vattenledningsparken och hålvägar

I

början av 1800-talet drabbades Västeuropa av flera svåra
koleraepidemier och 1834 nådde den första vågen Sverige.
En av de värst drabbade städerna var Jönköping, där var
tredje stadsbo insjuknade och var sjätte dog. De som dog bodde framförallt i slumområdena på Öster och Kålgården, där
fattigdomen och de sociala missförhållandena var störst. Två
decennier senare drog nästa epidemivåg fram över landet med
lika förödande resultat.
Koleraepidemierna visade på behovet av bland annat välfungerande vattenledningar. I Jönköping påbörjades en projektering på 1850-talet, men det blev för dyrt så planerna rann
ut i sanden. På 1860-talet var situationen mer gynnsam. År
1864 byggdes ett vattenverk med damm, filterverk och bassänger på gården Åsens marker sydväst om staden. Vattnet
togs från Junebäcken, renades och leddes genom rörledningar
ner till stadens hushåll och industrier. Brand- och vattenposter anlades i staden och dessa förbättrade både säkerheten och
renhållningen. Det nya vattenverket låg naturskönt och blev
därför också ett populärt utflyktsmål för Jönköpingsborna.
Följer man stigarna norrut från vattenverket, förbi Åsendammen och in mot skogen, finns ett drygt 800 meter långt
hålvägssystem. Hålvägar kallas lämningar som visar äldre tiders gång- och ridstigar i landskapet. Lite mer tydligt syns de
i sluttande terräng där markslitaget varit som störst. På sådana
platser ser hålvägarna ut som djupa diken. I vattenledningsparken framträder hålvägssystemets västra och östra delar
lite tydligare, där sluttningarna är som brantast. Hålvägarna
är 10−200 meter långa, 1−3 meter breda och 0,2−0,8 meter
djupa. Ibland finns bara en hålväg, men på några ställen ligger
flera bredvid varandra. Hålvägarnas ålder är okänd, men säkert har människor färdats här alltsedan medeltiden. Kanske
på handelsresor till och från Halmstad via Nissastigen?

Hålvägen framkommer som ett dike i naturen. Foto Jönköpings läns museum.

smultronställe 66
Hitta hit
Från Jönköping: Kör Åsenvägen mot sydväst. Sväng
vänster in på Vattenledningsvägen och kör ca 250 m. Tag
då höger och fortsätt på Vattenledningsvägen ca 500 m.
Tydlig skyltning.
Koordinater:
N 6403030/E 448218
(SWEREF 99 TM) // N 57°
45’ 58,84”, E 14° 7’ 46,61”
(WGS84)
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Dammarna i Vattenledningsparken. Foto Jönköpings läns museum.
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SMULTRONSTÄLLEN
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 vägbankar och odlingsrösen i skogsmark.
Vår tanke med Smultronställen är att det ska locka till utflykter i kulturlandskapet – 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 hembygdsgårdar med samlad äldre bebyggelse, ett stort antal industrihistoriska miljöer
samt två kulturreservat. Därtill finns också ett stort antal kulturmiljöer med bevarandevärd bebyggelse. En del av dessa kan man få information om via länsstyrelsens
och kommunernas hemsidor. Man kan även hitta beskrivningar via de olika hembygdsföreningarnas 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 besökaren, 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 endast tillgängliga för exteriör beskådan. Respektera privat tomtmark. Många kyrkor
är öppna sommartid. Under andra tider på året brukar man kunna kontakta kyrkvaktmästaren som öppnar upp.
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