Häryd - Industrimuseum

Sida 1 av 1

Start | Besök oss | Äta och trivas | Länkar | Kontakt | Webbinfo | Auf Deutsch | In English

2007-11-27

Häryds bruk
◾ Besöksadress. Häryd, ca 5 km söder om Gnosjö tätort invid

vägen mot Anderstorp.
◾ Häryds masugnsruin och andra byggnader vid Häryds bruk är

industrihistoriska lämningar som kan beses utvändigt av
allmänheten. Informationstavla finns på platsen.
◾ Tänk på att respektera villkoren för allemansrätten!
Häryds bruk var en gång ett av tre järnbruk inom dagens Gnosjö
kommuns gränser. Nissafors bruk vid ån Nissan i kommunens
nordvästliga del bildades 1725. Marieholms bruk i den nordöstra
delen bildades 1836. I Häryd nära sockengränsen mellan Gnosjö
och Anderstorp fanns en masugn från 1780. Denna löd under
Gyllenfors bruk (i dagens Gislaveds tätort, tidigare Andertorps
socken). Här smältes sjömalm från den intilliggande sjön Hären
intill dess att masugnen förstördes i en brand 1819. På 1860-talet
skapades en egen bruksrörelse i Häryd och en ny masugn byggdes.
Verksamheten utökades också med järngjuteri och tråddrageri.
Häryds bruk, masugnsruinen från gjuteriet,
foto: Magnus Gustavsson.

Masugnen blåstes för sista gången 1902, men tråddrageri- och
gjuteriverksamheten fortsatte långt in på 1900-talet. Idag kan vi
fortfarande se resterna efter masugnen och andra byggnader i
Häryd. Vid en jämförelse med exempelvis de Norduppländska
bruken står bruksmiljön i Häryd långt efter i storlek och skönhet,
men bruket har tveklöst haft en stor betydelse i Gnosjöbygdens
industrialisering.
Masugnsruinen och resterna efter andra byggnader i Häryds bruk är
skyddade fornminnen.
Stiftelsen J.E. Hylténs Metallvarufabrik
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Handikappinformation. Häryds bruk är
en fornlämning. Tyvärr saknas
specialanpassade gångvägar för
rörelsehindrade i fornlämningsområdet.
Däremot skär en bilväg genom området,
vilket ger förhållandevis goda
möjligheter att bese det gamla
bruksområdet även för den som har
svårt att gå.
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