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Runt Källundasjön sydväst om Värnamo utbreder sig ett 
herrgårdslandskap. Störst är egendomarna Schedings-
näs, Källunda, Hökhult och Gamla Åminne. Det som 

skiljer Gamla Åminne från de övriga är att det speglar trak-
tens järnbrukshantering.

Bruket grundades 1825 då Bergskollegiet gav tillstånd till 
lagmannen Carl Danckwardt att uppföra en masugn för fram-
ställning av tackjärn. Platsen var väl vald: den skogsrika trak-
ten kunde sörja för timmer till kolning, vattenkraft fanns det 
gott om och det fanns arbetsfolk från gårdar och torp i närhe-
ten. Råvaran sjömalm kunde hämtas från sjöarna Bolmen och 
Vidöstern. Sjömalmen där innehöll ca 40 % järn, vilket var 
mer än bergmalmen från Taberg.

Bruket kom efter hand att förses med flera byggnader. Herr-
gårdsbyggnaden uppfördes som ett större vitputsat bostadshus 
vid mitten av 1800-talet. Till herrgården hörde en ekpark och 
runt den låg de andra byggnaderna. Äldst var masugnen som 
blåstes första gången 1826. I ravinen ner mot sjön finns murar 
och ruiner efter många av de gamla brukshusen. När det be-
gav sig fanns här gjuteri, stångjärnshammare, knipp- och klen-
smedja, snickarverkstad, mekanisk verkstad, målarverkstad, 
såg och kvarn. Förutom tackjärn framställdes exempelvis gry-
tor, stekpannor, mortlar, spottlådor, våffeljärn och strykjärn 
här. Mot slutet av 1800-talet inriktade företaget sig mer mot 
att vara underleverantör till verkstadsföretag på andra orter.

Före Åminnes järnbruksepok hette gården Bestorp. Nam-
net Gamla Åminne fick herrgården omkring 1900 då bruks-
verksamheten upphörde här och flyttade till en ny plats, Nya 
Åminne, ungefär en mil söder om Värnamo. Där anlades det 
nya järnbruket vid den västra stranden av Vidöstern. Anled-
ningen var dubbel: strävan dels att komma närmare Skåne-
Smålands järnväg för att underlätta transporterna, dels att 
komma närmare sjömalmen från Vidöstern.

Läs mer om Nya Åminne bruk i Smultronställe nr 45!

I bildens mitt syns herrgårdsbyggnaden och i ravinen hitom den ligger flera ruiner efter 
järnbruksverksamheten. Foto Leif Gustavsson/L.G. foto.

I förgrunden finns grunden efter en åttakantig ladugård från 
1826. I bakgrunden skymtar mangårdsbyggnaden. Foto Jönkö-
pings läns museum. 

smultronställe 76

Hitta Hit
Från Rv 27 tag söderut vid 
Kärda. Kör genom Kärda 
kyrkby och ca 3,5 km. Tag 
höger och kör knappt 4 km.  

Koordinater: 
N 6332303/ E 433194 
(SWEREF 99 TM) // N 57° 
7’ 44, 93”, E 13° 53’ 47,10” 
(WGS84)

gamla åminne bruk
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Ute i landskapet finns massor att upptäcka! Länsmuseet presenterar här smakprov 
på sevärdheter i Jönköpings län med utgångspunkt i kulturmiljöer och kulturarv.

Här finns välkända kulturminnesmärken såsom Habo kyrka och domarringarna 
i Smålandsstenar, men också mer okända pärlor såsom flottningslämningarna i 
Valån och Stengårdshults kyrka. I länet finner vi många spår efter forna tiders 
människor och verksamheter, allt ifrån slott- och herresäten till övergivna vägban-
kar och odlingsrösen i skogsmark. 

Vår tanke med Smultronställen är att det ska locka till utflykter i kulturlandska-
pet – där finns vår historia, som tar sig olika uttryck i den fysiska miljön. Det är 
ett arv värt att uppleva och värna. Under rubriken Smultronställen kommer vi 
allteftersom fylla på med ännu fler sevärdheter, både för länsbor och långväga 
besökare. Ju fler som upptäcker dessa pärlor, desto större möjlighet att de bevaras 
för framtiden. 

FAKTA

I Jönköpings län finns över 40 000 registrerade fornlämningar, 87 riksintressanta 
kulturmiljöer, närmare 130 byggnadsminnen, ungefär 150 kyrkor, 100-talet hem-
bygdsgårdar med samlad äldre bebyggelse, ett stort antal industrihistoriska miljöer 
samt två kulturreservat. Därtill finns också ett stort antal kulturmiljöer med bevaran-
devärd bebyggelse. En del av dessa kan man få information om via länsstyrelsens 
och kommunernas hemsidor. Man kan även hitta beskrivningar via de olika hem-
bygdsföreningarnas respektive sidor.

BRA ATT VETA

Tillgängligheten till de olika smultronställena varierar. En del är välskyltade, enkelt 
tillgängliga och uppfyller krav på parkeringsplatser etc. Andra kräver mer av besöka-
ren, kanske behöver man gå en längre sträcka för att nå sitt mål, ibland är det snårig 
skog och väl framme möts man kanske av en trasig skylt (om det ens funnits någon). 
Platserna bär dock alltid på en spännande och intressant historia.

Notera också att många av de kulturhistoriska byggnaderna är privatägda och en-
dast tillgängliga för exteriör beskådan. Respektera privat tomtmark. Många kyrkor 
är öppna sommartid. Under andra tider på året brukar man kunna kontakta kyrk-
vaktmästaren som öppnar upp.
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