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I östra Smålands inland ligger Orrefors. Det är en 
plats som kanske skulle kunna anses som arketypen 
av en bruksort, där den primära arbetsplatsen och 
mer eller mindre anledningen till ortens existens var 
just glasbruket.  
 
År 2013 lades produktionen vid Orrefors 
glasbruk ned. Detta examensarbete handlar om 
glasbruksområdet, om produktionslokalerna och hur 
miljöer av detta slag kan hanteras för att leva vidare.

1. Inledning

Naturen längs en vandringsled i 
närheten av Orrefors.3



Bakgrund

Den huvudsakliga anledningen till detta 
examensarbete är att jag sedan cirka femton år 
tillbaka spenderat mycket tid i Orrefors under olika 
ledigheter och skollov.  
 
Jag besökte glasbruket när det fortfarande var 
aktivt och såg dess successiva avveckling under 
min uppväxt. I och med denna personliga koppling 
till platsen kan detta kanske ses som något av ett 
passionsprojekt, eller något mer dramatiskt som 
individens desperata vilja att blåsa liv i något som en 
gång fanns men inte längre. 

När glasbruket lades ned stod lokalerna under ett 
flertal år tomma i en omgivning som gått från att 
vara en populär turistdestination till att nästintill 
ödesmättat omringa bruksområdets centrala 
grusplan.  
 

Vad händer med en sådan här plats när 
industriverksamhetens monopol över byn försvinner?  

Hur kan brukslokalerna fortsätta leva till imorgon, 
påminna om det som en gång varit men också bidra 
till förnyelse?

Dammen intill 
glasbruksområdet

6



Från östkusten, Ölandsbron och Kalmar (Längst till 
höger i bilden bredvid) når man som bilist Orrefors 
efter cirka 40 minuter och 48 kilometer. Närmsta 
större samhälle är Nybro, 22 kilometer från Orrefors.  
 
Att ta sig mellan Orrefors och Nybro görs lättast 
med bil. Det går också lokalbussar ett antal gånger 
om dagen under vardagar. Via Kalmar Länstrafik går 
det också att specialboka en rutt om man till exempel 
behöver resa under helgen (Kalmar Länstrafik 2018). 
 
Orrefors ingår i den region som kallas för Glasriket. 
Namnet härstammar från den historiskt höga 
koncentration av glasbruk i området. Många av dessa 
är idag nedlagda men regionen lockar fortfarande 
många turister - främst sommartid (Glasriket 2018). 
 
Landsbygden kring orten definieras starkt av sin 
strama tallskog. Den näringsfattiga jordmånen gör 
det svårt för mycket annat att växa än tall, lavar och 
blåbärsris. Skogen bryts enbart händelsevis av i form 
av bondgårdar med tillhörande, stenmursinramade 
åkrar.

Geografiska förutsättningar
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Vapenbäcksån i högt vattenstånd.

Cirka två kilometer från byn ligger Orranäsasjön. 
Från Orranäsasjön rinner Vapenbäcksån till och 
genom Orrefors, med avbrott för en större damm 
precis intill bruksområdet. Ån användes under 
tidigare århundraden som transport av trästam, då 
det en gång låg ett sågverk intill dammen. Dammen 
fungerade som uppsamlingsplats för trät. Enligt en 
lokalboende användes denna metod in på 60-talet.  
 
Se nästa uppslag för en karta av Orranäsasjön, 
Orrefors och riksvägen mot Nybro. 

Orrefors, skogen och vattnet
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Översiktskarta i 1:10000.  
I väster ligger Orranässjön, i öster Orrefors. 
Riksväg 31 passerar utanför samhället och tar dig till 
Nybro på knappa 20 minuter.



2. Orrefors historia

Orrefors må vara känt för sitt högkvalitativa 
kristallglas, men inledningsvis var det inte glas som 
producerades på orten. Historien om Orrefors 
börjar år 1726 när Lars Johan Silfversparre tillåts 
anlägga ett järnbruk på ägorna till Orranäs säteri. 
Järnbruket döps till Orrefors. Bakgrunden till detta 
var tillgången på sjö- och myrmalm i Småland (Beyer 
1969). 

Glasbruket startade 1898 av Johan August 
Samuelsson, då han köpt upp järnbruket på orten 
till följd av dess rika tillgång på skog. För att ta 
tillvara på spillveden från skogsskövlingen startades 
ett glasbruk. Initialt producerade glasbruket 
praktiska bruksföremål. Främst glasflaskor, men 
också vardagsföremål som förvaringsburkar och 
medicinflaskor. Det producerades också glasrutor. 

Järnhanteringen lades slutligen ned 1914, då 
det delvis utkonkurrerades av den storskaliga 
malmbrytningen norröver i Sverige, men också 
för att det relativt nystartade glasbruket höll 
större lönsamhet. Industrialiseringen hade lett till 
att nya tekniker togs fram som främst gynnade 
Mellansveriges järnmalm och som inte kunde nyttjas 
till den småländska skogens sjö- och myrmalm 
Wickman 1998). Idag står hammarsmedjan från 1841 
med en tillhörande gnistugn kvar på bruksområdet. 
Den byggnadsminnesförklarades år 2007 som en 
av Sveriges bäst bevarade byggnader av sin typ 
(Länsstyrelsen Kalmar län 2007). 

1913 köps det femton år gamla företaget av konsul 
Johan Ekman från Göteborg. Familjen Ekman var 
en framgångsrik handelsdynasti kring sekelskiftet och 

Gnistugnen med hammarsmedjan till höger i bild. Bakom skymtar nocken 
på  pingisföreningens gamla lokar, ursprungligen en tvättstuga. 

Längst bort ses glasbrukets gamla lagerlokal. 
13



under 1900-talets början, och Johan Ekmans främsta 
anledning till köpet av Orrefors verkar ha varit dess 
rika tillgång på skog. Vad han då fick med på köpet 
var ett medelstort glasbruk. Men i och med Ekmans 
kapital, kulturintresse och avsaknad av tidigare 
erfarenhet av att driva ett glasbruk var han öppen 
för att experimentera. Ett år efter Ekmans uppköp 
anställs konstnären Simon Gate, och ytterligare 
påföljande år Edward Hald. Under Gate och Halds 
konstnärliga ledning växer sedan Orrefors till att 
bli ett av världens högst ansedda glasbruk under 
1900-talet. 

Bild ovan: Gästvillan/den tidigare disponentbostaden sedd 
från andra sidan dammen. 

I bruksbyggnadens västra kropp finns gaveln från det 
ursprungliga glasbruket bevarad. 15



Den gamla huvudentrén med produktionshyttan till höger. Till vänster den 
nordvästra kroppen med sin stilmässigt fragmenterade fasad.

Orrefors som varumärke fick sitt internationella 
genomslag på Parisutställningen år 1925. Gate 
och Hald hade under en tid tillsammans med 
glasblåsarmästarna på bruket experimenterat 
med detaljerad figurgravering och mästaren Knut 
Bergqvists uppfunna graalglasteknik. Efter en 
utställning av sitt konstglas och intrikat graverade 
kristallglas i Göteborg fick Orrefors som varumärke 
stor uppmärksamhet och resan bar därmed vidare till 
Paris. Graaltekniken blev omtalad internationellt och 
ledde till att Gate, Hald och Orrefors som företag 
vann utställningens Grand Prix (Wickman 1998). 
Parisutställningen ses idag på som kulmineringen 
av art deco-eran, en tid med varma vindar och goda 
framtidsutsikter i Europa. På den vågen red Orrefors. 

Bruket har under den senare delen av 1900-talet haft 
sina upp- och nedgångar. Ett stort antal konstnärer 
har varit kopplade till bruket, som har producerat 
flertalet serviser och ikoniska konstglas som idag 
skattas högt på antikmarknaden. 

Bruket hade under sin livstid ett flertal ägare. I 
skiftet 1989-1990 köps det närliggande glasbruket 
Kosta Boda in i bolaget Orrefors och under det sena 
90-talet fungerade Orrefors fortfarande som central 
drivkraft i koncernen. Sedan 2005 ingår Orrefors 
Kosta Boda AB i koncernen New Wave Group. 
Fokus skiftades från Orrefors mot Kosta, där det 
bland annat byggts ett designhotell och en större 
kvalitetsoutlet (Lekborg 2013). 

Efter en tid av ekonomiska svårigheter och 
nedskärningar inom företaget lägger slutligen 
Orrefors ned sin produktion på orten år 2013 
(Ekman 2013). Varumärket Orrefors existerar 
fortfarande och tillverkas i Kosta (Orrefors 2018). 
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Foto taget längs den östra gångvägen mot det centrala bruksområdet. 
Till höger i bild ses hyttan och till vänster den före detta glasbrutiken. 

I fonden bakom skorstenen skymtar det tidigare sliperiet som idag huserar  
PRO - Pensionärernas riksorganisation.19



Idag sker ny aktivitet på delar av glasbruksområdet. 
Intresseföreningen Glasrikets skatter gick samman 
med Nybro kommun för att köpa upp Orrefors 
glasbruks arkiv år 2008. Arkivet omfattar bland 
annat prototyper, ritningar och förstagångsupplagor 
av Orrefors produkter (Glasrikets skatter 2018). 
Enligt uppgift från tidigare ordförande i föreningen 
ville den nuvarande ägaren efter finanskrisen under 
00-talet sälja av arkivet på auktion, men genom denna 
förening förvaltas fortfarande glasarkivet på området. 
Delar av det ställs ut i områdets museum. 

Sedan år 2017 produceras det åter glas i Orrefors. 
Ingemar Andersson, en man som lokalt kallas för 
”Bilkungen” – han byggde upp en framgångsrik 
koncern som fokuserar på bilförsäljning – registrerar 
bolaget Orrefors Park AB. Det nya bolaget köper 
några av de fastigheter belägna i bruksområdets 
västra del. I juli 2017 öppnar en ny, oktagonal 
glashytta under varumärket Orranäs bruk (Canchaya 
2017). Hyttan är en semiklimatskyddad konstruktion, 
öppen sommartid för allmänheten att sätta sig och 
se på när glaskonstnärer producerar sina kreationer. 
I anslutning till museet ligger en liten butik där det 
går att inhandla kollektionerna och produkterna av 
tillfälliga konstnärers besök i hyttan. 

I och med Orrefors Park händer det alltså idag 
något nytt på bruksområdet. Företaget och området 
är fortfarande under uppbyggnad, men det finns 
bland annat tankar om att bygga en mer permanent 
glashytta i anslutning till museihallen. 

En ny era

Till vänster: 
Utställningshallen ritad av 
Bengt Gate på 1950-talet.

Bild ovan: Den nya glashyttan 
som invigdes 2017.
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I Orrefors gamla produktionslokaler huserar 
idag Royal Design Group. Royal Design säljer 
kvalitetsdesign via internet och använder samtliga 
brukslokaler inklusive den gamla glasshopen som 
centrallager. Ägare till lokalerna är fortfarande 
Orrefors Kosta Boda AB. 
 
På 1960-talet startades en integrerad glasutbildning 
på bruket ledd av några av dess konstnärer och 
glasblåsarmästare. Denna utbildning utvecklades 
till att bli Riksglasskolan, som länge huserade i 
brukets lokaler sida vid sida med produktionen av 
Orreforsglas. År 1969 går Hälleberga socken in i 
Nybro kommun och det innebär att skolan hamnar i 
kommunal regi.  
 
Under 80-talet byggs en separat byggnad för 
glasskolan ett stenkast österut från brukslokalerna. 
Efter nedläggningen av glasbruket år 2013 huserade 
Riksglasskolan ensamma i brukslokalerna under 
ett knappt år, men 2014 flyttades undervisningen 
permanent till Pukebergs glasbruk i Nybro (Degener 
2018). 

De gamla glasbrukslokalerna

Bilden ovan är tagen från 
besöksparkeringen mot produktionshyttan 
och den nordvästra brukskroppen. Till 
höger i bild ses den gamla glasbutiken. 
 
Till vänster: Det gamla lagrets långsida mot 
bäcken som löper genom bruksområdet. 
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I och med min personliga koppling till Orrefors 
hade jag redan innan detta examensarbete en tydlig 
bild av området och hur det fungerar. Jag har sett 
glasbruket när det fortfarande var aktivt, jag upplevde 
dess stängning och det i det närmsta ingenmansland 
nedläggningen resulterade i.  
 
Siten jag initialt valde att arbeta på är den gamla 
besöksparkeringen. Glasbruksområdets västra del är 
med sitt gytter av mindre byggnader mer eller mindre 
en historisk representation av hela Orrefors tidslinje. 
Byggnaderna harmoniserar vackert med varandra 
i en parkliknande miljö, avgränsad av dammens 
strandlinje. Den svaga länken på bruksområdet 
kan argumenteras vara just dess sydöstra del, där 
parkeringen och den gamla glasbutiken möter en 
lokal bilväg.  
 
Parkeringens omfattning ytmässigt går att spåra 
tillbaka till sextiotalet och brukets mer eller mindre 
guldålder. Enligt en av de personer som intervjuades 
var Orrefors under 60-talet den tredje mest besökta 
destinationen i Sverige, enbart slagen av Skansen i 
Stockholm och Liseberg i Göteborg. 

3. Site

Situationsplan, nuvarande situation. Skala 1:400025



Undersökande metod

Metodiken bakom detta examensarbete var redan 
från början relativt självklar. I och med att jag redan 
initalt hade en väldigt tydlig bild av vilket område 
jag ville arbeta med kändes det självklart att inleda 
processen med en fältstudieresa till Orrefors.  
 
Under resan genomfördes intervjuer med 
intresserade Orreforsbor, såväl som en fotografisk 
och skriftlig dokumentation av bruksområdet. 

Tidigt i februari 2018 reste jag till Orrefors. Jag 
anlände i ett snötjockt Nybro vid halv åttatiden på 
kvällen. I väntan på kvällens sista buss till Orrefors 
(Som avgår vid 20:30-tiden) halkade jag i skor med 
alldeles för hög klack och alldeles för platta sulor 
över till Willys för att inhandla middag.  
 
Min vecka i Orrefors spenderades på det stora hela 
i olika vardagsrum. Med en kopp kaffe i handen, 
nervöst fnissandes, lyssnade jag på lokalboendes 
historier om orten och glasbruket. Alternativt lufsade 
jag runt i halvmeterdjup snö med kameran i högsta 
hugg.  
 
Veckan i Orrefors och mötet med de personer jag 
intervjuade formade det fortsatta arbetet i detta 
projekt mer än jag kunnat ana. Att höra en före detta 
glasblåsarmästares historia om resan till New York 
på 70-talet tillsammans med glaskonstnären Ingeborg 
Lundin, eller historierna om hur barnen under 
femtiotalet åkte skridskor bakom brukshallarna, 
nyanserade starkt bilden av Orrefors som samhälle.  
 
Det finns en stolthet över designarvet på orten, men 
framför allt finns det kunskap. Den kunskapen är 
värd att bevara och lyfta fram. 

En beskrivning av de existerande byggnaderna 
på bruksområdet kan läsas i Bilaga 1: Existerande 
byggnadsbestånd. Samtliga intervjuer finns i  
Bilaga 2: Intervjuer. 

Fältstudieresan
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På ett sätt var glasbruket en gång ortens vitala organ. 
Trots att bruket idag inte håller samma funktion 
har synen på det inte förändrats i byn. Människorna 
i Orrefors går mer eller mindre och väntar på att 
lokalerna ska börja andas igen. De personer jag 
intervjuat talar nästan om bruket som en levande 
person snarare än den industrilokal den egentligen är. 
Det talar mycket för hur starkt inflytande glasbruket 
hade på ortsborna under dess aktiva era. Bruket 
drev kulturaktiviteter, bekostade fotbollsplaner och 
bidrog med kapital när dess anställda ville bygga 
sina egna hem. De flesta uttrycker en förhoppning 
om att Orrefors Park och det nya Orranäs Bruk ska 
bli framgångsrikt och ingen har uttryckt sig negativt 
kring potentiell nybyggnation i området. 

Något som också tas upp mycket är tillgången till 
naturupplevelser och vandringsleder. Skogen börjar 
där villakvarteren slutar. Eftersom Orrefors en gång 
var en turistmagnet är det flera som tar upp turismen 
som en potentiell drivande faktor för samhällets 
fortsatta överlevnad. 

Vad som är nästan mest intressant med 
bruksområdet i Orrefors är att hela ortens 
industrihistoria går att spåra utifrån en radie på 120 
meter. Den bevarade hammarsmedjan var, som 
tidigare skrivet, utgångspunkten för att samhället 
växte fram. Tidslinjen avslutas med brukslokalernas 
successiva utvidgning under den senare hälften av 
1900-talet.  

Rent geografiskt ligger bruksområdet ungefär precis 
i mitten av hela samhället. Som tidigare nämnt är 
det västra området vid bruket av högt estetiskt värde 

Slutsats av förstudie/dokumentation

där det ligger precis intill dammen. Majoriteten av 
byggnaderna är uppförda i början av seklet eller 
tidigare, med utställningshallen som ett skarpt, 
modernistiskt avbrott i bilden. Den parkliknande 
situationen binder samman området till en tilltalande 
helhet. Att därför avgränsa arbetet till den östra delen 
av området; brukslokalerna och parkeringen, känns 
därför som ett självklart val för att höja områdets 
estetik.  

Det går att argumentera för att dagens nyttjan av 
lokalerna som centrallager inte är optimal, trots dess 
omfattning ytmässigt (cirka 36000 kvadratmeter). 
Brukets lokaler är specifikt byggda för sin funktion – 
att blåsa glas. 

I och med brukets starka förankring i orten känns det 
inte försvarbart att enbart fokusera på bruksområdet 
i mitt gestaltningsförslag. En introduktion av en ny 
funktion på platsen måste vara inkluderande och 
åtminstone delvis relativt öppen för allmänheten. 
Mycket hantverkskunskap finns fortfarande kvar på 
orten och det är för mig viktigt att värna om. 
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Utställningshallens södra fasad 
sedd från väster. 

4. Programidé

Problemet Royal Design rent spekulativt skulle kunna 
ha med lokalerna är att de inte är helt anpassade 
efter de behov som en extensiv lagerhantering 
kräver. I den gamla produktionslokalen står nu stora 
byggnadsställningar där lagerverksamheten pågår. 
Rör man sig kring lokalerna ser man den gamla 
huvudentrén barrikaderad av kartonger. De flesta 
fönster är i princip täckta av brun papp. 

En följd av detta är därmed att det går att 
argumentera för att en annan typ av funktion 
borde finnas i lokalerna. En funktion som är bättre 
anpassad till de utrymmen som finns och som 
möjligen bättre tar tillvara på byggnadernas identitet. 

Vad skulle då kunna hända med dessa cirka 36000 
kvadratmeter industrilokal om Royal Design inom 
en relativt snar framtid inte skulle förlänga sitt 
hyreskontrakt med Orrefors Kosta Boda AB? 

Problemen med en storskalig industri i denna 
kontext är ett flertal. Främst går det att argumentera 
mot problematiken i att denna enorma anläggning 
inte ligger i ett expansivt område, vilket möjligen 
innebär svårigheter att hyra ut lokalerna eller sälja 
dem. Om möjligheten finns för ett företag att 
etablera sig i en lättare åtkomlig, mer attraktiv region 
än ett mindre samhälle i Smålands inland skulle 
det antagligen inte vara någon fråga om saken. 
Enligt uppgifter från lokala invånare har också flera 
områden använts som glastipp under 1900-talet, 
särskilt i bruksområdets norra del. Vid tillverkning 
av kristallglas – som är en av de främsta produkter 
som Orrefors producerat – sker tillsats av bland 
annat bly. Eftersom restmaterialet från brännugnarna 
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(enligt ett flertal som en gång arbetade på bruket) 
dumpades i bruksområdets norra del finns med 
största sannolikhet en större mängd av bland annat 
bly i marken. 

En potentiell intressent av dessa lokaler skulle 
alltså också få kraftigt förorenad mark på köpet. 
En marksanering är en nödvändig om än extremt 
dyr historia. Det går alltså att hävda att det skulle 
vara mycket svårt för Orrefors Kosta Boda AB att 
sälja fastigheten, inte bara på grund av dess enorma 
yta men också på grund av de höga kostnader som 
tillkommer. 

I detta fall är projektets huvudsakliga site den 
sydöstra delen av området där brukets gamla 
glasbutik ligger tillsammans med besöksparkeringen. 
Historiskt har detta, också enligt uppgifter från 
ortsbefolkning, huserat en större hög spån. Denna 
spånhög var då förbränningsmaterialet till ugnarna. 
Under moderniseringen av industrin kunde ugnarna 
värmas upp på annat sätt än med ved och spånberget 
fick därmed ge plats åt bilparkeringen. Rent realistiskt 
innebär detta alltså att marken på siten inte innehåller 
de giftiga tungmetaller som finns i områdets norra 
del. 

I det fortsatta arbetet med projektet har jag utgått 
ifrån ett personligen idealt scenario. Fastighetsgränser 
och ägare bortses från och Royal Design har 
flyttat ut ur lokalerna. I deras ställe etablerar sig 
en ny multidisciplinär folkhögskola med behov 
av stora lokaler. På grund av brukslokalernas 
industrikaraktär, med ett bärande pelar-balk-system, 
kan denna folkhögskola alltså anpassa sina nya 

lokaler efter sina behov. Det folkhögskolan saknar är 
internatboende för sina studenter. Vad inriktningen 
på denna folkhögskola skulle kunna vara lämnas 
osagt, eftersom detta projekt främst handlar om att 
omdefiniera, förtydliga och förhöja områdets östra 
del snarare än att djupdyka ned i den arkitektoniska 
gestaltningen av folkhögskolan. 
 
Ur ett historiskt perspektiv var produktionshyttan 
öppen för allmänheten dygnet runt. Bland annat 
var det snarare regel än undantag att genomresande 
hemlösa - luffare om man väljer att kalla dem så - 
övernattade intill ugnarna i hyttan för att hålla sig 
varma.  
 
Traditionen med hyttans offentliga karaktär är värd 
att värna om. Därför behandlas också hyttan vidare 
i detta arbete, med en konceptuell idé om hur den 
kan förnyas utan att förlora de unika kvaliteter hallen 
besitter idag.  
 
Den norra delen av bruksområdet lämnas som det 
ser ut idag. Detta eftersom området, tillsammans med 
brukslokalerna, helt enkelt blir ett för stort arbete 
att ta itu med under detta examensarbete. Genom 
att fokusera på mötet med området söderifrån i 
samband med nybyggnationen av bostäder för 
studenterna kan områdets kvalitet förhöjas och 
återigen kännas inbjudande såväl för besökare som 
för ortens invånare. 
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Rivningen av den gamla glasbutiken

1.
 
För att ge plats åt nybyggnation rivs den 
gamla glasbutiken. Utöver det faktum att den 
inte håller någon högre kvalitet rent estetiskt 
är lokalen också svår i det avseendet att den 
i princip enbart får naturligt ljus från ett 
fönsterband i väster. 

2.
 
Efter rivningen av glasbutiken frigörs en 
större yta, samtidigt som möjligheten till nya 
rörelsemönster via bruksområdet öppnas upp. 
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Orrefors folkhögskola

Resultatet av detta projekt kan delas upp i tre delar: 
De nya yttre rummen, hyttan och studentbostäderna.  
 
Bruksområdets rumsliga karaktär präglas starkt av 
dess offentlighet. Egentligen är det inget unikt i 
Orrefors som samhälle - de enda utomhusytor som 
tydligt signalerar privat mark är inhägnade trädgårdar.  
 
På grund av detta, och valet att rita ett förslag på 
studentbostäder på en tidigare så offentlig plats, 
innebar att processen redan tidigt riktade in sig på 
relationen mellan allmänna ytor och privata.  
 

Bild till vänster: Skrivbordet 
under processen 38



Situationsplan, förslag. Skala 1:4000

5. Det nya bruksområdet

De nya byggnadskropparna är placerade i nord-
sydlig riktning. Den informella situationen kring de 
existerande byggnaderna, som likt ett tärningskast 
sprider ut sig över området i olika riktningar, tillåter 
nybyggnationen att ta plats på detta sätt. Skillnaden 
mellan äldre byggnation och ny blir tydligare 
samtidigt som ytterligare ett lager av spretighet 
adderas.  
 
Bostadskropparna definieras av sina öppna 
innergårdar. Meningen med dessa, förutom att 
släppa in ljus och bryta upp annars relativt bastanta 
byggnader, är att ge de boende en privat sfär i den 
annars offentliga parkmiljön.  
 
Genom att bryta upp det offentliga rummet i flertalet 
mindre men samtidigt behålla primära promenadstråk 
får de yttre rummen en tydligare individuell karaktär.  
 
Den tidigare uppfarten till den centrala 
torgsituationen vid bruket tas bort till förmån för 
en mindre gångväg. Från och med nu prioriteras 
fotgängaren här.  
 
Hyttan, flaggskeppet i glasbrukskroppen och 
symbolen för Orrefors, blir förutom den existerande 
entrén en ny sluss in till skollokalerna. Genom att 
placera centrala funktioner inuti hyttan kan den 
aktiveras till att bli ett semi-interiört entrétorg.  
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De yttre rummen

Som tidigare nämnt blev resultatet av detta 
examensarbete en studie i rumsliga relationer på 
platsen snarare än ett arkitekturprojekt på detaljnivå. 

1. Det primära brukstorget  
 
Genom att bryta flödet söderifrån genom 
nybyggnation kan torgsituationen tydligare 
definieras. Hyttans distinkta gavel förtydligas 
som det primära blickfånget, samtidigt som 
flödet österut inte hindras märkbart.  
 

2. Hyttan  
 
Inuti hyttan förändras strukturen. Den 
öppnas upp med nya entréer och funktioner 
och skapar en inre torgmiljö. En tydligare 
beskrivning av detta finns i nästa avsnitt.  
 

3. Glastorget  
 
Att promenera som fotgängare söderifrån 
innebär att en rör sig mellan bostadskropparna 
för att möta hyttans södra fasad. Genom ett 
antal nya entréer till hyttan i fasaden förändras 
hierarkin i rörelsemönstret och definieras 
ytterligare av det yttre rummets karaktär.  

4. Studentparken  
 
Genom bostaskropparnas arrangemang 
skapas en öppen gräsbelagd yta där studenter 
såväl som andra flanörer kan mötas. Den 
bakomliggande idén är att innergårdarna (5) 
tydligt tillfaller sina respektive byggnader 
och att studentparken då blir den centrala 
mötesplatsen för grillning, solbad och andra 
aktiviteter. 

5. Innergårdarna  
 
Orrefors är starkt präglat av en 
oprogrammerad, organiskt arrangerad 
utemiljö. För att de boende i korridornerna 
ska ha något mer av en privat sfär har mindre 
innergårdar skapats. Som privatperson är det 
möjligt att passera genom dessa, men genom 
sin intima karaktär läses de ändå som privat 
mark - precis som de närliggande villornas 
staketprydda tomtgränser. 
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Visualisering västerifrån mot hyttan. 43 44



Den nya hyttan

1.
 
Hyttan som den ser ut idag, med fasad i 
rött tegel och svart plåt. Hyttan har väggar 
av bärande betongpelare och ett lätt 
tak i stålkonstruktion. På grund av dess 
ursprungliga syfte är byggnadskroppen inte 
isolerad och har heller inget värmesystem 
installerat. 

2.
 
Sprängd version av dagens hytta. 
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3.
 
Nya strukturer introduceras inuti hyttan. 
Dessa kan husera funktioner som eventlokal, 
black box, restaurang och utställningslokaler. 
Nytilläggen är fristående från hyttans väggar 
för att inte förlora hallens karaktär och 
siktlinjer.

4.
 
Hyttans bärande pelarstomme i betong och 
dess lätta stålkonstruktion i taket möjliggör 
att delar av fasaden öppnas upp för att skapa 
nya entréer. Samtidigt ersätts plåttaket med 
ett glastak vilket innebär att yttans inre får 
en orangeriliknande karaktär. Tanken är att 
glaskonstnärer kan bjudas in att tolka Orrefors 
brukshistoria i var sin fönsterruta för att skapa 
en estetisk variation i glastaket. 
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Visualisering från galleriet/balkongen i hyttans andra 
plan. Balkongen existerar sedan hyttans byggnation på 
sextiotalet med funktionen att besökare skulle kunna 
beskåda produktionen i realtid. 49 50



51 Sektion A:A. Skala: 1:1200  

Att smälta in men sticka ut

Studentkropparna definieras av sitt kvadratiska 
yttre, med tak som lutar inåt ljusgårdarna för att 
maximera ljusinsläppet. Samtlig nybyggnation är 
träkonstruktioner i furu, förslagsvis lokalproducerad.  
 
För att hyttan ska fortsätta bära fanan som högsta 
byggnad i Orrefors var det viktigt att nybyggnationen 
intill inte översteg två plan.  
 
För att kontrastera mot byggnadernas strama, 
repetitiva yttre och för att ta hänsyn till den organiska 
strukturen i bruksområdets rumsliga hierarki hålls de 
hårdlagda ytorna utomhus lediga, ringlandes fram likt 
Vapenbäcksån. 
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Fasaderna

Nybyggnationens fasad betsas i en röd kulör. 
Detta för att låta träts ådring lysa igenom samtidigt 
som fasaderna harmoniserar med de närliggande, 
traditionellt faluröda stugorna med vita knutar. För 
att bryta upp fasaden varieras avståndet mellan dess 
träreglar. 

55 Sektion B:B. Skala: 1:1200  56



Bostäderna

Förslaget innebär att de boende i korridorerna 
delar toalett och kök med varandra. Taklutningen 
utnyttjas genom att låta rummen vara öppna till nock 
och därmed möjliggöra rum med sovloft, där två 
personer kan dela rum.  
 
Tanken är att träkonstruktionen ska synas genom 
byggnaderna och tillföra ett mjukt inslag i rummen.  
 
Genom att rikta korridorerna mot innergårdarna 
förlängs dem inåt i byggnaden i samspel med 
gårdarnas semioffentliga karaktär.
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Snitt genom korridor. På bottenplan ett 
enkelrum, på andra plan ett rum som delas 
mellan två personer. Loftet har full takhöjd 

intill fönstret.  58



Visualisering av en innergård.59 60



Axonometri över området. Skala 1:1000.
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