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Mitt i våren när naturen vaknar blommar 
backsippan. Den står i kanten av grusvägen 
och visar sina blåvioletta eleganta blommor i 
tydlig kontrast mot fjolårsgräs och vissna löv. 
Du har chans att hitta den i Ödestugu under 
april-maj.

På en liten höjdrygg utmed vägen 
norr om Ödestugu kyrkby sträcker 
sig vackra betesmarker. Ljusa hagmar-
ker med björk och enbackar omväx-
lar med mer trädbevuxna marker där 
även gran och tall vandrat in.
 På Laggarebackarna, den markera-
de höjden närmast kyrkbyn, går berget 
i dagen med stenblock av den basiska 
bergarten diabas. Floran är rik med 

många växter som gynnas av ljus och 
bete. Backsippa, brudbröd, gullviva, 
slåttergubbe, kattfot och ängsvädd är 
några av alla dem man kan träffa på i 
hagen. 
 En i våra trakter mycket sällsynt 
art, trollsmultron, hittar man i slutt-
ningen ner mot vägen. Några exem-
plar finns också i en del av branten 
som inte längre betas närmare kyrkan. 

Trollsmultron är en flerårig ört som 
kan bli upp till halvmetern hög. Den 
blommar i juni-juli med stora vita 
blommor som liknar smultronens, 
men när bären mognar är de oätliga, 
därav namnet. Trollsmultron trivs bäst 
med måttligt bete och växer gärna på 
solvarma klipphyllor och torrbackar 
samt i kanten av busksnår. 

67. Ödestugu
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VÄRT ATT VETA

I hagmarkerna finns stenrösen från brons- och järnålder. Till den medeltida stenkyrkan hör 

en fristående rödmålad klockstapel. 

VÄGBESKRIVNING: Kör E4 söderut och tag av mot Växjö/Vrigstad. Sväng vänster mot 

Ödestugu.

PARKERING: P-platser i Ödestugu by, kort promenad norrut. 

BuSS: Buss från Jönköping till Ödestugu.

Längre norrut finns en öppnare betes-
mark. Även här växer ängsblommor 
som gökärt, liten blåklocka, präst-
krage och smörboll. Passa på och njut 
av blomsterprakten en stilla försom-
markväll eller varför inte ta en härlig 
höstpromenad på småvägar och stigar 
genom den anrika bygden. 

Backsippa Gökärtens baljor

Käringtand

Trollsmultron


