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LEDBESKRIVNING (1-9) HALLSNÄS GÅRD LEDBESKRIVNING (10-12) 

Vi startar vid Äventyrsbyn (1) (190 möh) (se foto* nedan) och 
färdas västerut, där vi efter 720 m svänger vänster vid vägdelningen. 
Därefter fortsätter vi söderut med Klockesjön på vänster sida. När vi 
cyklat 1350 m passeras en bäck där det förr i tiden fanns en såg och 
en kvarn på höger sida (2). 

Färden går vidare 550 m till torpet Myskedal (3) och även här fanns 
tidigare en såg. Härifrån går färden vidare utmed sjön ytterligare 
2840 m fram till en mindre avtagsväg på höger sida (190 möh), där vi 
svänger in upp mot höjderna (eller mot Hallsnäs (8)). Efter en rejäl 
stigning är vi efter 2470 m uppe vid byn Barkaryd, där vi svänger 
åt vänster och efter ytterligare 200 m når sträckans högsta punkt (4) 
(320 möh). Nu blir det en rejäl resa nedåt och efter 1500 m passerar 
vi Svarthult (5) (260 möh) med betade lövhagar, och vackra vyer 
ned mot Lillsjön. Endast 450 m längre fram ligger Staro Stuteri som 
funnits sedan 1986 på Svarthults gård. Vi fortsätter nedåt i sydostlig 
rikting och når efter 450 m och 850 m stigar på höger sida. Här kan 
man ta en paus och bese Skärbäcks kanal (6) som handgrävdes 
mellan åren 1915 och 1920 (se infotavla och bild nedan). Här fanns 
även en kvarn och ett sågverk. 

Från rastplatsen fortsätter vi i samma rikting 1380 m ner till en 
korsande väg i Skärbäck (200 möh), och här svänger vi åt höger, ut 
på en större väg för att redan efter 50 m svänga vänster och färdas
med sjön Örken på höger sida. 

Från Skärbäck fortsätter vi 1220 m då vi passerar byn Perstorp, och 
efter ytterligare 850 m svänger vi vänster upp mot Marbäckshults 
högsta punkt (230 möh), och vidare ner till Dragsnäs (195 möh) 
vid strandkanten efter 2500 m. Härifrån följer vi vattnet utefter
Örken 2860 m till vägkorsningen vid Hallsnäs med en gammal 
kvarnbyggnad (7) på vänster sida. Nu cyklar vi åt höger där vi redan 
efter 350 m når Hallsnäs gårds (8) mangårdsbyggnad från 1767 på 
vänster sida (se fördjupad information och infoskylt). Strax efter på 
samma sida finns den lilla ön Sundkullen där det finns lämningar 
efter någon form av borgruin. Vi fortsätter mot Ramkvilla där det 
efter 880 m ligger ett gammalt sockenmagasin (9) från 1846 på 
vänster sida. 

CYKELLED 28 km 

RAMKVILLARUNDAN 

Cykelrundan går i en varierad terräng med
odlingslandskap och skogar tätt inpå sjöarna Örken
och Klockesjön vilka ligger ca 190 meter över havet
och upp på höjderna vid Barkaryd och Lövås runt
300 meter över havet, med den idylliska Ramkvilla
kyrkby som en pärla där sjöarna möts. 

ALLEMANSRÄTTEN 

Ramkvilla 

Inte störa - inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten 

Ta med skräpet 

All nedskräpning utomhus är förbjuden. En fimp i en 
sommartorr skog kan ödelägga värden för miljoner. Glas, 
burkar och kapsyler kan skada både männinskor och djur, och 
plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. 
Ställ därför aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. 

Eldning 

Elda aldrig om det finns minsta fara för brand. Vid torrt 
väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens 
räddningstjänst (brandförsvar) eller InfoCenter om du är 
osäker på vad som gäller. Om du har eldat - släck ordentligt 
med vatten. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om 
elden sprider sig. Elda aldrig direkt på berget. Det spricker 
sönder och får fula sår som aldrig läks. 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 

Nödsituation Tel: 112 

Nummerupplysningen Tel: 118 118 

Vårdcentral Tel: 010-243 20 10 

Vetlanda kommun Tel: 0383-971 00 

Hallsnäs gårds (A) Den tidigast kända ägaren till Hallsnäs är Per
Åkesson till Villköl som hade sin sätesgård här 1549-1571 enligt 
jordeboken. År 1579 bebos Hallsnäs av Måns Stocke vars ättlingar 
brukade gården ända till fram mitten på 1700-talet då den inköptes 
av kaptenen vid artilleriet, sedermera översten Hans Nerman 
Ehernstråhle (1727-1790) och Maria Elisabet Uggla (1730-1805). 
Deras dotter Helena Maria gifte sig den 7 juli 1791 på Hallsnäs med 
sin fars kusin protokollsekreteraren Jonas Carl Linnerhielm (1758-
1829). Jonas blev 1800 ledamot av konstakademien och är bland 
annat känd för sina illustrerade reseskildringar i tre volymer (1797, 
1806 och 1816) ”Bref under resor i Sverige”. Släkten Ehrenstråhles 
gravkor finns på Bäckaby gamla kyrkogård. Mangårdsbyggnaden 
som uppfördes 1767 av Hans Ehrenstråhle är knuttimrad i två 
våningar och klädd med grågrön locklistpanel med gråa omfattningar 
där knutarna är utformade som postament. Taket är brutet och täckt 
med rött enkupigt tegel. Interiörer med gyllenläderstapeter från 1700-
talet finns bevarade. 

Hallsnäs herrgård ägs idag av familjen Wiktorin som bedriver 
skogsbruk på gården. 

RAMKVILLA KYRKA 

Ramkvilla kyrkas (C) äldsta delar är från medeltiden. Kyrkan 
byggdes till med ett kor 1707-1708 då långhuset som är en enskeppig 
salskyrka samtidigt förlängdes åt öster. Två år senare byggdes en 
sakristia, och det lanterninförsedda tornet i sten uppfördes 1834, då 
det ersatte en tidigare fristående klockstapel i trä. I kyrkans södra 
vägg finns fragment av en runsten inmurad. 

Bland de äldsta inventarierna finns en i granit huggen dopfunt 
från 1200-talet i romansk stil. På södra långväggen hänger en S:t 
Olofsbild från 1200-talets mitt med helgonet sittande på en tron. Ett 
stort triumfkrucifix från 1400-talet hänger över altaret. 

På norra väggen hänger ett begravningsepitafium över 
hovrättskommisarien Daniel Stocke (1680-1738) på Hallsnäs 
och hans hustru Ingjerd Christina Corvin med barn, vilka fick sin 
gravplats inne i kyrkan. 

Vi cyklar sedan vidare 170 m till vägkorsningen mitt inne i byn, 
här svänger vi vänster och kör över bron, där Ramkvilla kyrka 
(10) ligger efter 130 m på vänster sida (se fördjupad information 
och infotavla). Färden går vidare 330 m där vi kan välja att svänga 
vänster och återvända till Äventyrsbyn (1) 2170 m via Ramkvilla 
Golfklubbs bana och Torp med byggnader från 1800-talets mitt, eller 
så fortsätter vi 530 m och svänger vänster in på grusvägen. 

Här passerar vi Ramkvilla hembygdsgård (11) efter 700 m och 
fortsätter sedan 2370 m i ett omväxlade och kuperat landskap med 
skogar och hävdade ängs- och hagmarker upp till Lövås (12) (280 
möh). Här svänger vi vänster och fortsätter 2370 m i det vackra 
landskapet förbi Urås (se bild ovan) ner till Torp Storagård vid 
Klockesjön, där vi svänger höger och är tillbaka i Äventyrsbyn (1) 
efter ytterligare 350 m. 

SERVICE (A-B) 

A. ICA Nära-Puttes Lanthandel, Hallsnäsvägen 2, 574 74
Ramkvilla, Tel: 0474-600 07. Livsmedelsaffär. 

B. Ramoa - Äventyrsbyn, Ramkvilla-Torp 16, 574 74 
Ramkvilla,Tel: 070-57 58 220. Stugor, Café Mangelboden, 
vildmarksspa, fotbollsgolf m.m. 

Vetlanda kontaktcenter, Storgatan 5B, Vetlanda, Tel: 0383-971 00, 
kommun@vetlanda.se 

Dessutom finns hotell, vandrarhem, restauranger och lunchställen.
För mer information se även www.vetlanda.se 

ÖVRIGT (C) 

C. Ramkvilla Golfklubb, Torpvägen 3, 574 74 Ramkvilla, Tel: 
0474-44 05 00. 9-håls golfbana, camping och café. 

www.vetlanda.se
mailto:kommun@vetlanda.se
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gasjö 

Vetlanda kommun Stora Harsjön 

Herrelida 
Höreda 

Vetlanda 
Enebäc 

Höredasjön 

Lövås12 Tåssegärde 
Skärbäcks kanal Lövåsasjön 

25 km 

Urås Ramsjön Nygård Mosjön Tröskillatorp 
Vetlanda kommun med sina ca 26 000 invånare lig-
ger inbäddat i grönska utmed Emåns dalgång på det 11 
småländska höglandet, med höjdskillnader mellan 

C110 m och 300 m över havet. Landskapet är kuperat Torp 
med djupa skogar, goda odlingsmarker, böljande B 1sjöar och porlande vattendrag. Ramkvilla 
Landsbygden genomkorsas av ett stort antal vindlan-
de småvägar och stigar som bjuder på många upple- Klockesjön
velser för vandraren eller cyklisten. Här finns riktiga Hallsnäs kvarn 8vildmarker med höga naturvärden och hänsynskrä-
vande arter som i Illhargens naturreservat med bland 2 3 Hallsnäs 
annat utter, kungsfiskare, öring och flodpärlmussla. 

Örken 

Här finns rika forn- och kulturlämningar i form av 7 
runstenar och gravrösen eller platser som den myt- Nyanäs omspunna Hultaby slottsruin. Här finns fiskrika sjöar
som Nömmen och Solgen. Inte minst finns här en
levande landsbygd med vackra herrgårdar och röda 
torpstugor. En rik bygd med rika upplevelser. Humletorp 

Ha en trevlig utflykt! 
1 5 6 8 10 12 1 

Dragsnäs 300 m 
sjön

Lövås by Barkaryd 
250 m 

200 m 4 
0 km 10 20 28 

FÖRKLARING 
Badplats Logi C Kyrkotorp 
Café Matservering 

10 ACamping Rastplats 
Medeltorp 5Driksvatten Kanotuthyrning Skärlen Svarthult Marbäckshult 

Hulu Golfbana Vägbom 
Perstorp Ramkvilla9 

Livsmedel Ängs- & hagmark 
Cykelled
Alternativ cykelled 

Trycksak producerad av Vetlanda kommun 
6Foton: Göran Sollin and Allan Werker* Lillesjön 
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