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Förutsättningar 

m ”Västerviks kommuns industriarv” 

etta arbete syftar till att beskriva Västerviks kommuns kulturhistoriskt sett viktigaste 
dustrimiljöer, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och kulturmiljövärden. 
rbetet syftar även till att peka på olika möjligheter att tillvarata och utveckla dessa miljöer. 
tudien, som genomförts under 2009 av antikvarierna Lotta Lamke och Susann Johannisson 
id Kalmar läns museum, har finansierats av Västerviks kommun, Regionförbundet och 
änsstyrelsen i Kalmar län. Kalmar läns museum har bidragit med viss arbetstid som 
geninsats.    

rbetet baseras på den kartläggning av Västerviks kommuns industrihistoria som gjorts i 
amarbete mellan Kalmar läns museum och hembygdsföreningarna år 2001, inom ramen för 
et s.k. Industriarvsprojektet, som bedrivits av Länsstyrelsen, Regionförbundet och Kalmar 
ns museum. Med utgångspunkt från kartläggningen har ett antal industrimiljöer utvalts och 
esiktigats i fält. Därefter har urvalet av miljöer och de olika miljöernas förutsättningar 
iskuterats på två möten med företrädare för kommunen och hembygdsföreningarna. Denna 
pport har slutligen granskats av kontaktpersoner på Länsstyrelsen, Regionförbundet, 
ästerviks kommun och hembygdsföreningarna i kommunen. 

Kommunbeskrivning 
 
 
Topografi, befolkning 
 
Västerviks kommun har en landareal av 1 880 kvkm och är den till ytan största kommunen i 
Kalmar län, tillika den näst största i hela Götaland. Dess yta motsvaras av socknarna 
Blackstad, Dalhem, Gamleby, Gladhammar, Hallingeberg, Hjorted, Lofta, Loftahammar, 
Odensvi, Törnsfall, Ukna, Västra Ed, Västrum, Överum samt Västerviks stad1.  
 
Kommunen ligger vid Östersjökusten. Berggrunden är sammansatt och mineralogiskt 
intressant, med bl.a. malmkroppar av koppar och järn. Topografiskt präglas området av 
långsmala dalgångar som löper från nordväst till sydost, ett mönster som är tydligast i den 
norra delen av kommunen. Landskapet är småbrutet med omväxlande jordbruks- och 
skogsmark, men i nordväst och i söder finns sammanhängande barrskogsområden. I öster 
övergår den kuperade terrängen i en omfattande skärgård. 
 
Av kommunens cirka 36 000 innevånare bor knappt 22 000 i Västervik. Övriga större orter är 
Gamleby med cirka 3 000 invånare, Ankarsrum och Överum med omkring 1 300 invånare 
vardera, samt Gunnebo med cirka 1 000. De tre sistnämnda är alla anrika järnbruksorter. 
Därutöver finns i denna stora kommun även många små orter, varav flera är f.d. socken- och 
kommuncentra. Bland de mindre orterna är Edsbruk, Loftahammar, Hjorted, Almvik och 
Totebo de största med sina mellan 250 och 500 invånare. 
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1 Kommunens yta motsvarar även merparten av det tidigare folklandet/häradet Tjust, vars tre nordligaste socknar 
(Gärdserum, Hannäs och Tryserum) dock fördes till Valdermarsviks kommun, Östergötlands län vid 
kommunreformen 1971.   
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20 % av de förvärvsarbetande i 
över riksgenomsnittets 17 %.  D

kommunen arbetar idag inom industrisektorn, vilket är något 
et är dock lägre än för många andra kommuner i Kalmar län 

är genomsnittet ligger på 23 %. Även om Västerviks kommun som helhet inte kan 
etecknas som en utpräglad industrikommun, så är flera av kommunens orter tydliga 

 
re gruvor bildats av malmbrytning: i Stenebo (järn), i Gladhammar (järn, 

oppar, kobolt) och på Skälö (koppar)3. Under 1600- och 1700-talet grundades flera järnbruk 

t 

d
b
industri-/bruksorter.2   
 
  
 
Industrihistoria 
 
Västerviks kommuns äldre industrihistoria präglas framförallt av den utvinning och 
vidareförädling av metaller som startades i området senast under 1500-talet. På några
platser har stör
k
varav Ankarsrum, Överum, Ed och Falsterbo var de större, egentliga bruken. Därutöver 
fanns en handfull masugnar och ett tiotal manufakturhammare av olika slag som 
knipphammare, spikhammare etc. Bland manufakturerna kom Gunnebo bruk att bli den mes
långlivade.  
 
 

 
Gruvritningen från år 1776 visar Tyskgruvan vid Gladhammars gruvfält i genomskärning. Notera 
stegarna som går ned i gruvan och den pump som man var tvungen att använda för att den nedre 
delen av gruvan inte skulle vattenfyllas.     

                                                 
 Baseras på SCB:s kommunfakta 2008, d.v.s. 2007 års siffror. Med ”industrisektorn ” avses gruppen 

”Tillverkning, utvinning”. Jämfört med riket som helhet, så har man idag inom Västerviks kommun fler 

utvanns under 1870- och 1880-talen Sveriges största koboltfyndighet någonsin! 

2

arbetstillfällen inom vård- och omsorgssektorn, men färre inom handel, kommunikation, finansiell verksamhet 
och företagstjänster. 
3 Vid Gladhammars gruva 

 6



 
Eds bruk på 1880-talet. Foto ur Kalmar läns museums arkiv. 
 
 
 
Vid sidan om järnbruken var det främst Västerviks stads varvsindustri som i äldre tid 
profilerade kommunens område i industriellt hänseende. Även här fanns en naturresurs att 
utnyttja - regionens rika ekbestånd. Slottsholmsvarvet, anlagt som örlogsvarv i mitten av 
1500-talet och nedlagt 300 år senare, var stadens största arbetsplats under 1600-talet. Från 
mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet fanns fyra varv i Västervik.  Även vid Helgerums 
och Blekhems (Almvik) egendomar fanns skeppsvarv. Den tidiga industriella utvecklingen 
drevs på vid de talrika herrgårdarna, varav en del var bruksherrgårdar. Vid sidan av den 
eventuella järnhanteringen och de mer allmänt förekommande vattenkvarnarna anlades 
exempelvis mejerier, brännerier och tegelbruk vid dessa stora gårdar. Vid Helgerum och 
Totebo fanns handpappersbruk, vid Casimirsborg ett glasbruk. 
 
Kring mitten av 1800-talet reformerades det svenska näringslivet och landet började 
industrialiseras. I det område som motsvarar Västerviks kommun anlades ännu under 1850- 
och 1860-talen främst kvarnar, sågar och mejerier. Det startades dock även tre 
tändsticksfabriker: Gölpans och Tovehults tändsticksfabriker i Västrums socken och 
Västerviks tändsticksfabrik. Tändstickindustrin kom att bli en viktig och typisk industrigren för 
Kalmar län och Västerviksfabriken (1858 -1968) kom att bli den tändsticksfabrik i länet som 
var i drift under längst period. Då fabriken var som störst under 1920-talet sysselsatte den 
upp emot 800 personer.  

h omkring Västerviks stad. Den varierade 
berggrunden i trakten var en stor tillgång som kunde utnyttjas till såväl fint huggna arbeten 

1880-
-talet 

 
Från 1870-talet tillkom en för området helt ny näringsgren då många stenbrott och 
stenhuggerier började att etableras i oc

som till enklare gat- och konstruktionssten, samt till industriråvara. Under 1870- och 
talen upptogs också en ny, rik koboltgruva på Gladhammarsfältet. I synnerhet på 1870
var detta en betydande verksamhet. Några större sågverk anlades, däribland Överums 
ångsåg och Blankaholms sågverk. 
 

 7



Kring sekelskiftet 1900 tog den svenska industrialiseringen ny fart. Västerviks stad gick in i en 
mycket expansiv period. Invånarantalet nästintill fördubblades från 1890 till 1920. Stenindustrin 
blomstrade. Många nya fabriker grundlades och flera av dem kom att bli stora 
industriarbetsplatser. Västerviks nya varv, Stegeholms snickerifabrik med sågverk, Grantorpets 
tändsticksfabrik, Västerviks pappersbruk, AB Slipmateriel och garvämnesfabriken Tannin är 
några viktiga exempel4. Denna period kännetecknas just av de många nygrundade, stora 
fabrikerna i Västerviks stad, men också vid järnbruken gjordes omfattande investeringar i nya 
fabriksanläggningar och kraftverk. Järnbruken lade slutgiltigt ned järntillverkningen och övergick 
helt till att bli verkstadsindustrier, eller i Eds bruks fall massabruk.  
 
Redan vid sekelskiftet 1900 började en del små snickerifabriker, mekaniska verkstäder och 
båtbyggerier att etableras på de mindre orterna, men att döma av GIS-basen så 
intensifierades företagsgrundandet i kommunen under 1920- och 1930-talen. Merparten av 
dessa företag var små och kom även att förbli små. Som helhet övervägde snickeri- och 
möbelfabrikerna bland de nyetablerade verksamheterna, men i Västerviks stad startades 
även flera stenhuggerier. Till de större och mer långlivade fabriker som grundades under 
mellankrigstiden hör Victorin & Strands konfektionsfabrik och Lucernans trävarubolag (från 
1946 Ohlsson & Rosenlund), båda i Västervik, Tjustfrukts saft- och syltfabrik i Gamleby, samt 
Totebo hjulfabrik 5. Under efterkrigstiden tillkom Saab Barracuda, Asea och Gamleby 
färgfabrik i Gamleby samt Wienerbagarn i Loftahammar.  
 
En betydelsefull aktör i Västerviks kommuns industrihistoria är Electrolux, som under 1900-
talets senare hälft successivt kom att inta en allt mer dominerande ställning i kommunens 

å år senare kunde man inviga en ny 
panderade man – dels genom en stor 

tbyggnad av Västerviksfabriken för dammsugartillverkning, dels genom uppköp av både 
nkarsrums bruk (1968) och Överums bruk (1973). I slutet av 1980-talet hade Electrolux  

ag 

näringsliv. Man etablerade sig år 1946 i Västervik och tv
brik för elmotorer i staden. Vid mitten av 1960-talet exfa

u
A
1 800 anställda i Västerviks kommun. Omkring år 2000 såldes dock de båda bruken och år 
2004 lades Västerviksfabriken ned.  
 
År 1936 etablerades bakelitföretaget Resinit i Västervik, som övergick till plasttillverkning och 
senare till att bearbeta plast. Resinit var den första plastfabriken i Västerviks kommun, men id
finns det cirka 25 företag som tillverkar olika plastprodukter och kommunen ser denna 
tillverkningsinriktning som ett av sina profilområden.  
 

   
Grantorpets splint- (= tändsticksämnet i trä) och tändstickfabrik startades år 1898 och lade
1932, varefter byggnaderna övertogs av Grantorpets Fabriks AB för tillverkning av bilkarosser. År 
2007 revs de gamla byggnaderna som syns på detta foto och ersattes av villor. 
                                                

s ner år 

 
4 Av dessa är det endast Slipmateriel, idag Slip Naxos, som ännu är i drift år 2009.   
5 Totebo hjulfabrik växte under mellankrigstiden till en norra Europas största tillverkare av radiolådor. Idag 

llverkas planmöbler som ett av kommunens större tillverkningsföretag.   ti
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Järnväg 
 
År 1879 öppnades dels en smalspårig järnväg från Västervik norrut mot Linköping, dels en 
smalspårig järnväg västerut mot Hultsfred. Sträckorna byggdes av olika bolag6 som dock 
redan från början hade ett nära samarbete. Bolagen fusionerade år 1924. År 1949 köptes 
järnvägen av staten som år 1964 byggde om den norra banan till normalspår. Denna sträcka 
trafikeras ännu med både godstrafik och reguljär persontrafik. Den västgående, ännu 
smalspåriga, banan lades ned av SJ vid mitten av 1980-talet, men trafikeras idag sommartid 
om turistjärnväg. 

s fortsatta 

v 
av detta exponeras i museets utställningar. 

s
 
Regionens järnbruk var djupt engagerade både i järnvägarnas tillkomst och i dera
drift. Ankarsrums bruk var huvudägare i Hultsfredsbanan och tillsåg att den första 
bansträcka som färdigställdes var den mellan bruket och dess hamn vid Verkebäck. Den 
kuperade terrängen var dock svår att bemästra. Exempelvis lyckades man aldrig vid 
Gunnebo bruk att ta fram ett ekonomiskt försvarbart förslag till anslutningsbana mellan 
bruket och Verkebäcks station. 
 
 
 
 
Museer, projekt m.m. (utveckling) 
 
 
Museer och aktiviteter 
 
Västerviks museum 
I Västerviks museums samlingar finns föremål, fotografier och arkivalier som speglar delar a
tadens och omlandets industrihistoria. Delar s

F. n. finns en stor modell av Västerviks varv omkring sekelskiftet 1900 i de fasta 
utställningarna. Sommaren 2009 visar man även en tillfällig utställning som lyfter fram stenen 
och stenhantverkets betydelse för regionen. www.vasterviksmuseum.se 
 
 
Almviks Tegelbruksmuseum 
Vid Almviks f.d. lastageplats, som hör till godset Blekhem, har funnits flera olika industriella 
verksamheter (se ”Almvik” under "Fältinventering" nedan), bl. a. har där funnits tegelbruk 
sedan 1600-talet. Tegelbruket, som idag står kvar likadant som när driften lades ner år 1971, 
har blivit museum. Där visas tegeltillverkningen i autentisk miljö med hjälp av bilder, arbetare 
i naturlig storlek utskurna i trä och videofilm. Föreningen Almviks Tegelbruks Vänner driver 
museet. Man håller öppet för allmänheten sommartid. www.tjustforum.se/almvikstegel/ 
 
 
Industrimuseet Aktiveum i Ankarsrum 
Ankarsrums hembygdsförening har byggt upp och driver ett museum som 
speglar Ankarsrums bruks över 350-åriga historia, bl.a. genom produkter, foton och 
tidningsklipp. Även på hembygdsgården i Ankarsrum finns många föremål tillverkade på 
bruket. Man håller öppet för allmänheten sommartid.  http://www.tjustforum.se/Ankar-
arrangemang.shtml 
 

                                                 
-Bersbo Järnväg (WÅBJ), 

ette 
6 De två bolagen var Hultsfred-Westerviks Järnväg (HWJ), resp. Västervik-Åtvidaberg
vilka också hörde samman med Norsholm-Bersbo Järnväg (NBJ). Efter sammanslagning av de tre banorna h
bolaget Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar (NVHJ).   
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Överums bruksmuseum 

verums bruksmuseum, som drivs av Överums hembygdsförening, är inrymt i den gamla 

 

Ö
hammarsmedjan. Här finns en av tre ursprungliga stångjärnshammare och en av tre 
ursprungliga tyskhärdar bevarade, den senare troligen landets bäst bevarade. Vid sidan om
dessa autentiska delar visas här bl.a. modeller över brukets byggnader och 
processutrustning, samt många olika typer av produkter, vilka tillsammans återger brukets 
350-åriga historia. www.tjustforum.se/Overum-museet-museet.shtml 
 
 
Gunnebo bruksmuseum 

t bostad år 

, 

malspårsjärnvägen Västervik – Hultsfred  
det industrihistoriska fältet brukar även kommunikationshistoriska anläggningar, som 
amnar och järnvägar, ibland inräknas. Delvis p. g. a. anläggningarnas tekniska karaktär, 

as betydelse för industrialiseringsprocessen. 
istoria omfattade inte denna typ av 

nläggningar. Bland de industrihistoriska miljöer som utpekas i detta arbete medtas ändå 
t av länets mest 

adsminnen. Kring denna järnväg, som ägs av Förvaltnings AB 
S) och där verksamheten drivs av Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF), 

Även Gunnebo bruk har ett eget museum där man visar olika minnessaker, som produkter 
och maskiner, från bruket. Till museet hör även en liten ryggåsstuga som bl.a. vari
brukets smeder. Byggnaden kan vara från slutet av 1600-talet.  Museet håller öppet för 
allmänheten söndagar sommartid och drivs av Gunnebo industrier med hjälp av lokala
ideella krafter.  
 
 
S
I 
h
delvis p. g. a. de förbättrade kommunikationern

en kartläggning som gjorts av länets industrihD
a
smalspårsjärnvägen Västervik – Hultsfred – Virserum som et
uppmärksammade byggn
Smålandsbanan (FA
har ett omfattande utvecklingsarbete ägt rum. www.hwj.nu.  
 
 
Övrigt 
Aleglo lilla väderkvarn ägs och visas av Loftahammars hembygdsförening.  
 
Strax utanför Gamleby drivs sedan 1990 ett traditionellt skeppsvarv som kan ge en bild av 

å varvet som drivs av Träskeppsvarvet i 

 

rojekt 

02 

rg en ideell förening. Inom denna verksamhet har man bl.a. format ett 
komuseum kring bruksnäringen och industrin. Bland besöksplatserna finns Stenebo 

järnmalmsgruva och Överums bruk, båda i Västerviks kommun.  

hur Västervikstraktens varv en gång tedde sig. P
Gamleby AB, repareras och renoveras gamla träskepp, framförallt har man renoverat det 
bärgade skeppet Vega, som nu seglar igen. Verksamheten och bolaget har nära knytning till
stiftelsen Människan och Havet som driver seglingsverksamhet för skolklasser, grupper och 
enskilda ombord. 
 
 
 
P
 
Åtvidabergsprojektet/ Brukskultur Åtvidaberg  
Sedan 1998 har man i Åtvidabergs kommun genom samverkan mellan många olika 
intressenter drivit en projektsatsning på kommunens industrihistoria. Från och med år 20
upphörde projektformen och verksamheten kom in under Kultur- och fritidsnämnden, 
Åtvidabergs kommun - med det nya namnet Brukskultur Åtvidaberg. Från år 2007 är 
Brukskultur Åtvidabe
e
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Projekt Bruksriket 
skultur Åtvidaberg, utreddes år 2004 förutsättningarna för att skapa 

 

 till att 

i, nytänkande, 
amordning och uthållighet för att skapa ett ”Bruksrike”. Utredarna föreslog att man skulle gå 
idare och listade ett antal åtgärder som dock ännu inte genomförts.   

 
 år 2003 har man därför arbetat med olika undersökningar av området för att 

å fram till en lämplig efterbehandling. Avsikten är nu att schakta bort varphögarna och fylla 
en många av gruvorna. Samtidigt som detta kommer att radera ett mycket värdefullt 

et undersöks av arkeologer, speleologer  

en i december 

formation 

ästerviks kommuns hemsida förmedlar i flera avseenden det egna områdets industriella 

x 

in intar också en framskjuten position i den historiska 
ommunbeskrivningen. På hemsidan finns information och länkar till bruksmuseer, 
malspåret mm, samt en länk till 2003 års stenbrottsinventering. www.vastervik.se

Som en vidgning av Bruk
en större kulturturistisk region, ett ”Bruksrike”, som skulle omfatta delar av Åtvidabergs, 
Valdemarsviks, Västervik och Vimmerby kommuner. Bakom utredningen stod de fyra
kommunerna samt regionala institutioner (d.v.s. regionförbund och länsstyrelser i 
Östergötlands och Kalmar län). Utredarna vid Kalmar läns museum, kom fram
möjligheterna i flera avseenden var goda, men att det även fanns problem. Sammantaget 
gjordes bedömningen att det skulle krävas en hel del arbete, ekonom
s
v
 
 
Projekt Gladhammars gruvor 
Vid Gladhammars gruvfält (koppar, järn kobolt) har brytningen som pågått i omgångar 
åtminstone sedan tidigt 1500-tal orsakat höga halter av tungmetaller i sjöarna nedströms
gruvorna. Sedan
n
ig
kulturlandskap, så innebär arbetet att områd
(= grottforskare) m.fl., vilket förhoppningsvis leder till att man får ny kunskap om den 
verksamhet som bedrivits där.    
 
 
Västerviks mejeri 
Vid Västerviks mejeri i centrala Västervik, tillverkades ost fram till nedläggning
2004. Under åren 2008–2009 har mejeriet ombyggts till ungdoms- och kulturhus. 
 
 
 
In
 
Västerviks kommuns hemsida 
V
arv. Den allmänna kommunpresentationen fokuserar främst på skärgårdsnaturen, men 
omnämner även de stora industriföretagen. När kommunens näringslivsprofil beskrivs i se
punkter, rör hälften av dem industrin. En lyfter fram den innovativa sidan av industrin, en 
annan områdets många plast- och polymerindustrier (25 aktiva företag). I en tredje punkt 
ingår båttillverkning som en av många olika komponenter i profilområdet ”Sjöstaden 
Västervik”. Industr
k
s  

ästerviks turisms hemsida 
n egen hemsida där man ger en del 

7 

 
 
V
Västerviks turistbyrå och turistbranschen har e
utflyktstips. Man tipsar om Almviks tegelbruksmuseum, Överums bruksmuseum och 
Ankarsrums aktiveum. Mycket skulle dock kunna göras för att på ett mer fullödigt och 
lockande sätt exponera områdets kulturmiljöer, industriminnen och arbetslivsmuseer. 
www.vastervik.com 
 

                                                 
empelvis omnämns ”…en rälsbuss från 1950-talet…” i ingressen till avsnittet ”Se och besöka”, men i övrigt 

ges ingen som helst information om trafiken på smalspåret. 
7 Ex
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Tjustforum 
1996 bildades föreningen Tjust hembygdsforum och man skapade en hemsida med 
information om Tjustbygdens historia, natur och kultur. På denna sida finns bl.a. informa
om kommunens hembygdsföreningar/hembygdsgårdar, Almviks tegelbruksmuseum oc
Holms Yachtvarv. På sidan har hembygdsföreningarna publicerat många intressan
historiska artiklar och äldre fotografier som delvis berör industriella anläggningar. År 2
överläts Tjust hembygdsforum på Västerviks Museum. 

tion 
h 

ta 
005 

www.tjustforum.se 
 
 
Holms Yachtvarv 
Varvet fastighets AB, ägare till det i träbåtskretsar välkända Holms Yachtvarv I Gamleby, 

river en kampanj för att bevara varvet, samt andra delar av Gamleby hamn. På hemsidan 
s är att återställa varvet i så ursprungligt skick som möjligt och 

 

d
sägs att: ”Målsättningen för os
utveckla historiken om varvet, båtarna och familjen Holm.” På samma sida presenteras
historien om familjen Holm, bl.a. genom äldre fotografier  www.lowejko.se 
 
 
 
 
Kunskapsunderlag (dokumentation) 
 
 
Industrihistoriska arbeten 

ommun år 
986, gjordes en översiktlig inventering av diverse miljöer/verksamheter i kommunen, 
xempelvis tegelbruk, snickerifabriker och stenhuggerier, för att bara omnämna några. 

let finns på huvudbiblioteket och en tryckt karta är bilagd själva 
årdsprogrammet.  

n 
 

n särskild inventering av Västerviks kommuns mjölkvarnar genomfördes som ett 
arbete mellan Västerviks kommun och Kalmar läns museum år 

. 
ion om stenindustrin och stenbrotten finns idag utlagda på en särskild 

ida, vilken nås via kommunens hemsida. Där finns dels kortfattade artiklar om 
stenbrytningens historia m.m., dels detaljerad information om de 79 inventerade stenbrotten 
(bl.a. läge, lämningar, bergart, produktionsinriktning och tidsperioder då brottet varit aktivt).  
  

 
Översiktlig inventering av kulturmiljöer 
 samband med att man upprättade ett kulturminnesvårdsprogram för Västerviks kI

1
e
Primärmateria
ulturminnesvk

 
 
Industriminnesinventering 
Merparten av den information som berör industrier i den ovanstående inventeringen finns 
även inlagd i den länstäckande industrihistoriska databas (GIS-basen, se nedan) som 
upprättades av Industriminnesprojektet åren 2001-2004. Med utgångspunkt från database
fotograferades många av kommunens fabriks- och verkstadsmiljöer år 2005. Fotografierna
finns vid Kalmar läns museum.  
 
 

varninventering  K
E
arbetsmarknadsprojekt i sam
2006. Inventeringsmaterialet omfattar tabelldata, fotografier och intervjuer.  
 
 
Stenbrottsinventering 
År 2000, samt 2002-2003 inventerades Västervikstraktens stenbrott av Bengt Molander

mfattande informatO
s
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Tändsticksinventering m.m.  
kan”, 

n 
etta 

r 2000 gjordes en översiktlig inventering av länets tändsticksfabriker av Kalmar läns 
useum, med tonvikt på de miljöer vilka då ännu var bevarade. I inventeringen ingår bl.a. 

isser och fotografier) som dokumenterar de idag rivna miljöerna vid 

ering av samtliga 
appers- och massabruksmiljöer i Småland. Inventeringen publicerades aldrig, men ”Papper 
ch massa i Småland, del 1 och 2”  (Gustafsson, 2002 och 2004), baseras delvis på den 
digare inventeringen och innehåller enskilda kapitel både om Edsbruks massafabrik och om 
ästerviks pappersbruk. Böckerna ger även litteraturtips. Västerviks museum skall ha gjort 

edläggningen år 1980.  

r 1999, med titeln ”Gott som hemlagat; hemmatillverkning blir 
mejeri och Edvins senap i Västervik, samt 

a vid länets glasbruk och glasbruksorter som gjordes av 
änsstyrelsen i Kalmar län år 1997, omfattar inte de miljöer, där glasbruken endast återstår 

ns kvar. Därmed upptas de fyra glasbruk som funnits i Västerviks 

 rikstäckande inventering av tegelbruk år 1987, vilken 
sulterade i boken ”Tegelbruk i Sverige; en branschinventering. RAÄ Rapport 1987” 

g av samtliga kända tegelbruk i Kalmar län gjordes år 1995 av Kalmar 

et finns många böcker som skildrar järnvägen Västervik-Hultsfred. Det rör sig både om 
 om mer omfattande avhandlingar och dokumentationer, samt om mer 

• ”Kronan på Verket; Norsholm-Västervik-Hultsfreds  Järnvägar i med- och motlut” 
(Svallhammar, 2005) 

År 1978 drev bl.a. Kulbackens museum/Västerviks museum en studiecirkel kring ”Stic
d.v.s. Västerviks tändsticksfabrik. Delar av materialet kom att användas i en utställning. 
Grundmaterialet finns sannolikt arkiverat på museet. Där finns även ett specialarbete av e
gymnasieelev som dokumenterar samma fabrik (Heidensjö, odat., trol.1990-tal) och i d
arbete refereras till ytterligare en uppsats om fabriken (Larsson).   
 
Å
m
material (texter, sk
Västerviks tändsticksfabrik och Grantorpets tändsticksfabrik.  
 
 
Pappersbruksinventering m.m. 
Under slutet av 1980-talet genomfördes i Skogsindustriernas regi en invent
p
o
ti
V
en dokumentation av Västerviks pappersbruk vid n
 
 
Livsmedelsföretag 
 årsboken ”Kalmar län” för åI

industriproduktion”, skildras Västerviks 
Wienerbagarn i Loftahammar i tre artiklar. I samband med att boken gjordes 
fotodokumenterades arbetet vid de tre företagen av Kalmar läns museum.   
 
 
Glasbruksinventering  

en inventering av kulturmiljöernD
L
som ruiner eller inte alls fin
kommun (Casimirsborgs, Västerviks, Breviks och Solstadströms glasbruk) endast i en 
översiktslista.     
 
 
Tegelbruksinventering m.m 

iksantikvarieämbetet gjorde enR
re
(Olsson). En listnin
läns museum genom Josefine Bogholt.  
 
 

malspåret S
D
äldre jubileumsskrifter,
lättläst material. Några titlar är:  

• ”Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar 1879–1949” (Åkerman, 1949) 
• ”En spårlös järnvägssatsning? : om introduktionen av ett nytt transportmedel i norra 

Kalmar län” (Svallhammar, 1991) 
• ”Utveckling - eller avveckling?; om de smalspåriga järnvägarna i norra Kalmar län 

under växlande institutionella förutsättningar, 1925-1984” (Svallhammar, 1998) 
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•  ”Minnenas spår; Järnvägspersonal berättar minnen och historier från tiden vid 

, ofta utgivna som 
bileumsböcker. När det gäller bruken, så skildrar dessa skrifter vanligen inte bara själva 

e 

s bruks 300-årsjubileum” 
(Ankarsrums bruk, 1955) 

• ” (Hellström, m.fl. 1989) 

som resulterade i en skrift, samt en utställning. 
ns historia" (Frosterud-Jägerhorn, 1997. Om svensk tegelhistoria i 

 
 

justbygden” ges ut som årsbok av Tjustbygdens kulturhistoriska förening och Västerviks 
useum. 

ltatet 
ll är: 

!”, ”Spångenäs nästa!” (Broschyrer som behandlar 
stationsorter utmed smalspåret) 

• ”Blankaholm och Solstadström; veteranstudier om svunnen tid och nutid” 
iecirkel, 1986) 

historik” (Carlsson, 1989) 

einsjö, 1992) 

ällsföreningar. 

Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar, NVHJ.” (Svallhammar, Thylander, 2005) 
 
 
Övrigt 
För många av kommunens större företag finns företagsmonografier
ju
företaget och fabriken, utan hela orten och dess utveckling. Några exempel på liknand
skrifter är:  

• ”Ankarsrums bruk 350 år” (Åkerman m.fl., 2003) 
• ”De krönta vingarna : en krönika utgiven vid Ankarsrum

”Gunnebo: från knipphammarverk till storföretag
• ”Gunnebo bruk 1764-1939” (Åkerman, 1939) 
• ”Överums bruk tre hundra år; 1654-1954” (Jansson, 1955) 
• ”SlipNaxos 100 år; Från sandpapper till slipverktyg med precision”  (Hellström, 1995. 

Översiktlig historik). 
• ”SlipNaxos verksamhet under 90 år” (Strand, 2005. Om Västerviksfabrikens 

byggnader och maskiner.) 
• Västerviks museum och ABF skall 1983-84 ha drivit en studiecirkel om SlipNaxos 

• "En tegelste
allmänhet och om Almviks Tegelbruk i synnerhet). 

• ”Hugg i sten- från Farao till Flivik” (Frosterud-Jägerhorn, 2002. Olika aspekter på 
stenanvändning, med artiklar om Västerviks stenföretag.) 

• ”Bröderna Styrenius Stenhuggeri AB 1897 – 1947” 
 
 
 
Lokalhistoriska arbeten 
 
Många lokalhistoriska skrifter skildrar de industrier och hantverksföretag som funnits på 
orten. Det gäller de flesta sockenböcker. För Västerviks kommun finns även skriftserien
”Tjustbygden” med många utmärkta artiklar om regionens bruk, industrier och skeppsvarv.
”T
m
 
En del av kommunens orter har också tillägnats monografier, vilka inte sällan utgör resu
av studiecirkelarbete. Exempel på lokalhistoriska arbeten med industrihistoriskt innehå

• ”Edsbruk – ett samhälles uppgång och fall” (Edberg, 1993) 
• ’Verkebäck nästa!”, ”Totebo nästa

(Stud
• ”Västervik 1900 till 1930” (Kjellgren, 1988) 
• ”Sekelskiftets Västervik; en bildberättelse” (Kjellgren, 1980) 
• ”Ankarsrum, Hallingebergs socken; 
• ”Röster fån folket; en skrift om och av Ankarsrumsbor” (Carlsson, 1982) 
• ”Södra Tjust härad; från tre sekler; glimtar från Bjurvik köping och Mörtfors 

kopparverk från tiden 1740-1960 (W
 

Kortfattad industrihistorisk information kan även ofta hittas på lokala och regionala 
presentationer på Internet, förutom på Tjustforum, även på hemsidor tillhöriga 
hembygdföreningar eller samh
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Arkiv 
 
Bergsbruket har sedan länge varit föremål både för myndigheternas kontroll och för 
ulturhistorikernas intresse. Då det gäller järnbruken är källäget därför oftast bättre än för 

andra industrier. Arkivmaterial kan finnas bl.a. vid Landsarkivet i Vadstena, 
t i 

mmun finns representerade: Gunnebo, Ed, Ankarsrum, 
rum 

nhuggeri, Br. Nilssons mek verkst, AB 
garvämnesfabriken 

 
eet 

t finns 

id landsarkivet i Vadstena finns delar av Överums bruks, Ankarsrums bruks, Eds bruks 
ven massafabrikens), Falsterbo bruks och Gunnebo bruks arkiv. Dessutom förvaras där 

ets tändsticksfabrik samt Västerviks 
gift skall det även finnas visst materiel från Blankaholms sågverk.  

 

or, Västrums socken, från år 1910. Under ”INDUSTRI; Järnbruk" återfinns ett 

muns arkiv 
munernas 

ata” företagsarkiv, men några undantag finns i länet bl.a. skall 
 förvaras i Västerviks kommuns arkiv.  

slutet på 
 sågverks AB. Företaget lades 

ned på 1980-talet. I folkrörelsearkivet skall även finnas arkivhandlingar från Strebelverken. 

k
många 
Riksarkivet (Bergskollegium, Kommerskollegium), Tekniska Museet, Bergsstaten, sam
industriernas egna arkiv.  
 
 
Tekniska museets arkiv 
Arkivalier från järnbruk och verkstadsföretag dominerar Tekniska museets arkiv.  
Följande bruk inom Västerviks ko
Överum, Falsterbo, Hörtingerum, Isgölsström, Rumhult, Bolhult, Tovehult och La
(koppar). Dessutom följande företag: Br. Styrenius ste
Spik, Slilpmaterial, Västerviks mek verkst, Svenska Strebelverken, 
Tannin, Casimirsborgs glasbruk, Blankaholms sågverk, samt Gölpa och Västerviks 
tändsticksfabriker.   
 
 
Sjöhistoriska Museet 
Sjöhistoriska Museets arkiv härbärgerar två större företagsarkiv från Kalmar län, varav det
ena är Gamleby Yachtvarvs arkiv (och det andra Saltviks slips arkiv). Sjöhistoriska Mus
har dessutom utfört egna dokumentationer, s.k. ”Sjöhistoriska Undersökningar" och de
ett sådant material med intervjuer m.m. från Gamleby Yachtvarv.  
 
 

aL
V

ndsarkivet i Vadstena 

(ä
arkivalier från Grantorpets fabriks AB, Grantorp
tändsticksfabrik. Enligt upp
 
 
Kalmar läns museum 
Vid Kalmar läns museum förvaras delar av Almviks tegelbruks och Blekhems snickerifabriks
företagsarkiv. I museets arkiv finns även en kartläggning och beskrivning av Skälö 
koppargruv
flertal arkivalier som rör Ankarsrums bruk, bl.a. en inspektion av brukets bostäder från 1955, 
äldre foton och material ur priskuranter. I föremålssamlingen finns en tryckt bolagsordning för 
samma bruk från 1883 
 
 
Västerviks museums och Västerviks kom
På Västerviks museum finns Västerviks pappersbruks arkiv (403 volymer!). I kom
arkiv finns vanligen inte ”priv
enligt uppgift Västerviks gamla och nya varvs arkiv
 
 
Folkrörelsearkivet i Västervik 
På Folkrörelsearkivet i Västervik finns ett omfattande material med handlingar från 
1800-talet och fram till 1934 för Blankaholms- och Skaftets
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Övrigt 
Bröderna Nilssons motorfabriks arkiv finns vid arbetslivsmuseet Målilla Mekaniska Verkstad.  

arsrums 

Sigfrid 
 

 finns 33 byggnadsminnen som är skyddade miljöer enligt 
ulturminneslagen. Fyra av dem berör smalspåret. Överums herrgård är också skyddad, 

ksmiljön. Övriga byggnadsminnen i kommunen har ingen egentlig 

s totalt 12 områden som klassats som riksintressen för 
ra 

område K 87. Solstadström – Blankaholm

Vid Nordiska Museet finns AERO-materials flygbildssamling med foton bl.a. över Ank
bruk, Gunnebo bruk, AB Spik, Holms Yachtvarv, Gäddeglo tegelbruk, samt 
tändsticksfabrikerna i Västervik. I handskriftsamlingen vid Kungliga Biblioteket finns 
Lorens Gahm Perssons ”Avskrifter av handlingar rörande gruvor och bruk i Småland” från
det sena 1700-talet.  
 
 
 
 
Planinstitut m.m. (säkerställande) 
 
 
Byggnadsminnen 
 
I Västerviks kommun
K
men inte resten av bru
industrihistorisk anknytning. 
 
 
 

iksintresseområden R
 
I Västerviks kommun finn
kulturmiljövården. Fem av dem berör områden med tydlig industrihistorisk prägel, varav fy
utgör gruv- eller järnbruksmiljöer. Till detta kommer två stadsområden, Västervik och 
Gamleby, som delvis omfattar industrimiljöer. Det är alltså en ovanligt stor andel av 
kommunens riksintresseområden som har industrihistoriskt innehåll – totalt 7 av 12.  

    
I  utgör Solstad koppargruva (Oskarshamns 

iljö, men även Solstadströms glasbruksruin med arbetarbostäder, kommun) en central m
samt miljöer med anknytning till de sågverk som funnits i Solstadström och Blankaholm 
ingår. 
  
Område K 89. Gladhammar omfattar bl.a. Käringryggens gruvfält som nu står i begrepp att 
efterbehandlas på ett sådant sätt att centrala delar av kulturmiljön försvinner eller osynliggörs 
(se ”Projekt Gladhammars gruvor” ovan).    
 
Område K 92. Almvik – Blekhem där Almviks alla småindustrier lyfts fram men särskild vikt 
läggs vid det ovanligt välbevarade tegelbruket.  
 
Område K 96. Överum där hela bruksmiljön ses som värdefull, men där den medvetna och 
enhetliga utformningen av den byggda miljön närmast bruket särskilt betonas.  
 
K 97. Ukna – Västra Ed är ett stort område som innefattar många olika typer av miljöer och 

uksmiljö. värden, däribland Edsbruks br
  
Även område K 90. Västervik omfattar industrimiljöer. I beskrivningen lyfts den bebyggelse 
som ”…speglar det sena 1800-talet och sekelskiftet 1900” fram som ett uttryck för 

ksintresset. Detta kan tolkas så att de för perioden så typiska fabriksmiljöerna är viktiga att ri
b
 

evara.   
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I det stora området K 95. Gamleby – Lofta ingår en mängd olika värdefulla kulturmiljöer. En 

ommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2000. Den redogör som sig bör 
r kulturmiljövårdens riksintressen. Utöver detta redovisar man under rubriken ”Övriga 
tressen” de områden och objekt som utpekas i kommunens kulturminnesvårdsprogram. 

munkarta, varför man hänvisas till själva  

fererar även till den kulturhistoriska bebyggelseinventering av centrala Västervik som 

ornslandet 
 

gram 

grammet 

. 

. Till 
met hör en karta där ett flertal anläggningstyper finns utsatta, exempelvis tegelbruk, 

drag till ett antal objekt av industri- 

av huvudmiljöerna är Gamleby tätort, där man bl.a. lyfter fram småindustrin kring ån och 
arbetarbebyggelsen i stadsdelen Lugnet.  
 
 
 
Översiktsplan 
 
K
fö
in
Områdena återges endast översiktligt på en kom
ulturminnesvårdsprogrammet för att förstå vilka miljöer och värden som avses. Man k

re
gjordes år 1990.  
 
Till översiktplanen hör även två fördjupade översiktplaner. Medan planen över H
(antagen jan 2009) knappast berör några miljöer av industrihistorisk art, omfattar den över
Norrlandet (under arbete) dels några industrimiljöer, dels bostadsmiljöer som uppkommit 
p.g.a. industrin.  
 
 
 
Kulturminnesvårdspro
 
Västerviks kommun har ett omfattande kulturminnesvårdsprogram från 1986. Pro
innehåller ingen översiktlig historik, istället utpekas desto fler miljöer och objekt – 
sammanlagt 162 stycken. Dominans ligger på agrara miljöer, ålderdomliga landskap, 
skärgårdsmiljöer och fornlämningsområden.  
 

 de 162 pekas 9 uttryckligen ut som industrimiljöer. Bland dem är det framförallt Av
bruksmiljöerna i Överum, Ankarsrum, Gunnebo med Verkebäck och Edsbruk med 
Helgenäs, samt miljön i Tegeltorp (d.v.s. Almvik) som tydligt står fram som industrimiljöer
Även några kvarnar och liknande mindre anläggningar8 innefattas av urvalet, samt 
arbetarbostäderna i Glasbacken/Höjden (Blankaholm) och Kärringryggens gruvlandskap

rogramp
snickerifabriker och stenhuggerier.  
 
 
 
Byggnadsvårdsbidrag 
 

änsstyrelsen har gett statliga byggnadsvårdsbiL
eller teknikhistorisk karaktär i Västerviks kommun. Framförallt har åtskilliga 
satsningar på smalspåret gjorts. Mellan 1993 och 2001 har även  följande objekt 

rhållit bidrag: Järnbruksmiljöerna i Eds bruk, Överum och Gunnebo, Överums e
kraftstation, samt kvarnarna i Valstad, Skedshult, Sylltorp, Trästad och Almvik. 
Bidrag har även getts till en liten vattensåg i Oxebo.  
 
Riksantikvarieämbetet har varit direkt engagerade både i arbetet med Smalspåret 
och i upprustningen av Almviks tegelbruk. 

                                                 
yggnader el8 B

tv
ler ruiner efter fyra kvarnar, något mejeri, någon smedja, en ruin efter masugn, två kraftstationer, 

å sågverk, ett bränneri. 
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Västerviks kommuns industriarv 

r legat på platser med bevarad fabriksbebyggelse. Bygdekvarnar har inte 
rioriterats i kartläggningen. En översiktlig redovisning av GIS-basens innehåll finns i 

 
er 

gningar, eller uppgifter om årtal, antal anställda m.m.  

abell 1;   Antal rapporterade anläggningar i Västerviks kommun,  fördelade på socken 
Antal 

 
 
GIS-bas 
 
 
Om GIS-basen 
 
Inom Industriarvsprojektet har en länstäckande kartläggning av de tillverkningsindustrier i 
länet som anlagts innan 1975 tagits fram i samarbete med hembygdsföreningarna. 
Industrierna har registrerats i en geografisk databas, en s.k. GIS-bas. Tyngdpunkten i 
kartläggningen ha
p
”Kalmar läns industriarv, rapport över industrihistorisk databas” som togs fram av 
Industriarvsprojektet i december 2004. Följande sammanställning grundar sig på uppgifter i
GIS-basen. Man bör vara medveten om att databasen inte är komplett vare sig då det gäll
registrerade anläg
 
 
T
Församling Kommentar 
Västervik Vanligaste industrityperna: 29 verkstadsindustrier och 27 stenhuggerier. Ett tiotal 101

stora företag (fler än 100 anställda), spridda på de flesta branscher.  
Loftahammar Mest små livsmedelsindustrier. Stenhuggerier och båtbyggerier. Wienerbagarn. Tre 

plastfabriker. 
41

Gamleby Verkstadsindustrier, sågverk och möbelfabriker. En handfull stora företag (fler än 
100 anställda), i olika branscher.   

40

Hjorted Falsterbo Bruk, Rumhults och Bolhults masugnar. Totebo Industrier. De stora 40
sågverken i Solstadström och Blankaholm.  

Hallingeberg Ankarsrums bruk, i övrigt små anläggningar.  
 

38

Västrum Många av anläggningarna av äldre datum och under Helgerumsgodset. 
Båtbyggerier. Skaftets sågverk flest anställda.   

36

Gladhammar Gunnebo bruk och Gladhammars gruvor med kopparhytta. Många små industrier i 
Verkebäck.   

34

Dalhem Små anläggningar. 9 st. sågverk, bl.a. Lofterns sågverk med 35 anställda. Larum 
och Hycklinge kopparhamm

28
are.  

Västra Ed Främst Eds bruks anläggningar. Små verksamheter i Helgenäs.  
 

26

Törnsfall Hälften av anläggningarna vid Blekhem-Almvik. Små, äldre industrier.   26
 

Odensvi Små, äldre anläggningar 
 

24

Lofta Små anläggningar, varav flera i Björnsholm. Båtbyggerier.  
 

23

Ukna Små anläggningar.  
 

20

Blackstad Små anläggningar, varav en handfull snickerifabriker.  
 

17

Överum Överums bruk och  några små anläggningar.  
 

13

  507 SUMMA 
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Ta
Fö

bell 2;   Största industriarbetsplatser i Västerviks kommun, enligt registrerat maxantal anställda i GIS-basen 
renklad  Anlagd Nedlagd Kommentar Maxantal 

anst. Företagsbenämning 
Västerviks 
ändsticksfabrik 

1858 1968  750
t
Ankarsrums bruk 1831 --- Järnbruket anlagt 1655, men manufaktur från angivet 

årtal. 
670

Electrolux 
otorfabriken m

1948 2004  511

Överums bruk 1655 ---  364
 

Gunnebo bruk 1764 ---  325

Västerviks nya varv 1917 1958  300

Totebo industrier 1919 ---  260

Stegeholms 
snickerifabrik  

1898 1929  250

Blankaholms sågverk 1888 1979  242
 

Svenska strebelverken 1900 1978 Anläggningsår ungefärligt (Verkstads AB Tjust) 220

Västerviks pappersbruk 1916 1980  200

Skaftets sågverk 1909 1932  152

SlipNaxos 1913 ---  150

 
 
 

eful

3 arbe om flest, ligg
Vä ka inriktning, men flera av dem anlades

början av 1900-talet. Av dessa storindustrier, är det idag endast SlipNaxos som är i drift. 
v dem 9 och 

sta för ift som 
verkstadsindu erifabriken i Totebo, samt de nedlagda och delvis 

 såg

Betydelsefulla industrigrenar 

ggningarna i GIS-basen för Västerviks kommun fördelar 
ellan oli ar flest anläggningar registrerats i livsmedelsbranschen. 

öljer a storleksordning: 
trävaruindustrin (om man till denna även räknar branschen ”Övrig industri” som i princip 

v mö stadsindustrin (dit även 
metallframställningen förs i denna redovisning), samt glas-, sten och jordvaruindustrin (som i 

mmanhang även får inkludera sten-, malm- och mineraltäkter)10. Sedan följer ett 
arkant glapp till antalet anläggningar i de övriga branscherna.  

                                                

Betydels la arbetsplatser 
 
Av de 1 tsställen som i GIS-basen noterats med 150 eller fler anställda s er 
7 stycken i stervik. Det rör sig om företag med oli  i 

Några a  är i stort sett helt borta: Stegeholms snickerifabrik, tändsticksfabriken
varvet.  
 
De stör etagen utanför Västervik är de tre stora järnbruken vilka ännu är i dr

strier, den ännu aktiva snick
försvunna verken i Blankaholm och Skaftet.     
 
 
 

 
Ser man till hur de regist
sig m

rerade anlä
ka branscher så h

Därefter f  tre branscher, vilka kan sägas vara av samm

består a belfabriker och tändsticksfabriker), verk

detta sa
m
 

 
9 Borta är även stadens andra tändsticksfabrik, Grantorpets tändsticksfabrik.  
10 Betydligt fler stenbrott skulle kunna registreras genom att alla brott i 2003 års inventering inlades i GIS-basen 
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Jämför man med flera av länets övriga fastlandskommuner, så har fler livsmedelsindustrier 
registrerats i Väste

ns anlägg
rv m o ett. Möjligen beror detta på att en 
ni häm rån 986 års inventering, i vilken man troligen efte

r av anl inga m kv rnar, brännerier etc. Oavsett hur det förhåller sig 
 man ater tt det f nen. 

Närmare en tredjedel av alla registrerade mejerier i GIS-basen för hela Kalmar län (38 av 
r i Västerviks kommun.  

ustrierna utg rs ungefär hälften av sågverk och ser man till GIS-basen för länet 
å kan m nsta a att de flesta av länets riktigt stora sågverk antingen 

legat/ligger i Emmabodatrakten eller i Västerviks kommun. Bland de möbel- eller 
om rera ästerviks kommun har relativt många varit specialisera

ickeri

stadsindus a å s b ken, men även flera andra av kommunens större 
r. Metallvarutillverkarna dominerar bland de registrerade anläggningarna, men 

de ora et metallframställningsplatser, 14 stycken, som profiler
rv/b gerier som registrerats inordnar sig i denna bransch.  

nte res terade med så många anläggningar i GIS-basen
de små branscherna, finns vanligen stora och viktiga företag (se tabellen nedan). 

abell 3;   Antal registrerade anläggningar i Västerviks kommun som funnits, branschvis  fördelade 
ransch Kommentar Antal reg. anl.

iks kom un, prop rtionerligt s del av 
database
specifika type

ngar 
äggn

tats f
r, so

1
a

rfrågat 

med detta, kan konst a a unnits många mejerier och slakterier i kommu

128 st.) ligge
 
Bland träind ö
som helhet s an ko ter

snickerifabriker s regist ts i V de 
på byggnadssn
 

er.  

Bland verk
arbetsplatse

triern terfinn ru

det är det förhållan vis st  antal ar 
kommunen. Även de
 

 18 va åtbyg

Även i de branscher som i är rep en , 

 
    
 
T
B
Livsmedelsindustri Tjustfrukt och Wienerbagarn är de stora. I övrigt mest 

småanläggningar. Bygdekvarnar, men även påfallande många 
 slakterier. (= Animalisk jordbruksproduktion). 

140

mejerier och
Trävaruindustri  (96) + 59 sågverk, varav flera stora. Inte så många möbelfabriker, 16 st. 118
Övrig industri (22) Fler snickerifabriker, 37 st., varav många varit inriktade på 

byggnadssnickerier.  
Verkstadsindustri (97) + 
Metallframställning (14) 

Koncentrerade till tätorterna. Många av kommunens största 
industrier. Bruken, men även flera stora i Västervik.  

111

Glas-, sten- och 
jordvaruind

ten-, mal

Mest stenindustri, med en tydlig koncentration till Västervikstrakten, 
ustri (78) + 

m- och 
då det gäller (”fin”-) stenhuggerierna till Västerviks stad. 

99

S
mineraltäkter (21) 
Textil- och läderindustri Ett antal mindre garverier, men även betydande industrier: Saab 

Barracudas kamouflagematerialfabrik, samt Viktorin & Strand 
konfektionsfabrik. 

15

Kemisk industri Ett par betydelsefulla industrier i Tannin och Gamleby färgfabrik. 
  

13

Pappersindustri och Handpappersbruk vid Helgerum/Gölpa och Totebo.  
safabrik och Västerviks pappersbruk. 

11
grafisk industri Edsbruks mas
SUMMA    507 

lade. Vid 
 

 vid en enda 

m stenindustrin, varit en 
tor bransch. 

 

 
 
 
Tabell 4 visar totalsumman av GIS-basens anställningssiffror, branschvis förde
läsningen av tabellen måste man vara medveten om att rapporteringen avseende antalet
anställda varit bristfällig, samt att siffrorna gäller ett maximum antal anställda
tidpunkt. Trots sifferunderlagets stora brister, pekar tabellen på att verkstads- och 
trävarubranscherna varit kommunens största industrinäringar om man ser till antalet 
anställda. Även Glas-, sten och jordvaruindustrin har, främst geno
s
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Tabell 4;   Antal anställda, branschvis fördelade, utifrån uppgifter i GIS-basen om maxantal anställda 
Bransch Totalsumma Uppgiftsfrekvens 
Verkstadsindustri 
 

3 330 60 % (58 av 97) 

Trävaruindustri  + 
Övrig industri  

2 612 45 % (53 av 118) 

Glas-, sten- och 
jordvaruindustri  

925 40 %  (31 av 78) 

Livsmedelsindustri 358 27 % (38 av 
 

140) 

Pappersindustri och 
grafisk industri 

287 45 % (5 av 11) 

Textil- och läderindustri 
 

227 33 % (5 av 15) 

Kemisk industri 270 38 % (5 av 13) 
 
Metallframställning 130 OBS! Endast uppgifter om antal anställda för 2 av 14 anläggningar.  

 
Sten-, malm- och 
mineraltäkter 

32 29 % (6 av 21) 

 
 
Näringsgeografiska mönster 
 
Det tydligaste geografiska mönstret i GIS-basen för Västerviks kommun är koncentrationen 

anläggningar till vissa orter, där Västervik dominerar stort, men där även Gamleby 
amstår som en betydande industriort. Loftahammar förvånar med sina förhållandevis 

m, samt 
o med Verk yst ett ansenligt antal arbetsställen inom 

strin. asen uppvisar 
tydlig koncentration t trier/stenbrott 

d

n

Avgränsning, urval 

gt tv strimiljöer i Västerviks 
alet bas  uppgifter som framkommit 

ontakter med hembygdsföreningar och kommunen. I regel besiktigades 
nläggningarna endast exteriört, men genom fabriksvisningar besiktigades även delar av 
teriörerna vid några av de i drift varande fabrikerna. De industrimiljöer som besöktes skulle:   

entanter för en betydelsefull industrigren i bygden 
eller 
ha framhållits som särskilt intressanta i litteratur eller av kontaktpersoner 

av 
fr
många registrerade tillverkningsställen Även bruksorterna d.v.s. Ankarsrum, Överu
Gunnneb ebäck har h
tillverkningsindu  De stenbrott och de stenhuggerier som finns i datab

ill Västervikstrakten. Varv/båtbyggerier och stenindus
en 

ligger föga förvånan e vid kusten, liksom de största sågverken.   
 
 
 
 

ktFältbesi ing 
 
 
 
Under sammanla
kommun. Urv

å och en halv dagar besöktes ett urval indu
erades främst på GIS-basen, men även på

ex. vid k
a
in
 
ha stående byggnader bevarade 
och 
utgöra/ha utgjort betydelsefulla  arbetsplatser (långlivad, stor) 
eller 
utgöra/ha utgjort industricentra 
eller 

tgöra represu
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I viss mån var ä

e utvalda anlä
ven r a l miljöer utmed vägen eller i anslutning till 
ggnin  besikti graferades, trots att de inte bedömts vara av 
.  

nader  således  ett urvalskriterium. Stenbrott och gruvor, i 
n täk ksamhet, antag eftersom täkterna i sig återspeglar en 
rien ende by ning till brotten har dock ansetts stärka 
isto  värde. 

n  inte prio läggningen är de både underrepresenterade 
ch ojämnt registrerad i GIS-basen. Bl.a. av denna anledning har de uteslutits från 

en och nd de utp rna. Mjölkvarnar har endast medtagits i en del 
en d  en störr

 miljöe  beskrivs an i den ordning de besöktes. Understrukna 
kerar att miljön framhölls av Kalmar läns museum vid de möten som senare hölls 

ed företrädare för kommunen och hembygdsföreningarna.  

mberg från 

om en av kommunens större industrier och som en representant för livsmedelsindustrin är 
enna verksamhet väl värd att dokumenteras. I detta sammanhang har dock verksamheten 
nnu inte ansetts ha tillräcklig ålder eller historisk omfattning för ett utpekande. Det 
dstypiska fabrikskomplexet, som till största delen är från de år anläggningen byggdes upp 

sitt yttre inte heller som anmärkningsvärt i jämförelse med 
er (ännu).  

esrutten styr nde så att en de
d garna gades och foto
primärt intresse
 
”Stående bygg
likhet med ann

” har  normalt utgjort
a

el av kulturhisto
tver
. Stå

 har utgjort und
ggnader i anslutd

miljöernas kulturh
 

riska  

Eftersom bygdekvar arna riterats i kart
o
fältinventering  ibla ekade miljöe
fall där de utgör 
 

el av e samlad miljö med andra verkstäder. 

De besiktigade
rubriker mar

rna  kortfattat ned

m
 
 
 
Wienerbagarn 
 
Inledningsvis besöktes Loftahammar, en ort som har hyst en mängd olika 
tillverkningsföretag. Bland dem är Wienerbagarn, med tillverkning av djupfrysta 
bageriprodukter, det största. Företaget grundades i Stockholm av Åke Strö
Loftahammar som valde att flytta "hem" rörelsen år 1966, men som sålde den till Findus år 
1973.  
 
S
d
ä
ti
omkring år 1970, framstår till 
andra, jämngamla fabriksmiljö
 
 
 

     
Loftahammars mejeri/Tjustost Wienerbagarn 
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Tjustost 

 till nedläggningen 1991 inrymde företaget Tjustost. I likhet med de flesta 
ejerier är detta en gedigen tegelbyggnad som sedan nedläggningen genomgått mindre 

samma byggnader. 
ellan 1929 och 1945 fanns en cementvarufabrik på platsen, vars lokaler övertogs av ett 

st, men befanns bestå av 
nonyma båthallar och relativt nyuppförda byggnader.   

målandsplast 

des som en 
 

 
nsindustrin. Idag tillverkas formverktygen i den kontors- och industrilänga som 

ppfördes för företaget vid starten. Längan är sammanbyggd med ett bostadshus där ägarna 

nlagts 
i 

iks 
m viktig för kommunens profil kan Smålandsplast 

mellertid vara intressant som ett exempel på ett för branschen ”anrikt” företag. Företagets 
rsprungliga byggnader vid Loftahammars hamn är dessutom tidstypiska och exteriört 
älbevarade. 

 
 

 
I Loftahammar besiktigades ytterligare en livsmedelsindustri, ortens mejeri som från mitten 
av 1960-talet fram
m
ombyggnader och idag används främst som bostadshus. Genom form och material sticker 
byggnaden ut som en karaktärsbyggnad i lokalsamhället, men för den oinvigde kan det idag 
vara svårt att se att uppfatta den som en mejeri-/industribyggnad. 
 
 
 
Loftahammars hamn 
 
Loftahammars hamn har hyst en rad olika verksamheter, delvis belägna i 
M
båtbyggeri och ett varv. Från 1967 till början av 1980-talet tillverkades där plastbåtar av 
företaget Tjustplast. Idag drivs en marina med reparationsverkstad, försäljning och 
vinterförvaring etc. i hamnen. Miljön besiktigades som hastiga
a
 
 
 
S
 
I anslutning till Loftahammars hamn ligger företaget Smålandsplast som etablera
av två plastindustrier i Loftahammar år 1956. Från att ursprungligen främst ha tillverkat
konsumentprodukter som tårtljushållare, lampor m.m., gör man idag bl.a. plastkomponenter
till fordo
u
var bosatta. Själva plasttillverkningen sker idag i andra lokaler.  
 
Plastindustrin är ännu ung som näringsgren. I GIS-basen, som gäller fabriker som a
innan 1975, finns endast 10 stycken plastindustrier i hela länet. Det har därför varit svårt att 
detta arbete identifiera några näringsgeografiska mönster i branschen. Eftersom Västerv
kommun idag betraktar plastbranschen so
e
u
v

       
Smålandsplast  Loftahammars hamn 
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Br Anderssons möbelverkstad 

 
  

ons möbelverkstad som 
ppfördes år 1934 och var i drift till omkring år 1970. Alla dessa byggnader besiktigades som 
astigast, varvid miljön vid möbelfabriken framstod som särskilt intressant. Av denna 
nledning kontaktades ägarna, som kunde ge ytterligare upplysningar om fabriken. Det har 

t besiktiga den invändigt i detta sammanhang. 

el i 
, 

de husen 
er, 

urhistoriskt värde. Fabriken är en av 
 möbel- eller snickerifabriker med bevarad äldre maskinutrustning i Kalmar län11. Eftersom 
öbelindustrin varit en kännetecknande bransch för Småland, bedöms denna typ av 
nläggningar vara av regionalt kulturhistoriskt intresse.  

 
Björnsholm har som helhet en intressant kulturmiljö, med handels- och hantverksbyggnader
från 1900-talets första hälft, då orten med ökad trafik och i egenskap av korsväg byggdes ut.
På orten finns ett antal byggnader som tidigare inrymt olika småindustrier. Det gamla 
mejeriet/bryggeriet är idag bostad. Av Hargs cementvarufabrik återstår en byggnad, som 
tycks tjäna som förråd. I Björnsholm finns även en byggnad som inrymde slakteri innan den 
på 1930-talet omändrades till affär (idag nedlagd), samt Br Anderss
u
h
a
dock inte varit möjligt at
 
Br. Anderssons möbelverkstad står idag kvar som då den nedlades med fungerande 
maskiner från 1930-talet vilka drivs av en gemensam motor via en central transmissionsax
taket, men används idag endast som magasin. Till miljön hör även brödernas bostadshus
med trädgårdar och uthus, samtida med fabriken.  Både verkstaden och de tillhöran
har ett tidstypiskt uttryck. Byggnaderna och möbelfabrikens bevarade inventarier (maskin
mallar, arkivalier, kontor, föremål) ger miljön ett högt kult
få
m
a
  
 

   
Br Anderssons möbelfabrik, Björnsholm Gurstens bränneri 
 

    
Åby kvarn och Gamleby Mekaniska verkstad  Tore Holms yachtvarv 

                                                 
11 Förf. känner endast till en handfull liknande miljöer i Kalmar län, varav tre är mindre verkstäder. En med Br 
Andersson storleks- och åldersmässigt jämförbar fabrik finns i Klättorp, Vissefjärda, Emmaboda kommun. .   
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Gurstens bränneri 
 
Vid Gurstens gård finns en ståtlig byggnad vilken ursprungligen uppfördes år 1790 som 
bränneri, men i början av 1900-talet omändrades till linberedningsanstalt, nedlagd ca 1913. 
Senare under 1900-talet har byggnaden inrymt kvarnverksamhet, men idag finns inge
maskinell utrustning kvar. Huset inrymmer sommartid en loppmarknad. Byggnadens höga
ålder och historia ger den ett högt kulturhistoriskt värde.  
 
 
 

n 
 

Åby kvarn och Gamleby mekaniska verkstad 
 
Kännetecknande för Västerviks kommun är herrgårdsmiljöerna och de tidigindustriella 

iljö. På 

 
 historisk centralpunkt i kommunen, 

nde bevaras åtminstone till det yttre.  

 
 
Gamleby Yachtvarv 
 
Gamleby hamn domineras av lantmännens imponerande stora silokomplex, men i anslutning 
har det funnits flera industriella verksamheter. Platsen besöktes främst med anledning av 
Holms Yachtvarv. Som tidigare nämnts verkar ägarna för ett bevarande av denna i 
träbåtskretsar välkända "industri" som var i drift ungefär mellan 1909 och 1955. Miljön är 
delvis sargad genom att den stora vinterförvaringshall som tidigare låg i vinkel mot 
båtbyggeriet rivits. Slipen och några andra byggnader är delvis förvanskade eller försvunna. 
Kvar ligger det stora båtbyggeriet i trä med till ggnad, samt bryggorna i anslutning till slipen.  

ch som 
åtbyggar- och tävlingsseglarfamilj. Faktorer som den 

givna intressegruppen (träbåtsentusiaster, Holmbåtägare), det till synes goda källäget och 
närheten till träskeppsvarvet på andra sidan viken gör att det kan finnas vissa förutsättningar 
för denna miljö att utvecklas som besöksmål. 
 
 
 
Övriga industrimiljöer i Gamleby 
 
I anslutning till hamnen ligger metallfabriken Norden som har funnits på platsen sedan 1954. 
Fabriken är ännu i drift med tillverkning av byggnads- och båtbeslag m.m. Även om den yttre 
miljön idag inte kan betraktas som kulturhistoriskt anmärkningsvärd, låter verksamheten sig 

nhang med de närbelägna
träskepps- och yachtvarven.    

amleby tillverkade ASEA olika apparatdetaljer. Man byggde ut fabriken, men 1988 lades 

godsindustrierna. Intill Åby herrgård i Gamleby finns en mycket fin småskalig industrim
var sin sida om vattendraget ligger kvarn och mekanisk verkstad. Intill löper järnvägen och 
på andra sidan ligger ytterligare en verkstad, som sannolikt också hört till Gamleby 
mekaniska verkstad, samt en magasinsbyggnad. Den nedlagda kvarnen hyser troligen ännu 
viss utrustning. Verkstadsbyggnaderna nyttjas idag av en bilverkstad och en VVS-firma.  
 
Herrgården, vattendraget, småindustrin och järnvägen har en pedagogisk närhet till 
varandra. Det vore mycket värdefullt om denna sammansatta och rumsligt spännande
kulturmiljö, belägen på vad som måste betraktas som en
ku
 

by
 

olms båtbyggeri har ett stort värde som del av miljön i Gamleby hamn oH
minnesmärke över en legendarisk b

infogas i en sjöhistorisk tradition, som också är intressant i samma  

 
En av Gamlebys mer långvariga större arbetsgivare var ASEA, som år 1952 etablerade sig i 
okaler som uppförts några år tidigare för AB Invex´ tillverkning av evighetständstickor. I l
G
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Metallfabriken Norden AB Invex/Asea  
  

 
Saab Barracuda 
  

 
Akzo Nobel Nippon Paint, ”Gamleby färgfabrik” 
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verksamheten ned. Idag finns tillverkning av naturkosmetik och rostskyddande papper i 
lokalerna.  Industribyggnaden har, genom sitt klassiska "fabriksuttryck" med rött tegel och 
lanterninförsett tak, ett intressant och bevarandevärt yttre. 
 
En annan stor arbetsgivare på orten var Hammars tegelbruk som var i drift 1910-1959. Idag 
är industrimiljön till stora delar försvunnen och omändrad till skola. 
 
Gamlebys två största aktiva tillverkningsföretag är SAAB Barracuda med tillverkning av 
kamouflagematerial och färgfabriken Akzo Nobel Nippon Paint. Barracuda har funnits på 
samma plats i Gamleby sedan 1957. Färgfabriken övertog vid etableringen år 1963 
Tjustfrukts gamla lokaler, vilka uppförts år 1920 som linberedningsanstalt.  

de Barracudas och färgfabrikens verksamheter kan vara intressanta att dokumentera för 
mtiden. Det är dock svårt att betrakta dessa fabriksmiljöer som kulturhistoriska miljöer, än 

svårare att ställa några bevarandekrav på dem. I båda fabrikskomplexen kan man utläsa 
olika generationer av lokaler, men de äldsta byggnaderna är (exempelvis då det gäller 
Tjustfrukts gamla fabrik) kraftigt moderniserade.  
 
 
 
Edsbruk

 
Bå
fra

 
 
Edsbruk har sitt namn efter järnbruket som startade på orten år 1670, med masugn och två 
hammare. På 1890-talet övergick man till att tillverka sulfatmassa och denna 
produktionsinriktning behöll man i närmare 100 år. År 1991 lades massabruket definitivt ned 
och idag är en del av dess byggnader rivna. 
 
Trots att industrimiljön idag kan upplevas som sargad finns många lämningar och byggnader 
kvar från både järn- och massabruksperioderna i Edsbruk. Miljön kring vattendraget, med 
herrgård, bruksarbetarbostäder, magasin, kvarn och hammarsmedjeruin är en mycket 
värdefull kulturmiljö och på orten som helhet finns många intressanta byggnader som speglar 
olika skeden. Den relativa närheten till Stenebo storgruva och brukets hamn i Helgenäs, 
tillför intressanta perspektiv. Edsbruks miljö utgör en väsentlig del av Tjusts bruksrike. 

Stenebo gruvor

 
 
 

12 
 
Stenebo järnmalmsgruvor ligger på Stensnäs´ marker och består egentligen av 12 stycken 
gruvor och skärpningar. Flera av regionens järnbruk har brutit där: Tofvehults, Ankarsrums, 
Överums och Eds bruk. Malmen inmutades troligen första gången omkring 1650 och 
gruvorna bröts i omgångar under 1700- och 1800-talen. Storgruvan stängdes år 1875, efter 
att ett stort ras inträffat i den då 90 meter djupa gruvan.  
 
Gruvor har inte registrerats i GIS-basen, men Stenebo storgruva ingår i Brukskultur 
Åtvidabergs ekomuseum och med kännedom om gruvan bedömdes ett besök som 
intressant. Vägen fram till gruvan hålls öppen och skyltar på platsen upplyser dess historia. 
Omständigheterna medgav dock inte något besök inne i dagbrottet vid fältbesiktningen. 
 
Västervikstraktens speciella berggrund kan mycket tidigt ha utgjort en ekonomisk resurs och 
bidrog till att ett bruksrike växte fram i dessa trakter under 1600- och 1700-talen, även om 
man också tog sin råvara från andra håll. Gruvorna visualiserar en ”yttersta orsak” till den 
historiska utvecklingen i regionen. Det väcker inte sällan förvåning att det finns gruvor i 
                                                 
12 Ibland benämnda Ukna eller Nömåsa gruvor. 
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denna region. I egenskap av en av de största gruvorna har Stenebo Storgruva ett högt 
kulturhistoriskt värde som dessutom kommer att förstärkas sedan efterbehandling 
genomförts på Gladhammarsfältet.  
 
 
Axel Karlssons vagnsfabrik 
 
I Storsjö besöktes en av ortens två mekaniska verkstäder, Axel Karlssons vagnsfabrik oc
smidesverkstad, då den lyfts fram av kontaktpersoner på bygden. På platsen finns idag et
uthus som skall ha varit en del av torkladan till Åhagens tegelbruk som låg där innan
verkstaden. Även bostadshuset kan härröra från ”tegeltiden”. Vagnsfabriken

h 
t 

 
 med smides- 

ch snickeriverkstad i separata byggnader uppfördes på 1920-talet. De två verkstäderna har 

 om 
ch arbetsbänkar, är 

elvis bevarad. Maskinerna är av varierande ålder. Helhetsintrycket av miljön förtas av att 
åde verkstad och bostadshus har tillbyggts respektive renoverats på ett sådant sätt att den 
rsprungliga prägeln gått förlorad.  

o
senare byggts samman och tillbyggts. Bostadshuset har moderniserats omkring år 1960. 
Verkstaden nedlades omkring år 1980.  
 
Verkstaden har ett intressant läge intill vattendraget och järnvägen. Det är dock osäkert
vattenkraften utnyttjats. Den ursprungliga interiören, med bl.a. ässja o
d
b
u
 
 

      
s massafabrik. T.h. Edsbruks vattenkvarn, byggd ovanpå hammarsmedjeruinen. T

 
.v. delar av Edsbruk

   
Stenebo gruva Axel Karlssons vagnsfabrik 
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Lofterns sågverk 
 
 
Lofterns sågverk 
  
Eftersom stora sågverk i viss mån varit kännetecknande för Västerviks kommun, ansågs 
ådana anläggningar vara av särskilt intresse. Vid sjön Lofterns södra strand ligger ett större, 
edlagt sågverk. Det anlades år 1948 av bygdens storgård och maktcentra, Tyllinge 

herrgård, men uppköptes och nedlades av Domänverket år 1975. Sågverksbyggnaderna i trä 
imponerar med sin storlek, men är idag stadda i kraftigt förfall.  
 
 
 
Överum

s
n

 
 
Överums bruk grundades som styckebruk (för gjutning av kanoner och kulor) år 1655. På 
1840-talet inleddes tillverkningen av plogar och detta har sedan länge varit brukets 
huvudprodukt. Fram till slutet av 1960-talet hade bruket emellertid ännu en mångfasetterad 
verksamhet med lantbruk, sågverk, snickerifabrik, gjuteri och verkstäder. På 1950-talet var 
man länets största privata arbetsgivare. Idag arbetar cirka 200 personer vid industrin.  
 
Överums bruk har varit en av länets ledande industrier i 350 år och utgör en av 

Liksom på de andra bruksorterna är helhetsmiljön på orten intressant, 
men i Överum finns även vad som måste betecknas som kommunens tydligaste bruksmiljö. 
Industribyggnader, herrgård, bruksarbetarbostäder och kyrka bildar här en helhet med 
vitputsade byggnader i strama former (empir, 20-talsklassicim) inordnade i en medvetet 
utformad stadsplan. I Bruksmuseet finns en bevarad tyskhärd och en hammare. Den förra är 
möjligen landets enda bevarade, autentiska tyskhärd.  
 
 
 
Odensviholms cementgjuteri 
 
På vägen mellan Överum och Blackstad passerades Odensviholms cementvarufabrik. 
Fabriken anlades omkring år 1950 och lades ned år 2002. Den lilla fabriken med välvt tak 
och råvarutorn i trä ligger i direkt anslutning till grustaget. Miljön saknar inte kulturhistoriska 
kvaliteter. Fabriken är dock i relativt dåligt skick och ligger ett gott stycke ifrån allfarvägarna, 

Målserum ut gelägen att värna 

kärnpunkterna i Tjusts bruksrike. Många intressanta historier kan ta sin utgångspunkt från 
rukets produktion, historier som kan belysa den svenska landskaps- och b

samhällsutvecklingen 

varför cementfabriken i anför Västervik bedöms som mer an
(se nedan).   
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Överum, pulverlackering av plogdetaljer Överums bruksmuseum i den gamla hammarsmedjan 
 
 

   
Överums kommunalhus Några av industribyggnaderna vid Överums bruk 
 
 

Odensviholms cementgjuteri 
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Uno Franssons snickerifabrik, nedan t.v. interiör från snickeriet och t.h. bostad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Uno Franssons snickerifabrik 
 
Eftersom flera kontaktpersoner hade framhållit Uno Franssons snickerifabrik i Blackstad 
besöktes denna lilla fabrik. Fabriken, som bl.a. tillverkade skidor, byggdes upp vid mitten av 
1930-talet, samtidigt med det bostadshus och det sågverk som ännu hör till miljön. 
Snickerifabriken lades ned år 1968 och är i princip bevarad i samma skick som då den 
stängdes. (Interiörens vitmålade väggar och tak tar dock ned upplevelsen av genuin verkstad 
något.) En äldre uppsättning maskiner drivs av en motor via en central transmissionsaxel och 
remdrift. I såghuset står den ursprungliga, nu avställda råoljemotorn som drivit sågen. Sågen 
är ännu i drift i regi av den nuvarande ägaren, som även byggt upp ett hyvleri intill. Ägaren 

riverks

et är idag mycket ovanligt med snickerifabriker med äldre maskinutrustning bevarad (se not 
11 ovan). Mot bakgrund av detta och beaktat träindustrins ställning i Småland, samt att 
miljön består av flera byggnader med höga ursprungsvärden kan den tillskivas ett högt 
kulturhistoriskt värde. Det är värdefullt om denna miljö kan bevaras till framtiden i sitt 
nuvarande skick.  

 

avser att bevara snicke taden som en levande museal miljö.  
 
D
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Torvald timber (Torvald Anderssons sågverk) 
 
Eftersom större sågverk ansågs vara av intresse besöktes detta till synes nedlagda sågverk i 
Blackstad. En äldre byggnad finns bevarad centralt i sågverksmiljön som i övrigt framstår 
som helt modern.   
 
 
 
Grönalunds snickerifabrik 
 
Vid infarten till Anderssons sågverk ligger Grönalunds snickerifabrik, som är förhållandevis 
välbevarad till sitt yttre och därmed ett viktigt inslag i platsens kulturmiljö. Byggnaden rymmer 
dock inte längre någon utrustning eller anmärkningsvärd inredning.   
 
 
 
Humlekärrshults stenhuggeri 
 
Humlekärrshults stenhuggeri besöktes eftersom stenindustrin varit en märkesindustri för 

ggeriet som ligger just intill ett brott är en i vissa stycken 
tressant miljö, med en del bevarad utrustning i byggnaderna. Det i många avseenden 

besläktade Constan Nilssons stenhuggeri (se nedan) har dock bedömts som mer intressant i 
detta sammanhang. Dels på grund av att det framförallt varit Västerviks stad och dess 
närmaste omgivningar som präglas av stennäringen, men också på grund av att miljön och 
byggnaderna i Humlekärrshult delvis är stadda i förfall.  
 
 
 
Landkvists möbelsnickeri 
 
Landkvists möbelsnickeri ligger som närmaste granne till Humlekärrshults stenhuggeri. 
Byggnaden tycks inte längre inrymma någon ursprunglig utrustning eller funktion. 
  
 

kommunen. Det lilla stenhu
in

   
Humlekärrshults stenhuggeri Landkvists möbelsnickeri 
 

   
orvald timber Grönalunds snickerifabrik T
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Ankarsrum Industries 
 

  
Ankarsrum, montering av assistent Industrimuseet Aktiveum  
 
 
 
Ankarsrum 
 
Ankarsrums bruk grundades som stångjärnsbruk år 1655 och har behållit sin ställning som 
ett av de största arbetsställena inom den nuvarande kommunens område sedan dess. Från 
mitten av 1800-talet breddades brukets produktion till att omfatta en mängd olika 
manufakturvaror. År 1884 anlades ett emaljverk, varefter emaljerade skyltar, badkar och 
kaminer blev välkända Ankarsrumsprodukter. Ankarsrums bruk kom under en stor del av 
1900-talet att vara landets ledande tillverkare av både ved-, gas- och elspisar. År 1968 
köptes bruket upp av Electrolux varvid produktionen koncentrerades till elektriska motorer 
och år 2001 fick företaget fick namnet Ankarsrum Industries.  
 
Med sin drygt 350-åriga historia har Ankarsrums bruk, precis som de andra långvariga 
järnbruken, en rik historia som också gett upphov till en sammansatt och intressant miljö. 
Exempelvis finns flera slaggstensbyggnader och många välbevarade funkisbyggnader på 
orten. Som det storföretag man varit har brukets (eg. ägarfamiljernas) ekonomiska och 
politiska makt nått långt bortom den egna orten. Bruket har därmed direkt påverkat många 
platser och hela landskapet runtom i regionen. Ankarsrums bruk, liksom Överum, utgör en av 
kärnpunkterna i Tjusts bruksrike.  
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Gunnebo 

k. Stora Gunnebo Manufakturverk startades år 1764 med syftet att 
llverka knippjärn (ämnesjärn) och spik m.m. Man blev det första större hammarverket i 
verige som betjänades med stenkol, eftersom det var ett krav för etableringen att man inte 

 bruken om skogen. Mot slutet av 1700-talet hade man egna 
h gruvor. Efter en nedgångsperiod under första hälften av 1800-

k. 

unnebo Industrier är en av Västervikstraktens och Kalmar läns äldsta fungerande industrier. 
ruket har i princip tillverkat samma typer av produkter sedan man startade för 250 år sedan 

land svenskarna.  I Gunnebo finns kulturhistoriskt värdefulla 
briksbyggnader både vid det nedre och vid det övre bruket. Liksom på de andra 

trin 

 
Även Gunnebo är ett av naven i Tjusts brukrike. Vid fältbesiktningen besöktes orten, utan 
särskilt företagsbesö
ti
S
fick konkurrera med de andra

asugnar, stångjärnsbruk ocm
talet, återuppbyggdes verksamheten i tysk regi, med bl.a. landets första egentliga skruvfabri
Idag tillverkar man ännu spik och kätting, men även många andra produkter inom lyft- och 
fästteknik, samt slirskydd. 
 
G
B
och Gunnebospiken är välkänd b
fa
bruksorterna finns många intressanta byggnader och anläggningar med koppling till indus
även utanför själva fabriksområdet.  
 
 

    
Gunnebo, nedre bruket 
 

    
Br Flinks vagnsstallar Constan Nilssons stenhuggeri 
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Constan Nilssons stenhuggeri 
 
Stenindustrin har varit kännetecknande för Västervik med omnejd under hela 
industrialismens era. Stadens stenhuggerier har främst varit inriktade på tillverkning av 
gravvårdar, något som ännu är en huvudprodukt för de tre kvarvarande stenhuggerierna. 
Constan Nilssons stenhuggeri i Piperskärr som startades år 1956 är det minsta av dessa tre. 
Miljön, med flera byggnader (bl.a. stenhuggeri, blästerbyggnad och personalbyggnad) samt 
äldre maskinutrustning, är troligen i stort sett oförändrad sedan starten. Ägarna står f.n. inför 
att trappa ned verksamheten, som troligen kommer att upphöra de närmaste åren. 
 
Constan Nilssons stenhuggeri är det bäst bevarade äldre stenhuggeriet i staden, kommunen 
och länet. Med de höga originalvärden som nu finns i byggnader med utrustning, sällar det 
lilla stenhuggeriet sig till de mest intressanta industrimiljöerna i Västerviks kommun. 
Anläggningen kan ses som en representant för en för staden kännetecknande näring och är 
med sin blygsamma skala enklare att bevara i museal form än de större stenhuggerierna. Ur 

 är det önskvärt att miljön med tillhörande lösöre bevaras till framtiden. 

 
 
Västerviks stenhuggeri, Gravkonst/GK-sten och Br Flinks stenhuggeri 
 
Av de två större verksamma stenhuggerier som finns i Västervik, gjordes företagsbesök vid 
Västerviks stenhuggeri. Byggnadsbeståndet, det sjönära läget och den något högre åldern  
gjorde att miljön vid denna industri primärt bedömdes som intressantare än den vid grannen 
Gravkonst/GK-sten, som därför enbart passerades. Gravkonst startades som Västerviks 
Gravkonstindustri år 1933. Västerviks stenhuggeri startades som Nilsson & söner år 1921 
och namnändrades senare till Nilsten. Det nuvarande namnet har man sedan 1999. De äldre 
fabriksbyggnader som finns kvar idag har byggts till och om så att miljön förlorat mycket av 
sin äldre karaktär.   
 
Fastän miljöerna vid Västerviks stenhuggeri och Gravkonst/GK- sten i jämförelse med 
Constan Nilssons stenhuggeri inte är lika genuina som kulturmiljöer, har de ett värde i 

rämsta värdet vid dessa
t i den yrke storiska kompetens som 

nns inom företagen. Tillvaratagande av denna, samt dokumentationer av arbetsliv och miljö 
id de båda företagen är av stort värde.  

ven den stall-/garagebyggnad vilken är en av få bevarade byggnader 

antikvarisk synvinkel
 

egenskap av verksamma industrier i en traditionell näringsgren. Det f
åda företag ligger dock sannolik smässiga och branschhi

 
b
fi
v
 

å vägen passerades äP
som kvarstår från den välkända stenhuggarfirman Br. Flinks stenhuggeri. Byggnaden är 
karaktärsfull, välbevarad och vittnar om den för staden så betydelsefulla stenindustrin.      
 
 

 
Västerviks stenhuggeri 
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Tannin 

n av de stora industrier som grundlades i Västervik kring sekelskiftet 1900 var Svenska 
g.  

 
n till 

in 

r ett högt kulturhistoriskt värde som en av de sista kvarvarande 
presentanterna för den mest intensiva perioden av fabriksgrundande i Västerviks historia. 

gning av 

 av de sista äldre fabriksmiljöerna i Västervik och med 
itt citynära läge, kan verksbyggnaderna vid Tannin förhoppningsvis bevaras och bli till en 
surs i utvecklingen av stadsmiljön i ”Sjöstaden Västervik”. Även plastbåttillverkningen utgör 

en del av byggnadens historia som anknyter till stadens varvstradition. 
 
 
 

 
E
Garfvämnesfabriken som startades år 1905 på Strömsholmen av bergsingenjör Erik Tillber
Fabriken var den första av sitt slag som framställde extrakt till läderindustrin. Som råvara
användes både svensk granbark och importerat trä från Sydamerika. År 1909 flyttade ma
en nyuppförd fabrik ett stycke söderut. Samtidigt namnändrades rörelsen till Tannin AB. År 
1959 lades verksamheten ned och 1968 köptes fastigheten av Storebro Bruk som inledde s
tillverkning av plastbåtar där. Sedan Storebro lämnat fastigheten i mitten av 2000-talet har 
samma typ av tillverkning fortsatts i lokalerna av det norska företaget Windy Scandinavia.   
 
Fabriksmiljön vid Tannin ha
re
De stora tegelbyggnaderna är tidstypiska och i anslutning finns även ett par stora trämagasin 
av den typ som tidigare kännetecknat strandområdena söder om den gamla stadskärnan. 
Fabrikens läge mellan järnvägen och Skeppsbrofjärden, visar hur många av stadens 
industrier lokaliserades med hänsyn till sjö- och järnvägstransporter, samt sumpläg
virke. Läget har också gjort byggnadskomplexet till en av Västerviks karaktärsbyggnader, 
både från landsidan och sjön. Som en
s
re

    
Windy Scandinavia, f.d. Tannin 
 

 
F.d. Elektrolux industrilokaler 

 36



 
lip-Naxos  S

 
 
Electrolux 
 
Electrolux etablerades i Västervik år 1946 och genom förvärven av Överums bruk och 
Ankarsrums bruk omkring år 1970 blev koncernen en maktfaktor i kommunen under 1900-
talets andra hälft. När Västerviksfabriken, där elmotorer och dammsugare tillverkades, lades 
ned år 2004 förlorade över 500 personer sina arbeten. Idag utnyttjas byggnaderna, med 
kontors- produktions- och lagerlokaler som företagshotell för en mängd olika verksamheter.
 
Det höga kulturhistoriska värdet av Electroluxfabriken vilar till stor del på företagets starka 
ställning i kommunens näringslivshistoria. Delar av fabrikskomplexet, i synnerhet framsidan 

ed kontorsbyggna

  

den, utgör ett viktigt inslag i Västerviks stadsbild som symbol för 

 en 

 

913. Redan från början expanderade rörelsen kraftigt och de ursprungliga lokalerna i ett f.d. 
vinstall fick byggas till i olika omgångar fram till 1970-talet. Genom rationaliseringar har man 

idag minskat sina lokalbehov, varför delar av fabriken upplåts till andra hyresgäster.  
 
SlipNaxos har i 100 år varit en ledande industri i Västervik och både verksamheten och 
fabriken är kulturhistoriskt intressanta. Slipverktygens historia är också den svenska 
industrins historia, eftersom de flesta industriprodukter är beroende av slipning. I det 
befintliga industrikomplexet finns delar av den ursprungliga fabriken kvar och kontoret är 
bevarat från starten, dock med det utseende som det fick vid en om- och tillbyggnad år 1943.  
Vissa delar av anläggningen som kontorsbyggnaden, tornet och den utsmyckade fasaden 
mot Albert Tengers väg, kan direkt och utan närmare utredningar klassas som 
bevarandevärda.  
 

m
industristaden och för den betydelsefulla näringslivsaktör och industriarbetsplats som 
Elektrolux varit. Den gedigna och tidstypiska byggnaden ansluter med sitt röda tegel till
äldre industribyggnadstradition. Precis som i en bruksmiljö så utgör fabriken också en 
”förklaring” till de angränsande stadsområdena.  
 
 
 
SlipNaxos 
 
Av alla de stora tillverkningsindustrier som funnits i Västerviks stad under 1900-talet är det

ara SlipNaxos som ännu är verksam. Företaget har tillverkat slipskivor sedan starten år b
1
s
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Övriga industrimiljöer i Västervik  

n 

yggts om kraftigt. 1920-talsverkstaden framstår dock ännu till stora delar som ursprunglig 

r 

ött tegel, papptak 
ch inte minst den delvis bevarade skorstenspipan. Den senare är, i likhet med en del andra 
elar av fabriken, i dålig kondition.  

 
 
Strebelverken 
Verkstadsaktiebolaget Tjust med gjuteri och mekanisk verkstad grundades vid sekelskiftet 
1900 och tillverkade traktorer. Från år 1932 tog det tyskägda Svenska Strebelverken över 
lokalerna. Man tillverkade ång- och värmepannor. År 1960 hade man 220 anställda. 
Verksamheten lades sannolikt ned omkring år 1978. Idag finns olika typer av verksamheter i 
lokalerna, bl.a. musikhuset ”Järnet”. Fabriken består av ett antal sammanbyggda huskroppar 
av olika ålder, där vissa delar är värda att värna som tidstypiska, äldre fabrikslokaler.  

 
Västerviks pappersbruk 
Västerviks pappersbruk startades år 1914 som AB Kartongpappfabriken, men redan då man 
kom i produktion två år senare hade man namnändrat till AB Westerviks pappersbruk. Efter 
tre år gick man i konkurs, varefter det dröjde till 1923 innan man åter kom igång. Redan från 
starten används i huvudsak avfallspapp som råvara. Man tillverkade bl.a. wellpapp och 
byggpapp. 1974 förvärvades anläggningen av PLM, vilka avvecklade driften år 1980. Sedan 
slutet av 1980-talet fungerar anläggningen som industrihotell. De omfattande föroreningarna i 
Örserumsviken från pappersbruket har krävt stora saneringsinsatser. Pappersbruket hör med 
sina tidvis uppemot 200 anställda till Västerviks större fabriker. Delar av fabriken utgörs 
dessutom av en utpräglad funkisarkitektur, väl värd att slå vakt om.  
 
 
 
Tändsticksfabrikerna 
Av Västerviks historiskt sett mest betydelsefulla industri, Västerviks Tändsticksfabrik, återstår 
idag endast några små byggnader: en kontorsvilla, ett par vaktkurer och en smedja. På 
industritomten har bostadshus uppförts. Även Grantorpets Tändsticksfabrik har rivits för at

a läge.   

 
 
Westergrens Mekanisk Verkstad 
År 1925 började Teofil Westergren att tillverka lokramar till s.k. ”Bjurström-lokomotorer” i e
byggnad vid Allén i Västervik och 1928-29 uppfördes en ny verkstadsbyggnad på samma 
tomt. Tillverkningen av lokramar övertogs av SlipNaxos år 1938, men Westergrens rörelse 
fortsatte in på 2000-talet, på slutet av syskonen Stina och Alf Westergren. Sedan 2007 har 
fastigheten övergått till nya ägare och verkstadslokalerna är i stort sett tömda på all 
utrustning och inredning. Den första verkstaden och ett bostadshus på tomten har båda 
b
med fina detaljer som fönsterbågar i gjutjärn etc. Denna byggnad har därigenom ett högt 
kulturhistoriskt värde. Det är värdefullt om verkstaden renoveras på ett sådant sätt att den få
behålla sitt yttre.  
 
 
 
AB Spik 
AB Spik startades 1914 på Strömsholmen, men flyttade 1916 till ny fabriksbyggnad på 
Karstorpsgärde. Vid sidan av spiktillverkningen skall man även ha drivit tjärpapps- och 
snickerifabrik. Företaget förvärvades senare, troligen på 1940-talet, av Gunnebo bruk. 
Fabriksbyggnaden har ett typiskt och autentiskt ”fabriksutseende” med r
o
d
 

 
 

t 
ge plats åt bostäder i sjönär
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Målserums cementvarufabrik 
I Målserum strax utanför Västervik ligger en cementvarufabrik som i stora stycken är bevarad 
i originalskick från 1940-talet, vilket även gäller den intilliggande villa som uppfördes av 
ägaren samtidigt med fabriken. Idag drivs cementgjuteriet av Tjust-Betong, som dock gjuter 
allt mer sällan i fabriken, eftersom många av cementvarorna idag köps in från andra 
tillverkare.  
 
Målserumsfabriken är en kulturhistoriskt intressant anläggning, troligen länets mest 
välbevarade äldre cementvarufabrik. Som sådan har miljön har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Det är av stort värde så länge denna miljö kan bevaras i nuvarande skick som en levande 
miljö. Ombyggnader och omdaningar bör ske med respekt för de höga originalvärdena. I 
händelse av att cementgjutningen helt upphör, är det värdefullt med en dokumentation av 
verksamheten. Anläggningen kan dock inte sägas vara typisk just för Västervikstrakten, 
varför den inte medtagits bland de utvalda miljöerna.  
 
 

    
Westergrens mekaniska verkstad. T.h. en del av interiören. 
 

   
 AB Spik  Strebelverken 
 

   
Målserums cementvarufabrik Västerviks pappersbruk 
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Almvik 

 Bleken som har sitt utlopp i Östersjön vid Almvik 

ri 
n 

tet av 
es 

rift. 

et godsindustriella centrumet vid Almvik har mycket höga kulturhistoriska värden och kan 
knas som en av Kalmar läns främsta industrihistoriska miljöer. Vid Almvik finns en 

omplexitet, en mångfald av olika byggnader, anläggningar och naturförutsättningar 
yggnaderna, ån, järnvägen, hamnen, herrgården etc.) som samverkar till en 

2 ger 

 
Blekhems herrgård ligger vid sjön
(Tegeltorp). Kraften i Almviksån har utnyttjats av en mängd olika verksamheter. Tegel 
uppges ha tillverkats i Almvik sedan början av 1600-talet. I slutet av 1800-talet låg där: en 
kvarn, två sågar, två tegelbruk, två spikhammare och en knipphammare. Även varv, brygge
och bränneri skall ha funnits på platsen. Idag finns ett tegelbruk från 1870-talet, en kvarn frå
1901, en snickerifabrik från 1940-talet och ett sågverk med tillhörande hyvleri från slu
1960-talet och dessutom en f.d. lanthandel på platsen. Verksamheten vid tegelbruket lad
ned 1971 och idag visas det som museum. Alla de övriga anläggningarna på platsen är i 
princip fullt utrustade och funktionsdugliga, men endast snickerifabriken är i kommersiell d
I den gamla lanthandeln drivs ett café.  
 
D
rä
k
(industrib
spännande och pedagogisk helhetsmiljö. Miljön och de olika industrierna är samtidigt 
representativa för Västerviks kommun i flera avseenden. Läget invid vattnet och väg E2
dessutom utmärkta förutsättningar i ”turistiskt” hänseende. Stora bevarande- och 
utvecklingsinsatser är gjorda vid Almvik, men miljön och verksamheten har potential att 
utvecklas ytterligare.  
 
 

    
Almvik, sågverket  Almvik, hyvleriet 
 
 

    
Almvik, kvarnen  Blekhems snickerifabrik 
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Almvik, tegelbruket 
 
 
 
Tidigare besiktigade miljöer m.m. 
 

an även för några anläggningar 
ilka av tidsskäl inte besöktes under fältbesiktningen, men vilka betraktas som kulturhistoriskt 

värdefulla. Kunskap om dem har inhämtats från anställda vid Kalmar läns museum eller 
andra kontaktpersoner.  
 
 
 
Totebo AB 
 
En av Västerviks kommuns mer anrika industrier är Totebo AB, som startades som Totebo 
Hjulfabrik år 1920. Från slutet av 1920-talet började man att producera radiolådor. Under 

t växte den lilla fabriken till en av Eu briker i sitt slag och gav upphov 
ll ett helt litet samhälle. Totebo är i därmed i princip att jämföra med en bruksort, till stora 

delar präglad av den första stora utbyggnaden av villaområden på 1940-talet. Fabriken 
övergick från 1970-talet till att tillverka planmöbler, eftersom radio- och TV-möbler i trä då 
inte längre var gångbara. Som bygdens självklara centrum, som en av kommunens största 
arbetsplatser och med sin spännande historia har fabriken i Totebo ett ansenligt 
kulturhistoriskt värde.        
 
 
 
Västerviks möbelfabrik 
 
Denna småskaliga ”fabriksmiljö” i centrala Västervik består av bostadshus, möbelverkstad 
och bonarverkstad från 1920-talet. Trots att i stort sett all maskinutrustning har skingrats, har 

.  

I syfte att göra redovisningen mer komplett redogörs ned
v

1930-tale opas största far
ti

den sammansatta och tidstypiska miljön ett högt kulturhistoriskt värde
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Totebo AB  Västerviks möbelfabrik 
 

   
Nyths gjuteri, Verkebäck  Skaftets kvarn och lådfabrik 
 
 
Nyths gjuteri 
 
I Verkebäck finns en till det yttre välbevarad gjuteribyggnad från 1943, som har ett stort 
värde för den lokala miljön. Gjuteriet drevs på denna plats från 1909 till 1982. Idag finns 
ingen gjuteriutrustning bevarad i byggnaden.  
 
 
Skaftets kvarn och lådfabrik 

tades ett storskaligt sågverk av Blankaholms sågverks AB år 1888, men år 
910 flyttade man sin verksamhet till Skaftet, varvid Norrköpings Exporthyvleri övertog 
ågverksamheten i Blankaholm. Sågverket i Blankaholm var i drift till 1979 och byggnaderna 

är nu helt borta.  
 
Sågverket i Skaftet lades ned år 1932. Efter nedläggningen byggdes sågens ångkraftverk om 
och inreddes till kvarn och lådfabrik. Kvarnen drevs en bit in på 1950-talet, medan 
lådfabriken ännu finns upptagen i olika adressregister och därför sannolikt ännu är i drift. 
Byggnaden ger ett gediget och karaktärsfullt intryck. Byggnaden bedöms ha ett värde för 
miljön i Skaftet och som en påminnelse om den storskaliga sågning som bedrevs vid 
Tjustkusten i början av 1900-talet.  

 
I Blankaholm star
1
s
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Industriarvsmöte 
 
 
Om industriarvsmötet 
 
Västerviks kommuns industriarv och industrimiljöer diskuterades med företrädare från 
kommunen och kommunens hembygdsföreningar under två s.k. "Industriarvsmöten" om två 
timmar vardera. Det ena mötet hölls i Gamleby, det andra i Ankarsrum. Samtliga 
hembygdsföreningar i kommunen var kallade till dessa möten. Minnesanteckningar återfinns 
som bilaga A och bilaga B.  
 
 
 
Framhållna aspekter och miljöer 
 
I samband med "Industriarvsmötena" ställdes två frågor till mötesdeltagarna. Dels vilken 
industri (enskild eller bransch) som man anser har betytt mest för kommunen. Dels vilken 
industrihistorisk miljö i kommunen som man anser är mest bevarandevärd.  
 
Vid båda mötena kom järnbruksmiljöerna att överskugga alla andra industrier, både då 

edömde industriernas historiska signifikans och då man uttryckte åsikter 
m borde bevaras till framtiden. Miljön i Överum framhölls av särskilt 

ånga, men även Ankarsrum, Edsbruk, Gunnebo och Falsterbo med Boarum omnämndes 
om viktiga. Många mötesdeltagare betonade samtidigt helheten då det gäller 
ruksmiljöerna, d.v.s. att det är viktigt att värna om mångfalden av miljöer med koppling till 

 de var och hur stor inverkan de haft på 

nbruken, varvid Gamleby färgfabrik, Barracuda och 
malspårsjärnvägen nämndes.  

e bevarandefrågan fanns en mycket stor enighet kring järnbruksmiljöerna och få 
serades. En person poängterade dock vikten av att även några 

a Tjusts bruksmiljöer, eller andra industrihistoriska miljöer i 
ommunen, inte att föras vid mötena. Åtgärdsdiskussionen har istället främst fått föras efter 
ötena och med enskilda personer (fastighetsägare, eldsjälar, fabriksinnehavare). 

gjorde Ankarsrums hembygdsförening kortfattat för det omfattade 
h 

mötesdeltagarna b
m vilka miljöer soo

m
s
b
järnbruken, så att man förstår hur betydelsefulla

ndskapet och människorna.  la
 
Andra industrigrenar som hävdades som historiskt betydelsefulla av flera personer var dels 
träindustrin, dels varvsindustrin. Enskilda personer framhöll dessutom pappersindustrins, 
tegelbrukens och stenindustrins historiska betydelse. Någon valde att lyfta fram viktiga 
arbetsställen andra än jär
s
 
Då det gälld
alternativ lan
småindustrimiljöer (som smidesverkstäder, kvarnar och stenindustrier) bevaras, då de kan 
betraktas som lika typiska för området som järnbruken. Småindustrierna kan ge en bredd åt 
berättelsen och bidra med intressanta vinklingar även på de stora brukens historia.  
 
 
 
Åtgärdsdiskussion 
 
Ambitionerna till trots, kom någon egentlig diskussion om vilka åtgärder som kan vidtas för 

tt värna och vidareutveckla
k
m
 

id Ankarsrumsmötet redoV
arbete som gjorts på orten för att bygga upp ett intressant besöksmål med bruksmuseum oc
olika aktiviteter i bruksmiljön. Under båda mötena uttrycktes även från olika håll behovet av 
särskilda insatser kring Bruksgatan i Överum för att miljön inte ska sargas ytterligare.  
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Slutsatser 
 
 
Utvalda miljöer med åtgärdsförslag 
 
 
Bergsbruket är den industrigren som framförallt profilerar Västerviks kommun i jämförelse 
med andra kommuner i Kalmar län, historiskt sett. I föreliggande arbete är det också 
framförallt järnbruksmiljöerna som framhållits som viktiga och bevarandevärda av många 
personer. Mejerier, stenhuggerier, större sågverk och skeppsvarv är andra verksamheter 

rit vanliga i kommunen, men där det är svårare att hitta intressanta bevarade 
presentanter.  

 
Många av järnbruken klarade omställningen till modernare produktion i slutet av 1800-talet 
och kunde därmed behålla sin dominerande ställning även under 1900-talet. Vid sidan av 
bruksorterna är Västervik den stora industriorten, centrum för både skeppsbyggeri, 
stenhuggeri och för 1900-talets storindustrier. Vid de för regionen så typiska 
herrgårdsmiljöerna har det inte sällan funnits småskaliga industricentra och denna typ av 
miljöer kan betraktas som kännetecknande för kommunen.  
 
Efter avslutad fältbesiktning och genomfört möte, föreslås nedanstående industrihistoriska 
miljöer och områden i Västerviks kommun som särskilt angelägna att dokumentera och/eller 
att bevara och utveckla. En hård prioritering har gjorts. Således har vare sig Nyhaga 
snickerifabrik i Blackstad eller Br. Anderssons möbelfabrik i Björnsholm medtagits i det 

e båda uppmärksamma den. De 
ar bedömts som vikti ttande eller 

torskaliga, vilket också medverkat till att gruppen inte ytterligare utökats. Miljöerna nedan är 
ördes ordning.  

etta arbete har inte omfattat järnvägens miljöer, vilka dock i en del andra sammanhang 
knas till det industrihistoriska fältet. Den byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen 

har exempelvis utpekats av Riksantikvarieämbetet som en av 
lv särskilt intressanta industrihistoriska miljöer i landet. Smalspåret omnämns därför här 

den, 

s Järnvägsförening) och deras verksamhet.  

- och 
falden är viktig och belyses bl.a. i rapporten ”Bruksriket - 

bruksorter och bruksbygd i samverkan”. De miljöer som kan betraktas som allra viktigast i 
denna helhet är dock själva kärnpunkterna i det Tjustska bruksriket: de långvariga 
bruksorterna Överum, Ankarsrum, Gunnebo och Edsbruk. Det är av yttersta vikt att 
kulturmiljövärdena i dessa centrala miljöer värnas.  
 

som har va
re

slutliga urvalet, trots att d ts för sina höga kulturhistoriska vär
nedan listade miljöerna h gare. Flera av dem är omfa
s
listade utan inb
   

 
 
Smalspåret med kringmiljöer 
 
D
rä
mellan Västervik och Virserum 
to
inledningsvis bland de utvalda miljöerna. Inga åtgärdsförslag kopplas dock till denna 
anläggning, annat än att man mot bakgrund av anläggningens höga kulturhistoriska vär
bör fortsätta att stötta smalspårsföreningarna FAS (Förvaltnings AB Smålandsbanan) och 
TJF (Tjustbygden
 
 
 
Bruksriket 
 
Många miljöer i Västerviks kommun kan, direkt eller indirekt, kopplas till områdets järn
metallhantering. Helheten och mång
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Som framgått ovan finns
ärden.  Eftersom intress

 en stor medvetenhet om bruksmiljöernas höga kulturhistoriska 
et för järnbruken har varit stort under hela 1900-talet, är också käll- 

ch forskningsläget förhållandevis bra. På flera av bruksorterna har man museer och den 
ktiva industrin är väl medveten om sitt arv. Trots detta finns det mycket att göra för att lyfta 

miljövärden och historia för såväl ortsbor som besökare.  

iket - 

Gunnebo och Edsbruk, där kulturmiljöaspekterna får utgöra en 
av de viktigaste förutsättningarna.  

3. Som pilotprojekt och ett första led i ett sådant planarbete, fokusera på den centrala 
verksbyggnader, herrgård och miljön kring Bruksgatan. 

Inleda en dialog (länsstyrelse- kommun - fastighetsägare – ortsbor) om områdets 

ecklingen på 
industrin och orten under 1900-talets andra hälft.  

 

et 
en 

sterviks 
g (utåt).   

 

rviks stadsmiljö. 

um, 
”prova på” och stensouvernirförsäljning).  

  
3. Verka för att Br Flinks vagnsstallar i kv. Stensågen (utpekade i byggnadsinventering 

stervik från år 1992) bevaras, renoveras, skyddas och får en lämplig 

v
o
a
fram bruksorternas kultur
 

1. Arbeta vidare med de åtgärder som föreslogs av utredningen rapporten ”Bruksr
bruksorter och bruksbygd i samverkan”. 

 
2. Utarbeta fördjupade översiktsplaner/utvecklingsstrategier för de fyra järnbruksorterna: 

Överum, Ankarsrum, 

 

bruksmiljön i Överum, d.v.s. 

framtida förvaltning och användning. 
 

4. Arbeta fram en uppdaterad historik för Överums bruk som belyser utv

 
5. I samverkan Ankarsrums hembygdsförening - TJF/Smalspåret arbeta fram en guide 

till miljön i Ankarsrum motsvarande de skrifter som tagits fram för stationsorterna
Verkebäck, Totebo och Spångenäs.  

 
 

 
Västerviks stenhuggerier 
 
Västerviks stad kännetecknades förr av sina många stenhuggerier. Idag är många av dem 
försvunna. De stenindustriella miljöer som återstår bör därför ägnas särskild uppmärksamh
och respekt. Stenen skulle dessutom på ett tydligare sätt lyftas fram som ett mervärde, 
kvalitet i upplevelsen av Västerviks stad och av skärgården, som en del av Vä
identitet (inåt) och marknadsförin
  

1. Exponera stenen i marknadsföringen av Västervik och skärgården. Särskilt satsa på 
bearbetad natursten (beläggningar, pollare, sittskulpturer etc.) i Väste

 
2. Undersöka förutsättningarna för att Constan Nilssons stenhuggeri bevaras i 

museal/halvmuseal form som ett stenens ”visitors center” (med ex. stenmuse

av centrala Vä
användning.  

 
4. Genomföra samtidsdokumentationer av dagens stenindustri.  
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Tannin, SlipNaxos, E
 

lectrolux 

van har redogjorts för ett antal fabriksmiljöer i Västerviks stad. Många av dem har 
ulturhistoriska kvaliteter, men Tannin, SlipNaxos och Electrolux har utvalts som de tre 

m sitt exponerade 
r upplevelsemässiga värden, men utpekas 

ämst på grund av verksamheternas historiska betydelse, deras omfattning och varaktighet.  

et 
 

rådet. 

veckla Almvik som besöksmål. Även det sjönära läget bör 
nna tillvaratas bättre.  

   

 bli ännu lättare att upptäcka och uppleva! Exempelvis bör 
att 

 

 

O
k
viktigaste kulturmiljöerna. Framförallt Tannin har stora miljökvaliteter geno
ch talande läge. Även de två övriga miljöerna hao

fr
 

1. I utvecklingsarbetet med ”Sjöstaden Västervik” på sikt även inbegripa Tanninområd
i planerna och undersöka möjligheterna av ett bevarande av de olika byggnaderna
(med tanke på ex. föroreningar, byggnadernas skick och deras användbarhet). 

 
2. Vid en reviderad gränsdragning av riksintresset Västerviks låta det omfatta 

Tanninom
 

3. Vid planarbete som berör Tannins, Electrolux´ eller SlipNaxos´ byggnader, sträva 
efter att de kulturhistoriskt mest betydelsefulla av dem skyddas mot rivning och 
förvanskning.  

 
4. Genomföra samtidsdokumentationer av verksamheten vid SlipNaxos.  

 
 
 
Almvik 
 
Almvik är en plats med mycket höga kulturhistoriska värden. Där finns byggnader och 
anläggningar som i sig själva har unika kvaliteter, men framförallt samverkar de till en 
attraktiv, intressant helhetsmiljö som också i många avseenden är representativ för 
Västervikstrakten. Eftersom platsen ligger just intill Kalmar läns största trafikled, E22, finns 

a möjligheter att ytterligare utall
uk

 
1. Almviks kulturmiljö måste

marknadsföringen av Almvik via Internet förbättras. Informationen bör vara lättare 
hitta13 och Tegelbruksmuseets hemsida bör göras mer tilltalande med bättre struktur
och bättre exponerade miljöbilder. Möjligen kan man samordna detta med 
fastighetsägarnas, Blekhems Egendoms, hemsida. Det måste samtidigt bli 
”övertydligt” för förstagångsbesökaren var man skall svänga av E22, var man får 
parkera och hur man skall gå för att besöka Almviks kulturmiljö.  

 
2. Man bör fortsätta att utveckla Almvik som besöksmål, med särskild ambition att visa

hela miljön kring Almviks industrier och Blekhems herrgård. Ambitionen att peka på, 
tydliggöra och förklara alla de i miljön ingående delarna bör gälla gentemot alla 
besökare och i alla situationer – vid en årlig ”tegelbruksdag” då man samlat alla 

nkliga resurser och aktiviteter till området, såväl som gentemot ströbesökaren 
emannad onsdag i september.   

upptä
en ob

 
3. Byggnaderna i Almviks kulturmiljö bör få ett formellt skydd, exempelvis genom att de 

förklaras som byggnadsminne.   
 

                                                 
13 Idag nås Tegelbruksmuseets hemsida via www.tjustforum,se Relativt svårhittade länkar till den finns på 

ommunens, Turistbyråns och Blekhems Egendoms AB:s sidor. En Google-sökning på ”Almvik” ger inga 
sökvägar till tegelbruksmuseet, däremot till allt från ett kattpensionat till ett Hare Krishna-center! 
k
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      Bilaga A 
 

 I N D U S T R I A R V S P R O J E K T E T  
Minnesanteckningar ”INDUSTRIARVSMÖTE” 
Åby herrgård, Gamleby 2009-06-04 kl. 17.00 – 19.30 

 Lars Karlsson, Västra Eds hbf 

  Åke Österberg, Överums hbf 

f 
  Ulla-Britta Stävmark, Stadsarkitekt, Västerviks kommun 
  Per Knutsson, Almviks Tegelbruks Vänner 

 Barbro Friberg 
ntikvarie, Kalmar läns museum 

 Ann-Sofie Pettersson, Kultursamordnare, Västerviks kommun 

ess 

2. Efter att alla presenterat sig så fick varje mötesdeltagare svara på följande frågor: 

  
Närvarande: Nils Karlsson, Västra Eds hbf 
  Roland Bellman, Västra Eds hbf 
  Lennart Svahn, Västra Eds hbf 
 
  Kenneth Lennartsson, Överums hbf 
  Elis Adolfsson, Överums hbf 

  Erik Kihlstedt, Lofta hbf 
  Ann-Christin Johansson, Ukna hbf 
  Birgitta Johansson, Gamleby hb

 
  Lotta Lamke, a
 
 
 
 
1. Lotta Lamke hälsade välkommen och presenterade industriarvsprojektet och d
bakgrund. 
 
 
 

 
A. Vilken industri har betytt mest för Västerviks kommun? 
B. Vilken industrimiljö i kommunen är mest värd att bevara? 
 
Per Knutsson 
1. Överums bruk 
2. Bruksmiljön i Överum 
 
Ulla-Britta Stävmark 
1. Eds bruk, Överums bruk, Träindustrin och hamnarna som har varit viktiga för bruken 
och industrierna. 
2. Bruksmiljöerna och hamnarna.  
 
Birgitta Johansson 
1. För Gamleby är det Barracuda, Akzo Nobel och träindustrin. 
2. ASEA och Cornelius träimperium. 
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Ann-Christin Johansson 
1. Överums bruk. 

l av 2. Hela bruksmiljöerna och då även hamnarna och infrastrukturen som var en de
bruken. Stenebo gruva.  
 
Erik Kihlstedt 
1. Järnbruken. 
2. Stenebo gruva, Eds järnbruk, Överums bruk. I Edsbruk finns magasin, fundament till 

lis Adolfsson

hammare och vattentrummorna till överfallshjulen kvar, men även herrgården bör 
bevaras.  
 
E  

 svår att bevara eftersom det är fungerande 
industrier. Byggnader och miljöer är lättare att bevara.  

1. Bruken.  
2. Bruken. Själva tillverkningsprocessen är

 
Lennart Österberg 
2. Tjustempiren i Överum bör bevaras. Bruksmiljön i Överum förfaller idag. Detta gäller 
även herrgården som är byggnadsminne. 

Kenneth Lennartsson
 

 
1. Järnbruken och skogen. 
2. Överums bruksmiljö. I Överum har man återanvänt den gamla smedjan på bruket till 

rlokal. Den skulle egentligen ha rivits.  
 
teate

Lars Karlsson 
1. Papper och tegelbruk. Det har funnits mer än bara järn och järnbruk, även om de
varit viktigt.  
2. Bruksmiljöerna.  
 

t har 

terna för Västra EdNågon av representan  
Järnbruken. 

. Hela bruksmiljöerna. Det finns fler miljöer än bara själva bruket som är värt att bevara. 
. 

1. 
2
I Edsbruk finns t.ex. ett magasin kallat järnboden och ett bostadsområde kallat kasernen
Pappersbruket är också viktigt att bevara. 
 
Ann-Sofie Pettersson 
1. Bruken och varvsindustrin. 
2. Bruksmiljöerna. 
 
Barbro Friberg 

m 
nnits i Västerviks kommun. Visade även ett bildspel över olika industrimiljöer i 

 
 

1. Sjöfarten och varven. 
2. Bruksmiljöerna. 

 
 
 
3. Lotta Lamke presenterade databasen och statistik över de industrigrenar so
fu
kommunen.  
 

Vid anteckningarna 
Ann-Sofie Pettersson 
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Bilaga B   

 

 I N D U S T R I A R V S P R O J E K T E T  
Minnesanteckningar ”INDUSTRIARVSMÖTE” 
Fritidsgården, Ankarsrum  2009-06-09 kl. 17.00 – 19.00 

Närvarande:  Donald Öfverberg, Ankarsrums hbf   
 hbf 

un  
 museum 

amordnare, Västerviks kommun 

. Lotta öpp entation av uppdraget och innehållet av 

1. Vilken industri är den viktigaste, historiskt sett, i Västerviks kommun? 
2. Finns det någon industrimiljö i kommunen som är särskilt angeläget att 

bevara? 

  

Börje Gunnarsson, Blackstad
Ove Gustafsson, Blackstad hbf 
Hans Åkesson, Hjorteds hbf. 
Hans Ellervik, Västerviks komm
Lotta Lamke, antikvarie, Kalmar läns
Magnus Johansson, KLM. 
Ann-Sofie Pettersson, Kulturs
 

 
1 nade mötet och drog en kort pres
inventeringen. 
 
 
2. Lotta ställde två frågor till mötesdeltagarna: 

 
Magnus Johansson 

1. Järnbruken.  
2. Flera av bruksmiljöerna är välbevarade och värdefulla. Överums bruk är den miljö 

som redan valts ut av kulturmiljövården genom att utpekas som riksintresse.  

örje Gunnarsson

 
 
B  

 
 
Han

1. Överum och Ankarsrums bruk. 
2. Överum och Ankarsrums bruk. 

s Ellervik 
1. Framhöll helheten som viktig för kommunens industriprofil historiskt sett: bruken, 

smalspåret, sjöfarten och stenindustrin. 
hållit att uppdraget nu gäller att göra urval och prioriteringar ville 

arat av stenindustrins miljöer längre.  
 
Flera av mötesdeltagarna påtalade det viktiga i att inte se bruken eller andra miljöer som  
isol  Lika betydelsefulla är alla spår de har satt i sitt omland i form av 
tran t sådant synsätt har 
anl  diskussion om fördelar och nackdelar med en 

2. Efter att Lotta fram
Hans också särskilt nämna Överums bruk och samhälle. Påpekade att det inte finns 
så mycket bev

erade anläggningar.
sportvägar, hamnar, gruvbrytning, struktur i bebyggelse osv.  Et

agts i projektet ”Bruksriket”. En allmän
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vidgad definition av miljöerna följde. Inga givna svar finns, konstaterades. Hans H passade 
på att informera om projektet ”Kultur med nya ögon”, drivs av kommunerna i regionförbundet. 

Ove Gustafsson

 
 

 
s bruk, som har påverkat ett så stort omland med transporter tex på 

. 

 
Kvarnar dyker upp i samtalet många gånger. Lotta förklarar tankarna kring att inte ha med 
kvarnarna i industriarvsprojektet. För många objekt. Relativt god kunskap finns redan om 
kva
 
 
Hans Åkesson

1. Ankarsrum
Långsjön mm

2. Vill framhålla de många småindustrimiljöerna, inte sällan drivna av ”kluriga gubbar”, 
smedjor, motorindustri, kvarnar, stenindustrier. 

rnarna. 

 
ed lång kontinuitet i spiktillverkning sedan 1700-talet.  

 tackjärn till Falsterbo.  
 
Hans Å berättade även om Hembygsparken i Hjorted, med sågverk som går att  
kör m vet hur maskiner ska användas.  

Donald Öfverberg

1. Gunnebo bruk, m
2. Falsterbo bruk med rester av masugn samt magasin. Till Falsterbo bruk hörde även 

masugnen i Boarum, som producerade

a. Viktigt att det finns folk so
 
 

 
lag, historiskt viktigaste industrigrenen. 

 
Don m hembygdsföreningen olika aktiviteter för att bevara bruksmiljön och 
levandegöra den. Ex boken Ankarsrums bruk 350 år, och Aktiveum, industriutställning under 
som
 
 
Fik
 
4. Lotta visade bildspel med sitt preliminära urval av industrimiljöer. Deltagarna 
ins
 
 
5. Mötet avslutades. 
 
 
 

nteckningar av 
agnus Johansson 

 

 

1. Tjust bergs
2. Bruksorterna med alla vägar och kringmiljöer, frakt och kolning osv.  

ald berättade kort o

maren 2009, guidningar osv 

apaus 

tämde i urvalet. 

 
A
M
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Bilaga C  

 
 
Industrier i Västerviks kommun enligt den industrihistoriska GIS-basen 2009-06-01. 
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Bilaga D  

 
 
Västerviks kommuns största industriarbetsplatser enligt industrihistorisk GIS-bas 
2009-06-01. 
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