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Figur 1. Översikt, Åminne markerat med en ring. 

Utdrag ur Lantmäteriverket GSD Röda kartan, 1998. 
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Figur 2. Utdrag ur Generalstabens karta över Sverige. Blad 19, Ölmestad. 1871. 
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Inledning och bakgrund 

På uppdrag av Magnus Lilliecreutz genomförde Ann-Sofie Wigg Bodin och Ulf Bodin en 

digital kartering och terrängmodellering av brukslämningarna på gamla Åminne bruk, RAÄ 

119, under 4 dagar i april 2000. Gamla Åminne bruk är beläget vid Källundasjön i Kärda 

socken cirka 7 km sydsydväst om Värnamo (fig.1). Anledningen till karteringen var att 

Riksantikvarieämbetets informationsskylt var bristfällig framför allt beträffande kartmaterial. 

Föreliggande rapport är en så kallad teknisk rapport som huvudsakligen beskriver karteringen.  

Rapporten har utarbetats av Ann-Sofie Wigg Bodin och Ulf Bodin på uppdrag av Magnus 

Lilliecreutz som idag driver gården tillsammans med sonen Jakob med familj. Ett varmt tack 

riktas till Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologisk undersökningar, för lån av 

utrustning, datorer och programvara. 

Lagman Carl Dankwardt köpte Bestorp och Källunda gårdar i Kärda socken 1810 och byggde 

en masugn vid Källundasjön (Ericson 1982:7). Järnbruket anlades vid Kröckelbäcken som 

löper från Bestorpssjön till Källundasjön (Larsson et al 1987:167). Masugnen fick namnet 

Åminne bruk och 1826 var bruket inregistrerat med privilegium för masugn (Ericson 1982:7). 

På 1820-talet flyttades den gamla sätesgården vid Bestorp till Åminne bruk (Larsson et al 

1987:85f). Huvudbyggnaden, corps-de-logi uppfördes 1848-1852 (ibid:167f). På 1850-talet 

gifte sig lagman Dankwardts dotter med Adolf Lilliecreutz. År 1899 lades masugnen i gamla 

Åminne ned och flyttades till sjön Vidöstern omkring 7 km söder om Värnamo där samhället 

som växte upp kring bruket fick namnet Åminne. De främsta fördelarna med flyttningen var 

att man kom närmare råvaran − sjömalmen i Vidöstern och att man kunde använda sig av den 

nyligen färdigbyggda järnvägen mellan Småland och Skåne. År 1907 brann gjuteriet på gamla 

Åminne och det flyttades därefter också till ”nya” Åminne. Företaget gjordes om till aktie-

bolag 1910 och familjen Lilliecreutz innehade aktiemajoritet. Dåliga konjunkturer och dåliga 

affärer medförde att bruket gick i konkurs 1921 för att året därpå övertas av Sydsvenska 

banken (Ericson 1982:7f). 

Målsättning och metod i fält 

Syftet med karteringen var framför allt att dokumentera idag befintliga konstruktioner och 

ruiner samt att dokumentera den omgivande terrängen. Dokumentationsmaterialet skulle 

därefter utgöra grunden för en tredimensionell modell av fornlämningsområdet. 

Innan dokumentationen påbörjades en genomgång av lämningarna inom fornlämningsområdet 

tillsammans med Magnus Lilliecreutz. Fornlämningsområdet och konstruktionerna foto-

graferades. Dokumentationen gjordes med en totalstation då konstruktionernas baslinje dvs 

lägsta nivå över havet liksom deras högsta nivå över havet mättes. På grund av svåra 

terrängförhållanden och rasrisk kunde inte samtliga murars toppmått mätas varför höjden även 

mättes manuellt. Kanalsystemet dokumenterades genom att topp- och bottenmått mättes. 

Vägar inom bruksområdet mättes i den mån tiden medgav detta. 

För att kunna upprätta en terrängmodell dokumenterades topografin inom fornlämnings-

området med totalstation. Totalt mättes 2505 terrängpunkter in, varav 447 punkter mättes in 

antingen som ett gitter (regelbundet mönster) eller diskreta punkter (fritt placerade punkter) 

vid topografiska förändringar. 1958 terrängpunkter mättes in i 157 brytlinjer (linjer som 

skapar skarpa kanter i terrängmodellen).  

Mätningar har bearbetats i det digitala dokumentationsystemet Intrasis (Intra-Site Information 

System). 
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Karteringen 

Karteringen omfattade större delen av Åminne bruks fornlämningsområde, RAÄ 119, en yta 

omfattande omkring 25 000 m
2
. Idag finns de ursprungliga byggnaderna huvudsakligen kvar i 

form av 0,6-3,5 m höga murrester samt ett till vissa delar igenväxt kanalsystem. Fram till 

1950-talet då man byggde om den intilliggande vägen till Kärda har fornlämningsområdet 

utsatts för flera tillbyggnader och vägbygget medförde att flera konstruktioner revs samt att 

byggmassor tippades in på området. 

Totalt karterades 15 husgrunder och tio konstruktioner i form av fundament, murar och 

ramper. Bruksdammen och kvarndammen mättes in liksom delar av kanalsystemet som 

uppgick till en längd på omkring 800 m (fig. 5).  

Numreringen av husgrunderna grundas på Brand-försäkringsverkets handlingar från år 1867 

och 1892 samt korrigeringar av Magnus Lilliecreutz. Det finns inga rester kvar av den forna 

masugnspipan eftersom den förmodligen revs och uppfördes på ”nya” Åminne. Andra 

konstruktioner som inte längre finns kvar är det lilla våghuset (12) på malmbacken, det så 

kallade hemlighuset (10), brukets dass samt laboratoriet (6). Dessa rekonstruerades med hjälp 

av Magnus Lilliecreutz. Övriga konstruktioner dokumenterades i befintligt skick. Intakta 

träbyggnader som används idag karterades inte. Anledningen var dels tidsbrist och dels att 

dessa byggnader inte ingår i fornlämningsområdet. 

Hus och husgrunder utmärkta på kartorna: 

1 Corps-de-Logi 

2 Knippsmedja 

3 Masugn 

4 Stamphus 

5 Stångjärnssmedja 

6 Laboratoriumhus 

7 Blåsmaskinhus 

8 Materialbod 

9 Mekanisk verkstad 

10 Hemlighus 

11 Kollada 

12 Våghus 

13 Inspektorsbostad 

24 Rundladugård 
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Figur 3. Totalstationen och fornlämningsområdet från norr. Foto Ulf Bodin. 

 

 

Figur 4. Ruiner och husgrunder. Från nedre höger hörn: masugn (3), stamphus (4), stångjärnssmedja (5). 

Materialbod (8)och mekanisk verkstad (9) skymtar mot vattnet till vänster. Foto Ulf Bodin. 
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Figur 5. Resultat från karteringen. Figuren visar karterade fornlämningar och kanalsystem. 
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Figur 6. Karterade fornlämningar och vatten inlagda i en reliefskuggad terrängmodell. 
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Figur 7. Höjdkurvor visande nivåskillnader inom fornlämningsområdet. Höjdkurvorna är med 0,5 

meters ekvidistans. 
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Den tredimensionella modellen av gamla Åminne bruk 

 

 

Figur 8. Rekonstruktionsskiss av bruket visad från sydöst. Tredimensionell modell. 

 

Ett av resultaten från karteringen är en tredimensionell modell av bruket (fig. 8). Modellen 

framställer en schematisk rekonstruktionsskiss av hur bruket kan ha sett ut i brukningsskedet. 

Utgångspunkt har varit karterade lämningar samt information från de fåtal fotografier som 

finns tillgängliga (ex Larsson et al 1987:178f). 

 

Terrängmodellen, dvs. den tredimensionella modellen över topografin, är uppbyggd från 

inmätta punkter och brytlinjer i form av en triangelmodell (TIN) i programvaran ESRI 

ArcView 3D Analyst. Terrängmodellen används även som bakgrundskarta i fig. 6 och ligger 

till grund för höjdkurvorna i fig. 7. Konstruktioner, hus etc. har byggts upp utifrån karterade 

ytor och linjer i samma programvara och lagrats som tredimensionella objekt. Höjder på hus 

och konstruktioner är uppskattade eller är rekonstruerade från väggrester. Enkla 

takkonstruktioner har skapats via programmering i ESRI Avenue.  

 

Figuren har kompletterats och slutbearbetats i Adobe Photoshop. 



 11 

 

Sammanfattning  

Under 4 dagar i april 2000 genomfördes en kartering av brukslämningarna på gamla Åminne 

bruk, RAÄ 119, av Ann-Sofie Wigg och Ulf Bodin. Karteringen gjordes på uppdrag och 

bekostnad av Magnus Lilliecreutz. Rapporten har utarbetats av Ann-Sofie Wigg Bodin och 

Ulf Bodin. 

Syftet med karteringen var dels att dokumentera idag befintliga konstruktioner samt den 

omgivande terrängen och dels att göra en tredimensionell modell av fornlämningsområdet. 

Sammanlagt karterades 15 husgrunder, tio konstruktioner i form av fundament, murar och 

ramper samt delar av kanalsystemet som uppgick till omkring 800 m.  
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Tekniska och administrativa uppgifter  

Datum för kartering:  2000-04-16 – 2000-04-19 

Tidsåtgång:    32 timmar 

Inmätningsmetod:  Totalstation, Robotic, Geodimeter 4000 

Karteringsyta:   50 000 m
2 

Mätningar: Sammanlagt 3635 punkter, varav: 

- 54 punktobjekt (Intrasis typ 1) 

- 447 terrängpunkter (typ 0 och 4) 

- 2058 punkter i linjer (typ 3, 5 och 7) 

- 1076 punkter i polygoner (typ 2 och 6) 

Personal:   Ann-Sofie Wigg Bodin och Ulf Bodin 

Ekonomiska kartan:   5D 7g 

Koordinater:   Rikets nät 2,5 gon V: 

X = 6335200 

Y = 2384500 

Koordinatsystem:  Lokalt 

Höjdsystem: Lokalt 
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Figurförteckning 

 

Figur 1. Översikt, Åminne markerat med en ring. Utdrag ur Lantmäteriverket GSD Röda 

kartan, 1998. 

 

Figur 2. Utdrag ur Generalstabens karta över Sverige. Blad 19, Ölmestad, 1871. 

 

Figur 3. Totalstationen och fornlämningsområdet från norr. Foto Ulf Bodin 

 

Figur 4. Ruiner och husgrunder. Från nedre höger hörn: masugn (3), stamphus (4), 

stångjärnssmedja (5). Materialbod (8)och mekanisk verkstad (9) skymtar mot vattnet till 

vänster. Foto Ulf Bodin 

 

Figur 5. Resultat från karteringen. Figuren visar karterade fornlämningar och kanalsystem. 

 

Figur 6. Karterade fornlämningar och vatten inlagda i en reliefskuggad terrängmodell. 

 

Figur 7. Höjdkurvor visande nivåskillnader inom fornlämningsområdet. Höjdkurvorna är med 

0,5 meters ekvidistans. 

 

Figur 8. Rekonstruktionsskiss av bruket visad från sydöst. Tredimensionell modell. 


