarndammen vid
Alstermo. Dock lever lämningarna efter kvarnen upp till alla kriterier för
fornlämning och är således en oregistrerad sådan. Ingrepp på eller invid platsen
för den tidigare kvarnen kräver således tillstånd enligt Kulturmiljölagen.

Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar

Det som finns kvar på platsen efter den tidigare kvarnverksamheten (förutom
dammen) är stenmurslämningen och den mindre fåran på udden och eventuellt
stensamlingen nedströms det västra intaget. Dessa raserade och svårtydda
lämningar värderas till ett visst kulturhistoriskt värde. De är dock fornlämning och
tillstånd enligt Kulturmiljölagen krävs för eventuella ingrepp.
Dammen och vattenvägarna

Överfallsdammen av betong ger historisk upplysning om tidigare verksamhet
vid platsen och har vissa estetiska kvaliteter som innebär miljöskapande värden
genom sättet vattnet strömmar på, bl.a. vid dess ytterkanter. Dammvallen
tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde. Stenfundamenten i anslutning till båda
intagen tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde eftersom de utgör lämningar efter
den äldre kvarnverksamheten.
Helhetsmiljön

Kulturmiljön är mestadels raserad och den historiska läsbarheten svårtydd.
Helhetsmiljön tillskrivs därför ett visst kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Stenmurslämningen och den mindre fåran på udden är känsliga element i miljön
som minner om den äldre kvarnverksamheten vid platsen. De äldre
stenfundamenten i dammen är hopblandade med betongen och därigenom är
dammens gamla utformning omöjlig att bevara. Därför bedöms dammen som
tålig för ingrepp. Stensamlingen nedströms om det västra intaget är så pass
splittrat och svårtolkat att det är tåligt för ingrepp.
Observera att då platsen har endast har ett visst kulturhistoriskt värde, kan andra
intressen än kulturmiljö komma att viktas högre om det skulle bli aktuellt med
åtgärder på platsen.
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Bilder av miljön

Bild 1. Överfallsdammen nedströms ifrån, mot norr.

Bild 2. Överfallsdammen med dess gångbro, uppströms ifrån, från västra stranden.
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Bild 3. Överfallsdammen nedströms ifrån, från östra stranden.

Bild 4. Det västra intaget, nedströms ifrån. Äldre stenfundament synliga.
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Bild 5. Dammvallens utformning i dess västra ände. Från syd.

Bild 6. Det östra intaget, nedströms ifrån. Äldre stenfundament synliga.
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Bild 7. Kvarnsten på betongsockel nära dammbron på östra stranden, mot nordväst.

Bild 8. Ån nedströms från dammbron. På udden som sticker ut i ån i bildens övre,
vänstra fjärdedel finns lämningar efter tidigare verksamhet i form av en stenmur och en
mindre fåra.
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Bild 9. Närbild av stenmurslämningen på udden, från dammbron.

Bild 10. Stenmurslämningen och den mindre fåran sett från västra stranden.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. År 1800 är en dammvall utmärkt vid platsen. Lantmäteristyrelsens arkiv,
Storskifte på utmark/utägor 1800, Kronobergs län, Älghults socken, Hohult nr 1–2, F9327:2

Historisk karta 2. År 1950 syns ett tiotal byggnader vid dammbron. Rikets allmänna kartverks
arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Kronoberg, Alstermo, J133-5f3i52
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Historisk karta 3. På denna odaterade karta som verkar vara från 1970-talet är alla byggnader
närmast dammbron rivna. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan -, Kronoberg,
Alstermo J133-5f3i83

Historisk bild 1. Bild tagen vid ”den gamla kvarnen i Hohult”. Josefin (f. Gustafsson) med
maken Charles Swanson och fosterdotter. Tidigt 1900-tal. Källa: Gamla bilder berättar.
Älghultskrönika 2005, s. 165
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11.

Rydefors kraftstation

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75 / Alsterån

Byggår:

Damm och kraftstation från 1938

Lagskydd:

Lämningar under vatten väster om
kraftstationen är sannolikt
oregistrerade fornlämningar.
Generella hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kraftstation med beståndsdelar,
dammvall, ”stengolvet” i tre plan
nedströms dammvallen, spettluckor,
kanal, kantmurar m.m.

Kärnvärden:

Tidsenlig representation för en
kraftstation från 1930-talets andra
hälft. Del av ett större sammanhang
med Rydefors glasbruk m.m.
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Historik
Historiskt sammanhang: kvarn, handpappersbruk, kraftstation

Efter att pappersmästare Peter Rydén anlänt till Alstermo bruk från Mönsterås
under 1800-talets första år och utvecklat dess verksamhet (se avsnittet om
Alstermo bruk) fortsatte han 1811 till Bockaskruf, nuvarande Rydefors, där ett
handpappersbruk anlades 1815 202 ungefär vid läget för dagens kraftstation 203.
År 1802 fanns en kvarn och en såg 400 meter väster om kraftstationen, nu strax
uppströms om nuvarande väg 946 där den passerar över Alsterån. Stenruiner
finns kvar efter dessa på både nord- och sydsidan ån och det finns även
lämningar efter dammvallen. På den norra ruinen syns hål i murverket efter tre
vattenhjulsaxlar på rad mot ån. På historisk karta 1 från 1802 kan urskiljas en
vattenhjulssymbol på vardera sidan ån. Enligt FMIS låg kvarnen på norra sidan
ån och sågen på södra sidan ån.
Där sedermera ett glasbruk (registrerad som Älghult 112) kom att ligga, 200-250
meter väster om kraftstationen finns på en karta från 1802 (historisk karta 1) en
dammvall och ett vattenhjul på platsen 204. På en karta från 1803 205 står på platsen
skrivet ”Såg” och ”Tullqvarn” och då är också en dammvall utritad. Enligt
Englén uppfördes Rydefors glasbruk 1863 206. FMIS skiljer alltså mellan
Bockaskruvs glasbruk och Rydefors glasbruk, medan Englén verkar klumpa ihop
dem. Denna lämning är registrerad som fornlämning i FMIS (se kartbilaga 2).
Enligt de rektifierade kartorna har möjligen kvarnen och sågen som funnits före
den legat något öster om den registrerade positionen för Älghult 112.
Ungefär vid platsen där nuvarande Kvarnagården ligger är på historisk karta 1
från 1802 utritad en schablonbyggnad med texten ”Quarna gården”.
Rydefors pappersbruk låg som nämnt på platsen för dagens kraftverk.
Pappersbruket anlades 1815 och lades ner på 1870-talet. Peter Rydén var dess
förste pappersmästare och 1840 ägdes bruket av Jonas Welander. Under hans
tid tillverkades regal, skrivpapper, koncept, kardus och makulatur vid bruket.
Rydén slutade sina dagar som många andra pappersmakare på den tiden utfattig
på en backstuga. 207 På historisk karta 3 från 1829 står vid platsen skrivet ”Rydfors
pappersbruk” med en vattenhjulssymbol.
På kartor mellan 1802 och 1913 syns ingen större damm vid nuvarande Rydefors
kraftstation. Mindre fördämningar har säkerligen funnits vid den tidigare
kvarnen och det efterföljande handpappersbruket, men en större damm är synlig
Englén 1945, s. 27, 29 & 35
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1829, 07-ÄLG-11
204 FMIS, RAÄ-nr Älghult 112:1
205 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1829, 07-ÄLG-11
206 Englén 1945, s. 37
207 Englén 1945, s. 35–37
202
203

249

först på en karta från 1950 (historisk karta 4). Dagens damm har mer eller mindre
exakt samma dragning som 1950.
För att få elkraft till Rydefors Glasbruk med tillhörande bostäder planerade
Gustav Meijer (Staffan Meijers farfar) i början av 1930-talet en kraftstation vid
platsen. En större damm behövdes för att få tillräcklig fallhöjd. Sommaren 1938
var damm, kraftstation med turbin och generator samt hög- och
lågspänningsledningar redo att tas i bruk. År 1960 erhölls tillstånd att höja
dammens vattennivå med 30 cm vilket höjde turbinens verkningsgrad. Efter att
Rydefors Glasbruk stängde ner 1970–1971 sjönk elproduktionen till ca 30 %
kapacitet fram till 1987, då AB Uppvidinge Elverk köpte hög- och
lågspänningsledningarna. Utrustning installerades då som möjliggjorde leverans
till det allmänna elnätet och kapaciteten höjdes till 100 % igen. År 1994
renoverades löphjul och turbin. År 2007 lyftes generatorn ut och renoverades av
Bevi AB i Blomstermåla. Hösten 2012 installerades ett nytt ställverk (tillverkat
av Bevi AB) och hösten 2013 installerades en automatisk utskovslucka för
nivåreglering av dammen. Samma höst genomfördes en omfattande reparation
av betongdammens norra del som pga. frostsprängningar och läckage riskerade
haveri. 208
Fallhöjden vid platsen är 4,85 meter och normalårsproduktionen är 550 000
kWh. Kraftstationens generator är tillverkad av Elektromekano Hälsingborg och
turbinen är av typ fullkaplan och är tillverkad av Nohab Trollhättan, liksom
turbingeneratorn. 209

Beskrivning av miljön
Dammen (bild 1) vid platsen är ca 300 meter lång (väst-öst) och ca 200 meter
bred (nord-syd). Kraftstationen och dammvallen (bild 2 & 7) är belägna i
dammens östra del. Lämningar efter äldre verksamheter finns kvar under vatten
strax väster om dammvallen. Dessa lämningar utgörs av pålning: trästolpar eller
plank nedslagna i botten som förmodligen utgjort någon typ av fördämning,
samt stengrunder. 210 Dessa lämningar lever sannolikt upp till kriterierna för
fornlämning och tillstånd enligt Kulturmiljölagen behövs för ingrepp här.
Lämningarna är i dagsläget oregistrerade. Ån fortsätter nedströms kraftstationen
i riktning ostnordost i form av en mer eller mindre rak kanal (bild 5 & 6) i ca 250
meter innan den återigen tar mer naturliga former. Öster om kraftstationen och
söder om kanalen ligger den gård som åtminstone sedan 1802 är benämnd
Kvarnagården (syns på bild 3). Vid gården går en enkel gångbro över kanalen
(syns på bild 3). Gården består av en större huvudbyggnad och ett antal
ekonomibyggnader. Huvudbyggnaden är rest i timmer klädd med panel och det
närmsta uthuset har en bottenvåning av större stenblock med mycket fogbruk
Uppgift från ägare Staffan Meijer
Ibid
210 Ibid
208
209
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emellan. Båda är förmodligen från 1800-talet. Från väg 946 leder en grusväg till
platsen på södersidan av dammen.
Dammvallen är av betong och har fem tjocka strävpelare på nedströmssidan
med fyra öppningar emellan (bild 7). En femte öppning leder in vatten till
kraftstationen vid dammvallens södra ände. Intaget till turbinen regleras av tre
spettluckor (bild 8). Den första öppningen i dammvallen (norr om
kraftstationen) är igensatt och dess gångbro av timmer svämmade över en aning
vid inventeringstillfället (bild 9). Den andra öppningen norrut regleras av en
spettlucka samt av en automatisk utskovslucka (bild 10). Norr om den
automatiserade luckan finns en liten elstation klädd med röd locklistpanel, vita
knutar och sadeltak klätt med plåt. Den tredje öppningen norrut regleras av fyra
spettluckor (bild 11). Den fjärde öppningen, som är bredare än de andra, regleras
av sex träluckor för hand med hjälp av kedjor (bild 12 & 13). Norr om denna
öppning är den förnyade delen av betongdammens norra del (bild 13 & 14).
Nedanför de fyra öppningarna är större stenblock utlagda på åns botten med
flata uppsidor (bild 15) på ett liknande sätt som nedströms dammvallens mest
västra del i Alsterfors (se avsnittet om Alsterfors). Detta ”stengolv” är utlagt i
tre nivåer, vilka skiljs åt av rektangulära tuktade stenblock lagda på tvären mot
vattnets strömriktning (bild 16). Den tredje och sista nivån är till viss del
förstörd, särskilt i dess södra del. Stenblock verkar där ha lossnat, förts
nedströms en bit och lagt sig i en hög, synlig på bild 17. Vattendragskanten norr
om stengolvet utgörs av en kallmurad mur ca 2 meter hög, synlig på bild 9.
Norr om kraftstationen med fortsättning nedanför densamma finns lämningar i
form av mindre järnbalkar efter en ålyngelledare (bild 18–20). Endast stöden
finns kvar. Den försvann i början av 1960-talet 211. Nedanför kraftstationen följer
en kanal på ca 30–40 meter, åtskild från åfåran genom en vattendelande stenmur.
Denna stenmur är betongskodd på norrsidan. På sydsidan består stenmuren
närmast kraftstationen av ett betongfundament undertill med tuktade stenblock
ovanpå (bild 19). Därefter följer nedströms ett parti som består av en blandning
mellan tuktade stenblock och större och mindre otuktade stenblock, utan
betongfundament undertill (bild 20). Dessa två avsnitt utgör ca tio meter närmast
kraftstationen. Därefter följer ett kallmurat avsnitt om ca 20–30 meter som
utgörs av större och mindre otuktade stenar (bild 21). Den södra kanalkanten
(syns på bild 3) närmast kraftstationen är betongskodd i ca tio meter och därefter
följer ett kallmurat avsnitt om ca 20–30 meter likt den norra kanalkanten. Dessa
kanalkanter kan tillhöra en tidsperiod äldre än kraftstationen och nuvarande
damm.
Kraftstationsbyggnaden (bild 2, 22 & 23) från ca 1938 är både exteriört och
interiört bevarad näst intill i originalskick. Stilen är funktionalism och detta måste
anses vara en relativt tidig representation av arkitekturstilen i Sverige då det
211

Ibid
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allmänt anses att funktionalismen introducerades i Sverige vid
Stockholmsutställningen 1930. Byggnaden är svagt rektangulär i riktning nordsyd med ett enkelt, minimalistiskt utförande. Sadeltaket är svagt sluttande och
beklätt med omålad förzinkad bandplåt, förmodligen original med undantag av
en ny del från 2007 som tillkom med anledning av att generatorn behövde lyftas
ut för reparation. Avrinningsrännor i plåt från samma tidsperiod som taket finns
på respektive långsida. Den gråa originalputsen (spritputs) sitter efter ca 80 år
oskadad kvar i sin helhet vilket tyder på en exceptionell kvalitet vad gäller både
material och arbetsutförande. Fyra stora spröjsade och rödmålade fönster på
vardera västra och östra sidan samt ett stort åt norr står för ljusinsläppet. På
södra sidan är en dubbeldörr (bild 24) som stilmässigt faller tillbaks på äldre
byggnadsstilar med liggande rödmålad panel och smidda, svartmålade
dörrbeslag. Handtag och lås är original. Dörrarna är i bra skick förutom någon
bräda som är skadad. Materialet i fönster (bild 25), dubbeldörrar och dörrtröskel
är ek.
Kraftstationens interiör (bild 26) utgörs av ett enda rum och består av
betonggolv, ljusgult målade betongväggar och stora gråa takplattor (original). Ett
hål är urtaget i taket ovanför turbinen (syns på bild 26). Fönstrens insidor är
omålade. En ny elcentral är installerad men den gamla finns kvar. Det gamla
ställverket (bild 27) är direkt t.h. innanför entrén. Det har mätt spänning, effekt
och har skött elektrisk reglering och fördelning ut på nät etc. Direkt t.v. innanför
entrén är transformatorn som är original och i drift. Den omvandlar 230 V till
10 000 V. Turbin och generator (bild 28) är original liksom turbinregulatorn (bild
29) i rummets mitt. Fler äldre inslag i interiören är ett handfat med självtryck
från dammen (bild 30, installerat av Staffan Meijer på 1970-talet men som är från
början av 1900-talet), en arbetsbänk (bild 31, troligtvis original), arbetsverktyg
och ett skåp (ej original, installerat något senare).

Kulturhistorisk värdering
Kraftstationsbyggnaden med beståndsdelar

Kraftstationsbyggnaden från ca 1938 är överlag i välbevarat skick både exteriört
som interiört med vissa förändringar som hålet i taket från 2007 då generatorn
lyftes ur för reparation och en ny elcentral. Putsen är i nästintill perfekt skick,
ekfönstren likaså (även om de utvändigt behöver målas) och dörren är i gott
skick även om den också behöver lite underhåll. Turbin, generator och
turbinregulator är original, det äldre ställverket finns kvar och transformatorn är
original och i drift. Kraftstationsbyggnaden står således som en tidsenlig
representation för hur en kraftverksbyggnad kunde se ut under 1930-talets andra
hälft och tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Dammvallen är, förutom dess mest norra del som är ny, uppförd samtidigt som
kraftstationen och är således en representation för hur en dammvall kunde se ut
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under 1930-talets andra hälft. Det är en intressant kombination av dammvall helt
i betong men med ett golv av sten nedanför – en kombination av gammalt och
nytt under en övergångsfas mellan det gamla och det nya. Stengolvet är som en
rest av det gamla som lever kvar i denna tidiga fas av modernismen, liksom
kraftstationens dubbeldörr med ett äldre stiluttryck också är det. Eftersom
kraftstationsbyggnaden är så pass välbevarad och har tillskrivits ett högt
kulturhistoriskt värde blir dess förlängda funktionsdelar såsom dammvall,
”stengolvet” i tre plan nedströms dammvallen, spettluckor, kantmurar och kanal
också kulturhistoriskt relevanta i sammanhanget. Vissa delar av kanalens
kallmurade kantmurar kan för övrigt vara från en tidigare period i platsens
vattenkraftshistoria. Vissa luckor i dammvallen har bytts ut och en elstation med
automatisk utskovslucka har tillkommit. Dammvallen av betong har dock inga
högre arkitektoniska kvaliteter, men den hör ihop med kraftstationen, inte minst
med betongtrappan på kraftstationens västra sida och avsatsen ovanför
turbinsumpen som går ihop med dammvallen. Dammvallen tillsammans med
stengolvet, kanalen och kantmurar värderas till ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön

Helhetsmiljön är välbevarad och tydligt läsbar. Den ger en god historisk
förståelse för platsens bruk och historiska sammanhang, åtminstone från 1930talet. Spår efter tidigare verksamheter finns kvar under vatten väster om dammen
och eventuellt kan en bit av den kallmurade kanalen tillhöra en äldre
verksamhetsperiod. Detta vidgar platsens historiska sammanhang och knyter an
till tidigare vattenkraftshistorik med kontinuitetsvärden. Kärnvärdet idag är dock
den välbevarade kraftstationen från ca 1938 som också tillhör ett större
sammanhang med Rydefors glasbruk som kraftstationen i börjar producerade el
till. Helhetsmiljön värderas av dessa anledningar till ett högt kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Kraftstationsbyggnaden är känslig för ingrepp såtillvida att den har så mycket
originalmaterial bevarat. En okänslig åtgärd kunde förändra dess uttryck
påtagligt och därigenom minska dess kulturhistoriska värde. Känsliga delar av
vattenvägarna är de delar som är kallmurade eller stensatta. Det finns ingen del
av dammvallen av betong som kan pekas ut som direkt tålig för ingrepp.

253

Bilder av miljön

Bild 1. Panoramabild över dammens vattenreservoar norröver med kraftstationen t.h. i

Bild 2. Kraftstationen mot nordöst med dammen t.v. och kanalen i bakgrunden t.h.
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Bild 3. Åns fortsättning nedströms om kraftstationen med Kvarnagården t.h. En gångbro
över kanalen syns längre bort. Bilden tagen ungefärligt mot öst från dammvallen.
Kraftverket skymtar närmast t.h. i bild.

Bild 4. Kraftstationen, dammvallen och kraftstationens utloppskanal, mot väst.
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Bild 5. Kraftstationen och dammvallen sedda från gångbron över kanalen.

Bild 6. Kanalens fortsättning nedströms om gångbron, från gångbron mot nordost.
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Bild 7. Dammvallens nedströmssida och kraftstationens norra fasad, mot syd. Den har
fem tjocka strävpelare av betong (alla synliga på bilden) med fyra öppningar emellan.
Genom två av öppningarna forsar det vid fototillfället vatten.

Bild 8. De tre spettluckor som
reglerar intaget till turbinen.
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Bild 9. Gångbron över dammvallen, mot norr. Bilden tagen från kraftstationens intag.
Bild 10. Spettlucka och
automatisk utskovslucka vid
elstation.
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Bild 11. Fyra spettluckor vid en av dammvallens öppningar.

Bild 12. Dammvallens största öppning regleras av träluckor för hand med hjälp av kedjor
och järnhandtag.
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Bild 13. Reglagen till dammvallens tre mest norra öppningar, mot nordost.
Betongdammens förnyade norra del syns mellan där reglagen slutar och den stora stenen
längre bort t.v.

Bild 14. Närmast i bild är nedsidan av den förnyade delen av betongdammens norra del,
med dammens vattenreservoar i bakgrunden, mot sydsydväst.
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Bild 15. Nedströms om de fyra öppningarna är utlagt ett ”stengolv” av större stenblock
med flata uppsidor.

Bild 16. Detta ”stengolv” är utlagt i tre nivåer, vilka är åtskilda av rektangulärt utformade
stenblock lagda tvärs emot vattnets strömriktning.
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Bild 17. Kraftstationen, dammen och ”stengolvet” nedström ifrån från norra sidan av
ån. T.v. i bild ligger en stenhög i åfåran som verkar utgöras av sten som lossnat från
stengolvets södra del.

Bild 18. Rester efter en
ålyngelledare i form av
mindre järnbalkar norr om
kraftstationen, mot öst.
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Bild 19. Den norra kanalkanten närmast kraftstationen, mot nordväst. Rester efter
ålyngelledaren syns.

Bild 20. Ett avsnitt av den norra kanalkanten, ungefärligt mot norr. Det stora
stenblocket i vänsterkant kan identifieras från bild 19. Rester efter ålyngelledaren syns.
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Bild 21. Den nedre, kallmurade delen av den norra kanalkanten, mot ostnordost. Den
från muren utstickande järnbalken kan identifieras från bild 20.

Bild 22. Kraftstationen mot syd.
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Bild 23. Kraftstationens södra och östra fasad, mot nordväst.
Bild 24. Kraftstationens rödmålade
dubbeldörrar med liggande ekpanel
och svartmålade järnbeslag. Insidan
av dörren är också i ek.
Dörrhandtag och lås är original.
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Bild 25. Närbild av ett av
fönstrens insida. Här syns att
materialet är ek.

Bild 26. Interiör av
kraftstationen, mot norr.
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Bild 27. Det gamla ställverket (grönt) med en ny elcentral (grå) bredvid skymtandes t.h. i
bild.
Bild 28. Innanför det orangea skalet
är generatorn.
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Bild 29. Turbinregulatorn i rummets mitt är original och tillverkad av Nohab Trollhättan.
Bild 30. Ett handfat
installerat på 1970-talet
men som är från 1900talets början.
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Bild 31. En äldre arbetsbänk.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. År 1802 är en vattenhjulssymbol utmärkt på vardera sidan ån i den
vänstra röda rutan. I den högra rutan är en dammvall och en vattenhjulssymbol utmärkta,
och till höger om denna ruta står skrivet ”[Svårläslig bokstav]uarna gården” invid en
schablonsymbol av en byggnad. Lantmäteristyrelsens arkiv, Storskifte på utmark/utägor
1802, Kronoberg, Älghults socken, Bockaskruv nr 1–4, F93-7:1

Historisk karta 2. År 1810. Vid kvarn- och sågplatsen från föregående karta står skrivet
”Bockåfkruf Skattegårds qvarn” och vid nuvarande Kvarnagården står skrivet
”Qvarngårds Qvarn”. Lantmäteristyrelsens arkiv, Storskifte på inägor 1810, Kronoberg,
Älghults socken, Bockaskruv nr 1–4, F93-7:3
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Historisk karta 3. År 1829. Istället för ”Qvarngårds Qvarn” står nu vid platsen skrivet
”Rydforsf pappersbruk” med en vattenhjulssymbol. Lantmäterimyndigheternas arkiv,
Laga skifte 1829, Kronoberg, Uppvidinge, 07-älg-11

Historisk karta 4. År 1950 syns en större damm vid platsen, som har mer eller mindre
exakt samma storlek som idag. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950,
Kronoberg, Alstermo, J133-5f3i52
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Kartbilaga

Kartbilaga 1. Översikt av området kring Rydefors kraftstation.
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Kartbilaga 2. Översikt av områdets FMIS-registreringar. De tre ᚱ:en nära varandra
(RAÄ-nr Älghult 111:1, 111:2 & 111:3) är registrerade som övrig kulturhistorisk lämning. De
blåmarkerade områdena är registrerade fornlämningar. Källa: Utdrag ur FMIS
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12.

Fagraström

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75 / Alsterån

Byggår:

Nuvarande damm och kraftverk med
kanal från 1934–1936. Lämningar
efter garveri och kvarn med belägg
från 1807.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammvall, kraftverk med kanal,
lämningar efter kvarn- och
garveriverksamhet

Kärnvärden:

Tidig småskalig kraftstation med
damm och kanal från 1930-talets mitt.
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Historik
Historiskt sammanhang: garveri med stampverk, kvarn, smedja och
kraftverk

På en karta från 1807 (historisk karta 1) är två vattenkraftsverksamheter utmärkta
vid platsen: [oläsligt]kvarn” och ”Fagra-skogskvarn”.
Det har legat ett garveri med stampverk vid platsen, men det är oklart när det
kom till. Dess förste kände ägare men troligen ej dess grundare var Peter
Söderkvist, född 1819 i Madesjö och inflyttad till Fagraström från Kråksmåla
1850 och som drev garveriet 1854–1881. Därefter ägdes det av P. A. Jönsson,
också inflyttad från Kråksmåla, fram till 1895, sedan av O. V. Dandarnell och
sist av hans änka. Paret Dandarnell ska ha varit väldigt rika men slutade som
fattiga. Med dem upphörde garveriverksamheten. Bostadshuset var den byggnad
som stod kvar längst men slutligen köptes dess timmer och blev en villa i
Kronofors. 212 Angående garveriets läge och verksamhet skriver Elgström:
…jag minns att det låg, när man tagit av från kyrkvägen och utför de långa
backarna kommit ned till ån, på vänster hand ej långt från kvarnen. Till
höger stod på en kulle en lustig tvåvåningsbyggning med små fönster. Från
kvarndammen var grävd en mindre kanal. Med kanalens rinnande vatten
drevs stampverket, i vilket ekbarken, garvmaterialet, krossades. Vatten
från kanalen behövdes också för uppmjukande av hudarna och skinnen,
innan dessa kunde rengöras från hår, och innan allt fett, bindväv o.s.v. på
köttsidan kunde avlägsnas med ”skavjärnet”. Runt omkring voro några
stora träkar nedsänkta i jorden, så att övre kanten var jäms med marken.
Och i dessa skedde efter allt förarbete den egentliga garvningen. Lager av
hudar och skinn samt bark nedlades varvtals i ett kar, och allt skulle efter
nedläggningen förbli orört i 6–8 veckor. Därefter skulle det nedlagda tas
upp och läggas med ny bark i ett annat kar, och detta ombyte måste
upprepas med långa mellantider mer än en gång, så att det kunde ta ett,
t.o.m. två år, innan garvningen var fullt färdig. Man förstår, att det var ett
tungt och tålamodsprövande arbete och ej så behagligt. Redan på långt håll
kändes lukten av garvningsprocessen. 213

Kvarnen som legat vid platsen ägdes 1870–1880 av Jonas Velander. Kvarnen
kallades vid den tiden ”Faskokvarna”. Det är oklart när kvarnen uppfördes. Åren
1880–1893 ägdes kvarnen av sönerna Teodor och Rickard Velander och 1894–
1898 av grosshandlaren C. Berglund i Munka-Ljungby tillsammans med W. J.
Armstrong och J. G. Addison i Sunderland, England. Därefter ägdes kvarnen i
drygt två decennier av bolaget Svenska Fönsterglasbruken, som även ägde
Frösekekvarnen. Efter detta upphörde kvarndriften och kvarnen förföll och revs
slutligen. De sista mjölnarna var E. A. Karlsson, anställd 1879 till sin död 1914,
212
213

Elgström 1948, s. 88–89
Elgström 1948, s. 89
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och dennes son K. A. Erlandsson. Båda var även smeder. ”Karl August vid
strömmen” som Erlandsson kallades hade utbildats vid Alnarps hovbeslagskola
och sålde smidesverk på marknader. Han levde ensam i sin stuga tills han 1947
dog i sitt åttionde år. 214
Även om vi vet att det fanns både garveri och kvarn vid platsen vid 1870-talets
mitt går dessa verksamheter inte att spåra vid en läsning av generalstabskartan
från 1874 (historisk karta 2). Möjligen är två eller flera byggnader utmärkta vid
platsen men kartan är för odetaljerad för att det ska kunna urskiljas tydligt.
C. J. Gustavsson & Co lät uppföra kraftverket 1934–1936 för en total kostnad
på 135 000 kr. Byggmästare var Aug. Lindell från Hovmantorp. Producerad
energimängd på 1940-talet var 150 hk vilken nyttjades till belysning åt nästan
hela Hohultslätts municipalsamhälle samt byarna Ryd, Botillaboda och Suletorp.
Tidigare levererades även el till Rydefors innan de fick sitt eget kraftverk. Den 1
januari 1948 köpte Älghults kommun kraftverket för 190 000 kr. 215 På en karta
från 1950 (historisk karta 3) är kraftverksbyggnaden med kanal utmärkta, dock
med texten ”Fagraskogs kvarn” vilket inte stämmer då kvarnens verksamhet
upphörde ungefär på 1910-talet. Övriga ägare har varit Uppvidinge kommun
(Älghult uppgick i Uppvidinge kommun 1971 216), Sydkraft och Göran Widing.
På en karta från 1982 (historisk karta 4) står fortfarande skrivet ”Fagraskogs
kvarn” vid platsen och kartan saknar kraftverkskanalen. Nuvarande ägarna köpte
kraftverket 2000, som då var i ett ganska risigt tillstånd 217.
Ca 2003–2004 svämmade dammen över och vatten rann rakt in i kraftverket.
Vid kraftverkets ingång, som är nedsänkt under marknivå med en betongtrappa
som leder ner dit, låg efteråt en meter sand och trädörren var skadad. Med
anledning av detta förnyades och lyftes en aning den del av taket som ligger i
anslutning till betongsumpen på kraftverkets västra sida. Entrédörren byttes ut
till en järndörr med ordentlig regel, även pga. tidigare besvär med inbrott. En hel
del elektronik har avlägsnats och bytts ut i kraftverket.

Beskrivning av miljön
Från länsväg 949 går en grusväg ner i sydvästlig riktning mot och slutar vid
Fagraström. Den verkar följa ungefär samma dragning som 1807 (se historisk
karta 1). I enlighet med Elgströms förklaring av garveriets läge (se ovan) påträffas
på vänster sida av grusvägen en stengrund (bild 1) ca 10 meter x 6 meter, ca 0,5
meter hög med två skift synliga, invid en igensatt kanal ca 1,2–1,3 meter bred
som det finns lite vatten i men inte direkt något rinnande vatten. På höger sida
av vägen på en liten höjd finns grunden till ett bostadshus (bild 2) ca 10 meter x
6 meter, ca 0,5 meter hög. Grunden är kallmurad och består av tuktade stenblock
Elgström 1948, s. 88
Elgström 1948, s. 90
216 Wikipedia, Uppvidinge kommun [2018-05-31]
217 Uppgift från ägarna
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0,1–0,4 meter stora med tre skift synliga. Ett spismursröse finns ovanpå.
Kanalen kommer ursprungligen från dammen men är helt igensatt (bild 3) då
den från stengrundens håll kommer fram till gårdsplanen vid stugan nordöst om
dammvallen. Denna kanal sattes förmodligen igen vid dammbygget 1934–1936.
Det finns fler svårtydda stenstrukturer i marken kring de två huslämningarna.
Stugan vid gårdsplanen (bild 4) är en timrad byggnad på murad stengrund. Den
har en tillbyggnad, ett uthus bredvid samt vad som ser ut som ett igenbommat
lusthus men som kan vara en bastu då ett kaminrör verkar sticka upp ur dess tak.
Elgström beskriver det som att kraftverket är uppfört ”där den gamla kvarnen
och bräckliga stendammen voro” 218. Det är svårt att avgöra exakt var den gamla
kvarnen låg. På kartan från 1807 (historisk karta 1) verkar en vattenhjulssymbol
vara utmärkt på södra sidan av vattendraget vid platsen. Det är rimligt att anta
att den nya dammen är uppförd på samma eller ungefär samma plats som innan.
Kraftverket är dock placerat lite vid sidan av, sydost om dammen, en bit ifrån
själva åfåran. Det är rimligt att anta att den kanal som går från kraftverket
nedströms grävdes vid kraftverkets uppförande 1934–1936. ”Stora grävningsoch stenarbeten” 219 företogs då. Tyvärr saknas detaljerade historiska kartor som
kan avgöra saken.
Dammvallen går huvudsakligen i riktning nordväst-sydost och består av flera
delar. Dess mest norra del utgörs av en jordvall (bild 5) som skyddar stugans
gårdsplan. Den går i riktning nordväst-sydost. Därefter följer den del av
dammvallen som är av sten och betong (bild 6) och som är uppförd rakt ovanför
åfåran. Dess mest norra del (bild 7) är helt i betong med två öppningar som
vardera regleras av tre enklare luckor med rep upptill. Den mest norra öppningen
har ett mer eller mindre rakt nedfall medan nästa öppning har ett vinklat nedfall
(bild 8). Vid en närmare anblick syns det att båda öppningarnas vinkling och
styrning av vattnet formmässigt harmonierar med varandra och styr således
vattnet åt norr till den äldre kanal som finns där (syns tydligt på bild 31).
Mitt över åfåran utgörs dammvallen av tre stenkolosser (se bild 6). Dessa
stenkolosser verkar vara uppförda i skalmursteknik. Mot dammens
vattenmagasin skjuter vattendelare fram mellan öppningarna och detta gäller
även övriga partier av dammvallen (bild 9–11). På nedströmssidan är
stenkolosserna något konkavt utformade som strävpelare. Det finns en öppning
söder om varje stenkoloss. Hela detta avsnitt ser ut att vila på en grund av
betong. Som översta del av denna betonggrund är lagt flata stenar nedtill i
öppningarna (bild 12). De två mest norra öppningarna regleras av tre spettluckor
vardera. Regleringen till den mest södra av dessa tre öppningar regleras av en
spettlucka och två automatiserade utskovsluckor med en liten elcentral bredvid
(syns på bild 6).

218
219

Elgström 1948, s. 90
Elgström 1948, s. 90
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Nästa avsnitt i dammvallen utgörs av en skalmur (bild 13) och därpå följer två
intag till kraftverket som vardera regleras av tre spettluckor (bild 14). Intaget till
kraftverket utgörs av en större betongsump (syns på bild 15) som är nästan lika
stor som kraftverket. Den mest södra delen av dammvallen är en vall gjord av
sten och jord (syns på bild 15) som är skyddad med betong åt vattnet till. En
trappa av sten med järnräcke leder ner till kraftverket.
Kraftverket har en rektangulär form i riktning nordnordväst-sydsydöst och är
byggt i en blandning av minimalistisk funktionalism och kvardröjande 1920talsklassicism med spritputsad fasad och släta odekorerade takgesimser och
pilastrar. Sadeltaket var tidigare klätt med tjärpapp men är nu klätt med omålad
korrugerad plåt. Den förnyade takdelen från ca 2003–2004 på västra takfallet
mot intaget är aningen förhöjd och klädd med svart korrugerad plåt. Entrén är
nedsänkt i jorden med en betongtrappa som leder ner dit. Dörren av plåt med
ordentlig regel är från ca 2003–2004. Två utlopp från vardera turbinen leder ut
från kraftverket österut och ovanför varje utlopp är ett större fönster vardera
bestående av sex fönster (bild 16). Tre stycken något stilistiskt utformade
stödpelare av betong flankerar utloppen (bild 17). Fasaden verkar tidigare ha haft
en varmare ljusgul nyans (bild 18) medan det nu har en mer kallgrå nyans. Det
verkar också som att en nyare typ av murbruk än den ursprungliga i efterhand
vid något tillfälle har applicerats på vissa delar av fasaden (se ett exempel på bild
19).
Kraftverkets interiör är betydligt förändrad och det mesta av ursprunglig
utrustning är utbytt (bild 20–21). Det finns två turbiner: en större och en mindre.
Den större är den norra. Kraftverkets utloppskanal (bild 21–22) har stenskodda
kanter och är ca 1,6–1,7 meter djup enligt ägarna. På dess södra sida är uppöst
sten- och jordmassor. Söder om kanalen nära kraftverket ligger en tippvagn som
kunde tippas åt båda sidor. Den har gått på en Decauvillebana och användes vid
grävningen av kanalen. Sydost om dammvallen och söder om kraftverket mot
en bergvägg finns en rest efter en jordkällare (bild 24). På södra sidan av
dammens vattenmagasin finns en grön raststuga stor som ett attefallshus
(skymtar på bild 26). På motsatt sida raststugan, på den norra sidan av dammens
vattenmagasin, har det enligt ägarna tidigare legat en ladugård, oklart när.
Uppströms från raststugan finns tänkbara lämningar efter tidigare
flottningsrensningar i vattendraget (kan anas på bild 27).
Nedströms dammvallen i åfåran (bild 28) finns många spridda stenblock och en
stenmur ca 1,5 meter bred, knappt metern hög och ca tio meter lång i
strömriktningen. Åfårans södra kant utgörs en bit av en kallmurad kantmur, men
närmast dammvallen utgörs kanten av en naturlig klipphäll (bild 29). Vid norra
delen av åfåran nedströms om dammvallen finns en äldre kanal med kallmurade
kantmurar till kanter (bild 30–32). Kanalens bredd är ca 1,5 meter. Kanske har
det varit en kvarnränna. Kanalen går vid sidan av den egentliga åfåran en bit för
att sedan svänga in tillbaka mot åfåran. Här påträffas en mindre och mossbeväxt
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kvarnsten (bild 33) av sandsten med järnband runt dess utkant och med en
järnaxel monterad genom dess mitt med ett remhjul av järn på (bild 30–31 visar
dess placering, bild 32 visar en närbild av den). Avsnittet mellan åfåran och
kanalen utgör en liten ö och här finns en byggnadsgrund 6–7 meter x 5 meter
bestående av tuktade stenar 0,5–1 meter stora.

Kulturhistorisk värdering
Kraftverksbyggnaden med beståndsdelar

Kraftverksbyggnaden
är
en
tidig
representant
för
småskalig
elektricitetsproduktion från vattenkraft och har således ett samhällshistoriskt
värde. Dock har stationen genomgått betydliga förändringar både exteriört som
interiört, men bibehåller dock ett kulturhistoriskt värde dels genom dess
arkitektoniska utformning som en blandstil mellan funktionalism och 1920talsklassicism, dels genom nyss påtalade samhällshistoriska värde.
Kraftverksbyggnaden värderas därför till ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Då dammvallen utgörs av en blandning av äldre skalmursteknik med tuktade
stenblock samt en nyare mer funktionalistiskt utformad betongteknik är den
liksom kraftstationen en blandning där två stilar eller det gamla och det nya möts.
Den är ett sent exempel på att använda stenblock och skalmursteknik till
dammvallsbyggen och den är ett tidigt exempel på att använda betong till
desamma. Denna blandning ger dammvallen en viss unicitet och med stilistiskt
utformade element såsom de konkava stödpelarna nedströms dammen och de
rundade och halvrundade vattendelarna mot vattenmagasinet, samt de två
vinklade nedfallen av betong i dammvallens norra del, värderas dammvallen till
ett högt kulturhistoriskt värde.
Intagen till kraftverket och kraftverkets kanal räknas värderingsmässigt ihop med
kraftverksbyggnaden och värderas till ett kulturhistoriskt värde.
Kantmurar i åfåran, den större murresten i åfåran, byggnadsgrunden och
kvarnstenen på ön mellan den äldre kanalen och åfåran samt själva den äldre,
svängda kanalen med dess kallmurade kantmurar värderas sammantaget till ett
kulturhistoriskt värde eftersom det förmodligen rör sig om lämningar efter den
tidigare kvarnverksamheten. Då kvarnens existens har belägg från 1807 kan
lämningarna utgöra oregistrerade fornlämningar.
Den igensatta kanalen till garveriet, garveribyggnadens grund samt
byggnadsgrunden i dess närhet värderas till ett visst kulturhistoriskt värde eftersom
lämningarna är så otydliga. Själva garveriets verksamhet omtalas som existerande
1854 och kan därför med nuvarande belägg inte räknas som en fornlämning, och
även om det finns en vattenkraftsverksamhet registrerat ungefär vid platsen på
historisk karta 1 från 1807 med texten ”[oläsligt]kvarn” är det inte säkert att det
rör sig om exakt samma plats.
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Flottningslämningarna norr om dammens vattenmagasin har inte undersökts
närmare men de har också ur kulturhistorisk synpunkt ett värde. De räknas dock
inte in i kulturmiljön denna gång.
Helhetsmiljön

Om kraftverket hade bevarats mer ursprungligt både exteriört och interiört vad
gäller takmaterial, fasadmaterial och färgnyans, entrédörr samt elektrisk
utrustning, hade den värderats till ett högt kulturhistoriskt värde och därigenom
hade då också hela miljön värderats till ett högt kulturhistoriskt värde. Men
eftersom kraftverket är så pass förändrat både exteriört och interiört har det
värderats till ett kulturhistoriskt värde, vilket sammantaget ger en värdering av
hela miljön till ett kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Eftersom kraftverket redan har förändrats betydligt är det inte längre särskilt
känsligt för ytterligare förändringar. Alla lämningar efter tidigare verksamheter
nedströms dammvallen är däremot känsliga för ingrepp, liksom själva
dammvallen.
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Bilder av miljön

Bild 1. Stengrund förmodligen efter garveriet med den igensatta kanalen skymtandes
bakom.

Bild 2. Stengrund efter bostadshus på andra sidan vägen från garveriets stengrund. I
bakgrunden en stenmur.
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Bild 3. Garveriets kanal som kommer upp från bildens nedre vänstra hörn är helt igensatt
då den når gårdsplanen längre fram i bild. Några högar med ris ligger över kanalens
nuvarande slut.

Bild 4. Stugan med gårdsplan och tillhörande byggnader. En jordvall är synlig (med snö
på) från vänster i bild. Bilden är tagen ungefärligt mot väst.
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Bild 5. Jordvall norr om dammvallens sten- och betongdel, mot nordväst.

Bild 6. Den del av dammvallen som går rakt över åfåran, nedströms ifrån, ungefärligt mot
väst.
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Bild 7. Den norra delen av dammvallen som är helt i betong med två öppningar,
ungefärligt mot syd.

Bild 8. Närbild av den öppning i betongdelen av dammvallen som har ett vinklat nedfall.
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Bild 9. Exempel på vattendelare mot dammens vattenmagasin mellan öppningarna i
dammvallen.

Bild 10. Exempel på vattendelare mot dammens vattenmagasin mellan öppningarna i
dammvallen.
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Bild 11. Vattendelare av betong mot dammens vattenmagasin mellan de två intagen till
kraftverket.

Bild 12. Stenkolosserna i dammvallens mitt ser ut att vila på betonggrund. I varje öppning
är lagda flata stenar nedtill.
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Bild 13. Dammvallen ungefärligt mot nordväst. Närmast i bild är en skalmursdel.

Bild 14. De två intagen till kraftverket som vardera regleras av tre spettluckor, med
dammens vattenmagasin bakom.
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Bild 15. T.v. närmast i bild är den mest södra delen av dammvallen som består av sten
och jord, med en stentrappa som leder ner till kraftverket. Bakom kraftverket t.h. skymtar
dess utloppskanal.

Bild 16. Kraftverkets södra och östra fasader. De är spritputsade med slätputsade
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Bild 17. Något stilistiskt utformade stödpelare av betong vid utloppet från turbinerna på
kraftverkets östra sida.

Bild 18. Detalj av västra fasaden. Under den nuvarande något kallgråa nyansen anas en
varmare ljusgul nyans.
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Bild 19. Detalj av södra fasaden. Det verkar som att över det ursprungliga mer
grovkorniga murbruket (synligt i vänstra kanten av hörnpilastern) har ett mer finkornigt,
modernare murbruk i efterhand lagts på.

Bild 20. Interiör av kraftverket, mot norr.
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Bild 21. Interiör av kraftverket, mot det nordvästra hörnet. På sten- och betongresterna i
bildens mitt har tidigare stått en generator till den större turbinen.

Bild 22. Vy över kraftverkets utloppskanal från kraftverkets fönster. Här märks hur
mycket jordmassor som grävts upp och lagts vid sidan av.
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Bild 22. Vy över kraftverkets utloppskanal mot nordost.

Bild 23. Tippvagn som använts vid grävningen av kanalen.
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Bild 24. Rest efter en jordkällare invid en bergvägg på södra sidan av ån nära kraftverket.

Bild 25. Dammen med kraftverket i bakgrunden/nedanför. Bilden tagen från södra
stranden ungefärligt mot nordost.

Bild 26. Panoramabild av dammens vattenmagasin, ungefärligt mot sydväst.
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Bild 27. Uppströms från raststugan kan anas lämningar efter flottningsrensningar i
vattendraget. Bilden tagen ungefärligt mot väst.

Bild 28. Åfåran nedströms om dammvallen, bilden tagen från dammvallen mot nordöst.
En rest av en mur är synlig i mitten av åfåran.
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Bild 29. Södra kanten närmast dammvallen nedströms om densamma utgörs av
berggrund, innan den övergår till kallmurad kantmur (synligt i vänsterkant). Bilden tagen
ungefärligt mot sydost.

Bild 30. Den äldre kanalen vid norra delen av åfåran nedströms om dammen. Bilden
tagen från dammvallen. Kanalen svänger in tillbaka mot åfåran längre ner. En kvarnsten
med grön mossa på är synlig efter svängen hitom kanalen.
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Bild 31. Den äldre, stenkantade kanalen vid norra delen av åfåran nedströms om
dammen. Bilden tagen mot dammvallen. Längst bort i bild syns hur betongdelen av
dammvallen styr in vatten mot kanalen. Närmast i bild syns hur kanalen svänger tillbaks
ut i åfåran och en kvarnsten med grön mossa på är synlig t.v. i bild.

Bild 32. Den äldre, stenkantade kanalen efter dess sväng tillbaka ut mot åfåran, bilden
tagen ungefärligt mot nordväst.
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Bild 33. Mossbeväxt kvarnsten med järnaxel och remhjul av järn.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. På denna karta från 1807 finns två vattenkraftsverksamheter utmärkta
vid platsen: ”[oläsligt]kvarn” och ”Fagra-skogskvarn”. Lantmäteristyrelsens arkiv,
Storskifte på utmark/utägor 1807, Kronoberg, Älghult, Fagraskog nr 1–2, F93-16:3

Historisk karta 2. Utifrån denna karta från 1874 är möjligen är två eller flera byggnader
utmärkta vid platsen (röda rutan) men kartan är för odetaljerad för att det ska bli tydligt.
Garveri och kvarn fanns dock vid Fagraström. Rikets allmänna kartverks arkiv,
Generalstabskartan 1874, Kronoberg, Åseda, J243-21-1
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Historisk karta 3. På denna karta från 1950 är kraftverksbyggnad med kanal utmärkta,
dock med texten ”Fagraskogs kvarn” vilket inte stämmer då kvarnens verksamhet
upphörde ungefär på 1910-talet. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan
1950, Kronoberg, Fagraskog, J133-5f3j52

Historisk karta 4. Ännu 1982 står skrivet ”Fagraskogs kvarn” vid platsen för kraftverket.
Kraftverkskanalen är ej utmärkt på denna karta, som baserar sig på flygfoton från ca 1978.
Kartan är i upplaga 2 tryckt i oktober 1982, men saknar datering i arkiveringen. Rikets
allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan -, Kronoberg, Fagraskog, J133-5f3j83
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Kartbilaga
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13. Fröseke övre

Foto: Rose-Marie Elling

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Kvarn på platsen senast 1825, dagens
damm från 1931. Kraftverket från 1931 &
1941. Industribyggnaderna från olika delar
av 1900-talet, främst första halvan

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammvall, fabriksbyggnaderna fram till ca
1950 inklusive utbyggnaden i öster på
plansliperiet, Strömholmen söder om
plansliperiet

Kärnvärden:

Var en gång Sveriges största spegelindustri
i framkant på den tekniska utvecklingen.
Del av bruksmiljö med avgörande
betydelse för ortens utveckling.
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Historik
Historiskt sammanhang: spegelfabrik, möbelsnickeri

Marken som Fröseke övre ligger på har ursprungligen tillhört Fröseke
Kronogård. De äldsta beläggen för en kvarn på platsen är på laga skifteskarta
från 1825 (historisk karta 2). Denna kvarn har legat under dagens plansliperi.
Troligen rör det sig om en mindre skvaltkvarn vilket är vanligt. Strax väster om
dagens damm och strax öster om scoutstugan har ytterligare en kvarn legat enligt
samma karta. Det finns en karta över området från 1792 (historisk karta 1). Då
redovisas inga kvarnar här, det är dock ingen garanti för att det inte funnits någon
husbehovskvarn. Kartan redovisar storskifte över utmarken och en eventuell
kvarn kan ha bedömts vara ointressant att rita in.
Fröseke Kronogård styckades i mindre bitar genom åren. Genom köp den 14
januari 1901 och den 30 mars 1905 köpte glasfabrikanterna Vigot Gustafsson
och Oskar Johansson som grundat företaget Kronoströms spegelfabrik upp
olika gårdar från den ursprungliga Kronogården. 221 De två sålde sedan vidare,
men styckade år 1907 av ett 14,3548 hektar stort område i samband med
försäljning. I samband med avsöndringen säljs detta område till Kronoströms
spegelfabrik. Området sträcker sig ungefär från väster om dagens damm och
bort till landsvägen i öst. Det avsöndrade området delas samtidigt upp i två
fastigheter, en i öst och en i väst. Säljarna förbehåller sig äganderätten till
vattenfall och dammfästen. 222 Det finns sparsmakat med uppgifter om denna
äldsta spegelproduktion, men på avsöndringskartan (historisk karta 3) syns det
att en byggnad ligger under eller strax väster om dagens plansliperi. Det finns
också en dammvall söder om ön Strömholmen och något öster om dagens
dammvall. De båda ägarna hamnade dock i trångmål efter andra mindre lyckade
affärer och en bit in på 1910-talet blev de tvungna att sälja till lantbrukare Arvid
Gustafsson från Ideboås. 223 Denna och andra svårigheter för ortens glasbruk
gjorde att Kronofors i folkmun under 1800-talets slut och 1900-talets början
skämtsamt kallades för Fattigfors. 224
År 1913 bildades ett företag som skulle komma att få stor betydelse för hela
Fröseke – AB Nybro Glassliperi och Spegelfabrik. Företaget grundades av tre
män som alla varit verksamma vid Johansfors glasbruk i Algutsboda socken,
verkmästare Conrad Fagerqvist och bleckslagare m.m. R.A. Folin samt
bruksbokhållaren William Gustafsson Elling. 225 Folin gick istället för pengar in i
företaget med verktyg och bleckslagerimaskiner. Folin dog redan efter ett par år
av tuberkulos och Elling tog över dennes aktier. 226 Ursprungligen hade man velat
Karlsson 2003, s. 46f
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Avsöndring 1907, 07-ÄLG-1433
223 Englén 1948, s. 61f
224 Hägg 1954, s. 10
225 Englund 1960, s. 773
226 Englén 1948, s. 61
221
222
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etablera sig i Orrefors, men fick inte av konkurrensskäl. 227 I lokalerna i Nybro
tillverkades spegelbrickor, rak- och tamburspeglar. 228
År 1918 köpte man in Kronoströms spegelfabrik från Arvid Gustafsson. 229
Fagerqvist som kom från orten blev fabrikschef (något som han även arbetat
som tidigare i Johansfors). 230 De följande åren var rätt tunga för företaget. År
1919 hade man en omsättning på 318 000 kr med en topp 1920 med 442 464 kr.
Sedan gick det raskt nedför i takt med den övriga världsekonomin och 1926 var
man nere i en omsättning på 159 000 kr. 231 År 1927 lade Nybro Glassliperi och
Spegelfabrik ner verksamheten i Nybro men behöll huvudkontoret där.
Verksamheten i Fröseke arrenderades ut till Fagerqvist. Detta pågick under en
treårsperiod fram till 1930. Något år tidigare sålde Fagerqvist sina aktier i
företaget till Elling och köpte ett annat företag i Fröseke, Kullafors
Snickerifabrik för att starta sin egen spegelfabrik (se vidare under nr 15.
Kullafors). Elling som nu var ensam ägare gjorde om företaget till ett
familjebolag och gjorde stora investeringar i företaget. Tyska verkmästare och
fackmän anställdes och nya maskiner och arbetsmetoder infördes. En nyhet i
landet var serveringsbrickor med nickelkant. Frösekefabriken låg i framkant och
andra svenska spegeltillverkare blev tvungna att modernisera och köpa in nya
maskiner för att kunna konkurrera med Nybrofabriken. 232 Från och med 1930
har industribyggnaderna nybyggts och moderniserats i olika etapper. 233 Fabriken
var vid den här tiden Skandinaviens största och modernaste spegelfabrik. 234
Nybrofabriken började 1931 med tillverkning av marmorskrivställ, till en början
i Nybro (bild 10). Det var den första tillverkningen i Sverige, innan hade dessa
artiklar fått importeras. 235 Den kanske viktigaste investeringen gjordes 1933 då
plansliperiet anlades. Med detta kunde man tillverka ofolierat (planslipat)
spegelglas och företaget blev ledande på detta inom Sverige. Året efter köptes
Kronofors Glasbruk med egendomar in. Glasbruket hade lagt ned sin
verksamhet 1928, och genom köpet fick man tillgång till fler bostäder åt
arbetarna, vattenfallet vid Fröseke nedre och därigenom större elproduktion
samt mer jordbruksmark. 236
Efter dammvallen som syns på 1907 års karta, hade man uppfört en ny damm
1919. Denna byggdes om 1931 samtidigt som man även byggde om kraftverket.
Muntlig uppgift Rose-Marie Elling, ägare
Englund 1960, s. 773
229 Englén 1948, s. 61
230 Älghultskrönika 1948, s. 81
231 Englén 1948, s. 62
232 Englén 1948, s. 63
233 Englund 1960, s. 773f
234 Skandinaviens största och modernaste spegelfabrik Tidningsartikel i Barometern, 16 september
1931
235 Englén 1948, s. 64
236 Englund 1960, s. 773f
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Efter ombyggnationen fick vattenfallet en sammanlagd höjd på 7 meter.
Dammen rymde efter detta 200 000 m3 vatten. Tidigare hade man ett mindre
kraftverk på 50 hkr, men 1931 installerades en turbin med aggregat på 150 hkr.
År 1933 installerade man ytterligare en turbin på 200 hkr och en generator från
ASEA på 200 hkr. Båda turbinerna kom från Kristinehamns mekaniska verkstad
(bild 39). Spänningsregulatorerna kom från ASSA. 237 Det finns två vattendomar
för anläggningen, dessa är från 1935 "AD 39/1935 & AD 40/1935". Kraftverket
är idag avstyckat från resten av fabriken och ägs av företaget Widings elektriska
AB som ägs av Göran Widing.
Nybrofabriken hade också en roll i arbetarrörelsens historia. En lång och bitter
strejk över framförallt lönenivån bröt ut 1933 och höll i sig under 15 månader.
Produktionen kunde upprätthållas med icke fackanslutna arbetare och genom
att man tog in folk långväga ifrån. Unga kvinnor från landsbygden kom från bl.a.
Öland och Nybrotrakten under denna tid. 238 I fabrikens sliperi hade också
Gunnar Nilsson som sedermera blev LO-ordförande sitt första arbete mellan
åren från 1936 och en bra bit in på 1950-talet. 239 I tidens anda är det samtidigt
omvittnat hur disponent Elling månade om orten och dess arbetare och bl.a.
vidtog flera insatser för att försköna samhället. Han hade också ett naturintresse
och platser för svalbon ska ha byggts in bland gesimserna på
fabriksbyggnaderna. 240
AB Nybro Glassliperi och Spegelfabrik flyttade över resterande del av sin
verksamhet som kontor och lager till Fröseke 1937. 241 Den nya
kontorsbyggnaden uppfördes 1938 och är ritad av Thure Bergenz, tidigare
länsarkitekt på flera orter och sedermera stadsplanearkitekt i Stockholm. 242
Namnet på företaget ändrades året efter till AB Nybrofabriken. År 1939
införskaffades en blästringsanläggning så att spegelglaset kunde utsmyckas mer.
Man var då först med detta i Sverige. År 1941 fördubblades elproduktionen i
och med att man lät anlägga kraftverket vid Fröseke nedre och bygga om det
befintliga vid Nybrofabriken (se nr 14. Fröseke nedre). Ytterligare några år
senare, 1945, anställdes en gravör från Orrefors och gravörmetoden infördes. 243
Råglaset köptes in från bl.a. England, Belgien och Tyskland. 244 En ytterligare
polermaskin installerades 1947 i plansliperiet vilket stort ökade
237 Skandinaviens största och modernaste spegelfabrik Tidningsartikel Barometern 16 september 1931,
Storindustri i karg småländsk skogsbygd Tidningsartikel i Barometern 23 september 1933 & Kalmar
läns tidnings söndagsbilaga & Urklipp utan datum från 1933.
238 Elling 2018 samt Elling odat.
239 Palmqvist, Klas, Statarsonen som blev LO-chef, artikel i Östra Småland Nyheterna, 8
oktober 2016, http://www.ostrasmaland.se/feature/statarsonen-som-blev-lo-chef/ [2018-0719]
240 Tidningsartiklar från tidigt 1930-tal, utställning på Nybrofabriken
241 Englund 1960, s. 773f
242 Elling 2018 & Elling odat.
243 Englund 1960, s. 773f
244 Blomén 1955, s. 81
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produktionsförmågan. Detta år var omsättningen i företaget 1 900 000 kr. 245
Strejken på 1930-talet tog hårt på hälsan hos William Gustafsson Elling som
avled 1951 och olika familjemedlemmar växlade på platsen som chef under de
kommande åren. 246
Man utökade efterhand brukets verksamheter och fick fler ben att stå på.
Förutom själva spegelfabriken med glassliperi, glasfoliering, spegelmontering,
blästringsavdelning och gravörverkstad hade man möbelfabrik med maskinhall
för träbearbetning, hopsättning, ytbehandling och ramlisttillverkning. Det fanns
också marmorsliperi, sågverk och betongfabrik. År 1959 ägde Nybrofabriken
7,75 hektar mark och hade ett taxeringsvärde på drygt två miljoner, varav
byggnaderna stod för 96 % av värdet. Samma år hade man ca 115 personer
anställda och en årlig omsättning på 3,5 miljoner. 247 År 1960 lät man installera
en fransk folieringsanläggning. Denna var helautomatisk och en av tio liknande
i världen. 248 Spegelglaset blev bättre än tidigare och produktionen ökade från
25 000 m2 spegelyta årligen till 60 000 m2. 249 Nybrofabriken gick dock allt mera
mot möbeltillverkning och bytte sedermera namn till Fröseke Möbel AB (bild 3,
11). På 1960-talet var man ledande på telefonbänkar och på 1970-talet var man
med och utvecklade den blonda skandinaviska furumöbelstilen. 250 På 1970-talet
var omsättningen uppe i ca 50 miljoner kr årligen. 251 Ett tag var också ett
trätekniskt gymnasium förlagt till Nybrofabriken. 252 Av flera anledningar såldes
företaget år 1994 till två tidigare anställda på IKEA som hade planer på att bli
en stor leverantör till detta företag. Planerna gick dock i stöpet och företaget
tvingades lägga ned 1996. Idag ägs fabriksbyggnaderna av företaget
Designfabriken AB som ägs av Rose-Marie Elling, barnbarn till William Elling.
Sedan 1999 har man haft olika konst- och designutställningar i de gamla
fabrikslokalerna. Det har handlat om EU-projekt med syfte att utveckla
landsbygden med fokus på sommarturism och kulturhistoria. 253 I de nyare
fabrikslokalerna pågår fortfarande möbeltillverkning och man tillverkar också
studentbostadsmoduler och andra fristående, små byggnader. 254

Beskrivning av miljön
Området ingår i en större kulturmiljö där allt i förlängningen hänger ihop med
vartannat: arbetarbostäder, disponentvilla, skola, kvarn, såg, kraftverk, parker

Englén 1948, s. 65
Elling odat.
247 Englund 1960, s. 773f
248 Elling 2018
249 Österberg, okänt år
250 Uppgift från Rose-Marie Elling, e-post 5/12 2018
251 Elling 2018
252 Muntlig uppgift Rose-Marie Elling
253 Elling 2018
254 Uppgift från Rose-Marie Elling, e-post 11/12 2018
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etc. Här kommer dock enbart själva fabriksområdet med dammvall och
kraftverk att beskrivas.
Området (se bild 1 samt karta) består av en mängd byggnadskroppar från 1900talet hopbyggda med varandra. Dessa byggnadsdelar är i varierande skick.
Plansliperiet och kraftverket är de byggnader som är i bäst skick idag och som
fortfarande används. Skicket på övriga byggnader är desto mer varierande, en
del är i stort behov av åtgärder för att inte bli förstörda. Utöver plansliperiet står
de övriga byggnadskropparna i stort sett tomma. I söder går Alsterån och här
återfinns kraftstationen som är hopbyggd med resten av byggnadskomplexet,
men som egentligen ligger på en liten ö i åfåran. I sydväst ansluter den stora
dammen med själva dammbyggnaden. Norr om fabrikskomplexet ligger en
annan fristående byggnad. Denna är byggd på 1970-talet och utbyggd på 1990talet och håller över 8000 m2 under tak.
Från fabrikens parkering ligger kontorsbyggnaden i sydväst (bild 12). Denna
är ritad av Thure Bergenz 1938, mest känd som stadsplanearkitekt i Stockholm.
Han har även ritat disponentvillan till Nybrofabriken. Byggnaden är i tegel som
de flesta andra byggnader på området och har två och en halv våningar. Plåttaket
har flera takkupor.
Sydost om kontorsbyggnaden ligger en 45 meter lång byggnad som har varit
blästeri och smedja. Det är en envåningsbyggnad i tegel med ett sadeltak av
ofärgad plåt. Fönstren är spröjsade. Äldre bilder visar att byggnaden är uppförd
efter 1938, däremot finns byggnaden markerad på den ekonomiska kartan från
1950. Byggnaden är alltså uppförd mellan dessa år, av utseendet att döma
troligen närmre 1950.
Söder om blästeriet ligger det nya plansliperiet (bild 13, 17, 22). Detta
uppfördes 1933 och är den bäst underhållna byggnaden i fabrikskomplexet. På
nedervåningen finns det ett kulturcafé (bild 6) och på övervåningen är det
utställningslokaler för konst (bild 7) och ett mindre café. I källaren av
plansliperiet finns en utställning om företagets historia. Från övervåningen
kommer man över till nästa byggnadskropp i väster som har en sal med
modernistiska pelare och ljusinsläpp i taket. Idag är det också utställningslokal,
men tidigare putsades där speglar. Plansliperiet är i två våningar av tegel och
vitputsat. Mellan varje fönsterkolumn sticker teglet ut och bildar som ett listverk
över byggnadsfasaden. I öster ligger en funktionalistisk vitputsad utbyggnad som
är uppförd 1946 (bild 45). 255
Söder om kontorsbyggnaden finns ett spånhus och värmecentral (bild 2, 4,
14) Spånhuset är en tegelbyggnad utan fönster och utmärker sig på området med
255

Uppgift från ägare Rose-Marie Elling
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sitt gröna kopparfärgade tak. Spånhuset fick ett nytt högre tak på 1980-talet och
då målades detta i en färg som liknar ärgad koppar av estetiska skäl. Även
vattenrännorna liknar koppar och ger ett vackert helhetsintryck. I norr finns en
större rektangulär port med gulvit kulör. På foto från tidigast 1938 med
brukskontoret finns inte spånhuset och skorstenen med, men åtminstone
spånhuset syns på ekonomiska kartan från 1950. Den är alltså uppförd under
denna period. På foton syns att skorstenen är uppförd efter spånhuset. Man
eldade tidigare för värmens skull med sågspån som var en biprodukt av såg- och
snickeriavdelningarna. Brukets höga 33 meter höga skorsten av tegel hyrs idag
ut till Telenor. Det finns även en liten, rektangulärformad skorsten som dock
inte används längre.
I anslutning till detta ligger ett pannrum som även innehåller en gammal
ångmaskin (bild 15). Maskinen var igång så sent som under energikrisen på
1970-talet.
Söder om plansliperiet ligger en tidigare ö i åfåran vid namn Strömholmen (se
historisk karta 1–4 och bild 8). Strömholmen är nu omkonstruerad och
hopbyggd med den norra stranden. Ombyggnaden gjordes av de stenmassor
som blev över när kraftverksbolaget valde att rasera den södra
kraftverkskanalmuren. Stenmassorna ordnandes i två stensatta plattformar och
en buxbomsrad anlades mot kraftverkskanalen. Även en ny bro byggdes då den
gamla hade raserats. På ön finns planteringar och var tänkt att kunna användas
som ett promenadstråk. På ön växer den sällsynta idegranen och resterna av den
tidigare turbinen i kraftverket ligger i parken. Idag håller parkanläggningen på att
växa igen.
På Strömholmens nordvästra del ligger kraftverket (bild 9, 16, 18, 19) hopbyggt
med byggnadskomplexet. Det byggdes om 1931 och ytterligare 1941. Utseendet
är från ombyggnaden 1941. Kraftverket är vitputsat med stram fasad och
kvadratiska tunt spröjsade fönster. Plåttak i svart plåt. Årtalen 1931 och 1941 är
uppsatta med siffror i järn på kraftverkets östra fasad. Kraftverket är idag
moderniserat inuti och inte mycket av 1930- och 1940-talets interiör finns kvar.
Åt söder är fönstren av samma typ som resten av byggnaden och går över hela
fasaden. Ingången är härifrån söder, och dörrarna är utbytta till moderna dörrar
i svart plåt med glasfönster på övre halvan.
Dammvallen går längst i norr jämsides med byggnadskroppen (bild 36).
Dämmet läcker med skador i byggnadernas källare till följd. Delar av
dammvallen har en grund av bearbetad sten (se bild 25 vid den 90 meter långa
sektionen som exempel), det mesta av de delar som är synliga idag är dock av
betong. Vid kraftverket ligger ett intag till detta (bild 32, 33, 35). Sedan kommer
ett utskov med en segmentlucka (bild 20, 21, 34). Sedan följer ett ca 45 meter
långt betongskibord för överflödsvatten (bild 31). Sedan, längre åt väst kommer
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en 90 meter lång dammvall (bild 23, 30). Från öst mot väst finns först tre stora
öppningar med smala segmentluckor i järn (bild 24), sedan en liten öppning (bild
26), men med en större segmentlucka i svagt gul färg. Sedan en lång öppning.
Inalles fem luckor. Det finns en lyftanordning i järn för att höja luckorna (bild
25). Längst i väster kan dammvallen fungera som en ytterligare överfallsdamm
(bild 28).
På den södra sidan nedströms dammvallen finns en stenskoning (bild 27) med
tre skift synliga. Den är ca 1–1,5 meter hög och består av block uppemot metern
stora. Idag används den ej och tidigare funktion är oklar.
Norr om kraftverket finns flera byggnadskroppar från 1900-talets början till
framemot dess slut. De sydliga delarna är äldre (bild 37, 38) medan de nordliga
är relativt nya (bild 43 och 44). Där har delar av spegeltillverkningen utförts
liksom snickeriarbetena. Det rör sig framförallt om tegelbyggnader med plåttak.
De sydliga byggnadsdelarna är flervåningsbyggnader och har ersatt tidigare
byggnader av trä. Den norra delen är envåningsbyggnader med utbyggnader av
lättklinkerblock längst i nordväst. Utbyggnationerna går att följa i det historiska
bildmaterialet. Nu står lokalerna i stort sett tomma.
Längst i norr ligger det senaste byggnadskomplexet (bild 41, 42) på drygt 8000
m² under tak. Den östliga delen är uppbyggd i tegel med en överdel av grön plåt.
Den västra delen har en fasad av vita byggplattor. Båda byggnadskropparna har
rikligt med fönster i sin övre del. Byggnaderna är uppförda under sent 1900-tal.
Sannolikt 1970- eller 1980-tal för den östra delen och aningen yngre för den
västra.

Kulturhistorisk värdering
Industribyggnaderna med beståndsdelar

Industribyggnaderna visar på företagets kontinuerliga utveckling från 1930-tal
och framåt. De visar på tidernas skiftande ideal med byggnaderna från 1900talets främre hälft byggda med mer estetiska inslag, medan de mot seklets slut
allt mer uppvisar drag av funktion och kostnadseffektiva lösningar. Interiört
finns inte mycket av kvar av utrustning eller äldre inredning och byggnaderna är
ur denna aspekt mer av tomma skal. Byggnaderna är förutom speglarna och
möblerna i sig de mest betydande lämningarna av den ledande och stora
spegeltillverkning och senare möbeltillverkning som ägt rum här. Byggnaderna
har överlag ett kulturhistoriskt värde när det gäller byggnaderna fram till ca 1950.
Även de yngre byggnadsdelarna har ett visst värde i den mån att de visar på den
historiska utvecklingen. De har dock inte samma arkitektoniska och medvetet
estetiska aspekter som de äldre byggnadsdelarna. Det finns också ett mycket
stort antal av liknande byggnader bevarade överallt i landet.
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Plansliperiet med sin funktionalistiska utbyggnad i öst och kontorsbyggnaden
innehåller större arkitektoniska värden än övrig bebyggelse. Plansliperiet är
dessutom en sådan grundläggande del i hela spegelmakeriet och därmed
Frösekes historia att det ökar byggnadens kulturhistoriska värde ytterligare.
Plansliperiet och kontorsbyggnaden har höga kulturhistoriska värden. Ångmaskinen
som står inne vid värmecentralen är en av få bevarade maskiner och denna har
ett teknikhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna, inklusive Strömholmen

Dammen och vattenvägarna speglar fortfarande den tidiga 1900-talsmiljön och
närheten till vattnet har nyttjats i exempelvis parkanläggningen på Strömholmen
och i den balkong som återfinns på den östliga utbyggnaden av plansliperiet.
Dammen och vattenvägarna har genom detta ett kulturhistoriskt värde.
Strömholmen i sig visar på de sociala ambitioner som fanns i bruksledningen
som är ett av de värdebärande inslagen i själva bruksmiljön som helhet. Ön med
sin parkanläggning har ett kulturhistoriskt värde. Idegranarna på ön är dessutom av
naturmiljöintresse.
Helhetsmiljön

Fabriksanläggningen ska bara ses som en del av hela kulturmiljön i Fröseke.
Arbetarbostäder, disponentvilla, skola, kvarn, såg, kraftverk, parker etc. är allt
delar av samma helhet. Det visar på stora delar av samhällets 1800- & 1900-tals
utveckling med allt ifrån industrialisering, brukshistoria med hög- och
lågkonjunkturer, arbetarhistoria och fabriksnedläggning. Uttryck för sociala,
arkitektoniska, ekonomiska & estetiska ambitioner, men även den dagliga
strävan efter att få vardagen att gå ihop präglar hela samhället. Hela samhället
speglar en typisk industrialiseringsprocess i dessa delar av Sverige. Eftersom så
många komponenter av denna samhällsutveckling fortfarande finns bevarade i
Fröseke och då Nybrofabriken och Fröseke Möbel spelat en så avgörande roll i
det hela så har miljön som helhet ett högt kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Kulturmiljön kring Nybrofabriken har utvecklats under hela 1900-talet och är
tålig för nytillskott så länge inte äldre uttryck förstörs, särskilt inte värdebärande.
Ingrepp bland det äldre byggnadsbeståndet bör planeras så att de anpassas.
Likaså är Strömholmen med sin parkanläggning känslig för ingrepp. Ingrepp här
bör utformas så att de inte ger ett så synligt intryck eller bygga vidare på
parkkänslan.
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Bilder av miljön

Kontorsbyggnaden

Spånhuset
Kraftverket
Plansliperiet
Strömholmen

Bild 1. Målning över området. Bild från Designfabriken med inlagd text.
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Blästeriet

Bild 2. Översiktsbild över fabriksområdet från parkeringen. Till vänster i bild ligger
främst blästeriet, bakom detta plansliperiet, en av de bäst underhållna byggnaderna på
området. Här inne ryms bl.a. utställningslokaler. I mitten spånhuset med fabrikens
stora skorsten. Spånet var en biprodukt av sågningen/möbeltillverkningen och eldades
för att hålla värmen i lokalerna. Till höger kontorsbyggnaden ritad av Thure Bergenz.
Foto taget mot söder.

Bild 3. Fröseke Möbel
AB:s logotyp. Denna
återfinns på
blästeribyggnaden.
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Bild 4. Spånhuset.

Bild 5. Denna byggnad har varit blästeri och smedja.

312

Bild 6. Kulturcafé på nedervåningen i plansliperiet. Till vänster syns båtbord och
äggstolar. Lokalen användes tidigare av Uppvidinge gymnasieskola. Här låg också
Fröseke Möbel AB`s modellverkstad och innan dess var det en del av marmorsliperiet.

Bild 7. Utställningslokalerna på övervåningen i plansliperiet. Tidigare var det en stor
maskinhall, kallad ”Homagavdelningen” där kantpålimning av spån-och mdf-skivor
utfördes.
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Bild 8. Parkanläggningen på Strömholmen söder om plansliperiet. Nu börjar området
växa igen som syns på bilden.

Bild 9. Kraftverket från öster. Årtalen för byggnation och ombyggnation syns på
fasaden. Enligt tidningsartikel från början av 1930-talet fick man spränga sig ned tio
meter när kraftverket skulle anläggas. Foto: Rose-Marie Elling.
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Bild 10. Företaget var banbrytande i Sverige när det gällde att tillverka
marmorskrivställ. Dessa var väldigt populära som 50-årspresenter. Innan hade dessa
fått importeras från utlandet.

.

Bild 11. Bilder av
företagets senare
möbelproduktion
från 1970-talet. Här
med synligt sinkade
lådor och en stram,
funktionell
formgivning.
Produkterna
exporterades av
Nordmöbel AG.

315

Bild 12. Brukskontoret, ritat av stadsplanearkitekten i Stockholm Thure Bergenz och
uppfört 1938. Foto: Rose-Marie Elling.

Bild 13. Plansliperiet invigt 1933 med sin funktionalistiska utbyggnad från 1946 som
skymtar längst bort i bildens bakgrund. Plansliperiet ritades av ingenjör Emil Nilsson,
Rinkabyholm. Foto: Rose-Marie Elling.
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Bild 14. Interiörbild från värmecentralen.

Bild 15. Denna ångmaskin var igång så sent som under 1970-talet vid energikrisen.
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Bild 16. Utloppet från kraftverket. Foto taget mot öster.

Bild 17. Plansliperilängan från sydväst. Foto: Rose-Marie Elling.
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Bild 18. Interiören på kraftverket. Kraftverket har moderniserats i modern tid och det
är inte mycket interiört av 1930- och 1940-talets kraftverk kvar.

Bild 19. Kraftverkets södra fasad.
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Bild 20. Dammvallen längst i sydöst, från Strömholmen. Ett utskov till vänster i bild
och intaget till kraftverket till höger.

Bild 21. Utskovslucka från dammen. Segmentlucka.
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Bild 22. Plansliperiet från sydväst.

Bild 23. Dammvallen med huvudfåran. Foto från söder.
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Bild 24. Detaljbild av
en av
lucköppningarna
med sina små
segmentluckor i järn

Bild 25.
Lyftanordningen.
Lägg märke till att
dammvallen här är
av sten.
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Bild 26. Här sitter istället en större segmentlucka.

Bild 27. Stenskoning med oklar funktion.
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Bild 28. Denna del av dammen längst i väst kan fungera som ett överfall vid höga
vattenflöden.

Bild 29. Fabriken från dammen (från sydväst). Kraftverket är den låga vita byggnaden
till höger i bild.
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Bild 30. Dammvallen uppströms ifrån.

Bild 31. Denna del väster om utskovet kan fungera som överfallsdamm. Foto: RoseMarie Elling.
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Bild 32. Intaget till kraftverket ligger precis framför gavelsidan på tegelbyggnaden.

Bild 33. Närbild på intaget. Den rundade vitmålade konstruktionen är antagligen
någon form av rensningskonstruktion.
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Bild 34. Utskovet uppströms ifrån.

Bild 35. Närbild på själva intaget till kraftverket.
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Bild 36. Dammvallen där den löper parallellt med byggnadskroppen.

Bild 37. Del av fabrikskomplexet från väst.

328

Bild 38. Del av samma länga som på bild 37, härifrån från öst.

Bild 39. Dessa ligger i parken på Strömholmen. Troligen den gamla turbinen som
sparats i samband med att kraftverket moderniserats. Foto. Rose-Marie Elling.
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Bild 40. Fabriksområdet från norr.

Bild 41. Det moderna byggnadskomplexet längst i norr. Östra halvan. Detta byggdes
på 1970-talet för en mer modern spegel- och möbelproduktion med lager och
lastbrygga. Här inrymdes också moderna omklädningsrum, pentry, bordtennisrum
samt verkmästarkontor.
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Bild 42. Det moderna byggnadskomplexet längst i norr. Västra halvan. Detta byggdes
på 1990-talet. Man ansåg då att de gamla byggnaderna inte längre var rationella för
produktion och man ville bli en av flera ledande produktionsanläggningar för
underleverantörsproduktion åt IKEA.

Bild 43. Här syns trätillagningsavdelningen som inrymde virkesförråd och torkar.
Troligen byggt på 1950-talet, då det uppvisar samma stil som blästeriet. Bild tagen
ifrån öster.
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Bild. 44. Resterna efter de gamla virkestorkarna på baksidan av fabriksområdet. Här
har stormen ”Egon” satt sina spår. Från nordväst.

Bild 45. Detaljbild av balkongen på den funktionalistiska utbyggnaden på plansliperiets
östligaste del.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. En tidig bild på Nybrofabriken. Bygganden är här av trä och är idag
ersatt av en tegelbyggnad. Källa: Älghultskrönika 1993 s.192

Historisk bild 2. Bild från Skandinaviens största och modernaste spegelfabrik Tidningsartikel i
Barometern 16 september 1931.
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Historisk bild 3. Fotot är taget mellan 1931 och 1933, då kraftverket är byggt, men
träbyggnaden till höger inte ersatt med det nya plansliperiet. Här syns kraftverkets
utseende innan ombyggnationen 1941. Tidningsurklipp med okänt datum, från
utställningen i Nybrofabriken.

Historisk bild 4. Här syns det gamla utseendet på kraftverket. Foto från Storindustri i
karg småländsk skogsbygd Tidningsartikel i Barometern 23 september 1933.
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Historisk bild 5. Fotografi som hänger i fabrikslokalerna i Fröseke. Okänt år och
fotograf, men taget mellan 1933 och 1938. Plansliperiet men ej brukskontoret finns
med på bilden.

Historisk bild 6. Flygfoto taget mellan 1933 och 1938 då nya plansliperiet är byggt,
men ej kontoret. Foto från utställningen i Nybrofabriken.
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Historisk bild 7. Flygfoto, okänt år, men efter 1938 då brukskontoret uppfördes och
senast 1946 då utbyggnaden på plansliperiet inte är anlagd än. Troligen närmre 1938
än 1946. Källa: Älghultskrönika 1993 s.193

Historisk bild 8. Fotografi som finns i utställningarna på fabriken. Okänt år, men efter
1938 eftersom brukskontoret syns (och innan 1946 då utbyggnaden på Plansliperiet
inte är anlagd).
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Historisk bild 9. Fotografi från utställningarna i fabriken, taget mellan 1938 och 1946.

Historisk bild 10. Foto på fabriken från öster. Från utställningarna i fabriken.
Tillbyggnaden i öster är inte byggd så bilden är tagen innan 1946, samtidigt syns
spånhuset som är byggt efter 1938. Huset till höger om plansliperiet flyttades
sedermera och står nu med gaveln mot dammen. Ett tag användes byggnaden som
ritstuga för en arkitekt och en konstruktör. Stugan är numera vitrappad. Fotot troligen
taget strax innan 1946.
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Historisk bild 11. Några av företagets produkter. Källa: Älghultskrönika 1948 s. 68

Historisk bild 12. Disponent Elling vid idegranarna på Strömholmen. Källa:
Älghultskrönika 1948 s.66
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Historisk bild 13. Planslipningsmaskinen i Nybrofabriken. Foto: Älghult vår hemsocken,
en studievägledning, 1955 s.80.

Historisk bild 14. Fabriksområdet från sydväst. Fotot taget någon gång mellan 1950
och 1955. Foto: Älghult vår hemsocken, en studievägledning, 1955 s.81.
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Historisk bild 15. Slipning för hand. Foto: Älghult vår hemsocken, en studievägledning, 1955
s.83.

Historisk karta 1. Storskifte av utmarken 1792. Ingen kvarn är utritad på platsen för
glassliperiet. Här framgår att en bro korsar Alsterån strax väster om dagens damm.
Lantmäteristyrelsens arkiv, Storskifte på utmark/utägor 1792, Älghults socken Fröseke
nr 1–6
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Historisk karta 2. Laga skifte 1825. Finns en bro strax väster om dagens damm. Den
vänstra av de markerade kvarnarna ligger strax öster om dagens scoutstuga. Den högra
av de markerade kvarnarna ligger under dagens plansliperibyggnad.
Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1825, Älghults socken Fröseke nr 1–6

Historisk karta 3. Avsöndring 1907. Kartan upprättades då det redovisade markstycket
avsöndrades och såldes i samband med att Fröseke Kronogård som marken tidigare
tillhörde i sin tur försåldes. Söder om ön Strömholmen syns en dammvall, öster om
dagens. En större byggnad ligger på fastlandet norr om ån. Lantmäterimyndigheternas
arkiv, Avsöndring 1907, 07-ÄLG-1433
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Historisk karta 4. Byggnadsbeståndet är idag sig i stort sett likt, sedan denna karta
upprättades 1950. De två byggnaderna i norr har dock ersatts av ett stort
byggnadskomplex. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Fröseke
J133-5F2j52
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Kartbilaga
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14. Fröseke nedre

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Kvarn på platsen senast 1825. Dagens
äldre kvarn från ca 1860. Dammvall
från 1938. Yngre kvarn och kraftverk
från 1941.

Lagskydd:

Generella
hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

De
båda
kvarnbyggnaderna,
kraftverket, damm, dammvall och
vattenvägar

Kärnvärden:

Ett kontinuerligt nyttjande av
vattenkraften under 1800–1900-tal
från bygdekvarn till eldriven kvarn
och kraftverk
344

Historik
Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet, kraftstation, lant- och
byggvaruförsäljning

Eventuellt finns det belägg för en såg belägen här redan 1780 (se nr. 15
Kullafors). Annars är det första säkra belägget från 1825, då vi återfinner en
kvarn och dammvall på laga skifteskartan från detta år (se historisk karta 1). År
1825 fanns för övrigt hela 57 kvarnar i Älghults socken. 256 Kvarnen här vid
Fröseke nedre ägdes från början gemensamt av byns bönder och ska ha anlagts
omkring 1860. Den förste mjölnaren hette Isak Peter Andersson. Han
utvandrade tillsammans med sin familj till Amerika 1868. Dennes efterträdare
kom från Sävsjöström och hette Carl Johan Fagerqvist. Han var farfar till Conrad
Fagerqvist som kom att få stor betydelse för orten (se nr 13 & 15). 257 Här låg en
bostad åt mjölnaren som finns kvar än idag, vilken kan vara Frösekes äldsta
byggnad. 258 Mjölnaren hade också en liten ladugård med en ko. 259 Den andre
januari varje år samlades bönderna och gick igenom räkenskaperna för kvarnen
samt fördelade eventuell vinst. Mötet avslutades med en middag hos mjölnaren
som skötte kvarndriften. 260 Det fanns också en såg belägen bakom kvarnen
(historisk bild 2). Denna uppfördes på 1870-talet av August Signell och revs
femtio år senare. Vid det laget hade den ersatts av en modernare såg där den nya
kvarnen ligger idag. 261
År 1873 startade Kronofors glasbruk invid kvarnplatsen av hemmansägare från
Fröseke och Bockaskruv (historisk bild 1, 5, 6, 7). Främst tillverkades buteljer,
men från och med ca 1880 övergick man till fönsterglas istället. Bruket såldes
1884 till A. G. Zeits och Axel R. Gerdes. Bruket arrenderas ut till flera personer
under slutet av 1800-talet. År 1890 tog Anders Johansson och C. G. Hägg över
som arrendatorer. Under deras ledning ägde en lugn och stabil period rum för
bruket och samhället. 262 Den sociala skillnaden mellan bruksägarna och
arbetarna synes ha varit osedvanligt liten i Kronofors glasbruk jämfört med
andra samtida glasbruk och stämningen också förhållandevis god, även om
glasbruket präglades av upp- och nedgångar i konjunkturen och i omgångar hade
det knapert. 263 I den anförda litteraturen i referenslistan och i Älgultskrönika av
olika årgångar finns det många skildringar av hur livet tedde sig vid glasbruket,
om arbetet och arbetarnas villkor.
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De båda glasbruksägarna uppförde redan år 1915 ett kraftverk vid den övre
dämningen och försåg tidigt samhället med ström. En dammvall fanns till detta
och den syns på en karta från 1923 och tycks ha samma sträckning som idag,
men verkar ha varit en ren överfallsdamm. (se historisk karta 2, historisk bild 3).
Det är oklart när detta kraftverk försvann. På bilder och karta från 1923 finns
kraftverket kvar, men på ekonomiska kartan från 1950 är det borta (se historisk
karta 2 & 3). Troligen försvann det i samband med att man anlade det nya
kraftverket nere vid kvarnen 1941. Ån hade tidigare flera fåror, men ett par av
dem lades igen 1923. Stora arbeten med att försköna miljön kring den övre
dammvallen och nedströms i åfåran har företagits (se under beskrivning).
Tidigare fanns det ytterligare en damm nere vid kvarnen och sågen (se historisk
bild 11). Denna damm var länge ett populärt badställe. 264
Hela brukssamhället, som är anlagt på byn Frösekes ägor, kallades ursprungligen
Kronofors. När järnvägen drogs 1923 godkände man från järnvägens sida inte
namnet Kronofors på stationen, enligt en källa på grund av risk för förväxling
med Kramfors. 265 Stationen fick därför heta Fröseke på vars ägor Kronofors
anlagts. Namnet på stationen kom så småningom att tränga undan namnet
Kronofors. Därför finns det två idag två samhällen med namnet Fröseke bara
tre kilometer från varandra, dels den gamla bondbyn, dels brukssamhället.
Glasbruksverksamheten var eldfängd och den 1 oktober 1918 var olyckan
framme och hyttan brann ned, men byggdes upp igen. 266 Kronofors glasbruk
köpte den intilliggande kvarnen 1918 och arrenderade i sin tur ut den till en
mjölnare. 267 Första världskriget och den efterföljande depressionen påverkade
även Kronofors och fönsterglasbruket Kronofors lades ned den 27 juni 1928. 268
Efter att bruket hade lagts ned användes lokalerna bl.a. som lager åt glas från
Emmaboda och Ramnåsa glasbruk. 269 Lokalerna stod dock kvar, men brann ned
den 2 juni 1939. Idag finns fundamentet till skorstenen kvar och en staty av en
glasblåsare har satts upp på platsen för det forna bruket. 270
Nybrofabriken (se miljö nr. 13) köpte upp det forna glasbruket med dess marker
1931. Man fortsatte att arrendera ut kvarnen åt en mjölnare. Mjölnare från 1928
var Waldemar Andersson som även hade arrenderat kvarnen under en del av
glasbrukets tid. Före honom var Waldemars far Albin också mjölnare på
kvarnen. Albin hade gift sig med Anna, dotter till den tidigare mjölnaren
Fagerqvist. 271
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År 1941 lät Nybrofabriken uppföra det kraftverk som finns kvar än idag. Men
redan innan pågick arbetena med den nya kraftverksamheten. Dammvallen som
går över vattendraget utfördes i sin nuvarande form 1938, enligt en inskrift i
betongen
på
dammvallen.
Kraftverket
sammankopplades
via
högspänningsledning till kraftverket uppe vid fabriken och det övre dämmet och
elproduktionen till fabriken fördubblades i och med detta. 272 En ny kvarn
byggdes samma år (enligt en uppgift i den gamla sågbyggnaden, men det är
tveksamt, dock på samma plats 273) och den första malningen gjordes den 2 mars
1942. I kvarnen fanns det två par stenar, havrekross, triör (rensmaskin) och
fullständigt valsverk. Stenarna till kvarnen köptes in från Malmö och Vetlanda.
Kvarnen drevs under hela perioden av el från det närbelägna kraftverket. 274 Vid
sidan om kvarnverksamheten började Waldemar Andersson först sälja specerier
och utsädesvaror och sedermera även jordbruksförnödenheter, redskap och
byggnadsmaterial. 275 Detta tog så pass mycket tid att Waldemar inte ansåg sig ha
tid att sköta själva malandet. Från och med den 2 februari 1947 tog därför
Centralföreningen över själva kvarnrörelsen och arrenderade ut detta till olika
mjölnare, först till Oskar Larsson och sedan till Bertil Karlsson. Den sista tiden
skötte Waldemar Andersson återigen kvarndriften då Bertil Karlsson blivit sjuk.
Den 1 juni upphörde Centralföreningens arrende av kvarnen och i och med detta
lades kvarndriften ned. 276 Kvarnen hade stor kapacitet och år 1955 förmaldes
7000 kg säd om dagen. 277 Ett tag fungerade den nya kvarnen som lagerlokal åt
en rörfirma och idag står den delvis tom, men används också som gym. Den
gamla kvarnen skänktes 1976 till Älghults hembygdsförening av familjen
Elling. 278

Beskrivning av miljön
Översikt (historisk bild 8). Dammvallen är belägen längst i väster, ungefär 150
meter ifrån den övriga miljön (bild 1). Sedan följer en kraftigt förändrad åfåra
österut. En tub går parallellt med åfåran och slutar i ett kraftverk uppfört 1941.
Söder om kraftverket ligger den gamla kvarnen, den nya kvarnen och ytterligare
en större byggnad där man sålt byggprodukter, redskap med mera (bild 17). Strax
öster om kvarnen ligger den gamla kvarnbostaden med ett uthus. Kronofors
glasbruk har tidigare legat i området, men de fysiska lämningar som nu syns ligger
strax söder om kvarnbostaden och beskrivs inte närmare här. Området
begränsas i öster av landsvägen som här korsar Alsterån.
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Dammvallen till kraftverket ligger ungefär 150 meter väster om själva miljön.
Den är i betong, 70 meter lång och går i nordvästlig till sydöstlig riktning. Enligt
en inskrift i betongen vid dammvallens södra landfäste är den uppförd 1938.
Inskriften lyder 26/10 38 H P. Längst i nordväst på dammvallen kommer först
två överfall i betong (bild 9). Planksättar finns i mitten på den nordligaste.
Vattnet leds ut till en nordlig åfåra eller snarare kanal (bild 11, 13). Fortsatt längs
dammvallen kommer sedan ett överfall med högre kant där det vid besöket inte
gick något vatten (och det lär sällan göra det eftersom kanten är högre än övriga
utskov). Härifrån finns en nedgång till en landtunga med två stenblock med
verser ur Smålandssången inristade (bild 10). Dessa är daterade till 1942 enligt
fornminnesregistret. 279 Båda är mossövervuxna och särskilt den södra av de två
är svårläst. Efter detta kommer ytterligare två överfall. Vattnet som rinner ur
dessa utskov rinner ut på den landtunga där hällarna med Smålandssången ligger
i väster och landtungan fortsätter åt nordost i 60 meter. Därefter rinner den
nordliga åfåran ned och ansluter sig till huvudfåran som går söder om
landtungan. Åt söder, längs huvudfåran, har landtungan en stensatt kant. Vattnet
som rinner ut på landtungan rinner också ut över kanten och ned i huvudfåran
(bild 5). Sedan kommer ett utskov som leder ut vatten i huvudfåran, där det sitter
en segmentlucka i järn, söder om finns ett maskinrum av betong med dörr varuti
maskineri finns, men som sannolikt inte fungerar (bild 6, 8). Längst i sydöst vid
landfästet finns ett intag till träturbin (bild 2, 3, 43). Gallret rensas här för hand.
Från intaget går det en trätub till kraftverket. Den går först 70 meter i nordöstlig
riktning, varefter den viker av åt öster och går ytterligare 110 meter, inalles 180
meter lång (bild 4).
Vattenfårorna här och ned mot kraftverket är kraftigt modifierade och har
anlagts för att skapa en vacker miljö kring vattendraget och området är bitvis
(eller har varit) av parkkaraktär (bild 13, 42). Det är tänkt att dammvallen ska
kunna användas som ett promenadstråk och en gångbrygga finns över hela
dammvallen. Det finns räcken på båda sidor, dessa är moderna och av runda
metallfärgade stålrör. Dammen fungerar också som ett estetiskt komplement till
den trädgård och villa som ligger norr om dammen (bild 12). Härinvid ligger bl.a.
en tennisbana där Gustav V spelat. Hällarna med smålandssången och de långa
stensatta kanterna längs huvudfåran (bild 7) är anlagda för att ge en tilltalande
miljö. Botten på åfåran nedströms dammvallen är alldeles slät och konstgjord av
betong med sten och armeringsjärn i (bild 15). Denna botten löper i 125 meter
varefter det är ett tydligt brott med ett litet fall, och det också finns mindre partier
som här lossnat från bottenläggningen. Strax före fallet mynnar den nordliga lilla
kanalen i ån (syns på bild 15). Efter brottet i bottenläggningen är stenskoningen
längs vattendragets sidor störd och stenar ligger strödda längs den nordliga
sluttningen (bild 16).
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Vattenfåran har gått annorlunda innan. Nere vid kvarnarna gick vattnet in i en
åfåra (se historisk karta 1 och 2) som numera är igenfylld. Det fanns också en
kvarndamm här tidigare. På den ekonomiska kartan från 1950 är denna
vattenfåra redan igenlagd. Troligen gjordes det i samband med arbetena med den
nya kvarnen 1941, då denna var eldriven och inte behövde vattenkraften. En bro
har tidigare gått över åfåran, fundamenten är fortfarande synliga (ett avstånd av
ca sex meter mellan dem) (bild 41).
Den äldre kvarnen är uppförd på 1860-talet (bild 20, 29, 36, historisk bild 10).
Det är en rödmålad timmerstuga i två våningar. Fönster och lister runt dörrarna
är vitmålade. Fönsterna är spröjsade och den översta raden rutor i varje fönster
trekantiga istället för fyrkantiga. Listverket runt dörrar och fönster löper över
varandra i enkel snickarglädje. Huvuddörren in i kvarnen ligger på den norra
sidan och består av två dörrar målade i svart. Utanför dörrarna ligger en halv
kvarnsten som trappsten. Kvarnen är i dåligt skick med läckor i taket, vilket har
skapat skador interiört (bild 21). Diskussioner från hembygdsföreningen om att
söka bidrag hos Länsstyrelsen har förts. I öster har det tidigare legat ett skalhus,
men det är nu borta och den grönfärgade dörren på kvarnens östra gavel leder
nu ut i luften en liten bit ovanför marken. Grundstenar till skalhuset finns kvar
och kan ses på marken. Inne i kvarnen finns bevarat två kvarnstenspar med
kvarnverk (bild 28). Det finns också annan äldre utrustning (bild 22, 23, 24, 26,
27). Det finns vidare två underfallshjul i en utbyggnad strax söder om kvarnen,
med hackmärken överallt i hjulen – förmodligen efter ishackning (bild 25).
Hjulhuset som nu täcker vattenhjulen är nyuppfört i sin helhet. Hjulgraven finns
kvar och är ca tre meter bred. Det har varit spåntak på kvarnen. Idag ligger där
ett tak av tegelpannor.
Den yngre kvarnen byggdes 1941 (bild 19, 39, historisk bild 13), den byggdes
på platsen för en såg som låg här sedan 1920-talet. Enligt en uppgift ska kvarnen
delvis vara byggd i den gamla sågen. Stämmer detta är det i så fall endast en liten
del som härstammar från den gamla sågen, de har olika storlek och delvis olika
utseende. Kvarnen har tre våningar inklusive bottenvåningen och är i mycket
gott skick. Den är rödmålad i trä och med fyrkantiga spröjsade, vitmålade
fönster. Ytterdörrarna är spåndörrar och fem till antalet. Tre återfinns på
kvarnens södra sida och två på den norra. Grunden är delvis i huggen sten (t.ex.
på den östra sidan), kanske rester av den tidigare sågen och vissa delar är i betong.
Det mesta av den ursprungliga kvarnutrustningen har tagits bort. Dock finns två
stora stenpar i cement kvar i den nya kvarnen och en kvarnsax (bild 32, historisk
bild 12). Det finns lite utrustning till kvarnstenarnas drift på bottenvåningen,
remhjul och lättverk av gjutjärn (bild 38). Det gamla kontoret återfinns på
nedervåningen (bild 33). Betning tycks ha förekommit i kvarnen (bild 34). Ett
tag fungerade kvarnen som lager till en rörfirma och viss utrustning finns kvar i
kvarnens bottendel. På övervåningen finns idag ett gym inrymt (bild 35).
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Elektriciteten är original med bakelit och vävledningar som fortfarande är i drift
och fungerar (bild 37). Kvarnen har ett enkelfalsat flackt plåttak.
Söder om den nya kvarnen ligger en komplementbyggnad (bild 40). Här ägde
mycket av den övriga affärsrörelsen vid kvarnen rum. Det är en rödmålad
träbyggnad med sadeltak. Dörrar och fönster skiljer sig delvis från kvarnen.
Nedvåningens fönster är lika kvarnens medan de på övervåningen är delade i
totalt tre rutor, med en liggande ruta längst upp och två stående under denna.
Dörrarna är brunmålade trädörrar. Grunden är i betong. Gissningsvis har denna
byggnad uppfört efter den nya kvarnen då sidoverksamheten blev så pass stor
att ytterligare en byggnad behövdes.
Öster om den gamla kvarnen ligger den gamla mjölnarbostaden (bild 30) med
uthus/jordkällare intill. Boningshuset är en klassisk rödmålad trästuga i en och
en halv våning med vita knutar och spröjsade fönster samt tegeltak och stenfot.
Byggnaderna är nyligen renoverade. Enligt muntlig uppgift ska stugan vara
Frösekes äldsta byggnad.
Kraftverket som ligger norr om den gamla kvarnen är av rödslammat tegel och
har nu höga svartmålade spröjsade stålfönster som tar nästan hela byggnadens
höjd (bild 18). Längts upp på västgaveln, nära taket, finns Nybrofabrikens
emblem på en vapensköld av betong. Samma vapensköld återfinns på
kontorsbyggnaden invid Nybrofabriken. Ovanpå kraftverkets tak står stora
bokstäver i grönmålat järn som lyder ab Nybrofabriken. Porten till kraftverket
ligger i öst och är ny i svart metall. Trappan framför är av betong och leder upp
med något enstaka trappsteg både från norr och söder. Utloppet från kraftverket
är i betong och beläget strax öster om trappan. Blåmålade järnräcken skyddar
besökare mot att ramla i vattnet. Enkelfalsat plåttak, förmodligen original.
Takfallet är flackt i 1930-talets funkisstil. Generator och elsystem nya. Kvar av
den äldre utrustningen finns bl.a. en gammal verktygshylla och det gamla
tegelgolvet (bild 31, 44).
Bron som passerar strax nordöst om området är en betongbro uppförd 1938,
den ersatte en tidigare valvbro i sten som gick här (historisk bild 4, 9). Strax öster
om denna bro har den gamla järnvägen gått med en bro över Alsterån. Bron är
borta och endast fundamenten finns kvar.

Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnaderna med beståndsdelar

De två kvarnarna visar gemensamt den utveckling som kvarndriften genomgått
från 1800-tal till 1900-tal. Den äldre kvarnen har förlorat skalhuset, men
innehåller mycket äldre utrustning som visar på äldre tiders teknik. Vattenhjulen
som ofta är förkomna finns här kvar och de otaliga spåren av ishuggning berättar
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om den driften och de villkor som den drevs under. Maskineriet har ett
teknikhistoriskt intresse och kvarnen i övrigt också ett byggnadshistoriskt värde.
Sammantaget har den äldre kvarnen ett högt kulturhistoriskt värde. Observera att
de vattenläckor som finns i kvarnens tak redan har orsakat en del skador och
riskerar på sikt att helt fördärva kvarnen om de inte åtgärdas.
Mjölnarstugan med uthus är en del av miljön kring kvarnarna. Stämmer
uppgiften om att det rör sig om Frösekes äldsta byggnad har den förstås ett
mycket högt lokalhistoriskt värde. I övrigt bedöms mjölnarstugan ha ett
kulturhistoriskt värde.
Den nya kvarnen med komplementbyggnad är exteriört välbevarade.
Utrustningen inuti den nya kvarnen är i stort sett borttagen. Kvarnen är alltså av
ett begränsat teknikhistoriskt värde och berättar inte så mycket om den tidigare
verksamheten. Byggnaderna är dock påtagliga lämningar av den omfattande
verksamhet som ägt rum här. Sammantaget har den nya kvarnen med
komplementbyggnad ett kulturhistoriskt värde.
Kraftverksbyggnaden med beståndsdelar

Kraftverket är en annan tydlig komponent som visar på den tekniska och
samhälleliga utveckling som försiggått i Fröseke. Interiört har moderniseringar
gjorts, men exteriört speglar det fortfarande anläggningstidens estetiska och
arkitektoniska ideal med sitt flacka funktionalistiska tak och sina höga fönster.
Fasaden som anlades mot den då nybyggda bron över Alsterån var en framsida
för Nybrofabriken och byggnaden har fått både fabrikens vapensköld och
namnet på företaget som visas upp mot bilisterna. Kraftverket andades
modernitet när det var nybyggt och detta har man velat visa upp. I sig har
kraftverket ett kulturhistoriskt värde men ingår bland de element som ger
bruksorten Fröseke ett sammantaget högt kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna

Stort arbete har lagts ned på att ge dammen och vattenvägarna en högkvalitativ
arkitektonisk och estetisk utformning. Dammen fungerar som en del av den
miljö man som byggts upp tillsammans med den närliggande villan och har mött
besökare som har stigit av och på vid Fröseke station som legat mittemot
dammen. Dels har man säkerligen velat imponera på besökare och potentiella
kunder och beslutsfattare, men det har också funnits en social dimension där
man velat skapa en skön och vacker miljö att ströva i, inte bara för bruksägarna
utan för hela brukssamhället. Flera små detaljer visar på den omsorg som lagts
ned på dammiljön: de planterade pilarna vid vattenbrynet, lyktstolparna i Art
deco, blocken med Smålandssången, de stensatta kanterna kring åfårorna, den
lilla stenvalvsbron ut till landtungan och den gjutna bottnen i vattendraget. Det
kulturhistoriska värdet bedöms ligga någonstans mellan kulturhistoriskt och högt
kulturhistoriskt värde.
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Helhetsmiljön

Det finns många kulturhistoriskt värdefulla komponenter i miljön kring Fröseke
nedre. Samtidigt har många element försvunnit i och med de förändringar och
moderniseringar som förekommit. Mest påtagligt är att spåren av
glasbruksepoken i mångt och mycket är borta efter branden 1939. Men också
vattenvägar har lagts igen, med störst påverkan på den åfåra som gav vatten till
såg och kvarn. Sågen har försvunnit samt det mesta av den nya kvarnens
utrustning. Kraftverket har också genomgått förändringar. De äldre broarna i
närområdet har rivits och ersatts med en ny 1938. Som helhet har miljön vid
Fröseke ett kulturhistoriskt värde även om enstaka komponenter har ett högt
kulturhistoriskt värde. Som delar av helhetsmiljön vid Fröseke har miljön ett
högt kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Vattenvägarna och dammspegeln är medvetet anlagda och har en parkliknande
utformning. Denna miljö är känslig för förändringar som stör den parkliknande
utformningen och eventuella åtgärder bör anpassas till miljön och bearbetas så
att de förstärker detta element istället för att störa det. Nedströms där
betongbottnen slutar är den estetiska och arkitektoniska utformningen redan
störd så här är miljön mer tålig för ingrepp. Den äldre kvarnen behåller mycket
av sitt ursprungliga utseende och inventarier så denna är mer känslig för
förändringar. Den nya kvarnen och kraftverket är framförallt känsliga för
ingrepp som stör deras exteriöra utseende. Inuti är de båda betydligt mer tåliga
för ingrepp.
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Bilder av miljön

Bild 1. Dammvallen. Närmast i bild är intaget till kraftverkets trätub. Längst bak till
vänster i bild syns villan som Nybrofabrikens tidigare ägare haft som bostad. Dammen
fungerar som ett inslag i den trädgårdsmiljö som finns vid villan. Fröseke station har
legat strax bakom där bilden är tagen och vyn här är bland det första som en besökare
till Fröseke via järnvägen mötts av.

Bild 2. Intaget till trätuben, sett uppströms ifrån.
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Bild 3. Övergången mellan intaget och trätuben.

Bild 4. Trätuben där den leder mot nordost. Efter 70 meter kröker tuben och går åt
öster. Till vänster i bild syns stenskoningen på den södra sidan av landtungan.
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Bild 5. Vatten leds in på landtungan för att därefter rinna ned i huvudfåran: ett av de
medvetet estetiska element som kommit med i gestaltningen av vattenfårorna. I
utskovet till vänster i bild sitter det en segmentlucka i järn, vilket dock inte syns så
tydligt på bilden.

Bild 6. Ingång till ett maskinrum. Maskineriet bedöms inte vara i brukbart skick.
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Bild 7. Den stensatta huvudfåran och med sin plana sten- och armeringsjärnsblandade
betongbotten.

Bild 8. En del av maskineriet till dammvallen.
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Bild 9. De två utskoven längst i nordväst på dammvallen.

Bild 10. Blocken med Smålandssången, ristade 1942.
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Bild 11. Den nordliga åfåran. Även här har landtungan, som ligger till höger i bild,
stensatt kant. Här följer den dock i stort höjden på vattenfåran, medan det är en hög
kant på landtungans södra sida.

Bild 12. Nybrofabriken syns från villans trädgård. Sannolikt har man tillvaratagit detta
läge i gestaltningsarbetet med området.
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Bild 13. Den norra vattenfåran är tydligt planlagd.

Bild 14. En liten valvbro vid den norra kanalen. Ett av de små estetiska elementen i
området som varit av parkkaraktär.
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Bild 15. Den nordliga vattenfåran möter huvudfåran. Här slutar också den
betongklädda bottnen tydligt. Efter detta har stenskoningen blivit skadad.

Bild 16. Huvudfåran efter att betongbottnen slutat. Här syns att stenskoningen
fortsätter på ömse sidor, men också att den blivit rejält skadad. I förgrunden syns ett
block av betongbottnen som gått sönder och lossnat. Foto mot öster och kraftverket.
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Bild 17. Kraftverket i relation till övriga byggnader i närområdet. Strax höger om
kvarnen syns mjölnarbostaden, som eventuellt är Frösekes äldsta byggnad. Sedan
kommer den gamla kvarnen från 1860-talet och bakom och snett till höger om den
återfinns den nya kvarnen från 1941. Foto från nordväst.

Bild 18. Kraftverket från nordöst. I bakgrunden först gamla, sedan nya kvarnen.
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Bild 19. Den nya kvarnen till vänster och den gamla till höger.

Bild 20. Den gamla kvarnen. Den har tidigare haft ett skalhus i sin östra del,
varför den nu smutsgröna dörren på sidan nu leder ut en bit upp i luften.
Rester av skalhusets grund går fortfarande att se. Utbyggnaden bakom kvarnen
täcker vattenhjulen och skyddar dem mot väder och vind. Den är dock
uppförd i modern tid.
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Bild 21. Takläckor har orsakat svåra skador interiört i kvarnen. Dessa behöver
åtgärdas omgående om kvarnen ska kunna räddas åt eftervärlden.
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Bild 22. Äldre kvarnutrustning, troligen en triör.

Bild 23. Utväxlingsmekanism från vattenhjulen till remdrift och ett kvarnstenspar.
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Bild 24. En äldre brandspruta till vänster och trappan till övervåningen till höger.

Bild 25. Ett av de båda vattenhjulen. Hjulen bär otaliga spår efter ishackning.
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Bild 26. En kvarnsikt.

Bild 27. En kvarnsten i cement.
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Bild 28. Kvarnstensparen och en ställning för en stensax. Själva saxen är borta, men
användes för att lyfta stenarna när det var dags att knacka om eller byta ut dem.

Bild 29. Den gamla kvarnen från väst. Innan vattenvägarna här lades igen hade
fotografen fått stå i dammen eller på dammkanten för att kunna ett kort ur samma
vinkel (jämför historisk bild 11).
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Bild 30. Den gamla mjölnarstugan. Enligt uppgift kan det röra sig om den äldsta
bevarade byggnaden i samhället. Stugan har nyligen renoverats.

Bild 31. Kraftverkets interiör. Golv, väggar och väggtavlor synes vara original.
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Bild 32. Den nya kvarnens nedervåning. De två bevarade kvarnparen med stensax till
vänster. Träverket som varit runt stenparen när de varit i drift är bortmonterat.
Nedervåningen används delvis också till förvaring.

Bild 33. Det gamla kontoret beläget på kvarnens nedervåning.
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Bild 34. Reklam för betning med androgen, en blandning av kvicksilver och
insektsgiftet aldrin. Betning med kvicksilver förbjöds i Sverige 1966, efter att stora
miljöskador hade konstaterats. Bl.a. fåglar for väldigt illa av gifterna.
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Bild 35. Övervåningen inrymmer idag ett gym.

Bild 36. Den södra sidan av den
gamla kvarnen. Utbyggnaden
närmst i bild är modern och är
gjord för att skydda de gamla
vattenhjulen mot väder och vind.
Till höger i bild, under stolpen,
ses rester av det nu borttagna
skalhusets grund.
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Bild 37. Den gamla elinstallationen i kvarnen är fortfarande i drift.

372

Bild 38. Övrig bevarad utrustning på kvarnens bottenvåning. Bottenvåningen
används också delvis som lager/förråd.

Bild 39. Den södra fasaden på den nya kvarnen.
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Bild 40. Komplementbyggnad till kvarnen. Här ägde mycket av den övriga
affärsverksamhet som vid sidan av kvarndriften rum.

Bild 41. Avståndet mellan de gamla brofundamenten stegas. Avståndet är ca sex
meter. Hör löpte alltså den nu igenlagda fåran ut till huvudfåran igen efter att ha
passerat kvarn och såg.
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Bild 42. Lyktstolpe i Art Deco-stil vid dammvallen.
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Bild 43. Intaget till
kraftverket.

Bild 44. Interiör från kraftverket. Skåpet i hörnet till vänster och verktygstavlan
är detaljer som sannolikt är original.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Laga skifte 1825. Vid detta år finns en kvarn med dammvall vid eller
strax väster om dagens läge. Vattenfåran är idag igenfylld. En bro går över vägen på
ungefär samma ställe som idag. Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1825, Älghults
socken Fröseke nr 1–6

Historisk karta 2. Expropriationsmätning 1923 i samband med järnvägsdragningen.
Åfåran där den äldre kvarnen ligger finns kvar. Kvarn och såg finns vid denna tid, men
är ej utritade på kartan. En dammvall har anlagts på samma ställe som idag. Kraftverket
finns också kvar vid denna tid. Lantmäterimyndigheternas arkiv,
Expropriationsmätning 1923, 07-JVG-XXVII:1
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Historisk karta 3. Dagens byggnadsbestånd har kommit till på denna karta från 1950.
Både den nya och den gamla kvarnen samt kraftverket är utritade. Den gamla åfåran är
igenlagd. Dammvallens ombyggnad 1938 och gestaltningsarbetena med åfåran har
gjort att åfåran nu har en annan utformning. Dagens utseende har sannolikt skapats på
de 27 år som gått sedan historisk karta 2. Det gamla kraftverket är borta. Rikets
allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Fröseke J133-5F2j52

Historisk bild 1. Fotografi från 1910. Den nya hyttan till vänster byggdes 1906. Den
gamla syns till höger. Vedförrådet till eldningen syns i förgrunden. Båda hyttorna
brann ned år 1918. Okänd fotograf. Källa: Älghultskrönika 1993 s.36
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Historisk bild 2. Den gamla sågen, som byggdes på 1870-talet av August Signell och
revs 1924 då en ny turbindriven såg byggdes på samma plats. Källa: Karlsson 1993, s.
183. Foto: Erik Johansson, Fröseke.

379

Historisk bild 3. Foto från 1923. Järnvägen har nyligen byggts och stationshuset tronar
i mitten. Till vänster syns kraftverket som glasbruksägarna Hägg och Johansson lät
uppföra 1915. Dammvallen syns till höger i bild och verkar vid den här tiden vara en
ren överfallsdamm. Källa: Älghultskrönika 1993 s.181

Historisk bild 4. Fotografi från 1920-talet. Ungefär från dagens kraftverk mot öster.
Glasbruket till höger i bild. Till vänster en smedja. Den gamla stenvalvsbron finns inte
kvar idag. Inte heller järnvägsövergången som syns i bakgrunden. Foto: Erik
Johansson, Fröseke.
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Historisk bild 5. Fotografi från den tidigare dansbanan i Ellings park belägen på norra
sidan Alsterån. Till vänster smedja och skostall. I mitten degelkammare. Till höger
hyttan. Foto: Erik Johansson, Fröseke

Historisk bild 6. Flygfoto från innan bruket brann ned. Från nordväst. Nere till höger i
bild syns sågen och hitom den ligger den gamla kvarnen. Mjölnarstugan syns också i
mitten av bilden längst ned. Källa: Älghultskrönika 1948 s.47
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Historisk bild 7. Sista hyttan i Kronofors. Källa: Älghultskrönika 1948 s.48

Historisk bild 8. Den nya bron under uppbyggnad 1938. Huset i vänsterkant är
smedjan. Sedan är nästa hus från vänster kvarnbostaden som finns kvar än idag och
eventuellt är Frösekes äldsta byggnad. Delvis bakom detta ligger sågen, där 1941 års
kvarn ligger idag. Till höger och framför sågen ligger den gamla kvarnen som finns
kvar idag. Utbyggnaden som är skalhus är dock borta idag. Byggnaden längst till höger
är degelmakeriet som låg ungefär där kraftverket ligger idag. Foto: Erik Johansson,
Fröseke.
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Historisk bild 9. Den gamla valvbron innan den började plockas ned sommaren 1939.
Dagens bro invigdes den 19 december 1938. 280 Foto: Erik Johansson, Fröseke.

Historisk bild 10. Kvarnen med skalhuset till vänster. Källa: Älghultskrönikan 1974
s.161

280

Karlsson 1993, s. 189
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Historisk bild 11. Från utställningarna i Frösekefabriken

Historisk bild 12. Waldemar Andersson ställer in höjden på stenarna. Källa:
Älghultskrönika 1974 s.164
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Historisk bild 13. Den nya kvarnen i sin glans dagar. Källa: Älghultskrönika 1974 s.162
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Kartbilaga
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15. Kullafors

Län, Kommun, Socken:

Kronoberg, Uppvidinge, Älghult

HARO/Vattendrag:

75/Alsterån

Byggår:

Kvarn från senast 1698. Dagens
byggnader från 1929 och fram till
1990-tal. Kraftverk från 1946.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser
enligt KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammvall, kraftverk,
fabriksbyggnader med skorsten,
disponentbostäder

Kärnvärden:

Uttryck för 1900-talets
småindustriella utveckling
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Historik
Historiskt sammanhang: Spegelfabrik, snickeri

Markerna där Kullafors ligger ägdes ursprungligen av Kulla Skattegård, en av
gårdarna i Fröseke (kvarnläget syns på den äldsta kartan över området, se
historisk karta 1). Från kvarnkommissionen 1698 finns uppgifter om kvarnen då
det beslöts att inte skattlägga den. Detta då den låg på gårdens egen grund och
av ålder enbart malt sin egen säd. Kvarnen hade då ett skovelhjul och kunde
mala en och en halv skäppa säd om dygnet (ca 27,5 liter). 281 Det har även funnits
en såg sedan lång tid i Kullafors. Troligen fanns även en såg för
husbehovssågning redan innan, men åtminstone en från omkring 1780.
Bönderna från Brogården, Ekagården, Oxlegården, Kronogården och Kulla
Skattegård hade gått samman och anlagt sågen. Det fanns en stendamm anlagd
till sågen, vari vattnet via en ränna gick till vattenhjulet. De tre Frösekegårdar
som inte deltog i sågen, Bölnagården, Lillagården och Änkansgården, hade
ingenting att invända emot byggnationen så länge de också hade möjlighet att få
sågat till husbehov. 282 Det finns uppgifter om att denna såg istället skulle ha legat
där Fröseke nedre ligger idag, men enligt en karta från 1792 (se historisk karta 1)
är det detta läge vid Kullafors som är markerat med damm och kvarn medan de
andra kvarnlägena på denna sträcka inte redovisas. Det gör det troligt att det är
vid detta läge som 1780 års såg har legat.
År 1820 ville man från statens sida skattlägga kvarnen tillsammans med Fröseke
Kronogårds och en mängd andra skvaltkvarnar i trakten. I samband med detta
gick man igenom äldre arkiv för att hitta uppgifter som kunde stödja ens rätt. 283
Carl Johansson från Skattegården i Fröseke anlade här ett ångsågverk 1893.
Företaget hette C Johansson Kullafors snickerifabrik. Hyvlade och bearbetade
trävaror fraktades till Kalmar för vidare transport till Tyskland. Till England
såldes gruvstöttor. Efter att Carl dött tog hans broder Gustaf Johansson över
företaget. Nu tillverkades dörrar, fönsterkarmar, finsnickerier, möbler, likkistor
och takspån. Erik Johansson var en av sönerna i familjen och blev svårt skadad
vid ett turbinbyte på Kullafors. Efter detta blev han delvis handikappad och
försörjde sig som biografföreståndare och fotograf. Det är Erik som har tagit
flera av de äldre fotografierna på Fröseke vilka återfinns i rapporten. 284
Det första kraftverket vid Kullafors tycks ha byggts senast 1918 då både fabrik,
bostadshus och ekonomibyggnader elektrificerades 285. När järnvägen anlades
1923 byggdes också en egen järnvägslastbrygga, vilket företaget kunde fortsätta
att använda så länge järnvägen ägde bestånd.
Karlsson 1955:31
Karlsson 1993:122
283 Karlsson 1955:31
284 Karlsson 1993:204f
285 Karlsson 1993:208
281
282
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Conrad Fagerqvist hade varit en av grundarna till AB Nybro Glassliperi och
Spegelfabrik och hade från 1919 arbetat som fabrikschef på företagets
spegelfabrik i Kronofors. Fram till 1930 var han också delägare i företaget och
hade arrenderat företagets spegelfabrik i Fröseke under en treårsperiod (se nr.
13, Fröseke övre). 286 Fagerqvist var född i Kronofors den 28 mars 1870 och hade
arbetat i ortens glasbruk. Han lärde sig under tiden i glasbruket folieringskonsten
vid spegeltillverkning vid den dåvarande Kronoströms spegelfabrik. Han
arbetade sedermera som fabrikschef och ansvarade för uppbyggnaden av en
spegelfabrik i Johansfors i Algutsboda socken under åren 1903–1913. 287
Tillsammans med sina söner Philip, Helge och Fritz grundade han företaget AB
Kronoströms Nya Spegelfabrik 1927 (ordet ”nya” togs sedermera bort från
företagsnamnet). Från början hade man ett 15-tal anställda. År 1929 köpte man
upp Kullafors snickerifabrik och började omgående med utbyggnadsarbeten. 288
Dagens byggnader på platsen är från detta år och framåt. 289 Enligt uppgifter från
nuvarande ägare brann sågen någon gång på 1920–30-talet. Det har inte kunnat
beläggas i andra källor och det är oklart om det är samma brand som ödelade det
nedlagda glasbruket 1939 (som började i en såg) eller om det rör sig om två
separata bränder. Hur eller hur ska fabriken nybyggts efter branden i två plan.
Spegeltillverkningen flyttades till dessa lokaler samtidigt som man behöll
snickeriet. Det relativt lilla Fröseke hade nu två spegelfabriker 290 (år 1937
grundades ytterligare en spegelfabrik i Fröseke, Glas- och Spegelspecialen i
Fröseke). 291 Kristallglas köptes in från Belgien och England men maskinglas
inköptes av inhemska tillverkare samt från Tjeckoslovakien. Virke köpte man
upp på rot och sågade till själva. 292
Företagets huvudkontor flyttade år 1936 till Kalmar där brodern Fritz fungerade
som verkställande direktör. De andra två bröderna stannade kvar på orten som
fabrikschefer. Dessa två bröder hade varsin lite mer påkostad bostad precis
väster respektive öster om fabriken. Husen står fortfarande kvar. Det har funnits
två kraftverk vid Kullafors jämte varandra. Av det äldre finns idag turbinsumpen
kvar medan det yngre kraftverket som uppfördes 1946 ännu är i drift. Efter att
det andra kraftverket byggdes blev företaget självförsörjande på el. Som
reservkraft om kraftverken skulle fallera installerades också en ångmaskin
troligen på 1940-talet. Företaget hade ett sjuttiotal anställda år 1948 men ett
decennium senare, 1959, en personalstyrka på ett femtiotal man. Man tillverkade
ornament-, ram-, tambur-, och badrumsspeglar samt badrumsskåp, möbelglas,
Englund 1960:773f
Älghultskrönika 1948:81
288 Älghultskrönika 1948:81
289 Erixon 1960:777
290 Englund 1960:773
291 Blomén 1955:84
292 Älghultskrönika 1948:81
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spegel- och serveringsbrickor och kompletteringsmöbler. Varor tillverkades på
en sammanlagd vikt av ca 500 ton årligen 1948. Det mesta såldes till
möbelbranschen som i sin tur sålde vidare varorna. 293 294
Spegelfabriken lades ned på 1960–70-talet. Bl.a. tillverkade man speglar som gick
att klistra på väggarna. På 1980-talet köpte Gekå glasdekå som var grossist
fabriken. De gjorde om det till grossiströrelse i speglar. De två stora
byggnadskropparna i norr är byggda på 1980-talet. 295 På 1990-talet ägde J K
Glasdekor AB fabriken. 296 Innan nuvarande ägare hade företaget Fröseke i
Småland AB fabriken. De hade möbellager i de nyare byggnaderna på den norra
delen av området. Byggnaderna hade råkat i förfall och nuvarande ägare har
sedan övertagandet 2016 gjort stora insatser för att laga tak och röja bort
växtlighet. Nuvarande ägare har ett företag som arbetar med teknisk el och
använder plåthallarna. I huvudbyggnad finns loppis och replokal. Planer finns
på att starta ett gym och bygga lägenheter. 297

Beskrivning av miljön
Översikt (bild 4). Det finns sammanlagt 3000 m2 under tak (bild 2). I hjärtat
ligger den gamla spegelfabriken med byggnadsdelar från 1929 och framåt. Norr
om detta ligger två plåthallar och en kontorsbyggnad byggda under sent 1900tal. Precis öster om fabriken står den gamla fabriksskorstenen. Väster och öster
om fabriksområdet finns det två större villor, en på ömse sidor, tidigare
disponentvillor. Söder om fabriken går dammvallen 90 meter lång i nord-sydlig
riktning. Det finns två åfåror från dammen. Den norra (bild 24) användes till
kraftverken, varav ett från 1946 står kvar och av det andra finns endast
turbinsump och mindre rester kvar. Den södra fåran är huvudfåran (bild 22).
Det finns två stycken större villor på ömse sida om fabriken. De båda bröderna
Fagerqvist som var fabrikschefer på 1930-talet och framåt bodde i varsin av
dessa. Den västra är en gulmålad en- och en halvplansvilla i trä med vita knutar
(bild 7). Huset har en balkong som vilar på fyrkantiga träpelare ovanför entrén.
Huset har sadeltak. Den östliga av villorna är den äldsta och var från början
disponentvilla. Den är väldigt lik den andra byggnaden, men är vitputsad.
Byggnaden har också en utbyggnad på norra sidan av huset (bild 8, historisk bild
1). Det finns tillhörande uthus.
Fabriksbyggnaden består av flera byggnadskroppar byggda från 1929 och
framåt (bild 33). I huvudsak rör det sig om en tegelbyggnad uppförd i två
våningar (bild 18, 31). Utanför den norra huvudingången till fabriken har under
Erixon 1960:777
Älghultskrönika 1948:81
295 Muntlig uppgift ägare Thomas Sjögren
296 Karlsson 1993:205
297 Muntlig uppgift ägare Thomas Sjögren
293
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sent 1900-tal en utbyggnad i naturfärgat trä och med vita spröjsade fönster
byggts (bild 3). Pulpettaket på utbyggnaden är i svart plåt. Utanför ingången är
ett utsprång byggt av liggande trästockar med ett sadeltak på i svart plåt. Interiört
finns inte mycket av den ursprungliga utrustningen kvar (bild 26, 27, 28, 38). En
del av den gamla fabriken används som loppis (bild 29). I loppisen finns ett
axplock av de spegelprodukter man tillverkade under 1970–80-tal (bild 35). De
östligaste delarna av fabriken är från senare delen av 1900-talet och har väggar i
plåt. Några intressanta kvarvarande inventarier här är bevarade glasrutor (bild
30). På äldre foton syns omfattande träbebyggelse öster om huvuddelen av
fabriken (historisk bild 3 & 4). Dessa är idag ersatta med tegel- och
plåtbyggnader, sannolikt under 1900-talets andra hälft. Skorstenen i tegel ligger
strax öster om fabriken (bild 9). Den har en stor spricka i sin övre del.
Norr om den gamla fabriksbyggnaden ligger de nya plåthallarna uppförda på
1980-talet. Enkla och kostnadseffektiva material har valts och utsmyckning
saknas. De har fasader av röd plåt och enkla kvadratiska fönster. Grunden av
vitmålad betong (bild 1). Mellan de båda plåthallarna finns en tegelbyggnad i två
våningar. Gulaktigt tegel och brunmålat trä längst upp under sadeltaket. Enkla
rektangulära fönster som står tätt tillsammans på övre våningsplanet. Utanför
ingången är ett utsprång byggt av liggande trästockar med ett sadeltak på i svart
plåt, liksom på huvudbyggnaden. Denna byggnad har utgjort kontor och är
sannolikt äldre än plåthallarna. Utseendet talar för att den är byggd på 1960–70talet. Inuti på övervåningen finns välbevarade kontorslokaler från 1980–90-talet
som är möblerat med flera av de produkter man sålde då (bild 32, 34, 39).
Dammvallen är i grunden av huggen sten, vilket främst syns på baksidan (den
östra sidan) av dammvallen (bild 17, 19), annars är det mesta i betong. Från söder
räknat kommer fjorton stycken betongöverfall som går att stänga (förhöja) med
träsättar (bild 20, 21). Sedan kommer huvudregleringen med två gånger tre
spettluckor med plankor (bild 36). Bara tre av dem går fortfarande att reglera.
Sedan intaget till kraftverket som regleras med tre spettluckor av trä (bild 6).
Sedan intaget till en tidigare turbin och turbinsump, igensatt med plankor (bild
5, 37). Vi har tillgång till tre kartor som visar dammens utbredning och
dammvallens sträckning, en från vardera 1700-, 1800- och 1900-talet (historisk
karta 1–3). Dammvallen tycks ha ändrat läge något mellan de tre seklerna. De
huggna stenarna som syns på dammvallen talar för en anläggningstid mellan
1850–1950. Det kan tänkas att dammvallen som den ser ut nu till delar är lagd
under 1800-talets andra hälft, men sedan byggts på under 1900-talet med bitarna
i betong (historisk bild 6). Troligast har detta skett i samband med anläggandet
av det nya kraftverket 1946.
Kraftverket från 1946 (bild 10, 12, 16) är kvadratiskt till sin plan, uppfört av
tegel och har rätt höga spröjsade fönster av stål/järn. Dessa är nu gröna, men
har varit röda innan baserat på underliggande färgrester. Fönsterbrädorna är
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omålade och av stål. Ingången ligger i söder och består av två dörrar av
grönmålat trä, med glasrutor i sin övre del. Dörren skyddas av ett litet
utstickande plåttak (bild 13). Kraftverket har betonggrund och flackt tak.
Verktygshyllan och generator finns kvar i original (bild 15, 25). Annat är utbytt,
som exempelvis styrutrustningen och tryckregulatorn. Den f.d. tryckregulatorn
från 1946 står numera strax öster om kraftverket nere vid utloppet mot sjön (bild
23). På den står det ”Finnshyttans bruk, Sweden” och även på verktygstavlan
inne i kraftverket står det ”Finnshyttans bruk, Sweden”.
Det äldre kraftverket är troligen uppfört 1918 och dess lämningar ligger precis
norr om det nya. Kraftverket är borttaget, men turbinsumpen i betong finns
kvar. Ovanpå turbinsumpen finns det ett räcke av omålat trä (bild 11). Mellan de
båda kraftverken går en liten ”ö” med stensatta kanter. Bakom turbinsumpen
(öster om) finns de kvarvarande resterna av maskineriet till det gamla kraftverket
(bild 12). Från de bevarade järnhjulen har det gått remmar som har drivit
maskineri inne i fabriken samt har gått över till den lilla ön. Äldre bilder visar att
det är här kraftverksbyggnaden har legat (historisk bild 5). Betongfundamenten
till var generatorn har stått finns kvar på ön. Bakom (öster om) de båda
kraftverken går en liten träbro med järnräcken. Bron vilar halvvägs på ön där
den också ändrar riktning lite.

Kulturhistorisk värdering
Fabriksbyggnaden med beståndsdelar

Fabriken med dess tillhörande del i norr och skorstenen i öster visar på en
kontinuerlig utveckling av fabriken och dess verksamhet från 1929 och framåt.
Äldre spår kunde inte iakttagas. Interiört finns inte mycket utrustning som
berättar om snickeri- eller spegeltillverkningsprocessen. De föremål som visar
på den tidigare produktionen har ett kulturhistoriskt värde. Övervåningen i
kontorsbyggnaden i fabrikens norra halva är ett tidsdokument från 1980/90,
men har i nuläget mest nostalgiska värden. Fabriksbyggnaden är ändock den
tydligaste lämningen av den verksamhet som ägde rum här och har sammantaget
ett kulturhistoriskt värde på gränsen mot visst. Högst värden är förknippade med
skorstenen och den äldre fabriksdelen, medan lägst intill inga kulturhistoriska
värden är kopplat till de senaste plåtdelarna i norr och öster.
Kraftverken med beståndsdelar

Av kraftverket från 1918 finns i stort sett bara turbinsumpen och vissa
maskinella delar och fundament kvar. Det har ett värde att även dessa delar finns
kvar och visar på denna del i fabrikens historia. Sammantaget kan de dock inte
mer än till liten del visa på den historiska driften och har därmed ett visst
kulturhistoriskt värde. Det nya kraftverket är exteriört mycket välbevarat och har
även en hel del av utrustningen inuti kvar, även om en del har bytts ut genom
åren. Detta kraftverk har ett kulturhistoriskt värde.
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Dammen och vattenvägarna

Dammen som den ser ut idag tycks vara en 1800-talskonstruktion som har
byggts om vid anläggandet av det nya kraftverket 1946. Dammen och
dammvallen är en del i helheten för området när det gäller att se och förstå hur
det har fungerat och varför det har lokaliserats där det gjort. Sammantaget har
den ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön

Övriga kulturhistoriska element är de båda villorna som ligger öster och väster
om fabriken. Båda har förändrats något genom åren (som inte syns minst på
historisk bild 1 för den östra villan). De är en del av helhetsmiljön, men har i sig
själva ett visst kulturhistoriskt värde. Fabriken har förstås inte haft samma inflytande
på Frösekes historia som Nybrofabriken, men har ändock varit en viktig
arbetsgivare och en komponent i samhällets historia. Ångsågen och
överhuvudtaget fabrikens historia innan 1929 är till stora delar borta, men
samtidigt finns där det äldre kraftverket kvar och de båda disponentvillorna.
Sammantaget värderas miljön till mellan ett visst och ett kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet
Miljön har förändrats under hela 1900-talet och bedöms överlag som tålig för
moderna tillskott så länge dessa inte förstör de äldre värdebärande elementen.
Kraftverket, men också skorstenen är sådana element. Skorstenen riskerar på
sikt att gå sönder av sig självt om inte åtgärder görs. Södra delen av dammvallen
eller norra och östra fabriksdelen bedöms som tåliga och här bedöms ingrepp
som fullt möjliga utan att inkräkta på några kulturhistoriska värden.
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Bilder av miljön

Bild 1. En av de moderna plåthallarna uppförda på 1980-talet. Hallarna används till
nuvarande ägares företag inom teknisk el.

Bild 2. Fabriksområdet. Plåthallarna från 1980-tal med en äldre kontorsbyggnad
(1960–70-tal) till vänster och de äldre fabriksdelarna från 1929 och framåt till höger.
Byggnadskomplexen är hopbyggda vilket syns i mitten av bilden. I öppningen skymtar
muren till den ursprungliga disponentvillan.
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Bild 3. De äldre byggnadsdelarna från 1929 och framåt, från nordväst. Utbyggnaden
utanför är i trä och sekundärt tillkommen under sent 1900-tal.

Bild 4. Översiktsbild. Fabriken till vänster med skorsten. Dammvallen i bildens mitt
med det stående kraftverket från 1946 strax till höger om fabriken.
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Bild 5. Intaget till turbinsumpen till den borttagna turbinen, nu igensatt med
träplankor.

Bild 6. Intaget till kraftverket består av tre spettluckor i trä.

396

Bild 7. Den västra av de båda villorna.

Bild 8. Den ursprungliga disponentvillan med tillhörande uthus.
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Bild 9. Fabriksskorstenen från syd. Till vänster nyare delar av fabriken och till höger
syns den gamla disponentvillan.

Bild 10. Kraftverket från 1946 till vänster. Till höger om detta återfinns turbinsumpen
till den tidigare andra turbinen. Framför de båda går en träbro över. Foto från
nordost.
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Bild 11. Turbinsumpen till det gamla kraftverket. Nere till vänster skymtar lite av
utrustningen som fortfarande finns kvar. Foto från nordost.

Bild 12. Den kvarvarande utrustningen till det gamla kraftverket. Från hjulen har det
gått remmar som har drivit maskineri inne i fabriken samt till ett kraftverk som legat
på den lilla ”ön” mellan de båda kraftverken. Betongfundamenten till generatorn syns
på bilden.
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Bild 13. Det nya kraftverket från sydöst.

Bild 14. Ingången till kraftverket är från söder.
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Bild 15. Utrustningen inne i kraftverket.

Bild 16. Kraftverket från sydväst.
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Bild 17. Dammvallen är i huggen sten, vilket här syns tydligt i utrymmet mellan de
båda kraftverken. Bilden från sydväst.

Bild 18. Fabriken söderifrån.
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Bild 19. Dammvallen mot söder. På vallens vänstra sida syns den huggna stenen.

Bild 20. Utskoven är i betong och är fjorton till antalet.
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Bild 21. Regleringsanordningarna till utskovsluckorna är spettluckor. Som synes är inte
alla på plats.

Bild 22. Huvudfåran nedströms dammvallen, mot öst.
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Bild 23. Den gamla tryckregulatorn från 1946 är numera utflyttad och står i det öppna
strax öster om kraftverket.
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Bild 24. Utloppet nedströms kraftverken.

Bild 25. Verktygstavlan inne i kraftverket finns fortfarande kvar.
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Bild 26. Interiör i fabriken, nedervåningens mittendel. Denna del används som
lagerlokal åt den loppis som är inrymd i fabriken.

Bild 27. Övervåningens mittendel. Lokalen står tom men det finns planer på att inrätta
ett gym här.
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Bild 28. Den övre västra delen. Används för tillfället som replokal.

Bild 29. Den senare utbyggnaden på den nordvästra delen av den gamla fabriken
inrymmer idag en loppis.
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Bild 30. Glasrutor som fortfarande förvaras i fabriken.
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Bild 31. En av de kulturhistoriskt intressanta detaljer som finns i fabriken. Här
används en av de egna produkterna i en ytterdörr.
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Bild 32. Interiör från övervåningen i kontorsdelen av den norra fabriksdelen. Rummen
här uppe uppvisar flera av de produkter som företaget tillverkade under 1990-talet och
är väldigt tidstypiskt. Idag besitter det främst nostalgiska värden, men skulle kunna bli
kulturhistoriskt värdefullt framöver. Planer finns på att modernisera utrymmena.

Bild 33. Här syns tydligt hur den södra fabriksdelen är tillbyggd i omgångar. Foto taget
från kontorsbyggnaden mittemot, mot sydöst.
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Bild 34. Ett par blomkrukor tillverkade av speglar. En av företagets produkter.

Bild 35. Några av de spegelprodukter som man tillverkade under 1970–80-tal av stilen
att döma.
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Bild 36. Regleringen till huvudfåran.

Bild 37. Turbinsumpen till det gamla kraftverket.
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Bild 38. En spegelklocka tillverkad i fabriken.

Bild 39. Spegel och världskarta på VD:ns kontor.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Disponentvillan. Foto från 1903 av S Carlsson, Idesjö.

Historisk bild 2. Ångsågen brinner 2 juni 1939. Oklart om det var här vid Kullafors
branden började eller om det var vid Fröseke nedre. Foto: Erik Johansson
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Historisk bild 3. Okänt år. Här syns träbebyggelse som är borta idag. Foto: Erik
Johansson, Fröseke

Historisk bild 4. Okänt år, men här syns också idag försvunnen träbebyggelse.
Kullafors okänt år. Källa: Älghultskrönika 1948 s.83
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Historisk bild 5. Här syns det gamla kraftverket. Man ser också att det nya inte har
förändrats så mycket exteriört sedan fotot togs. Träbyggnadsdelen precis öster om den
västligaste fabriksdelen har nu ersatts av en tegelbyggnad. Fortfarande finns en större
träbyggnad kvar invid skorstenen som är borta idag. Källa: Sveriges bebyggelse från
1960 s. 777

Historisk bild 6. Okänt år. Dammvallen är i sin nuvarande form. En del av
byggnadsbeståndet i trä har ersatts av tegel, men inte allt. Det nya kraftverket är på
plats och en oidentifierad byggnad syns längst till höger i bild. Fotot är möjligen taget
någon gång på 1950-talet. Foto: Erik Johansson, Fröseke
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Historisk karta 1. Storskifte av utmarken 1792. Detta är den äldsta kartan som finns
över närområdet. En kvarn är anlagd på den norra sidan och en omfattande dammvall
sträcker sig tvärs över vattendraget. Lantmäteristyrelsens arkiv, Storskifte på
utmark/utägor 1792, Älghults socken Fröseke nr 1–6

Historisk karta 2. Laga skifte 1825. Dammvallens läge tycks ha ändrats något i sin
norra del, men det är osäkert om kartan är av en sådan detaljnivå att det säkert kan
utläsas. Däremot tycks området till väster om dammvallen ha grundats upp rejält.
Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1825, Älghults socken Fröseke nr 1–6
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Historisk karta 3. Ekonomiska kartan från 1950. Byggnadsbeståndet påminner om
dagens. Byggnaderna har byggts om en del. Husen i norra delen av fabriken mot
järnvägen är borta idag. Det ligger idag en tredelad byggnadskropp här, men den är av
senare datum. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1950, Fröseke
J133-5F2j52
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Utdrag ur relaterade lagar
Kulturmiljölag (1988:950) – KML
Kulturmiljölagen kallades före 1 januari 2014 Kulturminneslagen. Den
ändrades 2000:265 och 2013:548.
KML 1 kap. Inledande bestämmelser

KML 1 kap. 1 § - Kulturmiljölagens ”portalparagraf”:
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett
arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller
begränsas.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.
KML 2 kap. Fornminnen

KML 2 kap. 1 § (Fornlämningar och fornfynd):
Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.
Fornlämningar är […] lämningar efter människors verksamhet under forna
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt
övergivna
KML 2 kap. 1 a §:
Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i
fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare.
En lämning som avses i första stycket får förklaras för fornlämning av
länsstyrelsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska
värde.
KML 2 kap. 2 §:
Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme
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med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns
fornlämningsområde.
KML 2 kap. 6 §:
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut,
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller
skada en fornlämning.
KML 3 kap. Byggnadsminnen

KML 3 kap. 1 §:
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår
i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får
förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om
byggnadsminnen […] får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra
anläggningar.
KML 3 kap. 2 §:
När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas
samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett
område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets
utseende och karaktär inte förvanskas.
KMP 3 kap. 3 §:
Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med
byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte
åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen nödvändigt
för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till
byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål.

Miljöbalk (1988:808) – MB
MB 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

MB 1 kap. 1 §:
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
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3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas,
och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Plan- och bygglag (2010:900) – PBL
PBL 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner

PBL 1 kap. 1 §:
I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och
allmänna platser

PBL 8 kap. 13 § (Förbud mot förvanskning):
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
PBL 8 kap. 14 § (Underhåll och varsamhet):
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.
PBL 8 kap. 17 § 17 (Underhåll och varsamhet):
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Skogsvårdslag (1979:429)
30 § (under: ”Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen”):

427

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog […]

Begreppsförklaringar
Fornlämning
Fornlämningar definieras i kulturmiljölagens (1988:950) andra kapitel och
omfattas därmed av ett lagskydd.
FMIS – Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister
Innehåller Sveriges alla hittills registrerade fornlämningar.
HARO – Huvudavrinningsområde
I Sverige finns 119 huvudavrinningsområden (avrinningsområden större än
200 km² med mynning i havet). De är numrerade norrifrån och Bräkneån är
nummer 84 (HARO 84).
KML – Kulturmiljölag (1988:950)
Den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Levande vattendrag och sjöar, miljömål
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
-Riksdagens definition av miljömålet 295
MB – Miljöbalk (1998:808)
En svensk balk som rör lagstiftning på miljöområdet.
PBL – Plan- och bygglag 2010:900
En svensk lag som reglerar planläggning av mark, vatten och byggande.
Riksintresse
Riksintressen är områden som långsiktigt ska skyddas enligt 3 och 4 kapitlet i
miljöbalken.

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/,
hämtat 2017-09-29
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