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En slingrande skogsväg, backe upp, backe ned, genom 
småländsk granskog och efter känsla av vilsenhet i stor-
skogen tar vägen slut vid en stor vändplan. Efter att ha 

följt stigen i riktning mot forsens brus blir man rikt belönad 
vid åsynen av den imponerande flottningsrännan i Valån; ett 
aktningsvärt kulturminne över flottningsepoken och en säll-
synt attraktion, inte bara i Jönköpings län utan även i Sydsve-
rige. 

Trots att det inte är mer 50 år sedan som verksamheten upp-
hörde är det få som känner till att en tämligen omfattande 
timmerflottning förr bedrevs i organiserad form i södra Sve-
rige från slutet av 1800-talet och in på 1900-talet. De vikti-
gaste huvudflottlederna i Jönköpings län var Nissan, Lagan 
och Emån. Nissansystemets allmänna flottleder omfattade 
200 kilometer flottledslängd och var därmed den mest om-
fattande i södra Sverige. Valån är ett biflöde till Nissan och 
utgjorde biflottled till denna. Valån inrättades som allmän 
flottningsled med egen flottningsförening år 1919. I ett tidigt 
skede flottades s.k. pitprops, gruvstöttor, som exporterades till 
de engelska kolgruvorna, men främst flottades massaved till 
Hyltebruk. 

Vid Valefallet finns en återuppbyggd 40 meter lång flott-
ningsränna som smidigt följer åns krökning och lutning ut-
efter det åtta meter höga fallet. Här är även fördämningen i 
dammen och en ålkista restaurerade. 

Förr har Valån i hög grad utnyttjats som kraftkälla för små-
skaliga verksamheter som t.ex. tråddragerier, kvarnar och så-
gar, vars ruiner kan ses på flera platser. Redan på 1600-talet 
etablerades flera kvarnar och ett rikt ålfiske bedrevs förr i ån. 

På platsen finns en utförlig skylt om flottningshistorien i 
Valån. En grillplats är anordnad där man kan inta medhavd 
matsäck i skön natur. 

Restaurerad flottningsränna i Valån. Foto Jönköpings läns museum.  

Dammen uppströms flottningsrännan. Foto Jönköpings läns 
museum.

smultronställe 10

Hitta Hit
Från Nissastigen (Rv 26): 
Norr om Öreryd, tag av mot 
Valdshult. Efter bron över 
Nissan sväng åt höger. Följ 
vägen 2,5 km till Ulvestorp. 
Kör genom Ulvestorp, följ 
grusvägen 4 km, håll höger 
där vägen delar sig, håll höger 
vid Rydet fram till en vändplan. 

Koordinater: 
N 6369208 / E 422981 
(SWEREF 99 TM).  N 57° 
27’ 32,38”, E 13° 42’ 58,56” 
(WGS84)

Flottningsrännan i Valån
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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.

SMULTRONSTÄLLEN


