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SMALANDS 

~ Vetlanda 
LEDEN 

LEDBESKRIVNING (30-40) 

Höglandsleden kommer från Eksjö kommun delsträcka 
nummer 6. För vidare information eksjo.se 

30. Hålebäcken. Här fnns resterna kvar av dammfästet till en 
vattensåg, en så kallad ”nikesåg” som är en sågklinga i träram. 
Den var i drift fram till 1840-talet. Rastplats med skärmskydd. 

31. Jättabacken avslutar en hög ås på en höjd av 291 m över 
havet. Härifrån har man en hänförande utsikt över sjön Värnen. 
Rastplats. 

32. Lemnhult. År 1856 brann Lemnhults kyrka. Murarna 
restaurerades 1936 och dessa ligger strax intill utfarten mot 
Åseda. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1902. 

33. Avstickare: Trollebo portar med Helvetets håla 
Naturreservat sedan 1967. Helvetets håla är en upp till 35 m 
djup förkastningsspricka. Längst ner rinner Flisebäcken. Här 
växer resliga granar blandat med lövträd av olika slag. Den 
kraftigt varierande fuktigheten gör fältskiktet omväxlande. 
Öster om skuran fnns ett urskogsområde som utgörs dels av 
tallskog och delvis extrem hällmarkstyp med ljung samt olika 
renlavar och tallar upp emot 300 år gamla, dels av blåbärsskog 
med fältskikt av blåbär och lingon. Här fnns strövstigar. 

34. Stora Fly och Lilla Fly naturreservat bildades 1966. 
Stora Fly och Lilla Fly ligger på vattendelaren mellan Emån och 
Mörrumsån. Det är två skvattramtallmossar av östsvensk typ. 
Skvattram är en liten buske som luktar friskt. Den kan också 
användas vid framställning av öl och sprit. Ute på mossarna 
sticker stammar och rötter upp som delar av de skogar från 
varmare perioder som nu är begravda i mossen. Stora Fly (300 
m över havet) ligger cirka 10 m högre än Lilla Fly och skiljs från 
denna med en markant, tallbevuxen myrmarkssluttning. Stora 
Fly har ett stort och öppet mosseplan med enstaka martallar 

där tuvsäv dominerar i fältskiktet, men här fnns även rosling, 
tuvull och vitag. Lilla Fly är en torrare mosse, tätt bevuxen med 
tall. Båda mossarna omges av välutvecklade laggar. 

I området fnns många viltstigar som tyder på att här fnns 
gott om älg och rådjur. Både orre och tjäder har spelplatser här. 
Området är lätt att besöka genom en spångad vandringsled. 
Rastplats med skärmskydd, TC och sopställ. 

35. Torpet Sjölund. Gammalt dagsverkstorp under Vrånghult. 
Från Lindshammar till Sjölund följer leden i huvudsak den gamla 
glasbruksstigen. 

36. Lindshammar 

37. Boskvarnasjön. Badplats i Boskvarnasjön 

38. Torpet Gisslamåla. Bostadshuset är ursprungligen en 
ryggåsstuga från 1700-talet. Smedjan är uppbyggd på den 
gamla smedjegrunden. 

39. Rastplats cirka 1 km efter Gisslamåla. Skärmskydd, TC och 
sopställ. 

40. Lökarydssjön omges av ett stort myrkomplex som 
innehåller olika våtmarkstyper. 

Höglandsleden - en del av 
Smålandsleden. Etapp 4:5 

cirka 21,7 km 

ALLEMANSRÄTTEN 

Inte störa - inte förstöra det är huvudregeln i 
allemansrätten 

Ta med skräpet 
All nedskräpning utomhus är förbjuden. En fmp i en sommartorr 
skog kan ödelägga värden för miljoner. Glas, burkar och kapsyler 
kan skada både människor 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 fnns minsta fara för brand. Vid torrt väder rå-
der ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst 
(brandförsvar) eller turistbyrå 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 

Vetlanda vårdcentral Tel: 0046-(0)10-243 20 10 

Vetlanda kommun Tel: 0046-(0)383-971 00 

HÖGLANDSLEDEN (440 km) LEMNHULTS KYRKORUIN JÄTTABACKEN 

Lemnhults Gamla kyrka uppfördes på 1300-talet i kallmurad 
sten med rakslutet kor och vapenhus i trä. En kall vinterdag den 
2 mars 1856 hade kyrkobesökarna sökt sig till den i norr be-
lägna sockenstugan för att värma sig. På platsen utanför hade 
man gjort upp brasor och gnistor spred sig till kyrkans spåntak 
som antändes. Trots att man försökte släcka elden gick kyrkan 
inte att rädda. Elden spred sig också till det Falkenbergska grav-
koret som brann upp och till klockstapeln. Murarna från kyrka 
står idag som en vacker ruin. 

INFORMATION 

Vi har Smålands bästa utbud av landsbygdsupplevelser! 

I Vetlanda kommun fnns ett rikt utbud av cykelrundor, 
fskemöjligheter och olika naturupplevelser. 

Information om boende, restauranger, lunchställen, aktiviteter, 
sevärdheter och evenemang i Vetlanda kommun fnns på 
vetlanda.se och i turistguiden, vilken fnns att få på Vetlanda 
kontaktcenter. 

Samhällsinformation hittar du på kommun.vetlanda.se 

Vetlanda kontaktcenter, Storgatan 5 B. 

Tel: 0046-(0)383-971 00. 

kommun@vetlanda.se 

Jättabacken är en utsiktsplats vackert belägen utefter 
Höglandsleden vid Gerekulla gård och toppen är cirka 290 m 
över havet. 

BOSKVARNASJÖN 

Boskvarnasjön ingår i Mörrumsåns vattensystem och är belä-
gen strax norr om Lindshammars samhälle, 
på gränsen till Kronobergs län. Sjön ligger cirka 250 m över 
havet. Boskvarnasjön har en areal på 1,15 kvadrat km och ett 
största djup på 25,6 m. Vandringshinder i form av dämme före-
kommer 1 km nedströms sjön. 

mailto:kommun@vetlanda.se
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