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Inledning 

Kalmar läns museum har på uppdrag av Nybro kommun utfört en fältinventering av 
kulturhistoriska lämningar. Inventering omfattar ett 1,2 km2 stort område beläget väster om 
Orrefors samhälle, med Hållsdammen i nordväst. Arbetet utfördes av Frida Ateva och Håkan 
Nilsson under två dagar i april. Bakgrunden till arbetet är att belysa de kulturhistoriska 
förhållandena i samband med att en detaljplan ska utformas för området.  
 
Metod 

Inför arbetet har en genomgång gjorts av fornminnesregistret, Kalmar läns museums arkiv och 
Lantmäteriverkets kartarkiv (arkivsök). De historiska kartorna har utgjort ett ovärderligt stöd 
för tolkningar under fältinventeringen. Inmätningar i fält gjordes manuellt med stöd av GPS. 
Vid fältinventeringen besöktes samtliga delar av undersökningsområdet, om än inte alla 
platser. 
 
Landskapet 
 
Terrängen i området är kuperad med blockrika moränhöjder, med myrmarker i områdets lägre 
partier. Vegetationen utgörs av skog och då främst barrskog med gran och tall. Främst i 
anslutning till områdets lägre partier finns inslag av lövträd. En del av området ligger i direkt 
anslutning till Orranäsasjön och dess utlopp vid Hållsdammen. Från utloppet sträcker sig 
Vapenbäcksån i stort sett längs hela inventeringsområdets norra avgränsning.  
 
Historik 
 
Undersökningsområdet är beläget i Hälleberga socken som under historisk tid tillhört 
Kronobergs län. År 1971 överfördes Hälleberga socken, tillsammans med Algutsboda och 
Långasjö socknar, till Kalmar län. Området utgjorde under början av 1500-talet utmarker till 
gårdarna Orranäs, Tikaskruv och Kvarntorp. Orranäs fick under första halvan av 1600-talet 
säteristatus och både Tikaskruv och Kvarntorp låg under en period under Orranäs. Enligt 
kartor från 1700-talet har Tikaskruv fått status av säteri under 1700-talet. År 1726 anlades 
Orrefors järnbruk på mark som avsöndrades från Kvarntorp (Orranäs säteri) och Tikaskruv 
(Hålldammen). Järnbruket övergick till glasbruk 1898 efter en period som sågverk. 
 
Fornlämningsbild 
 
I området var sedan tidigare två lokaler registrerade i fornminnesregistret, ett gränsmärke 
(RAÄ 64) och en kolbotten (RAÄ 191). Den närmsta fornlämningskoncentrationen ligger 
mellan Orrefors och Flygsfors och består av slaggvarp. 
 
 
Resultat av fältinventeringen 
 
Allmänt 

• Från Orrefors samhälle och vidare mot nordväst och Målerås ligger en äldre 
järnvägsbank. Denna utgör till viss del inventeringsområdets norra gräns och brukas 
idag som skogsväg. I stora områden längs med järnvägsbanken finns såväl små som 
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stora täkter, vilka lämnat tydliga spår i landskapet. Troligtvis har täkterna uppkommit i 
samband med byggandet av järnvägen.  

• Mellan Orrefors samhälle och Borstetorps fly ligger en järnvägssbank som en gång 
utnyttjats som transportled vid torvbrytning. Idag ingår järnvägssträckningen som en 
del av Glasbruksleden (KUL-projektet). Ställvis finns rester efter slipers.   

 
• Den väg som leder ner till och över Hållsdammen finns utmärkt på kartor från 1600-

talet, men har troligen äldre (medeltida) anor (före dammvallen låg en bro över 
utloppet från sjön). 

 

 
 
Karta över undersökningsområdet (rödmarkerat) med forn- och kulturlämningar markerade. 1. Hållsdammen, 
Litt. A – gränsmärken, 2. Kvarngrund, 3. Område med fördämningsvallar, 4. Fördämningsvall, 5. Kvarngrund, 6. 
Fossil åkermark, 7. Kolbotten, 8. Stenmur, 9. Fossil åkermark, 10. Brunn, 11. Område med kolbottnar, RAÄ 64 
– gränsmärke, RAÄ 191 – kolbotten. 
 
Fasta fornlämningar 
 
1. Lägenhetsbebyggelse (Hållsdammen), 100–250x125 meter (Ö–V), bestående av fossil 
åkermark, gränsmarkeringar och eventuellt rester efter en husgrund. Den fossila åkermarken, 
belägen i områdets centrala delar, utgörs av åkerytor som avgränsas av åkerhak och 
terrasskanter. Åkerytorna är väl stenröjda och i området finns ett 20-tal röjningsrösen. 
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Gränsmarkeringarna utgörs av 3 femstenarör och en ramponerad gränsmarkering i gränsens 
brytpunkter (litt. A på kartan), samt några kantställda hällar i gränsen mellan femstenarören. 
Femstenarören är 2–2,5 meter i diameter och intill 0,6 meter höga och kallmurade av 
gråstenshällar med intill fyra skift. På ovansidan finns 5–6 stående stenflisor. 
  
Öster om vägen ligger möjligen en husgrund. Resterna utgörs av en kort (tre meter lång) 
kallmur, omgiven av röjningssten. Området har odlats så sent som under 1940-talet (och 
möjligen senare), vilket kan vara en förklaring till att stengrunden till delar röjts bort. 
 
Kommentar: De lämningar som bedöms utgöra fasta fornlämningar är gränsmärkena 
(femstenarören) och de eventuella resterna efter bebyggelsen, inte den fossila åkermarken.  
 

 
 
Hållsdammen med gränsmärken, bebyggelse och dammvall. Detalj ur karta över Orrefors järnbruk år 1788.  
 
2. Kvarn-/såglämning, belägen i åfåra ca 10x10 meter stor, bestående av en kallmurad stensyll 
som är 10 meter lång, 1 meter bred och 1 meter hög (från botten). Utöver ett 1,4 meter stort 
block är stenarna 0,4–0,7 meter stora. På landsidan är ett urgrävt parti, 10x2 meter och 0,6 
meter djupt. I området har en såg och en kvarn varit placerade enligt en karta över Orranäs 
från 1679.    
 
Kommentar: Utgör troligen resterna efter en skvaltkvarn. 
 
3. Område med stenvallar, 330x30–70 meter stort område (VNV–ÖSÖ). Bestående av minst 4 
stenvallar, intill 175 meter långa, 2 meter breda och 1 meter höga, uppbyggda av 0,2–0,5 
meter stora stenar. Stenvallarna har troligen fungerat som fördämningsvallar vid påsläpp av 
vatten från den uppströms belägna hålldammen. 
 
Övriga kulturhistoriska lämningar 
 
4. Fördämningsvall, 85 meter lång (NÖ–SV), intill 5 meter bred och 1 meter hög i förhållande 
till vattenytan. Vallen är uppbyggd av en kallmurad gråstenskoning.  
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Vallen blev troligtvis anlagd i samband med att Orrefors järnbruk anlades 1726. Den har 
fungerat som fördämning till järnbrukets ”hålldamm”. Under 1600-talet låg en bro på platsen 
som då hade en anslutning till färdleden som gick till Hälleberga i norr och Växjö och Kalmar 
i söder. På andra sidan Hålldammen fortsatte färdleden närmast mot Pålavik i norr.  
 
Kommentar: Fördämningsvallen är i bruk och bedöms därför inte utgöra fast fornlämning. 
 
5. Husgrund, troligen efter kvarn, som är 16x5 meter stor (NNÖ–SSV) och 0,5 meter hög, 
från vattenytan mätt. Grunden består av en kallmurad stensyll med inre stenfyllning. Rest 
efter spismur i SSV delen, 4x4 meter stor och 1 meter hög.  
 
Troligen finns ett samband med lägenheten ”Hållsdammen” som avsöndrades från säteriet 
Tikaskruv då järnbruket anlades. Förutom att ha översyn och sköta dammen kan 
lägenhetsbrukaren ha kombinerat denna syssla med att vara mjölnare. 
 
Kommentar: Grunden kan ha haft en annan funktion, spismuren ger associationer till 
exempelvis smedja. 
 
6. Fossil åker, 100–230x120 meter (Ö–V), bestående av åkerytor med varierande grad av 
stenröjning som avgränsas av åkerhak och terrasskanter. Två åkrar är hägnade med kraftiga 
stenmurar. Ett 40-tal röjningsrösen finns i området, runda eller oregelbundna, intill 5 meter i 
diameter och 0,8 meter höga, bestående av 0,2–0,6 meter stora stenar.  
 
Kommentar: Ej karterade på 1767 års karta över Kvarntorp. Troligen upptagna senare. 
 
7. Kolbotten, 11 meter i diameter och 0,3 meter hög, gropar kring kanten. Lämningen är 
bevuxen med ett tiotal yngre tallar och över kolbottnen löper en skogsväg.  
 
8. Stenmur, 100 meter lång, 2 meter bred och 0,8 meter hög. Muren fortsätter mot sydöst i 
tomtgräns till bebyggelsen. 
 
9. Fossil åker, 60x25–50 meter (N–S).  Åkerytan är välröjd och avgränsas av åkerhak. Kring 
kanterna ligger flera röjningsrösen, intill 20 meter långa, 5 meter breda och 0,8 meter höga. 
 
Kommentar: Sentida. 
 
10. Brunn, 2 meter i diameter och 0,7 meter djup (till vattenytan). Omgivande vall är 0,3 
meter hög och 0,5 meter bred. Konstruktionen är delvis igenrasad. 
 
11. Område med kolbottnar, 70x20 meter (NNV–SSÖ), bestående av 2 kolbottnar. Dessa är 
14 respektive 16 meter i diameter och 0,5 meter höga, med gropar kring kanterna. 
Lämningarna är kraftigt bevuxna med yngre tallar. 
 
 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
 
Den sammantaget mest värdefulla, sammansatta och åskådliga kulturmiljön utgörs av området 
kring Hållsdammen. Området har ett direkt samband med Orrefors järnbruk. Kulturmiljön 
representerar såväl 1700-talets industriteknologi, boende- och kamerala förhållanden under 
den tidiga industrialismen i Sverige, som det äldre vägnätet, delvis troligen med anor från 
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medeltid. Områdets kulturhistoriska värde bedöms främst vara av pedagogisk och 
upplevelsemässig art. Följande komponenter ingår i kulturmiljön kring Hålldammen: 
 

• Den i bruk varande fördämningsvallen, med det äldre vägnätet till Hållsdammen över 
damvallen. 

• Gränsmarkeringarna i form av femstenarör och resta hällar som tydligt visar 
”Hålldammsparkens” gränser från 1700-talet. 

• Den fossila åkermarken i dammens omedelbara närhet med den eventuella lämningen 
efter bostadshuset. 

 
Om än inte i omedelbar anslutning till detta område men väl på nära håll finns ytterligare ett 
område som förstärker kulturmiljön  - de  fördämningsvallar som fungerat som spärrar när 
vattnet släppts från hålldammen. 
 
Ytterligare lämningar som ska ses mot bakgrund av Orrefors järnbruk utgör kolbottnarna. 
Något förvånande påträffades ganska få. Bedömningen som gjordes före fältinventeringen var 
att en mängd kolbottnar skulle finnas i området. En förklaring till den sparsamma 
förekomsten kan vara den omfattande täktverksamhet som skett i området vid anläggandet av 
järnvägen och damvallen (och kanske även den senaste landsvägssträckningen), många 
kolbottnar kan ha schaktats bort i samband med dessa anläggningsarbeten 
 
 
Åtgärdsförslag 
 
Kulturmiljön kring Hållsdammen bör bevaras och utvecklas varsamt för exempelvis turism, 
skolverksamhet eller dylikt. Kulturmiljön skulle kunna förtydligas avsevärt genom enkla 
insatser som röjning, skyltning och en ”kulturslinga. En parkeringsplats skulle kunna anläggas 
vid landsvägen. Området borde även kunna ingå i KUL-projektet, som har skyltat en 
vandringsled vid den gamla järnvägsbanken mellan Orrefors och Borstetorps fly (tidigare 
transport av torv från täkten vid Borstetorps fly). 
 
Om området skulle utvecklas i en riktning som avsevärt påverkar områdets kulturmiljövärden 
negativt, bör området dokumenteras genom kartering, fotografering och noggranna 
beskrivningar. Platsen med bebyggelselämningen bör i sådant fall eventuellt undersökas 
arkeologiskt. Avslutningsvis görs bedömningen att detta arbete motsvarar en arkeologisk 
utredning för samtliga delar i området, förutom för områdets strandpartier där 
stenåldersboplatser möjligen skulle kunna påträffas. De bästa boplatslägena bedöms ligga i 
anslutning till uddar och vikar i Orranäsasjön och vid dess utlopp kring Hållsdammen. En 
försvårande omständighet att finna stenåldersboplatser i anslutning till sjön är att den är 
uppdämd. Följaktligen kan strandanknutna boplatser idag ligga under vatten.  
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