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H51 PUKEBERG 

Områdesnamn: RIK H51 Pukeberg 
Områdeskod: 88101051  
Kommun: Nybro 

Motivering: 
En väl sammanhållen bruksmiljö kring det som en gång var ett av landets största glasbruk. Den 
mångfald av industribyggnader och bostadshus som finns i Pukeberg belyser tillsammans på ett 
tydligt sätt ett småländskt glasbruks industrimiljö och dess historiska utveckling från 1870-talet 
och fram till 2000-talet. 

Uttryck för riksintresset: 
Samlad glasbruksmiljö med industribyggnader i trä- eller tegel bestående av hyttor, kraft-
central, sliperi, sodafabrik och magasin från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  
Den sociala skiktningen inom bruksmiljön med disponentbostad, 1½-plans villor med 
tillhörande trädgårdar samt låga radhuslängor ursprungligen uppförda som tjänstemans- och 
arbetarbostäder. 
Bruksgata med lönnallé kring vilken bruksmiljön grupperar sig. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
   

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Pukebergs glasbruk ligger något söder om Nybro centrala delar i anslutning till  Lindåsabäcken 
i S:t Sigfridsåns övre delar och på  gammal inägomark till Pukebergs gård. Gården ligger idag  
c:a 500 m sydväst om bruket.  
Glasbruket 
Den äldsta hyttan på platsen anlades 1871. Då slogs sig gårdens ägare Jonas Bergstrand 
samman med yrkesmän från Kosta och startade ett glasbruk på sina ägor. Från denna tid och 
under de kommande hundra åren var det bruket som kom att prägla bebyggelseutvecklingen i 
detta område. Främst innebar det att en stor mängd industribyggnader tillkom men med tiden 
även flera bostadshus för både tjänstemän och arbetare. 

Inom bruksområdet kom  flera hyttor att byggas allt eftersom de  gamla brann ner eller blev 
otillräckliga. Den äldsta  kvarvarande hyttan härstammar från 1895, men har senare byggts om 
för att bli lager. En andra hytta byggdes 1913, vilken brukades fram till slutet av 1970-talet. 
Den yngsta hyttan är den karakteristiska kupolhyttan som uppfördes 1954. Den placerades så 
att alla hyttor byggdes ihop till ett sammanhängande byggnadskomplex. Tillsammans med det 
tillhörande mönstersliperiet blev det på så sätt Sveriges längsta glasbruk. Från 1890-talet och 
framåt utvecklades verksamheten successivt inom bruket vilket tydligt kom att avsättas i 
bebyggelsemiljön. Inom bruket tillkom en rad byggnader kopplade till dess verksamhet. Vid ån 
låg sliperiet som behövde vattenkraft för sin verksamhet. Här slipades glaset som transpor-
terades på en linbana  från hyttan mitt emot. 1915 övergick man till dieselmotorer varvid 
betydelsen av vattenkraft upphörde. Lämningar efter tidigare byggnader för  kraftöverföring  
finns dock ännu kvar vid ån. Istället kom man att bygga  en kraftcentral inom bruket. 1942 
övergick man till elkraft varför denna byggnad blev överflödig. 1918 byggdes även en 
sodafabrik inom området. Soda var en av ingredienserna vid glastillverkningen men det var  
ovanligt att man som här i Pukeberg hade  egen sodatillverkning.  
I området finns även flera äldre magasin. På det så kallade Klockmagasinet finns en 
vällingklocka med vilken man reglerade den dagliga arbetsrytmen på bruket. Detta magasin 
brann ner så sent som 1989, men har återuppbyggts igen utifrån bevarade originalritningar. 

Bostadsbebyggelsen 
Utöver byggnader som hörde till den dagliga verksamheten på byggdes även bostadshus i 
direkt anslutning till glasbruket. Genom åren kom både tjänstemannavillor, brukskontor och 
arbetarbostäder att byggas i anslutning till den väg som gick mellan bruket och Pukebergs gård. 
På så sätt kom en särskild bruksgata att utvecklas, kallad Pukebergarnas väg, kring vilken 
bruksmiljön idag till stor del är koncentrerad. 
En del av de tidigare arbetarbostäderna har rivits och ersatts med nya bostadshus, dock i en stil 
och placering som väl ansluter sig till de tidigare bruksbyggnaderna. Under 1940-talet byggdes 
ett par radhuslängor åt brukets arbetare. Detta var en för sin tid då ny boendeform. 
Efter glasbrukets nedläggelse i början av 1980-talet har kommunen tagit över området som 
mark för nya bostäder. Idag utgör Pukeberg en stadsdel i Nybro tätort. 



 
 

 

 
   

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

Industribyggnader har dock kunna återanvändas dels för ett flertal olika nya företag med bland 
annat glastillverkning i mindre skala men även som undervisningslokaler för 

Linnéuniversitetet. 

I länets regionala industriinventering bedöms Pukeberg ha ett högt kulturhistoriskt värde i och 
med att bruksmiljön är sammansatt av så många olika byggnader kopplade till glastillverkning. 
Miljön skildrar väl hur bruket byggts ut som en följd av verksamhetens utveckling. Efter 
brukets nedläggelse på 1980-talet har de gamla industribyggnaderna i hög grad kunnat fortsätta 
att användas för nya verksamheter. Att på detta sätt återanvända en gammal bruksmiljö för nya 
syften innebär har inneburit att den kulturhistoriska miljön i Pukeberg fortsatt att utvecklas. 

Referenser: 
Ambrosiani, Sune. Pukebergs glasbruk. Stockholm 1946.  
Dom kallar oss Pukebergarna. Ett studieprojekt inom ABF Svenska Fabriksarbetareförbundet i  

Kalmar och Kronobergs län, 1982.  
Kulturminnesvård i Nybro kommun. Nybro kommunnämnd 1988.  
Nybro kommuns industriarv. Industriarvsprojektet, rapport november 2007. Kalmar läns 

museum.  
Nybro stadsdelar. Kulturhistoriska beskrivningar av 11 stadsdelar i Nybro stad. Kalmar läns 

museum. Byggnadsantikvarisk rapport 2006.  
Pukeberg, en liten guide. KUL-projektet i Glasriket, 2004. 



 
 

 
 

 
 

Karta: 

 Riksintressets utbredning: Området omfattar Pukebergs gamla glasbruk mellan riksväg 25 i 
söder och Lindåsabäcken i norr och öster samt den kringliggande bebyggelse som tillkommit 
som en följd av brukets verksamhet. 



 
 

 
 

  
   

 
 

 
  

  

 
 

 
 

  

H52 ORREFORS 

Områdesnamn: RIK H52 Orrefors  
Områdeskod: 88109052  
Kommun: Nybro 

Motivering: 
Brukssamhälle och bruksmiljö kring det järnbruk som med tiden blev ett av landets mest kända 
glasbruk. Mångfalden av industrier och bostadsbebyggelse belyser tillsammans väl ett 
småländskt bruks kulturhistoriska utveckling från tidigt 1700-tal fram till början av 2000-talet. 

Uttryck för riksintresset: 
Lämningar från 1600- och 1700-talen efter såg och mjölkvarn utmed Vapenbäcksån. 
Hammarsmedja från järnbrukets tid 1841 med tillhörande  gnistugn och plats för gamla  
masugnen. Kollada med spridda slaggförekomster.  
Glashyttor  från slutet av 1800-talet, vilka om- och tillbyggts från 1920-talet och framåt.  
Bruksgatan med arbetarbostäder från 1700-talet, förvaltarbostad, disponentvilla, 
trädgårdsmästarbostad samt olika äldre magasin. Här finns även rester efter en trädgård och 
banvall efter en järnväg.  
Arbetarbostäder från 1900-talet i form av lägenhetskaserner nära bruket.  
Orrefors samhälle med småskalig bebyggelse från främst 1900-talet orienterat kring bruket 
utmed vattendraget och de större landsvägarna. 
Arbetarbostäder från 1900-talet som 1-1½ plans egnahem i funkisstil ordnade utmed den gamla 
landsvägen i söder. 



 
 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  

 

 
 

  
 

 
 

  
 
 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Orrefors är ett av landets mest kända glasbruk vars produktion av främst kristallglas är 
internationellt berömd. Detta gör att många även ser glasbruket som ett intressant besöksmål. 
Glastillverkningen påbörjades i större skala i slutet av 1800-talet då den eratte det tidigare 
järnbruket p platsen. Den goda tillgången på vattenkraft, skog och sand i de kringliggande 
bygderna var av avgörande betydelse för uppkomsten av glasproduktion här. 
Den stora mängden byggnader från olika tidsepoker gör att man i Orrefors väl kan få en 
förståelse för hur en bruksort utvecklats från järnbruk till glasbruk och hur verksamheterna 
bedrivits. I länets regionala industriinventering bedöms Orrefors som en viktig industrimiljö av 
nationellt kulturhistoriskt intresse. I Orrefors har funnits en levande industrimiljö från början av 
1700-talet och fram till 2013 då glasbruket lades ner, vilket fram till dess verkat och utvecklas i 
linje med brukets historiska tradition. 

Orrefors järnbruk 
Landskapet kring Orrefors utgörs av myr- och våtmarksrik skogsbygd som genomkorsars av 
vattendrag.  
Tillgången till vattenkraft var tidigt av central betydelse för att den industriverksamhet som kom 
att lokaliseras och utvecklas i Orrefors. Redan under 1600-talet fanns här både en såg och en 
mjölkvarn. De var då belägna väster om det nuvarande bruket utmed Vapenbäcksån, vilket en 
karta från 1679 visar. Möjligen låg de på den plats där det ännu syns lämningar efter grunder i ån 
nära Hållsdammen. Längre ner vid ån grundades 1726 ett järnbruk på godset Orranäs marker 
vilket fick namnet Orrefors. Redan nar järnbruket anlades byggde man en damm i 
Vapenbäcksåns inlopp i Orranässjön för att kunna reglera vattenflödet. Denna damm finns 
utmärkt på karta över Kvarntorps marker från 1767. 
När behovet av vattenkraft ökade i samband med utvidgningen av verksamheten inom 
bruksområdet under slutet av 1800-talet, tvingades man bygga en damm vidd Orranässjöns 

utlopp. Tillkomsten av Hållsdammen innebar bland annat att sjöns vattennivå kom att höjas 

närmare två meter. En följd av denna höjning var att stora delar av Orranäs säteris marker norr 
om sjön (och utanför riksintresset) kom att hamna under vatten. Troligen hade det funnits någon 
form av fördämning på platsen redan tidigare. Bland annat fanns här en bro i slutet av 1600-talet 
för den väg som gick från landsvägen och vidare till Orranäs säteri. 
Genom att man dämde upp vattendraget har man kunnat utnyttja vattenkraften för olika 
industriverksamheter som järnbruk, stånghammare, såg och senare glasbruk. I myrar och 
vattendrag kring bruket fanns den järnmalm som var råämne för stor del av brukets verksamhet. I 
skogarna kring bruket finns ännu rikligt med slaggförekomster som är rester efter utvinning av 
järn på platsen. Den kringliggande skogen var även av stor betydelse då man där kunde få sin 
försörjning av ved till järnbruket. 



 
  

  
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
  

 
   

 
 

 
  

De tydligaste resterna från det gamla järnbruket är en hammarsmedja med tillhörande gnistugn 
från 1841. Dessa byggnader är numera byggnadsminnesförklarade. I anslutning till 
hammarsmedjan låg tidigare den gamla masugnen från 1726 och under slutet av 1800-talet låg 
här även en såg. I närheten av hammarsmedjan finns även en kollada som hört till järnbruket. 
Orrefors glasbruk och sågverk 
När järnvägen 1876 öppnade mellan Nybro och Sävsjöström anlades en station i Orrefors. 
Tillgången till detta nya kommunikationsmedel innebar att sågverksindustrin kunde börja 
utvecklas på orten. I mitten av 1800-talet blev järnhanteringen allt mer olönsam på grund av 
konkurrensen från gruvorna i Bergslagen, samtidigt som skogshanteringen blev allt mer lönsam. 
Ett sätt att ta tillvara på spillved från sågverket och arbetskraft var att övergå till den 
bränslekrävande tillverkningen av sodaglas och fönsterglas. I Orrefors byggdes den första 
glashyttan 1898, där tillverkningen kom att inriktas mot medicinskt, tekniskt, servis- och 
hushållsglas. Järnbruket lades ner 1915 och 1918 upphörde tillverkningen av fönsterglas. 
Kunskapen om glastillverkning hämtades i form av glasblåsare ifrån det närbelägna Kosta 
glasbruk. 1914 började en ny era för bruket. Då började man med tillverkning av kristallglas, 
något som glasbruket därefter blivit särskilt berömt för. Med tiden kom verksamheten i skogen 
och glasbruket att delas upp mellan olika bolag. 

Bebyggelsen 
Bebyggelsen i bruket kom tidigt att samlas kring bruksgatan även kallad Smedernas väg. Här 
ligger ännu arbetarbostäder från järnbrukets äldsta tid på 1720-talet, en bruksherrgård och en 
förvaltarbostad från början av 1800-talet. Herrgården fungerade som bostad för brukets ägare då 
de vistades på orten och sannolikt även som kontor. Under glasbrukstiden blev herrgården 
disponentbostad och senare bostad åt glasformgivare, tjänstemän och gäster på bruket. Även 
Trädgårdsvillan är från1700-talet, vilken är uppförd som bostad åt brukets trädgårdsmästare. Här 
finns även rester efter den större trädgård med odlingar av frukt och grönsaker som fanns kvar in 
på 1960-talet. 
När glasproduktionen kom igång vid slutet av 1800-talet ökade även behovet av bostäder för 

brukets arbetare. Flera arbetarkaserner runt bruket kom då att byggas, vilka innehåll flera 
lägenheter ofta inte större än ett rum och kök. Till lägenheterna hörde även en jordlott för privat 
odling av potatis och annat. Under 1929-1945 såldes tomtmark till dem som ville bygga sig en 
självägande villa med liten jordlott. Ett 30-tal egnahem tillkom vid denna tid utmed den gamla 
landsvägen söder om bruket, vilka utgör ett karakteristiskt inslag i Orrefors tätort. 
Genom Orrefors gick tidigare järnvägen från Nybro till Åseda och Nässjö. Sedan 1992 är den 
dock nerlagd och uppriven. Kvar finns dock stationen med kringliggande tillhörande 
järnvägsmiljö. I anslutning till den genomgående järnvägen fanns här även flera mindre 
godsspår, både norrut till Orrefors glasbruk och till torvmossen på Borsetorps fly sydväst om 
riksintresset. Tydliga banvallar syns ännu på många håll efter dessa spår. 



 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
  

 

Referenser: 
Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland. Meddelanden från Kalmar läns 

Hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum, årgång 94. 2011. 
Kulturminnesvård i Nybro kommun. Nybro kommunnämnd 1988. 
Nybro kommuns industriarv. Industriarvsprojektet. Kalmar läns museum 2007. 
Orrefors, en liten guide. KUL-projektet i Glasriket, 2004. 
Orrefors samhälle. Rapport över kulturhistorisk utredning. Stadsarkitektkontoret och Kalmar läns 

museum 1981. 
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07. 
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen 

Kalmar län. Meddelande 2009:13. 
Wilund, Paul; Hammarsmedjan i Orrefors. Byggnadsminne i Kalmar län. Vård- och 

underhållsplan. Fredriksson Arkitektkontor AB 2008. 

Karta: 

 Riksintressets utbredning: Orrefors järn- och glasbruksmiljö med området kring Vapenbäcksån 
fram till Orranässjön i väster samt kringliggande bostadsbebyggelse som tillkommit som en följd 

av verksamheten vid bruket. 



 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  

H53 KRÅKSMÅLA SOCKENCENTRUM 

Områdesnamn: RIK H53 Kråksmåla sockencentrum  
Områdeskod: 88102053  
Kommun: Nybro 

Motivering: 
Sockencentrum och kyrkomiljö i länets skogsbygder som visar på bebyggelseutvecklingen längs 
den gamla landsvägen från 1700-talet och fram till nutid. 

Uttryck för riksintresset: 
Bebyggelse från olika tidsepoker vanligtvis 1½ till 2½ våningar höga trähus, med den äldsta 
bebyggelsen grupperad kring kyrkan och utmed landsvägarna. 
Blandad bebyggelse med parstugor, timrade bodar, tidigare handelsgårdar och hantverkshus.  
Den samlade kyrkomiljön med kyrka från 1761 i timmer samt stiglucka, fristående klockstapel 
samt intilliggande sockenstuga och före detta gästgivargård. Tillhörande prästgård ligger något 
norr om kyrkan. 



 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 

 
   

  

 
  
 
 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Kråksmåla kyrkby ligger i ett svagt kuperat, delvis sankt skogslandskap med stora uppodlade 
partier kring själva byn. Kyrkan och den kring kyrkan närmast liggande bebyggelsen är placerad 
på en svag åsrygg. Denna bebyggelse ligger till stor del kvar på den bytomt som framgår av en 
karta från 1786. 
Kråksmåla kyrkby 
Kråksmåla sockencentrum är belägen på en plats där flera vägar möts. Milstolpar utmed vägarna 
tyder på att de haft stor betydelse åtminstone sedan 1700-talet. Kyrkbyn ligger väl samlad kring 
det gamla vägskälet. I nära anslutning till vägskälet har det under långa perioder även funnits ett 
gästgiveri. Även senare bebyggelse som tillkommit har grupperat sig utmed vägarna, vilket med 
tiden gett byn en långsträckt form. Det har även inneburit att det finns ett tydligt tidsskikt inom 
byn med den äldsta bebyggelsen kring kyrkan med parstugor och timrade bodar kring kyrkan 
och yngre hus längre därifrån. Bland annat finns flera tidigare handelsgårdar och hantverkshus 
norr om kyrkan men även den 1929 tillkomna prästgården och andra större salsbyggnader. 
Den nya väg som på 1930-talet tillkom väster om och utanför byn har i hög grad bidragit till att 
kyrkbyn kunnat behålla den äldre strukturen med bebyggelse orienterad utmed vägarna på ett sätt 
som var vanligt i äldre sockencentrum. 
I byns västra och lägre liggande del gick tidigare järnvägen fram mellan Sandbäckshult och 
Fagerhult. Järnvägstrafiken lades ner 1959 och spåren revs upp i början av 1960-talet. Kvar finns 
dock en tydlig banvall samt ett stationshus i anslutning till det. 
I de odlade markerna på sluttningarna kring byn finns rikligt med spår efter äldre odlingar som 
odlingsrösen, åkerterrasser och hamlade träd. Odlingslandskapet kring byn är utpekat i länets 
regionala bevarandeprogram för odlingslandskapet. 

Kråksmåla kyrka 
Kråksmåla nuvarande träkyrka byggdes 1761 på samma plats som ett äldre kapell. Det är klädd 
med ekspån och försett med tak- och väggmålningar invändigt utförda av mäster J H Wadsten 
och gesällen Zelander. I kyrkan finns även flera medeltida inventarier vilket kan tyda på att det 
på denna plats funnits en kyrka under lång tid. Före 1612 var detta dock bara ett kapell, men 
detta år bestämdes att Kråksmåla skulle vara en kyrka i en egen socken. 
Den fristående klockstapeln väster om kyrkan fanns troligen redan på 1730-talet och är därmed 
äldre än kyrkan. I kyrkogårdsmurens södra del finns även en av landets bäst bevarade äldre 
stigluckor i trä. Det är en särskilt påkostad och överbyggd kyrkogårdsgrind. Den hade för avsikt 
att tydligt markera gränsen mellan det andliga och världsliga samt att visa man det innanför 

kyrkogårdsmuren var fredad. Till kyrkomiljön hör även den tidigare sockenstugan söder om 
kyrkan som numera tjänstgör som församlingshem. Det ska även ha funnits kyrkstallar som hört 
till miljön men dessa revs på 1940-talet. 



 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
  

Referenser: 
Jonson, Emil; Kråksmåla kyrka 200 år. Nybro 1961.  
Kulturminnesvård i Nybro kommun. Nybro kulturnämnd 1988.  
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande  2012:07.  
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen 

Kalmar län. Meddelande  2009:13.  
Odlingslandskapet i Kalmar län – bevarandeprogram. Nybro kommun. Länsstyrelsen Kalmar 

län. Meddelande1995:12. 

Karta: 

 Riksintressets utbredning: Kråksmåla bys inägomarker så som de framgår av en avmätning av 
inägorna från 1786 samt de där närmast liggande skogsmarker. 



  



 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

H99 BÄCKEBO 

Områdesnamn: RIK H99 Bäckebo  
Områdeskod: 88103099  
Kommun: Nybro 

Motivering: 
En av sydöstra Sveriges största koncentrationer med lämningar efter lågteknisk 
järnframställning. Verksamheten, som hade sin höjdpunkt omkring 1250-1450, är tydlig kopplad 
till områdets vattenmiljöer och har i hög grad präglat den ekonomiska utvecklingen i en stor del 
av östra Småland. 
Uttryck för riksintresset: 
Det stora antalet lokaler med blästerugnslämningar och slaggvarpar kring Bäckebo från medeltid 
till 1800-tal med tyngdpunkt under 1250-1450. Lämningarnas tydliga samband med vattendrag, 
kringliggande kärrmarker samt närheten till skog. 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Området utgörs av en delvis uppodlad dalgång med omgivande kuperad skogsmark.  
Den höga koncentrationen av lämningar efter äldre järnframställningsplatser i de fuktiga 
markerna vid vattendragen kring Bäckebo är ett av landets mest utpräglade områden med dessa 
fyndigheter. Vid sidan av Bergslagen var sydöstra Småland ett av landets viktigaste områden för 
järnproduktion under högmedeltiden. 

Järnframställningsplatser 
Kring Bäckebo finns en av de största koncentrationerna av slaggvarp i sydöstra Sverige. 
Slaggvarpen har samband med en lågteknisk järnframställning och återfinns i anslutning till 
vattendragen, vilka här är särskilt malmförande. På eller nära platser med slaggförekomst finns 
även ett stort antal lämningar efter blästerugnar och andra spår efter utvinning av järn ur 
sjömalmen. Det förekommer även kolningsgropar i skogarna, som sannolikt har samband med 
denna järnutvinning, då kol krävdes för att driva järnugnarna. 
Tyngdpunkten för järnhanteringen i dessa trakter var under högmedeltiden, c:a 1250-1450. Det 
stora antalet järnframställningsplatser samt många av de enskilda platsernas ovanliga storlek har 
tolkats som att export av järn har förekommit från området. Denna verksamhet bedöms därför ha 
haft en stor ekonomisk betydelse för sydöstra Småland under lång tid. Handel med järn och 
järnmalm hade stor betydelse för Kalmars utveckling som stad under medeltiden men även för 
uppkomsten av flera hamnar och handelsplatser vid Kalmarsund. 
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