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Vid sjön Ralången ligger Stjärneborgs slott, som bygg-
des som privatbostad 1915 åt baron Malte Liewen 
Stierngranat – en man som på många sätt var engage-

rad i traktens utveckling. Slottets arkitekt Torben Grut hade 
gjort sig känd redan tidigare som upphovsman till Stockholms 
Stadion för Olympiaden 1912. En annan storslagen byggnad 
kom till stånd då Stierngranats vän, holländskan Jacoba van 
Spreekens lät uppföra Hollandhus, med den tornliknande 
borgen Gelderse Toren i Brummern, Holland, som förebild. 

Östra stambanan gick ett stenkast från Stjärneborg och 
Stierngranat lyckades få järnvägen att skapa en hållplats på 
ägorna. Där byggde han landets enda privata stationshus, som 
också ritades av Torben Grut. Detta revs 1965. 

Stierngranat hade också ett stort konstintresse och utveck-
lade en nära vänskap med konstnärer såsom skulptören Carl 
Eldh och målaren prins Eugen. Samtidigt hade han också en 
folkbildande ambition och 1926 tog han initiativ till ett hem-
bygds- och konstmuseum vid järnvägsstationen. En flygel-
byggnad från Viredaholm flyttades hit 1926. Här inreddes ett 
kuriosakabinett och ett litet galleri med konst av Nils Kreu-
ger, Olle Hjortzberg m.fl. Utanför står Carl Eldhs skulptur 
Löparna. Stierngranat var även initiativtagare till Lommaryds 
hembygdsförening och till det friluftsmuseum som anlades i 
museiparken. 

Stierngranat lät också bygga ett eget mausoleum. Vid en 
resa till Egypten 1908 väcktes idén att skapa en kopia av Che-
opspyramiden. Pyramiden göts i betong i förminskad skala 
1923 och avsågs kläs med granitplattor. Gravkammaren, som 
har formen av ett gotiskt kapell, är rikt dekorerad med valv-
målningar, av konstnären George Trapp, Gränna, med bilder 
ur Stierngranats liv. Sakrofagen beställdes redan på 1920-talet 
och togs med vid längre utlandsvistelser för säkerhets skull. 
Stierngranat gravsattes i sin sarkofag 1960.

Stierngranats museum. Foto Jönköpings läns museum.
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Hitta Hit
Från Aneby: Tag vägen väster 
om sjön Ralången norrut. Följ 
skyltning.

Koordinater: 
N 6418080 / E 488192 
(SWEREF 99 TM) // N 57 
54’ 15,71”, E 14° 48’ 2,74” 
(WGS84)
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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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