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FIGUR 1. Olika typer av industriella lämningar längs Nissan inom förstudieområdet och Gislaveds tätort.
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INLEDNING

Området längs Nissan har i långa tider använts av männis-

kor. I ett första skede användes ån sannolikt som färdväg och 

för � ske. Längre fram kom man att utnyttja det strömmande 

vattnet för att driva anläggningar där produkter framställdes 

eller förädlades. Dessa mänskliga aktiviteter har alla avsatt 

spår i markerna kring vad som idag utgör Gislaveds tätort. 

Förstudieområdet utgörs av ett drygt fem kilometer 

stort område längs med Nissan och inom Gislaveds tätort. 

Centralt i Gislaved ligger idag ett industriområde med  en 

snart 270-årig bakgrund. Gyllenfors järnbruk kom till ge-

nom en bruksetablering 1743. På denna plats har industiell 

verksamhet bedrivits i stort sett oavbrutet sedan dess. Järn-

bruksepokens masugn och stångjärnshammare efterträddes 

efter hand av glasindustri och gummifabrik, fram till dagens 

industrier. Den industriella kontinuitetens pris är dock att 

� ertalet äldre industrimiljöer i Gyllenforsområdet efter hand 

försvunnit och ersatts av moderna industrier.

Men även tidigare, troligen redan under sen järnålder 

och medeltid, framställdes järn längs med Nissans dalgång. 

Längs med ån � nns � era lämningar efter vad som benämns 

lågteknisk järnframställning eller blästbruk. Dessa läm-

ningar utgörs av små ugnar, där man tillverkade järn. Inom 

området � nns också lämningar efter tegelbruk och sågverk. 

Vi känner också till att det funnits bland annat kvarnar, 

smedjor, garveri, spinneri och färgeri längs med ån.

Att göra dagens gislavedsbor och besökare medvetna om 

vad som � nns bevarat och vad som har funnits i anslutning 

till tätorten kan vara ett sätt att öka medvetenheten om, och 

intresset för den industriella historien. Detta görs idag till 

stor del av Gislaveds Industrimuseum, men museets fokus 

är mer mot materialen läder, gummi och plast och därmed 

den ”yngre” industriepoken. Endast en mindre del av deras 

verksamhet är inriktat mot järn- och glasbrukstiden och 

den ”äldre” industrin.

SYFTE

Syftet med denna förstudie är att ge en bakgrund till före-

trädesvis de industrilämningar som � nns och har funnits 

längs med Nissan inom Gislaveds tätort, samt att ge förslag 

på hur ett antal platser kan exponeras fysiskt och lyftas upp 

för att användas i olika sammanhang.

Studien syftar alltså till att peka ut ett antal platser och 

lämningar där den industriella historien kan förmedlas, samt 

att ge förslag på hur detta kan göras i praktiken.
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METOD

Lämningarna eller platserna presenteras översiktligt utifrån 
två sträckningar eller rundor, en nordlig och en sydlig, vilka 
lämpar sig som vandringsleder. Utgångspunkt för båda är 
området kring Åbron i centrala Gislaved. Sträckningarna 
utgörs till största delen av be� ntliga mindre vägar och vand-
ringsleder och lämningarna som presenteras är belägna i 
nära anslutning till dessa.

Att uppmärksamma sträckningar som sedan tidigare 
används som rekreations- och motionsspår, gör att man 
ytterligare kan öka attraktionsvärdet och intresset för att 
använda sträckningarna. I förlängningen är detta också 
viktigt ur ett hälsoperspektiv.

Före presentationen görs en introduktion till dels äldre 
järnframställning, dels bruksrörelser och annan tidigare 
industriell verksamhet inom området. Kortare utblickar 
görs även mot andra platser i kommunen.

ÄLDRE JÄRNFRAMSTÄLLNING

Den järnframställning som bedrevs under förhistorisk och 
tidig historisk tid kan möjligen inte sägas ha varit industriell 
i ordets rätta bemärkelse, inte ens protoindustriell. Snarare 
handlade det om en husbehovstillverkning, vilken i vissa 
regioner kan ha fått större proportioner genom att man 
tillverkade för avsalu. Verksamheten var dock av industriell 
karaktär, såtillvida att man framställde och bearbetade järn.

Äldre järnframställning är kringgärdad av ett antal be-
grepp vilka använts parallellt. Begrepp som primitiv järn-

framställning, lågteknisk järnframställning och blästbruk har 
använts eller används idag. Huvudprincipen är dock att en 
anläggning vanligtvis består av en eller " era mindre ugnar 
uppbyggda av sten, lera och jord i vilka direkt smidbart järn 
kunnat framställas genom att man blandat malm med kol. 
Genom förbränning har sedan järnet kunnat utvinnas och 
restprodukten slaggen har antingen tappats ur eller blivit 
kvar i ugnen (se FIGUR 2). Processen förutsätter en jämn 
temperatur, vilken kunnat upprätthållas genom att man 
med en luftpump, en bläster, kontinuerligt tillfört ugnen 
syre. Ett antal olika ugnstyper har kunnat påvisas vilka även 
haft olika konstruktioner.

På eller i anslutning till ugnarna fanns ibland även 
rostningsplatser för malm, samt fällstenar där järnluppen 
bearbetades. I anslutning till platserna fanns ofta även kol-
ningsplatserna, företrädesvis en eller " era kolningsgropar i 
vilka ved lades ned för att därefter kolas till träkol.

FIGUR 2. Rekonstruerad lerschaktugn av blästbrukstyp där slaggen 
tappas av. Rekonstruktionen gjordes i samband med ett forsknings-
seminarium 1996. Efter � gur i Englund 2002. Foto: Eva Hjärthner-
Holdar.
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De fysiska spåren av denna verksamhet är vanligen svåra 
att upptäcka okulärt. På platserna är dock ofta uppkastade 
högar med slagg, alltså restprodukter från järnframställ-
ningsprocessen. Förekomsten av kolningsgropar kan även 
vara en god indikation för järnframställningsplatser. Rost-
ningsplatser, fällstenar eller andra lämningar av processen 
kan dock vanligen inte påvisas utan arkeologisk undersök-
ning. Vanligen har även järnframställningsplatser av bläst-
brukstyp status som fasta fornlämningar.

Förekomsten av kolningsgropar förutsätter dock inte att 
det bedrivits järnframställning i närheten. Ett � ertal un-
dersökningar av kolningsgropar har även gett dateringar 
till historisk tid och kan i många fall vara spår efter mindre 
husbehovskolning under senare tid (se Wennerberg 2008 
och där anförd litteratur). Kolningsgropar har dock precis 
som blästbrukslämningar vanligen status som fasta forn-
lämningar.

Kunskaperna kring den äldre järnframställningen eller 
blästbruket har på senare år ökat i omfattning. Ett � ertal ar-
keologiska undersökningar har gjorts både inom Jönköpings 
län och i södra Västergötland. I Tranemo i Västergötland 
har ett antal undersökningar av blästbrukslämningar och 
kolningsgropar genomförts de senaste decennierna (Eng-
lund 2002). Resultaten tyder på att anläggningarna främst 
använts under vikingatid och tidig medeltid (Englund 
2002). I området kring Taberg vid Axamo och Åsamon 
har likaledes ett antal arkeologiska undersökningar av bläs-
tbrukslämningar och kolningsgropar genomförts de senaste 
decennierna, både i form av forskningsundersökningar och 
i samband med exploateringar. Här har de daterade läm-
ningarna huvudsakligen kunnat dateras till vikingatid och 
tidig medeltid (Nordman 1994; Lorentzon 2001, 2008). 
I både Tranemo- och Tabergsområdena var de undersökta 
ugnarna av parugnstyp, dvs att ugnarna förekom två och 
två på samma järnframställningsplats.

Järnframställningen i dessa områden har företrädesvis varit 
ett utmarksbruk, där man sökt upp de lämpliga råvaruloka-
lerna och framställt järnet på plats. Råvarorna, alltså malmen 
och kolet, har sannolikt inte fraktats några längre sträckor. 
De tidiga järnframställningsplatserna var inte beroende 
av rinnande vatten, utan själva framställningsprocessen 
upprätthölls sannolikt genom användandet av handdrivna 
blästor. Som Bo Strömberg påpekat är samtidigt lokalise-
ringen av järnframställnings- och förädlingsplatserna ett 
utryck för ett samhälles ekonomiska försörjning och dess 
sociala organisation (Strömberg 1995).
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Inom Jönköpings län är det framförallt området kring 

Taberg som kommit att uppmärksammas. I en uppsats har 

Linnéa Kallerskog behandlat järnframställningen i länet och 

sett till registrerade lämningar efter blästbruk och kolnings-

gropar. Förekomsten av dessa lämningstyper i länet visar på 

en koncentration kring Tabergsområdet, men också på en 

koncentration i Västbo och då framförallt till de västra de-

larna av Gislaveds kommun (Kallerskog 2009, se FIGUR 3).

Under senmedeltid och senare � nns däremot uppgifter 

om vattensläggor, med vilka troligen menas anläggningar 

för järnframställning där syretillförseln till ugnen upp-

rätthölls av en blästa driven av vattenkraft. Denna typ av 

anläggning har Lars-Olof Larsson kunnat belägga var van-

lig i Sunnerbo härad så sent som kring 1560 (Larsson & 

Rubensson 2000). Den omfattande produktionen av järn 

från dessa anläggningar gick till stora delar för export till 

de då danska landskapen Halland och Skåne, men produk-

tionen var också avsedd för inhemsk användning. Troligen 

har denna protoindustriella verksamhet börjat avta från och 

med 1600-talets början, då de egentliga bruksrörelserna 

börjar etableras även i södra Sverige.

Men också på den danska sidan var järnframställningen 

viktig under medeltid fram till landskapen blev svenska i 

mitten av 1600-talet. Skogsbygderna i Skåne, Halland och 

Blekinge försåg det danska riket med järn och många gårdar 

här betalade sin skatt i järn fram till och med 1600-talets 

mitt (Larsson & Rubensson 2000).

1700-TALETS BRUKSRÖRELSER

Anledningen till att vattendriva lämningar ligger där de lig-

ger beror givetvis på de naturliga förutsättningarna. Place-

ringen av kvarnar, sågar, masugnar och andra vattendrivna 

anläggningar baseras på god tillgång till strömt vatten och 

är ofta belägna vid mindre fall.

Bakgrunden till bruksetableringarna kan spåras tillbaka 

till frihetstidens industriella satsningar. Statliga insatser bi-

drog till att stimulera industrietableringen under stora delar 

av 1700-talet, men bruksetableringar var också kringgärdade 

av en rad förbehåll, som geogra� sk placering, tillgång till 

kolskog, malm, arbetskraft m m. (Rydén 1972).

Förutsättningarna för 1700-talets bruksetableringar vid 

Nissafors och Gyllenfors hade noga förberetts. Nissafors 

bruks tillkomst 1725 var den första bruksrörelsen i Västbo 

härad och var en relativt sen utlöpare av den stora sydsvenska 

bruksetablering som startade redan i början av 1600-talet.

FIGUR 3. Spridningskarta över i fornminnesregistret (FMIS) 
registrerade förekomster av blästbrukslämningar och kolningsgropar i 
Jönköpings län. Efter Kallerskog 2009, bilaga 2. Notera koncentratio-
nerna till Tabergsområdet respektive nordvästra  delen av nuvarande 
Gislaveds kommun.
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Nissan och dess dalgång och åvekar har karterats i olika 

sammanhang ett � ertal gånger. En av de äldsta karteringarna 

gjordes 1687 och då av åns hela sträckning från Hallands-

gränsen till dess källor nära Jönköping. På � era platser med 

fall fanns redan bland annat � era kvarnar.

Förutsättningarna var alltså goda när Nissafors bruk med 

sin masugn förlagd till Rasjö i Bondstorps socken grundades 

1725. På platsen för bruket fanns tidigare både sågkvarn 

och skvaltkvarn (se FIGUR 4).

FIGUR 4. Detalj av uppmätningskarta 
över Nissan 1687. Vid platsen där 
Nissafors bruk etableras 1725 fanns 
tidigare både sågkvarn på västra sidan 
(nr 42), samt enfotakvarn (skvaltkvarn, 
nr 43) tillhörig hemmanet Skog på den 
östra sidan (LM akt E41).
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Nissafors hade privilegium för både stångjärnssmide, spik-
hammare och manufaktursmide. Manufakturen priviligera-
des 1736. Jonas Allvin anger 1846 i sin Västbobeskrivning 
att bruket först anlades av brukspatron Camitz på västra 
sidan av Nissan inom ”Bjersveds egor” för att 1806 � yttas till 
östra sidan av dåvarande ägaren Salomon Löfvensköld d.ä. 
(Allvin 1937). Bruket hade 1846 tre stångjärnshammare och 
fyra manufakturhammare, samt smidesrätt till hela 1586 
skeppund. Allvin anger även att ett sågverk på östra sidan 
� yttades till den västra. Tackjärnstillverkningen upphörde 
1895 och stångjärnstillverkningen i början av 1900-talet. 
Nissafors hade emellertid betydelse för Gyllenfors tillkomst 
genom att det troligen var från Nissafors som impulser gavs 
till etablerandet av Gyllenfors bruk (Berglund 2000; Rydén 
1972, 2000).

FIGUR 5. Området kring Gislaveds by. Detalj av uppmätning av 
Nissan från 1687 (LM akt E41). På platsen där Gyllenfors bruk kom-
mer att etableras  drygt 50 år senare fanns år 1687 tre skvaltkvarnar 
(enfotakvarnar, nr 27-29), en sågkvarn (nr 30), samt torpet Hallen 
(nr 31). Även Gislaveds bro är markerad (nr 32). Nordväst om kvar-
narna är gästgiverigården och postgården schematiskt markerade.



Kulturförvaltningen Gislaveds kommun
Rapport 2010:1

11

FIGUR 6. Gyllenforsområdet 1786 enligt storskifteskarta över Gislaveds bys utmarker (LM akt E22-8:1). Vid strömmen fanns dammar, kvarnar, en 
såg och en hammarsmedja. Även dåvarande herrgårdsbyggnaden och torpet Kroken är markerat. På kartan � nns även dagens vägnät markerat.
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GYLLENFORS BRUK

På platsen för det som senare blir Gyllenfors bruk  fanns 

enligt kartan från 1687 ett gott fall där tre skvaltkvarnar (så 

kallade enfotakvarnar) och en sågkvarn låg. På östra sidan 

låg även torpet Hallen (se FIGUR 5).

Vid etablerandet kom Gyllenfors bruk att tillhöra det 

� ärde bergsfögderiet. Privilegiebrevet utfärdades 1743 till 

de första ägarna Carl Gustaf Gyllenhök och Johan Camitz 

Jansson, där den senare även delvis ägde Nissafors bruk. 

1756 överlät Camitz sin del i Gyllenfors till Gyllenhöks 

änka (Rydén 1972).

Närmare hundra år efter karteringen av Nissan och efter 

etableringen av Gyllenfors bruk � nns enligt storskifteskar-

tan över Gislaveds by från 1786 nu vid Gyllenfors en såg, 

tre kvarnar, samt brukets hammarsmedja. Sistnämnda hade 

enligt privilegiebrevet från 1743 två härdar. Dammanlägg-

ningar reglerade vattentillströmningen uppströms ovanför 

anläggningarna (se FIGUR 6). Enligt undersökningsprotokol-

let från hösten 1742 skulle masugnen byggas ca 80 meter 

nedanför bron över Nissan. Redan vid kartans upprättande 

1786 hade dock brukets masugn � yttats. Efter en år 1778 

inkommen begäran att få � ytta masugnen till Häryd i 

Gnosjö, beviljades detta av Bergskollegiet 1780. Masugnen 

� yttades alltså till Häryd, där den dock brann ned 1819. 

Med undantag för en kort period då Gyllenfors ägde Unna-

ryds masugn använde man istället köpetackjärn. Unnaryds 

masugn vid Nissan i Norra Unnaryds socken priviligerades 

1834 för Gyllenfors räkning. Trots en ansenlig verksamhet 

för brukets räkning såldes den redan 1840 för att därefter 

hamna under Hörle bruk. Gyllenfors produktion var hu-

vudsakligen inriktat på stångjärnstillverkning för export. 

Stångjärnssmidet vid Gyllenfors lades ned omkring 1890 

efter att ha fört en tynande tillvaro de sista decennierna. 

Vid Gyllenfors tillkom 1796 även ett manufakturverk med 

spik- och knipphammare med tre härdar. Här förädlades 

stångjärn för den lokala marknaden och här tillverkades 

bland annat hästskor och spik. Efter en nedgång under 

1800-talets början kom manufaktursmedjan från 1830-ta-

let åter att framställa stora mängder verktyg och redskap 

för den lokala marknaden (Larsson 1992; Berglund 2000; 

Rydén 2000).
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FIGUR 7. Detalj av karta över Gyllenfors bruk från 1853 med brukets dåvarande byggnader markerade. Karta i Gislaveds kommunarkiv.
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Enligt Allvins beskrivning över Västbo 1846 (Allvin 1937) 
hade Gyllenfors då smidesrätt till 666 skeppund. Vidare 
anger han att bruket i närvarande ägares tid (dvs 1846) 
tillförts både manufakturverk och spik- och kniphammare. 
Efter � era olika ägare och växlande framgång kom bruket 
1829 i accessor G. Dahlgren och brukspatron Åbjörnssons 
ägo. De � ck bruket på fötter, men vid en brand 1845 för-
stördes sex mangårdsbyggnader och en smedbyggnad. Enligt 
Allvin brann brukets masugn i Häryd ner redan 1817 och 
under tiden bruksverksamheten låg nere mutades malm-
täkten i sjön Hären in av Åminne masugn (Allvin 1937).

Efter branden 1845 bildades år 1850 ett bolag som tog 
över och rustade upp bruket. I samband med detta anlades 
även Gyllenfors glasbruk som från början var inriktat på 
fönsterglastillverkning. Efter stor försäljning under 1860-ta-
let uppstod problem under det följande årtiondet och till-
verkningen av fönsterglas upphörde 1890. Några år senare, 
år 1896, köpte Gummifabriken glasbruket, vilka arrende-
rade ut bruket. Efter försök både 1899 och 1902 att etablera 
glasindustrin igen brann slutligen glasverkstaden ned 1903 
och glasets epok i Gislaved var över (Larsson 1992).

ANDRA BRUKSRÖRELSER

Inom Gislaveds nuvarande kommungränser etablerades un-
der 1800-talet � er bruksrörelser. 1844 grundade en grupp 
bönder Åsafors stångjärnssmedja i Stengårdshults socken vid 
gränsen till Åsenhöga och Åkers socknar. Några år senare 
var även spik- och knipphammare i drift. Själva järnhante-
ringen lades ned 1882 men ersattes på Gnosjösidan av en 
trämassefabrik (Rydén 2000).

1860 anlades ännu ett bruk i Stengårdshults socken, 
vilket � ck namnet Radaholms bruk. Detta anlades vid 
Nissans bi� öde Radaån och likaledes av en grupp bönder 
(Rydén 2000). På platsen fanns sedan tidigare både såg- och 
mjölkvarn. Vid Radaholm etablerades nu både knipp- och 
spikhamrar, samt stångjärnshammare. Även manufaktur-
produktion fortgick. 1903 avvecklades bruksrörelsen till 
förmån för moderniserad kvarn- och sågverksamhet.

FIGUR 8. Området vid Gislaveds marknadsplats i förhållande till 
dagens vägnät och bebyggelse. På kartan, vilken upprättades 1829 är 
marknadsbodarna markerade. Även ett garveri, som fanns på norra 
sidan om Nissan, är utmärkt. På östra sidan av Nissan har även en 
äldre herrgård med � ygelbyggnader markerats (LM  akt 06-BÅR-17).
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Men även på andra håll inom dagens kommungränser 
etablerades järnmanufakturer. Fredriksfors manufakturverk 
vid Bråarp i Anderstorps socken grundades redan 1765 av 
Fredric Ulric Fleetwood till Bråarp, som då även var delä-
gare i Gyllenfors bruk. En större och två mindre hammare 
anlades vid Fredriksfors, varav en var en knipphammare. 
Troligen bearbetades stångjärn från Gyllenfors här och 
Fredriksfors kom att administreras samman med Gyllenfors. 
Efter Fleetwoods död avskiljdes Fredriksfors och bruket 
lades ned 1799. Flera hammare priviligerades igen under 
1810-talet men efter bara några år lades driften åter ned, 
denna gång för gott (Rydén 1972).

En vattenslägga priviligerades vid Sprottebo i Norra 
Hestra 1836. Ytterligare en priviligerades året efter vid 
Brännhult i samma socken. Även vid Horfsöija (Horsöja) 
i Kållerstads socken priviligerades en vattenslägga 1819. 
Samma år tillkom en annan vattenslägga vid Stjärnehult i 
Anderstorps socken. Vid Ulwetorp (Ulvestorp) i Öreryds 
socken priviligerades en vattenslägga 1837. 1820 etablerades 
ytterligare en vattenslägga vid Wickelsbo i Burseryds socken. 
I Våthult tillkom en vattenslägga 1837 och vid Vikafors i Bå-
raryd priviligerades en manufaktur 1859 (Berglund 2000).

SENARE INDUSTRIER

Efter dessa trevande industriella satsningar kom Gislaveds 
framväxt som industriort att bli allt tydligare. 1895 etableras 
gummiindustrin i Gislaved och 1898 överförs verksamhe-
ten till Gyllenforsområdet. 1927 övertas gummifabriken av 
Kooperativa förbundet (KF) (Brunnström 2004, Åsgrim-
Berlin 2007). Stora delar av Gislaved kom att präglas, och 
präglas fortfarande av KF:s verksamhet, bland annat inom 
stadsplaneringen. Bland annat upprättade KF:s arkitekt-
kontor stadsplaneförslag för både Gislaved och Gyllenfors 
åren 1937-1940.

Tillsammans med Gummifabriken var bland annat 
Remfabriken och Celluid AB (grundad 1920 som Svensk 
Celluloidindustri AB) stora industriföretag. Remfabriken 
etablerades 1898 i gummifabrikens ursprungliga lokaler på 
västra sidan av Nissan. Här tillverkades från början drivrem-
mar av läder, innan fabrikationer inriktades på industriläder 
och läder för kläder och skor. Lokalerna var från början 
uppförda i trä men moderniserades snart och två större 
tegelbyggnader uppfördes. Verksamheten kunde dock inte 
klara konkurrensen från plasten och remfabriken lades ned 
1955 (Claesson 1994). Idag är Gislaveds industrimuseum 
inrymt i delar av den gamla remfabriken.

FIGUR 9. Området mellan Åbron och östra delen av Köpmansgatan 
i förhållande till dagens vägnät och bebyggelse. På kartan " nns både 
Lomells färgeri och ett spinneri markerat på västra sidan av Nissan. 
Norr om nuvarande vägen till Anderstorp fanns även en såg. Brand-
skyddskarta från 1903 i Gislaveds kommunarkiv.
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FIGUR 10. Karta över förslag till en sydlig sträckning med lämningar efter industriell verksamhet och andra kulturhistoriskt intressanta objekt.
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På norra sidan av Nissan vid bron till Gyllenfors fanns en 
av Gislaveds äldsta marknadsplatser. Här fanns under första 
hälften av 1800-talet även ett garveri (se FIGUR 8). I mitten 
av 1800-talet etablerades istället för garveriet ett färgeri, 
vilket senare övertogs av Lomell. Något väster om Nissan 
fanns även ett spinneri i början av 1900-talet (FIGUR 9).

TEGELBRUK, KVARNAR, SÅGAR

Även tegelbruk har funnits längs med Nissan. I fornmin-
nesregistret (FMIS) " nns två registreringar (RAÄ 45 och 46, 
Båraryds socken) som rör denna typ av industri. RAÄ 45 
på västra sidan av Nissan är dock endast tegelrester, medan 
däremot RAÄ 46 på östra sidan av Nissan sannolikt är res-
terna av det tegelbruk som anges på Generalstabskartan från 
1870-talets början. Enligt uppgifter i FMIS skall tegelbruk 
ha funnits här under 1700-1800-talen.

Inom området har också # era kvarnar och sågar funnits. 
Så sent som på 1950-talet fanns fortfarande # era sågar och 
en kvarn kvar längs med Nissan inom eller i anslutning till 
tätorten.

LÄMNINGAR LÄNGS NISSAN

Inom Gislaveds tätort och längs med Nissan " nns ett # ertal 
platser med industri- och kulturhistorisk anknytning, vilka 
kan vara värda att lyfta fram för boende och besökare.

Inom en ca fem kilometer lång sträcka " nns lämningar 
eller platser efter industriell verksamhet från förhistorisk tid/
medeltid fram till dagens be" ntliga industrimiljöer. Områ-
det kan lämpligen uppdelas på två delsträckor, en nordlig 
och en sydlig, eller runda om man så vill (se FIGUR 10 och 

11) och vilka lämpar sig väl som vandringsleder.

Ett # ertal av lämningarna och uppgifter om verksamheter 
" nns registrerade i fornminnesregistret (FMIS). Exempelvis 
är Gyllenforsområdet registrerat som hyttlämning (RAÄ 
nr 241, Båraryds socken), medan glasbruket är registrerat 
som RAÄ 283.

Runda Syd

Till de äldsta miljöerna som kan lyftas fram hör således de 
lämningar som förknippas med den äldre järnframställ-
ningsepoken, alltså blästbrukslämningar och kolnings-
gropar. Framförallt de senare " nns rikt företrädda längs 
med den aktuella sträckan. Fem järnframställningsplatser 
är också kända här. Vid en av dessa (RAÄ 245) gjordes en 
mindre arkeologisk föundersökning i början av 1990-talet 
(Nordman 1990).
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Platser med lämningar efter järnframställning är generellt 
sett svåra att synliggöra väl på ett pedagogiskt sett. Detta 
beror på att lämningarna är otydliga och svåra att se och 
därmed också svåra att förklara. Detta kan dock avhjälpas 
genom exempelvis skyltar med förklarande skisser och text. 
Då dessa lämningar är att betrakta som fasta fornlämningar, 
trots deras status här som bevakningsobjekt i fornminnesre-
gistret, är det även viktigt att påtala detta i informationen.

De rikt förekommande kolningsgroparna är enklare ur 
pedagogisk synvinkel. Inom det aktuella området är de 
oftast stora och tydliga och lämpar sig väl att förklara. Här 
kan användningsområde och teknik vara viktiga att förklara. 
Också här är det även viktigt att påpeka att lämningar är 
att betrakta som fasta fornlämningar.

Flera platser är i pedagogiskt avseende bättre än andra. 
De båda järnframställninsplatserna RAÄ 52 och 53 är 
mycket  otydliga och består i stort sett av slaggförekomster. 
Däremot är järnframställningsplatserna RAÄ 145 och 244 
lämpliga att lyfta fram. Tillsammans med den information 
man � ck vid förundersökningen av den intilliggande järn-
framställningsplatsen RAÄ 245 och förekomsten av � era 
kolningsgropar och kolbotten väster om den gångstig som 
passerar förbi lämningarna, kan hela miljön sättas in i ett 
sammanhang.

Flera lokaler med enbart kolningsgropar kan även de 
åskådliggöras. Framförallt gäller detta kanske kolningsgro-
parna tillhörande RAÄ 154. Dessa är också belägna ome-
delbart söder om en väg.

Tegelbrukslämningen RAÄ 46 kan även förtjänas att visas 
fram. Den andra registrerade tegelbrukslämningen består 
endast av spridda tegelrester. På den västra sidan � nns ej 
heller andra belägg för att något tegelbruk skall ha funnits.

Miljön vid Gyllenfors är betydligt mer komplicerad. 
Av den äldre järnbruksmiljön återstår i stort sett endast 
bruksvillan från 1850-talet. Av 1700-talets bruksmiljö 
återstår ingenting. Likaså är fallet med glasbruksmiljön. 
Gestalningen av en icke existerande miljö ställer givetvis 
helt andra krav. Här kan därför det äldre kartmaterialet 
vara av stor betydelse, tillsammans med andra illustratio-
ner och bilder från platsen, möjligen även tagna från andra 
liknande miljöer.

En annan ”lämning” som fortfarande � nns kvar och an-
vänds i ursprungligt syfte är den del av gamla Nissastigen 
som i stort sammanfaller med den asfalterade vägsträckning 
som löper sydost om Södergårdens bostadsområde. Väg-
sträckningen är dock relativt enkel att förklara och används 
fortfarande som väg.

En sydlig runda bör även passera förbi den gamla remfa-
briken där numera Gislaveds Industrimuseum är inrymt.
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FIGUR 11. Karta över förslag till en nordlig sträckning med lämningar efter industriell verksamhet och andra kulturhistoriskt intressanta objekt.
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Runda Norr

Längs med den norra sträckningen � nns också ett antal 
lämningar som kan lämpa sig att lyfta fram. Lämningarna 
härrör främst från järnframställning och kolning och är 
belägna på östra sidan av Nissan.

RAÄ 164 är en järnframställningsplats med närliggande 
kolningsgropar. Precis som vid den ovannämnda järnfram-
ställningsplatsen RAÄ 145 kan sambandet mellan järnfram-
ställningsplats och kolningsgropar framhållas.

Något norr om RAÄ 164 ligger även en domarring, RAÄ 
27. Domarringar är kretsar av resta stenar eller klumpstenar 
och utgör en gravform som var vanligast förekommande 
under äldre och mellersta järnålder.

I övrigt � nns lokaler med kolningsgropar (RAÄ 165, 268-
269), samt lokaler med både kolningsgropar och kolbottnar 
(RAÄ 166-167, 169, 278).

I den nordligaste delen av området � nns resterna efter en 
såg med fördämning (RAÄ 36). Sågen fanns kvar så sent som 
på 1950-talet. Även centralt i nuvarande Gislaved fanns en 
såg från andra hälften av 1800-talet, vilken läggs ned efter 
mitten av förra seklet.

På västra sidan av Nissan � nns lämningar utan indu-
striell anknytning men som ändå skulle kunna vara värda 
att lyfta fram. Bland annat � nns ett mindre gravfält med 
domarring (RAÄ 16). Även den centralt liggande domar-
ringen ”Tingsstenarna” med hembygdsparken (RAÄ 18, 
101) skulle kunna vara möjligt att visa fram. Genom att 
införliva hembygdsparken i en kulturhistoriskt intressant 
sträckning skulle detta möjligen kunna leda till en större 
exponering och uppmärksamhet och därmed större intresse 
för anläggningen och hembygdsföreningens verksamhet.

Längst i söder är även plats för såg och spinneri.

LÄMNINGARNAS EXPONERING OCH TILL-

GÄNGLIGGÖRANDE

Lämningarna kan exponeras på skilda sätt. Av förklarliga 
skäl är skyltning det enklaste i de ! esta fall, men även andra 
sätt att gestalta och visa fram lämningarna kan vara möjliga. 
Exempelvis skulle enklare konstverk vid enskilda lämningar 
vara en möjlighet. Någon form av händelse eller ”happe-
ning” vid invigningar är att föredra för att uppmärksamma 
lämningarna ännu mera. Detta skulle kunna kombineras 
med någon slags dramatisering med skådespelare på de 
olika platserna.

I vissa fall kan det också vara nödvändigt med röjning 
av sly och annan undervegetation på och i anslutning till 
lämningarna. En årlig översyn bör också göras.
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Som komplement till skyltar och annat material på läm-
ningarnas fysiska platser kan även informationsmaterial 
tas fram, vilket kan � nnas lätt tillgängligt, exempelvis på 
turistbyrån och kommunhuset. Information om lämning-
arna och de olika rundorna skall också � nnas tillgängligt 
via kulturförvaltningens hemsida.

De båda sträckorna går delvis i relativt kuperad terräng 
och på vanliga skogsstigar eller mindre vägar. Därför skulle 
det vara önskvärt att rusta upp vissa delat av sträckningarna 
i syfte att öka tillgängligheten, vilket dock skulle vara både 
svårt och dyrt. Dock lämpar sig delar av vissa sträckor bättre 
för människor med olika rörelse- och funktionshinder. 
Framförallt gäller detta de centrala delarna av området där 
vägarna främst är asfalterade.

SAMMANFATTNING

I denna studie presenteras förslag till ett antal lämningar av 
främst industriell karaktär, vilka skulle kunna exponeras och 
tillgängliggöras för både besökare och boende. Lämning-
arna är alla belägna inom ett ca fem kilometer stort område 
längs med Nissan och inom Gislaveds tätort. Området har 
delats upp på två sträckningar eller rundor, en sydlig och en 
nordlig, vilka lämpar sig för att användas som vandringleder.

Denna förstudie har kunnat visa att ett antal lämningat 
längs med Nissan i centrala Gislaved har industrihistorisk 
anknytning och vilka täcker ett stort tidsspann från förhis-
torisk tid/medeltid fram till dagens industrimiljöer.

Ett urval har gjorts, eftersom lämningarna är av olika typ 
och representerar olika tidsskikt. Även vidare utblickar mot 
andra platser i kommunen har gjorts. Enstaka lämningar 
utan industriell anknytning har också medtagits som kom-
plement. Längs med de båda sträckningarna � nns lämningar 
efter äldre järnframställning från förhistorisk/medeltid. 
Vidare � nns kännedom om bruksrörelsen Gyllenfors från 
första hälften av 1700-talet och framåt. Även andra slags 
industrier har funnits inom området, vilka varit i bruk un-
der 1700-1900-tal.

Tyvärr har många industrilämningar som funnits inom 
området försvunnit genom historien. Särskilt gäller detta de 
äldre industrimiljöerna i Gyllenforsområdet. Hur man skall 
kunna åskådliggöra dessa miljöer och platser utan synliga 
lämningar på ett bra sätt är en svår men spännande uppgift.
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