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KULTURARV: LYCKEBYÅN
Lyckebyåns dalgång går som en livsnerv genom Emmaboda kommun. Ån erbjuder en rik
livsmiljö, med fisk, villebråd, frodiga mader och bördiga odlingsjordar. Samtidigt har det
varit lätt att orientera sig och färdas efter vattendraget. Stigar och vägar har följt ådalen,
som den kungliga landsvägen Stockholm–Karlskrona. Lämningar visar att människor slagit
sig ner kring Lyckebyån ända sedan stenåldern, tillfälligt eller permanent. Kring åsystemet
har bygder växt fram, där vattnet och markerna närmast ån varit viktiga resurser. Det
strömmande vattnet har också utnyttjats som kraftkälla, ett månghundraårigt och ännu
levande bruk. Områdena kring Lyckebyåns vattensystem har historiskt sett både varit
tätbebyggda och välbesökta. Vi tycker att Emmaboda kommun har ett särskilt ansvar att
slå vakt om Lyckebyåns kulturmiljöer.

 Lyckebyåns vägar
Miljöer och objekt som speglar hur färdvägar och transportleder förlagts utmed Lyckebyån,
inräknat de sjöar och biflöden som ingår i åns avrinningsområde.
Exempel på landskapsobjekt:
Vägar och stigar utmed åsystemet. ”Kungsvägen”. Vintervägar. (Flottningslämningar?)

 Lyckebyån som resurs
Miljöer och objekt som speglar hur Lyckebyåns vatten och dess närmaste omgivning utnyttjats,
inräknat de sjöar och biflöden som ingår i åns avrinningsområde.
Exempel på landskapsobjekt:
Flintavslag och pilspetsar. Härdar. Fasta fiskeredskap. Bryggor. Jaktkojor. Översilningsängar/mader. Ängslador.
Bykhus/Brygghus. Badhus. Smedjor. Bryggor. Dammar. Vattendrivna verk som kvarnar och sågar. Kraftverk.
Dricksvattenverk. Industrimiljöer där man utnyttjat vattnet som kraften och/eller processvatten.

KULTURARV: SKOGSLANDET
Emmaboda kommun präglas av skog. Det betyder inte att allt är skog eller att skogen ter
sig likadan överallt. Till skogslandskapet hör många olika sorters skogar, sjöar, våtmarker
och jordbruksmarker, en skogsmosaik som ständigt växlat efter hur människorna brukat
naturen. Skogen, ängarna och maderna har gett foder till kreaturen. I skogslandet har
också funnits tillgångar som kunnat förädlas och säljas. Sjöarnas järn, mossarnas torv och
trädens ved eller virke har tillvaratagits och gett upphov till verksamheter av industriell
natur. I dessa bygder har man haft ett visst avstånd till den största makten och prakten ‐
för dem som ritat kartan har Emmaboda kommun varit ett gränsland. Områdets
administrativa tillhörighet inte varit given. Vi tycker att Emmaboda kommun har ett
särskilt ansvar att slå vakt om de kulturmiljöer som tydligt speglar det småländska
skogslandets geografiska förutsättningar och särskilda resurser.

 Skogslandets jordbruk
Miljöer och objekt som speglar det traditionella, animaliebaserade jordbruket och områdets
odlingsförutsättningar.
Exempel på landskapsobjekt:
Gårdar och byar, torp. Inte bara bebyggelsen utan landskapet. Slåtterängar. Lövängar. Svedjor. Skogshagar.
Ängslador. Hankgärdesgårdar. Stenmurar. Odlingsrösen.

 Skogen som resurs
Miljöer och objekt som speglar hur områdets naturtillgångar tillvaratagits som industriell
resurs.
Exempel på landskapsobjekt:
Blästbrukslämningar. Järnbruk. Tjärdalar. Pottaskelämningar. Kolmilor. Kolarkojor. Sågverk.
Träförädlingsindustrier. Torvindustri.

 Gränsbygden
Miljöer och objekt som speglar socken‐, härads‐, läns‐ och landsgränser.
Exempel på landskapsobjekt:
Naturliga och anlagda gränslinjer och gränsmärken.

KULTURARV: GLASRIKET
Emmaboda kommun är en del av glasriket. Skogarnas bränsle utgjorde grunden och ibland
användes sjösand som råvara. En kultur grundad på kunskap om glastillverkning växte
fram och under 1900‐talet engagerades allt fler i produktionen och spridningen av det
småländska glaset: buteljer, konservburkar, servisglas, konstglas. Fönsterglaset blev ett
konkret bidrag till uppbyggnaden av det moderna Sverige. För att produktionen skulle
kunna växa byggdes hela samhällen i glasbrukens regi. Människor från andra delar av
världen välkomnades att bidra till den ökande produktionen. Glaset och området det kom
ifrån blev ett begrepp. Djärva formgivare satte och sätter ännu glasriket på världskartan.
Vi tycker att Emmaboda kommun har ett särskilt ansvar att slå vakt om detta rike och om
glasets kulturmiljöer.

 Glasproduktionen
Miljöer och objekt som speglar förutsättningarna för glastillverkning i området, från
råvaruanskaffning till försäljning.

Exempel på landskapsobjekt:
Byggnader och platser kopplade till glasproduktionen, inklusive råvaruhantering, energitillförsel och avsättning
av glaset. Även miljöer utanför bruksorterna som har en tydlig koppling till glasnäringen, ex. järnvägsmagasin
på andra orter, underleverantörer, återförsäljare eller utställningar. Miljöer med anknytning till berömda
formgivare, deras gärning och verk.

 Glasbrukssamhället
Miljöer och objekt som speglar livet i glasbruksorterna, med fokus på de miljöer där brukets ledning
eller arbetarkollektivet haft en direkt inverkan.
Exempel på landskapsobjekt:
Brukstypiska strukturer. Bruksägda bostäder, folkrörelsernas hus, järnvägen, diverse byggnader med
samhällsfunktioner.

KULTURARV: INDUSTRIKOMMUNEN
Industrialismen revolutionerade levnadsvillkoren i Emmaboda kommun. Näringsfriheten
minskade obalansen mellan städerna och landsbygden. Järnvägen förde inlandet närmare
kusten. Järnvägsingenjörernas planering ledde till att Gantesbo kohage blev centralorten
Emmaboda på mindre än ett sekel. Möjligheterna att utvinna, förädla och försälja
områdets naturtillgångar förbättrades drastiskt. Träindustrier, stenindustrier,
metallindustrier och plastindustrier kom att bilda en rikt varierad industriflora. Många är
de som verkat vid något eller några av områdets industriföretag. Vid mitten av 1900‐talet
startades alltfler motorfirmor, verkstäder och mackar. Bilsport och motornostalgi blev ett
signum för kommunen. Vi tycker att Emmaboda kommun har ett särskilt ansvar att slå
vakt om industrins, järnvägens och motorismens kulturmiljöer, som präglat kommunens
moderna historia så starkt.

 Järnvägen
Miljöer och objekt som speglar järnvägens betydelse i området.
Exempel på landskapsobjekt:
Emmaboda samhälle. Stations‐ och hållplatsmiljöer, med stationshus, planteringar, matkällare, magasin m.m.
Spår och industrispår. Järnvägsbroar.

 Viktig industri
Miljöer och objekt som speglar viktiga industrier och industricentra i området.
Exempel på landskapsobjekt:
Stor eller långlivad industri. Plats med många industrier och lång industriell tradition. Industrimiljöer som
utpekats i industriarvsprogrammet

 Motorkulturen
Miljöer och objekt som speglar motorhistoria och motorkultur.
Exempel på landskapsobjekt:
Bensinmackar, reparationsverkstäder, biltvättar, garage, bilsalonger. Motell, rastplatser. Motorcross‐ och
endurobanor. Platser för entusiastträffar (?).

KULTURARV: BERÄTTELSERNA
Kulturmiljöerna bär på historier som hjälper oss att förstå dagens samhälle och vilka vi är.
De är som bilder i en bok. Miljöerna behöver orden och orden miljöerna, i ett ömsesidigt
beroende. Tillsammans hjälps vi åt att uttolka och formulera dessa berättelser. Ortnamn,
sägner, romaner eller vetenskapliga tolkningar fyller kulturmiljöerna med mening, liv och
personlighet. Det är för berättelserna som vi bevarar. En del berättelser är spridda och
välbekanta, andra är mindre kända men så spännande att de överlevt under lång tid.
Några har format vår gemensamma bild av smålänningarna och ”det småländska”. Vi
tycker att Emmaboda kommun har ett särskilt ansvar att slå vakt om de kulturmiljöer som
bär på historier som är speciella för området.

 Nybyggarland och utvandrarbygd
Miljöer och objekt med anknytning till migrationens betydelse för området, såväl in‐ som utflyttning
Exempel på landskapsobjekt:
Platser och objekt med namn som tolkas som nybyggen: ‐måla, ‐ryd och ‐torp. Platser och objekt som
påverkats starkt av utvandring. Platser och objekt som avspeglar influenser från andra områden och kulturer.

 Vilhelm Moberg
Miljöer och objekt med anknytning till författaren Vilhelm Mobergs liv, gärning och verk.
Exempel på landskapsobjekt:
Födelseorten. Monument.

 Nils Dacke
Miljöer och objekt med anknytning till upprorsmannen Nils Dackes liv och gärning, samt de sägner
som uppstått kring honom.
Exempel på landskapsobjekt:
Födelseorten. Dackegrottor. Monument.

 Källorna
Naturliga vattenkällor, synligt kulturpåverkade eller ej. I synnerhet källor med traditioner och
berättelser knutna till sig.

