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1. Sammanfattning
Vattnet i Nissan har i alla tider spelat en enorm 
roll för industrin. Härifrån har man hämtat 
kraft sedan urminnes tider. Unika miljöer har 
vuxit fram på de platser där vattenkraften kunde 
tas tillvara. Många av dessa miljöer är borta 
idag, men att sprida kunskapen om dessa och få 
besökare inspirerade är fortfarande viktigt.

Syftet är att stärka området som turistmål och 
synliggöra unika miljöer och på så sätt skapa fler 
arbetstillfällen inom besöksnäringen. Med hjälp 
av hemsida och tryckta broschyrer inspirera och 
göra fler intresserade att besöka området. Såväl 
med bussresor som enskilda besök.
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Projektet har drivits av Gislaveds kommun till-
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4. Genomförande
2011

Januari
Ett första uppstartsmöte med Skeppshultcykeln 
och Skeppshults Gjuteri äger rum.
Det finns ett stort intresse kring dessa företag 
och de är unika var och en på sitt sätt.

Skeppshultcykeln
Tankarna kring en utställning i gamla lokaler på 
Skeppshultcykeln formas vidare och en offert tas 
in för konstnaderna för att restaurera lokalerna.
Det påbörjas en ansökan om medel till detta, till 
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden.

Skeppshults Gjuteri
Planering för en fast utställning om gjuteri-
ets historia i lokalen för fabriksförsäljning av 
gjuteriets produkter. Dokumentera verksam-
heten vid gjuteriet idag genom att filma, samt 
genom att intervjua äldre tidigare anställda. 

Februari
Skepphults Gjuteri byter ägare...

Skeppshults Bruk
Fotografier och textmaterial samlas ihop om 
Skeppshults Bruk för en geocache. Arbetet med 
att ta fram material om Nissafors Bruk påbörjas.
Tanken är att göra stora tygvepor i polyester 
som kan monteras någonstans i Nissafors Bruk.

Mars
Vi får klartecken från Isabergs Golfklubb om 
att få använda väggarna i en av flyglarna till 
klubbhuset. (Tidigare flygelbyggnad till Baro-
navillan - Nissafors Bruk) En första skiss tas 
fram på vepor. Kontakt tas från Skeppshults 
Gjuteris sida, med en tjej på Gärdesskolan, Gis-
laved. Hon är intresserad av att göra intervjuer-
na för gjuteriets räkning.

April
Planeringsarbetet för en geocachingslinga påbör-
jas. Totalt 9 skatter ska gömmas. 3 st i Gislaveds 
kommun; Skeppshults Bruk, Gislaveds Industri-
museum och Nissafors Bruk.

3. Bakgrund
Nissadalen ligger längs väg 26 mellan Jönköping 
(väg 40) och Halmstad (E6) och går genom Gis-
laved och Hylte.

En förstudie om området kring Nissadalen/
Fylleån som destination har genomförts i ett 
samarbetsprojekt mellan Region Halland och 
Halmstads, Hyltes och Gislaveds kommuner. 

Projektet genomfördes med medel från Europei-
ska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
Förstudien konstaterar att det idag saknas en 
tydlig anledning till att resa till och stanna i Nis-
sadalsområdet. De flesta resenärer och turister 
avverkar området som en transportsträcka. 

För att ändra på den situationen och för att 
kunna locka fler nyfikna turister till Nissadalen 
så föreslår förstudien ett antal utvecklingspro-

jekt där Nissan med sin industrihistoria är ett 
idéförslag. Enligt förstudien är det den unika 
platsen eller regionen som utgör destinationen 
och lockar besökare. Destinationsutveckling 
syftar till att samla olika aktörer och stimulera 
till gemensam utveckling och marknadsföring av 
ett område.

Skyltar Taberg - Patrik Leonardsson/N



Maj
Geocacherna arbetas det vidare på och alla läggs 
upp på geocaching.com. Dessa ska vara utplac-
erade och klara till juni. Första vepan sätts upp i 
flygelbyggnaden 30 maj inför en stor golfhelg.

Juni
Geocacherna görs färdiga och placeras ut på de 
valda platserna. De består av en röd behållare 
med en loggbok, penna och 3 st laminerade in-
formationskort i visitkortsstorlek. Korten berät-
tar om den industrihistoriska platsen man är på.

De första besökarna under Isaberg Mixed Mas-
ters 2011.

Behållare och exempel 
på fram- och baksidor 
av informationskort.

Augusti
Vepa 2 & 3 till Nissafors Bruk görs fördiga.



2012

Januari
Föreläsning i mitten av januari av Halvard 
Nilsson om Nissafors Bruks historia för Gnosjö 
Rotary. 

September
Informationskort framtaget för att marknads-
föra geocacheslingan.

Geocaching i Nissadalen
Mer information om 
geocaching hittar du på:

Skicka ett kort till en kompis!
Skriv namn och adress på baksidan 

av kortet, sätt på ett frimärke och 
lägg kortet på en brevlåda.

Industrihistoria
i Nissadalen

Hej!
Vi har gömt 9 skatter i 

industrihistoriskt intressanta
miljöer i Nissadalen. Hitta skatterna 

och få samtidigt lite kunskap om 
Industrihistoria i Nissadalen.

Du hittar mer information
om dessa skatter på:
www.nissadalen.com Vad är GEOCACHING?

Geocaching är en skattjakt 
med GPS. Runt om kring oss 
finns gömda burkar, så kallade 
geocacher, utplacerade. Med hjälp 
av en GPS eller en smartphone kan 
du hitta dessa skatter! Lycka till!

Oktober
Planering påbörjad för att framställa gemensam 
broschyr för hela sträckan Taberg-Slottsmöllan.

November
Ansökan för Skeppshultcykeln påbörjas till 
Sparbankstiftelsen Alfa.

Temakväll om Nissafors Bruk 10 november på 
Gislaveds industrimuseum. Fullsatt - 150 per-
soner.

Den 18 november hade man även en temadag 
om bruket på plats för skolbarn från Nissafors 
skola.

Ny temakväll om Nissafors Bruk på Gislaveds 
industrimuseum den 26 januari.

Beslut tas att göra metallskyltar till en träställn-
ing utomhus i Nissafors Bruk. Omdisponering 
av texter och bilder då formatet på skyltarna är 
större än tidigare original.

Februari
Bussresa börjar planeras för sträckan Taberg-
Halmstad och broschyr om hela sträckan påbör-
jas. Arbetet med Nissafors forsätter.

Föreläsning av Rickard Wennerberg om Nissa-
fors Bruks historia på biblioteket i Gnosjö.



Tabergsgruvan

Detalj från Rasjö masugnsruin

Informationstavla om Nissaströms bruk

Plats utsedd för informationstavla om Nissafors 
Bruk vid parkeringen vid Isabergs Golfklubb.

Bron över Nissan vid Slottsmöllan

Mars
En testresa görs med bil den 28 mars med Peter 
Petersson, Rickard Wennerberg, Göran Fritzon 
och Halvard Nilsson. Offerter för bussresa + 
guider tas in. Planering av bussresan forsätter.



Huvudbyggnad på Slottsmöllan, Halmstad

Från Taberg till Slottsmöllan, 24-sid A4

April
Bussresan den 16 juni ska göras med 2 bus-
sar i vardera riktning med gemensam lunch på 
Landeryds järnvägsmuseum. Planering av restid-
er, catering m.m. Bord och bänkar till lokstallet i 
Landeryd. Möte i Gislaved med bussbolaget Ivar 
Svensson Trafik AB. Skyltställning börjar byggas 
i Nissafors Bruk.

Maj
Föreläsningar om Nissafors Bruk av Halvard 
Nilsson, Hestraviken. Broschyren för hela 
sträckan lämnas för tryck. Annons och prospekt 
för bussresan tas fram. Biljetter säljs till självko-
stnadspris. Skyltarna monteras i Nissafors Bruk.

Industrihistoria i Nissadalen

Från Taberg

till Slottsmöllan

Bussresa till
Industrihistoria

i Nissadalen
16 juni 2012

Två bussar tar oss genom
Nissadalen på en resa i industri-
historiska fotspår. En buss går 
norrifrån Taberg till Halmstad 
och en går söderifrån. Bussarna 
möts för gemensam lunch i 
Landeryd. 

Guidade visningar;
Tabergsgruvan (A)
Masugnsruinen vid Rasjön (B)
Nissafors Bruk (C)
Landeryds järnvägsmuseum (D)
Oskarström (E)
Slottsmöllan (F)
Guider på bussarna berättar dessutom under resans gång.

Norra bussen avgår från: Södra bussen avgår från;
Smålandsstenar  06:20
Gislaved 06:45
Hestra 07:10 Skeppshult 07:25
Nissafors 07:25 Hyltebruk 07:50
Gnosjö 07:40 Torup 08:10
Hillerstorp 08:00 Oskarström 08:35
Skillingaryd 08:25 Slottsmöllan (visning) 09:00

Heldagsutflykt
Endast

395:-/person
inklusive guider, kaffe, lunch.

Boka din biljett på
www.nissadalen.com

eller
Ivar Svenssons Trafik

0371-700 29
OBS! Begränsat antal!

Upplev Industrihistoria
i Nissadalen

Juni
Förberedelser inför bussresan den 16 juni.



Bussresa den 16 juni 2012
På morgonen startar den norra bussen 05.55 i 
Ås för att ta sig på uppsamlingsrunda till Små-
landsstenar,  Gislaved Hestra, Gnosjö, Skillinga-
ryd för att sedan åka till Taberg.
Där serveras kaffe och fralla och sedan blir det 
visning av Tabergsgruvan kl. 9.15.

Den södra bussen avgår från Ås för att sedan 
hämta upp resenärer i Skeppshult, Hylte-
bruk, Torup, Oskarström för att sedan åka till 
Slottsmöllan. Där möts vi kl. 9.00 av VD och 
ägaren, Sven Rautenberg som ger oss en mycket 
trevlig guidning på ungefär 1 timme.

Norra bussen framme för fika i Taberg Nästan färdig utsällning om Nissafors Bruk

På väg in i gruvan

Sven Rautenberg berättar om Slottsmöllan och familjen Wallberg.



Bussarna går sedan vidare enligt följande;

Norra bussen 
Taberg - Rasjö masugnsruin - Nissafors Bruk
Med guide på bussen och guidning på Nissafors 
Bruk av Halvard Nilsson och Leif Hammarstig. 
Därefter åker vi till Landeryds järnvägsmuseum 
och äter lunch. Efter det blir det rundvandring i 
museets lokaler och man får titta på ånglok och 
ställa frågor. Sedan åker vi vidare via Hyltebruk 
- Rydöbruk - Nissaström till Oskarström. Där 
bjuds resenärerna på kaffe och bulle och en my-
cket trevlig berättelse om Oskarström utav Owe 
Dammvik och Göran Svelenius från hembygds-
föreningen. Vidare mot Halmstad och Slottsmöl-
lan där Sven Rautenberg står redo för buss num-
mer 2 för dagen. Sedan går färden hemmåt.

Södra bussen
Efter Slottsmöllan kommer vi till Oskarström 
där det blir förmiddagsfika och berättelser av 
Owe & Göran. Vidare via Nissaström - Ry-
döbruk - Hyltebruk till Landeryd. Där blir det 
rundvandring och sedan lunch. Vidare till Nissa-
fors - Rasjö masugnsruin och Taberg. Efter guid-
ning i Taberg går bussen tillbaka till Halmstad.

I det stora hela en mycket lyckad och lång dag.

Lunch i lokstallet

Owe Dammvik, Oskarströms hembygdsförening

T.v. Ångloket B 1312. Ovan bron vid Slottsmöllan
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Skeppshultspannan - Skepphults Gjuteris mest kända produkt.

SKEPPSHULTS GJUTERI ABGjutmästare Karl Enok Andersson 
föddes 1872  i Flinteryd, Södra Hes-
tra och där växte han upp. Men han 
ville se mer än bara hembygden och 
reste med sin trolovade och tre an-
dra ungdomar från Södra Hestra till 
Amerika 1895. I Göteborg fanns då 
två konkurrerande rederier och där-
för gick det att pruta på biljettpriset. 
När unge Andersson prutat färdigt 
fick de fem smålänningarna sina biljetter för 67 kronor var.

Till en början fick man i Amerika ta vad arbete som fanns 

och för Karls del blev det att hjälpa till med arbetet vid en 

VA-ledning. Men så ville han ha ett yrke och sökte därför 

anställning vid ett gjuteri. Där stannade han sedan i sex år 

och utbildade sig till en skicklig yrkesman. Han gifte sig 

också med den flicka som följt med honom hemifrån. Livet 

blev dock inte bara framgång och lycka. Karl drabbades av 

“klimatfebern” och för att slippa att årligen få igen denna 

sjukdom råddes han av läkare att fara hem ett halvår. Karl 

tog därför nästa båt hem.
En gång cyklade han med en bror till Halmstad. Där fick 

svenskamerikanen ett infall att besöka ett gjuteri för att se 

hur långt man kommit i Sverige. Först ville man inte visa 

gjuteriet, men då han sa att han hade arbetat i 6 år på ett 

gjuteri i USA blev man intresserad och visade och frågade. 

Gjuteriet hade nämligen ett par amerikanska gjutmaskiner 

som man inte var så nöjda med, men det berodde på att de 

inte kunde knepen. Så blev det bestämt att K. E. Andersson 

skulle hjälpa gjuteriet i Halmstad att få igång och utnyttja 

maskiner på rätt sätt som han hade arbetat med i USA i 6 år.
Det blev ingen återresa till gjuteriet i förstaden till New 

York. Karl E. Andersson blev Halmstadgjuteriet trogen i tre 

och ett halvt år och for sedan hem till sin bygd igen. Han 

startade gjuteriet i Skeppshult 1906 och hade då några få ar-

betare. Som chef för gjuteriet verkade gjutmästare Anders-

son till år 1946, då sonen övertog ledningen. Under åren 

har gjuteriet i Skeppshult flyttats från sin ursprungliga plats 

i Bölaryd vid Nissan till den nuvarande tomten vid väg 105.
Idag är Skepphults Gjuteri det enda kvarvarande gjuteriet 

i Norden som gjuter hushållsgods i gjutjärn. En stor del av 

produktionen går på export.

- 14 -

SKEPPSHULTCYKELN ABTillsammans, men ändå egna...Vi gör alla våra cyklar på fabriken här i Skeppshult. Och det 

har vi gjort sedan starten 1911. Inte bara vissa modeller (för 

att det ska låta bra), utan alla.Under våra första hundra år har vi lärt oss mycket. Milt sagt 

mycket. Vad som är bra, men också vad som är mindre bra. 

Det är ju så man utvecklas.Vi lever med hantverket. Och kommer alltid att göra.

Men vi bejakar samtidigt ny teknik (vem vill cykla på en 

cykel som hör hemma i början av seklet?).
Vi är stolta över vår historia. Samtidigt är vi så nyfikna på 

framtiden att vi knappt kan bärga oss. När vi firade våra 

första hundra år med ett eget kaffekalas så slog det oss hur 

lika vi är. Och olika.

Skeppshult Natur, originalet som många inspirerats av.

Vi gjorde den första versionen redan på 20-talet.
Vår natur.

Skeppshult Nova bas, har blivit Bäst i Test i Råd & Rön. Nova finns i flera 

versioner och är en av de mest populära cyklarna.

Var och en med sin personlighet och sina färdigheter.

Var och en med sin passion, så stark att den kan välta berg.

Tillsammans är vi Skeppshultcykeln (vi vet, det låter nästan 

för bra och klyschigt, men så är det).
Tillsammans delar vi drömmen om att göra den bästa 

cykeln. Det har vi gjort i över hundra år. 
Vi säger som vi gör varje år; i år har vi det bästa modell-

programmet någonsin. Det kommer vi säga nästa år också. 

Och nästa...Och det stämmer, för vi utvecklas hela tiden.
Tillsammans, men ändå med våra egenheter i behåll.

Det är väl det som kallas personlighet, eller hur?Välkommen till Skeppshult.

Foto: Patrik Johäll

Fallet vid Nissafors Bruk

Några sidor ur broschyren Från Taberg till Slottsmöllan
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HYLTEBRUK

Hyltebruk är ett ungt samhälle som uppstått med pappers-

bruket. Samhället är beläget i västra Småland på gränsen till 

Halland, ca fem mil från Halmstad och västkusten. Namnet 

Hylte är dock mycket gammalt. Det har kunnat spåras till 

början av 1300-talet och kommer troligen från en gård i 

Färgaryd socken.

Pappersbruket har haft en avgörande betydelse för samhäl-

lets utveckling. Skolor, vägar, bostäder till arbetare och 

tjänstemän, butiker och mindre industrier har alla sitt ur-

språng i bruket.

PAPPERSBRUKETS TILLKOMSTDisponent Anders Olsson slutade på Rydö Bruk AB i april 

1907 för att starta ett nytt pappersbruk. Han hade ob-

serverat några fall och omkringliggande mark uppströms 

Nissan som han ansåg perfekta för ett pappersbruk. Han 

flyttade från Rydö till Nittebo i Färgaryds socken för att på 

nära håll kunna bearbeta markägarna till de fall och den 

mark som var nödvändigt för pappersbrukets uppförande.
Redan under sommaren samma år var han så övertygad om 

att projektet skulle lyckas att han inbjöd till aktieteckning i 

bolaget som han kallade HyIte Bruks Aktiebolag. Aktieka-

pitalet uppgick till 800.000 kronor. I bolagsordningen som 

fastställdes vid aktieteckningen står att läsa:“Bolagets verksamhet skall hafva till föremål att tillverka 

sulfitmassa och papper äfvensom att idka handelsrörelse.”
Byggandet av fabriken tog sin början under våren 1908. 

Ett stort problem var materialtransporterna som fick ske 

med hästar och oxar eftersom närmaste järnvägsstation låg 

i Rydö, en mil bort. Järnvägen mellan Rydö och bruket i 

Hylte var inte färdig förrän 1909. Dessutom påverkade en 

nedgång inom pappers- och cellulosamarknaden under 

hösten 1908 att man inte forcerade bygget. Man ville av-

vakta och se hur långvarig krisen blev samtidigt som kredit-

frågan försvårades av det utdragna arbetet.Marken visade sig också vara försumpad och för att ta sig 

fram till fabriksområdet fick man lägga ut plank och bygga 

spångar. Vissa partier var så blöta att hästar som gick ned 

sig fick bärgas därifrån med stora svårigheter. Ovanpå detta 

fanns  problem med opålitlig arbetskraft och nyttjandet av 

sprit förde med sig många och våldsamma slagsmål.PRODUKTIONEN RULLAR IGåNG
Trots alla bekymmer startade sulfitfabriken den l april 1910 

och i mitten av juni samma år rullade tre pappersmaskiner 

igång. Redan i inledningsskedet etablerar Hylte Bruk ett 

samarbete med sulfitfabriken i Rydö. Bland annat skedde  

anskaffningen av massaved till de båda bruken gemensamt. 
Uppströms Nissan fraktade man veden med lastbil fram 

till ån. Där tippades lasten av och veden flottades fram till 

bruket där man med hjälp av ett timmerspel drog det ur 

vattnet. Arbetet vid timmerspelet var farligt, speciellt vin-

tertid då stockarna blev isiga. Ändå kom man undan med 

ett dödsfall fram till 1960 då flottningen upphörde.1944 tog Yngeredsfors Kraft AB över både Hylte och Rydö 

bruk. 1947 köpte Aktiebolaget Papyrus i Mölndal upp Yn-

geredsfors Kraft AB och blev därmed ägare till både Rydö 

och Hylte Bruk.

PRODUKTIONEN ÖKARUnder 1930-talet hade HyIte Bruk köpt en del skog och i 

samband med förvärvet av Oskarströms sulfitfabrik 1946, 

utökades skogsinnehavet ytterligare och uppgick då till ca 

15.000 hektar. 1951 inköptes ytterligare drygt 5.000 hektar 

av dåvarande verkställande direktören K. V. Karlander.

Oskarströms sulfitfabrik renoverades och moderniserades. 

På tio år hade produktionen vid Oskarströmsfabriken ökat 
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med 300%, till ca 25.000 ton per år med en ökning av 

personalstyrkan på endast 40 personer, från 130 till 170 

anställda. 1957 uppgår Hylte Bruk ABs produktion till ca 

30.000 ton oblekt sulfitmassa varav en tredjedel säljes med-

an resterande bearbetas till papper. Förbrukningen av mas-

saved till denna volym är ca 200.000 m3t gran. Transporten 

av all denna ved sker med järnväg, lastbil samt på Nissan. 
En stor kostnad var energin. Det satsades det stora pengar 

för att öka användandet av egna bränslen. Bränslen som 

bark, slam, biobränslen och sulfitlut.Under både 1970- och 1980-talet sker stora utbyggnader. 

1970 påbörjas utbyggnaden till tidningspappersbruk. Det är 

nu brukets nuvarande form grundläggs. Den första tidning-

spappersmaskinen startas 1972. Tidigare har man tillver-

kat glättat toalettpapper, smörpapper, silkespapper, oblekt 

omslagspapper och skrivpapper.
I början av 1980-talet börjar pappersmassa att bli en brist-

vara inom företaget, samtidigt som kravet på returpap-

persbaserat papper ökar. 1984 startar man därför en ter-

momekanisk massafabrik för tillverkning av pappersmassa 

baserad på återanvända tidningar. 1989 startas returpap-

persfabrik nr 2. Samtidigt startades även den 4:e tidnings-

pappersmaskinen. Sedan några år tillbaka är tyska bolaget 

Feldmühle delägare och när sedan Stora-koncernen köper 

Feldmühle 1992, ändrades namnet till Stora Feldmühle 

Hylte AB.

PAPPERSBRUKET IDAGStora Enso Hylte AB är idag ett av världens största tidnings-

pappersbruk med en kapacitet på c:a 850.000 ton tidnings-

papper per år. Pappersbruket sysselsätter idag c:a 800 per-

soner. På bruket finns idag 4 st pappersmaskiner som var 

och en kan tillverka tidningspapper upp till 1.500 meter per 

minut på en bredd av 8,4 meter.
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GISLAvED

Gislaved kännetecknas sedan gammalt av en entreprenör-

sanda som resulterat i att många företag har startats här 

genom åren. Samhället ligger i en vägkorsning nord-syd och 

öst-väst, vilket ledde till att den blev en viktig handelsplats 

redan på 1600-talet. Marknadsplatsen låg vid vadstället 

över Nissan där nuvarande Åbron ligger och där ett 70-

tal marknadsbodar fanns samlade. Den första industrin av 

någon betydelse var ett järnbruk som startades redan 1743 

och som följdes 100 år senare av ett glasbruk, vars främ-

sta produkt var fönsterglas, som fortfarande kan ses i äldre 

byggnader runtom i Sverige. 

GUMMI
Tack vare att två unga pojkar emigrerade från det fattiga 

Småland i slutet på 1800-talet till USA, utvecklades Gis-

laved så småningom till Sveriges gummimetropol.  Bröderna 

Carl och Wilhelm Gislow lärde sig mycket om gummi under 

sin tid på en gummifabrik i USA och efter att de återvänt 

bildades företaget Svenska Gummifabriks AB (SGAB) 1895. 

Gummigaloscher var en av huvudprodukterna och de ledde 

till att SGAB hade över 1700 anställda som mest. KF köpte 

SGAB 1927 och bröt därmed en galoschkartell som hade 

funnits. 

Under andra världskriget blev energi en bristvara och mån-

ga av ortens anställda fick arbete på torvmossorna runt Gis-

laved för att säkra tillgången till energi för företagen. 

Det miljonte däcket tillverkas 1949

Gummifabriken var i stort behov av arbetskraft och man 

fick leta utomlands. Finland, Grekland, och det forna Ju-

goslavien var bland de många länder som de nya kom ifrån. 

Däck var en huvudprodukt hos gummifabriken och Gislaved 

blev så småningom världskänt på grund av dem. Gislaveds 

vinterdäck vann många däcktester även utanför Sverige.

KF sålde Gislaved Däck till Continental 1992, som la ner 

tillverkningen i Gislaved 2002 till förmån för lägre till-

verkningskostnader i andra länder. Fabrikslokalen är idag 

fylld med annan verksamhet.

Gummifabriken tillverkade också tekniska gummiproduk-

ter, till exempel tätningslister, slangar, drivband till snösko-

trar och mycket annat. Idag är företagets huvudprodukter 

gummiblandningar som säljs till andra gummitillverkare, 

samt packningar till plattvärmeväxlare.

LäDER
Sedan medeltiden har Gislaved varit känt för sin tillverkning 

och bearbetning av läder. Gislaved ingick i de trakter som 

förr kallades Skinnbygden och som sträckte sig från Sven-

ljunga till Bolmen. Garverier har funnits på många platser i 

Gislaveds kommun, varav det mest kända fanns i Remfab-

riken där Gislaveds Industrimuseum idag finns. Garverierna 

ledde också till att läderindustrin utvecklades och till att 

väskor, portföljer, skor, plånböcker och börsar tillverkades. 

Smålandsbörsen blev ett signum för bygden. Det mesta av 

tillverkningen är idag borta, men produkterna kan beskådas 

i industrimuseet.

Galoscher, bottiner m.m. från Svenska Gummifabriken AB
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Gislaveds industri- och marknadsområde omkring 1857

FäRGERI OCH vADMALSSTAMP

Fabrikör Johan Reinhold Lomell drev från 1850 ett färgeri 

och vadmalsstamp som låg intill Nissan i Gislaved. Lomell 

är också känd för att ha gjort viktiga insatser på det kommu-

nala området, bland annat med att ha startat musikskolan. 

PLAST
Det första plastföretaget var Svensk Celluloidindustri, som 

startades redan 1920 av Thure Mårtensson och hans bror 

Ryno. Det var det första företaget i Sverige som tillverkade 

produkter i termoplast. Dessutom var företaget först med 

att tillverka PUR-skumplast 1953.

Vykort visar Lomells Färgeri och Vadmalsstamp vid Åbron

i Gislaved

Flickorna i sysalen hos Skinn och Läder AB

Plastkappor tillverkade av HagaPlast i Anderstorp

Inom kommunen har även några andra företag varit pion-

järer i Sverige: Svenska Gummifabriks AB var först med att 

tillverka PVC-folie 1945 och Hagaplast AB i Anderstorp var 

först med att blåsa Polyeten 1953.

Gislaveds Industrimuseum 

har dokumenterat plastin-

dustrin i boken ”Plastens 

vagga i Gislaveds kom-

mun” och som finns att 

köpa på museet. Boken 

beskriver de allra 

flesta företag som 

arbetat eller arbetar 

med plast i kom-

munen, samt deras 

utveckling.

Industrihistoria i Nissadalen

Från Taberg

till Slottsmöllan
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SKEPPSHULTCYKELN ABTillsammans, men ändå egna...Vi gör alla våra cyklar på fabriken här i Skeppshult. Och det 

har vi gjort sedan starten 1911. Inte bara vissa modeller (för 

att det ska låta bra), utan alla.Under våra första hundra år har vi lärt oss mycket. Milt sagt 

mycket. Vad som är bra, men också vad som är mindre bra. 

Det är ju så man utvecklas.Vi lever med hantverket. Och kommer alltid att göra.

Men vi bejakar samtidigt ny teknik (vem vill cykla på en 

cykel som hör hemma i början av seklet?).
Vi är stolta över vår historia. Samtidigt är vi så nyfikna på 

framtiden att vi knappt kan bärga oss. När vi firade våra 

första hundra år med ett eget kaffekalas så slog det oss hur 

lika vi är. Och olika.

Skeppshult Natur, originalet som många inspirerats av.

Vi gjorde den första versionen redan på 20-talet.
Vår natur.

Skeppshult Nova bas, har blivit Bäst i Test i Råd & Rön. Nova finns i flera 

versioner och är en av de mest populära cyklarna.

Var och en med sin personlighet och sina färdigheter.

Var och en med sin passion, så stark att den kan välta berg.

Tillsammans är vi Skeppshultcykeln (vi vet, det låter nästan 

för bra och klyschigt, men så är det).
Tillsammans delar vi drömmen om att göra den bästa 

cykeln. Det har vi gjort i över hundra år. 
Vi säger som vi gör varje år; i år har vi det bästa modell-

programmet någonsin. Det kommer vi säga nästa år också. 

Och nästa...Och det stämmer, för vi utvecklas hela tiden.
Tillsammans, men ändå med våra egenheter i behåll.

Det är väl det som kallas personlighet, eller hur?Välkommen till Skeppshult.

Foto: Patrik Johäll

Annons i Svenska Bussguiden. Omslag Nissafors Bruk

Engelsk version

Augusti
Broschyrmaterial till Nissafors Bruk samman-
ställs. En svensk 8-sid A4 samt en 4-sid A4 på 
engelska och tyska. Uppföljningsmöte angående 
bussresan i juni i Gislaved tillsammans med 
bussbolaget.

September
Bokningsknapp görs för att kunna läggas ut 
på hemsidor. t.ex. Landeryds järnvägsmuseum: 
www.landeryd.org. Annonser till Svenska 
Bussguiden och Nordiska Gruppresor.

Upplev Industrihistoria
i Nissadalen Nu kan du åka

buss och upptäcka
Nissadalens Industrihistoria!

Bli inspirerad och boka er grupp-
resa till destinationer som lockar 
er. Guider finns att tillgå. Skicka en 
förfrågan från er förening, organi-
sation eller kompisgäng via vårt for-
mulär på:

www.nissadalen.com

Välkomna till Nissadalen!

Nissafors Bruk
1725-1968

Nissafors Bruk
1725-1968

Iron was produced at Nissafors Bruk from 1725 until 1906. 
Nissafors Bruk was the largest iron works in the county of Jön-
köping, and provided work for a large number of people within a 
large area, especially farmers, who managed all transportation of 
goods, and not least the production of charcoal, large quantities 
of which were required to melt the iron ore.

Iron ore mine
Most of the iron ore came from a mine at Taberg (see map) just 
south of Jönköping. The ore from Taberg produces iron that is 
very tough and hard, and needs to be mixed with ore from bogs 
and lakes so that the iron can be processed. The ore was trans-
ported from Taberg to Rasjö (see map), where there were blast-
furnaces to melt it down into pig-iron. Pig-iron contains a high 
amount of carbon, about 4 %, and could only be used for casting. 
At Rasjö iron plates for fitting in open fire-places were cast. The 
rest of the pig-iron was then transported to Nissafors and other 
iron works for further processing. 

Refinement of the pig-iron at Nissafors
In order to reduce the amount of carbon in the iron, and to make 
it possible to mill and draw the iron, the iron was again melted 
down at Nissafors and processed with hammers until the car-
bon level was below 2 %. One of the reasons that iron ore was 
first processed at Rasjö, and then moved to Nissafors was that 
each blast furnace consumed enormous amounts of charcoal. The 
number of trees needed to produce the charcoal in a limited area 
was simply not enough.

Farmers provided charcoal and transport
The local farmers were obliged to produce charcoal in their own 
charcoal stacks out in the woods. This was very hard work, espe-
cially as the stacks had to be tended to more or less day and night 
to prevent open fires. If a farmer were to become ill and could not 
deliver his lot, then he could be imprisoned and risk severe pover-
ty. The farmer was paid 24 öre for 2 cubic meters charcoal (1728). 

The payment for transporting one skeppund (170 kg) of iron from 
Rasjö to Nissafors was 14 öre. In those days there were few roads, 
mostly paths through the woods. Therefore, most transports were 
conducted on sleds in the winter.

Iron production and customers
Most of the iron was made into long bars. There were many small 
wire works along the rivers in this part of Småland that used iron 
from Nissafors to produce wire. A large industry developed in the 
neighboring town of Gnosjö, producing not only wire, but also 
other products made of wire, such as netting. Another important 
customer was England. The iron bars were transported to the 
harbor towns of Varberg and Gothenburg, where they were then 
shipped to England. England was a developing industrial nation 
at the time, and needed large quantities of iron. Apart from ex-
porting iron, Nissafors also manufactured many different pro-
ducts, especially for farming, wagon axles, saw-blades etc.The blacksmiths and workers at Nissafors Bruk.

Die Schmiede und die Arbeiter bei Nissafors Bruk

The waterfall - Der Wasserfall 
The forges are to the right (not visible). The mill is seen to the left.
Die Schmieden sind auf der rechte Seite (am Bild nicht zu sehen).
Die Mühle auf der linken Seite.

Map - Karte

Oktober
Kartor till varje utvald plats 
tas fram till hemsidan:
www.nissadalen.com



November
Presentation av projektet och workshop med:
Carina Jacobsson, Halmstad Turistbyrå
Johan Dahnberg, Hallands konstmuseum
Bo Ericson, Hallands konstmuseum
Lena Hagman, Hylte Turistinspiration
Peter Petersson, Gislaveds kommun
Carl-Gustav Tollén, Destination Jönköping
Göran Fritzon, projektledare

December
Arbete med slutrapport samt denna bilaga.

5. Mål och målgrupp
Turister och invånare i Nissadalen

6. Mätbara resultat

Hemsida
Under projektiden har hemsidan haft 3.400 
unika besökare. Antalet sidvisningar under 
perioden är 13.700. Högst antal besökare 
hade sidan under april 2012 då med 400 unika 
besökare.

Geocacheslingan
Geocacheslingan sattes igång 1 juli 2011. Slin-
gans 9 olika cacher som finns utplacerade i 3 
olika kommuner, 3 cacher per kommun, har 
loggats av nästan 700 personer fram till 31/12 
2012.

Bussresan
Bussresan som genomfördes den 16 juni 2012 
visade att det finns ett intresse för industrihisto-
ria och detta koncept eller mindre delar av det 
går definitivt att utveckla vidare till bussbolag.

7. Spridning
Denna bilaga kommer att publiceras på hem-
sidan www.nissadalen.com och på www.gis-
laved.se för nedladdning, samt skickas till delta-
garna i workshopen i november och deltagarna i 
projektet.

HKH Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 
besöker Skeppshultcykeln 31 mars 2011


