Welcome to this path that takes you to marvelous views over
Lake Vättern. Parts of the path are tough and to reach the peak
you have to climb some 100 meters of altitude. But you also
receive magnificent views beneath the mountain.
If you follow the yellow marks, about 3,8 km around, you will
pass several sights.
Brunstorpsberget, mountain, is one of the highest points along
Vättern. Alternative peaks are Grännaberget, Vista kulle and the
mountain with IKHP-stugan, cottage.
Brunstorps gård and Brunstorpsleden are parts of Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, the East Vättern Scarp Landscape Biosphere Reserve. A bicycle excursion trail Vätterbrantsleden takes you further into the Biosphere Reserve.

Nature reserve
Brunstorps gård and Brunstorpsleden are parts of the Nature
reserve Huskvarnabergen.
Nature reserves are the most common form of protected
natural areas in Sweden. Reserves can be created to conserve
biodiversity, for maintaining and preserving valuable natural
environments or to meet the need of areas for outdoor
recreation.

How to get here:

Sights along the path
1 Brunstorps gård, originally a farm, is optimal for cultivating. It has also been a strategic place at wartimes in the 1300s
and the 1500s when Sweden and Denmark were fighting to set
the border between the countries.
2 The herbs- and fruit garden. Today Brunstorp is a favorite
destination for gardeners. Brunstorp hosts old fruit species
from Småland and is part of the Swedish national program of
protection for genetic bank of cultivated diversity.

Brunstorpsleden
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Footpath
Length: 3,8 km

3 Varpa skans, forecastle, belonged to the castle Rumlaborg built in the 1360s at the place of Huskvarna. Varpa skans
was strategic as a narrow place at the main country road, also
called Eriksgatan.
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Brunstorpsleden,
the Brunstorp path

4 Rastplats, halting place. Surrounded by bushes of hazel
and under a broad leaf canopy you can enjoy a view of Lake
Vättern. Outdoor benches and a table are facilities.
5 Brunstorpsberget, the mountain of Brunstorp, has a
marvelous view over the landscape.
6 Talludden, the pine cape, also offers a great view. High
above and far from the motor highway E4.
7 Ulvadalen, the wolf valley. The tale or fear of wilderness
maybe has given the name. Today you can walk safely from wolf
and bear through this narrow valley.

The path begins and ends at Brunstorps gård.
By bicycle or walking: follow the cycle path between
Huskvarna and Kaxholmen and you arrive to Brunstorps gård.
By car: from E4 drive towards Kaxholmen, after 900 meter you
find Brunstorps gård at the right side.
By bus: bus number 101 and 121 to the stop Brunstorps gård.

Further information and destinations:

Tourist information and information on accommodation: www.jkpg.com
At the website www.jonkoping.se you find more information. There is a translation switch at the upper right
corner. Search word Brunstorpsleden.
There are more countryside destinations described in the book Pearls of Nature in the Municipality of
Jönköping, available from the Tourist Office and local
bookshops.

Vy från Talludden över Huskvarna. Naturreservaten Rosenlunds bankar och Taberg syns till höger i bild.
View from Talludden. You see Huskvarna city and at the right the Nature Reserve Rosenlunds bankar,
sand banks, and in the horizont the Nature Reserve Taberg, a mountain.

Naturreservatet Huskvarnabergen
Vandringsleden går inom ett naturreservat med skyddad natur.
Att göra naturreservat är ett sätt att bevara och återskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Man kan också bilda naturreservat
för att tillgodose behovet av mark för friluftsliv och rekreation.
Huskvarnabergen har många skyddsvärda arter och är
samtidigt ett viktigt friluftsområde. I naturreservatet gäller inte
allemansrätten fullt ut. Regler och föreskrifter för reservatet
hittar du på entréskyltarna, varav en finns vid Brunstorps gård,
samt på Länsstyrelsens webbplats.

Vättern

2

Fruktträdgård och örtagård med doftande kryddväxter
och lokala fruktsorter. Trädsamlingen ingår i Sveriges Program
för Odlad Mångfald, POM.
3 Varpa skans var en del av Rumlaborg, en försvarsanläggning från 1360-talet. Själva borgen låg vid ån där Eriksgatan
gick över ett kärr. Det är Rumlaborgs kvarn som gett namn åt
Huskvarna. Hus är ett medeltida ord för borg.
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Rastplats med vy över Vättern. En liten trappa leder till
cykelvägen och bilvägen mellan Huskvarna och Kaxholmen.
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5 Brunstorpsberget har en fantastisk vy över Vättern. Den
är en idealisk för skärmflygare och fungerar ofta som startplats.

Vassarp
Brunstorp

6 Talludden ger en fin vy över Brunstorps gård och trafiken
på E4:an kan skådas från ovan. Från denna höga höjd ser
fordonen ut lite som leksaksbilar.
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7 Ulvadalen är ett bergspass i den branta sluttningen.
Kanske har en sägen gett namn åt dalen.

:
I

A
I

Hitta hit
Leden börjar och slutar vid Brunstorps gård.
Cykla och vandra, följ cykelvägen mellan Huskvarna och
Kaxholmen och du kommer till Brunstorps gård.
Med bil, från E4 kör mot Kaxholmen, efter 900 meter finns
gården på höger sida. Man kan också parkera väster om E4 och
gå gångtunneln till Brunstorpsleden.
Med buss, 101 och 121 stannar vid hållplats Brunstorps gård.
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Turistinformation och information om boende:
www.jkpg.com
Busstrafiken kan du hitta i Jönköpings länstrafiks app jlt
Naturkartan. Ladda gärna ner friluftsappen Naturkartan
Jönköping
Fler besöksmål i naturen hittar du i boken ”Naturpärlor i
Jönköpings kommun”
Naturreservatet Huskvarnabergen,
www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, www.ostravatterbranterna.se, samt facebook ostravatterbranterna
Kommunens webbplats www.jonkoping.se, sökord
Brunstorpsleden.
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1 Brunstorps gård är en attraktiv plats och har även varit
krigsstrategiskt intressant. Gården ligger intill det som en gång
var kungens väg, Eriksgatan. Ungefär där E4 går idag.
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Välkommen till en vandringsled med en bitvis tuff terräng där
höjdskillnaden är på 100 meter. Väl uppe på Brunstorpsberget
får du lön för mödan med fina vyer över Vättern.
Brunstorps gård är en plats där folk har levat och bott i mer
än 700 år. Idag är gården ett uppskattat besöksmål, fram för allt
för trädgårdsintresserade. Gården har ett levande arkiv av äldre
fruktsorter från Småland och Västergötland.
Brunstorpsberget hör till de höga och branta bergen nära
Vättern. Andra toppar med liknande utsiktsvyer är Grännaberget, Vista kulle och berget med IKHP-stugan. Alla väl värda ett
besök.
Vandringsleden är 3,8 km lång. Både leden och Brunstorps
gård ligger inom ett naturreservat. De är en del av Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. En cykelutflyktsled, Vätterbrantsleden, tar dig vidare in i Biosfärområdet.

Mot Kaxholmen
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Välkommen till Brunstorpsleden

