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Gammelbyn Hultet ligger naturskönt intill sjön Som
mens strand, en knapp mil norr om Tranås. Ur
sprung ligen fanns där en enkelstuga uppförd som 

skogsarbetarbostad. Platsen kallades då Udden. Arvid Jonas 
och hans familj började på 1930talet flytta dit gamla hus från 
trakterna runt Sommen, byggnader som i många fall hotades 
av rivning.

Hultet består idag av ett 20tal kulturhistoriskt intressanta 
byggnader som inrymmer tusentals föremål och inventarier 
som framför allt speglar äldre bondekultur, men också hant
verksmiljöer. Här finns också en särskild avdelning med konst, 
främst med anknytning till Tranåsbygden. 

Bland byggnaderna kan nämnas en lekstuga med bevarad 
interiör från 1910talet, en linbasta för torkning av lin från 
1869, en smedja från Färesbo i Säby socken, fullt utrustad 
med smedens alla redskap. Man kan också göra ett besök i 
pälsverkstaden och en hattaffär i Tranås, titta in i bildhuggare 
PJ Carlssons verkstad eller Knut Sjöströms fiolbyggarverkstad. 
Missa inte tidningskiosken från 1920talet, som tidigare stod 
i centrala Tranås eller interiören från Jonas Johanssons varu
hus för kläder och tyger i Tranås under tidigt 1900tal. Man 
kan också se grosshandlare Johanssons matsal från sekelskiftet 
1800/1900.

Observera att Hultet enbart är öppet för besök under som
martid tillsammans med guider från föreningen Hultets vän
ner. Det finns bra parkeringsmöjligheter och vändplats för 
bussar. Tillgänglighet för rullstolar mellan de olika husen. In
omhus är det dock höga trösklar och branta trappor. Se vidare 
http://www.gammelbynhultet.se/
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HITTA HIT
Från Tranås, kör gamla rv 
32 norrut ca 7 km. Vid skylt 
Hultet, sväng höger, kör ca 
900 meter.  

Koordinater: 
N 6441030 / E499525 
(SWEREF 99 TM) // N 58° 
06’ 38,45,  E14° 59 28,90’’ 
(WGS84)

GAMMELBYN HULTET

Tidningskiosk från 1920-talets Tranås välkomnar besökaren till 
Hultet. Foto Jönköpings läns museum.

Enkelstugan från Näsa i Asby socken, uppförd på 1700-talet, inredd med autentiska före-
mål. Foto Jönköpings läns museum.
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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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