Vandringsled

59 KM

Holavedsleden

Välkommen till Holavedsleden!
Holavedsleden är 59 kilometer lång och börjar vid Hättebadens camping i Tranås och slutar i Gränna, eller
tvärtom. Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap med insprängda tegar, sjöar och med
vidunderlig utsikt. I närheten av Tranås går leden på mindre skogsvägar, närmare Gränna vandrar man på
små stigar i mer kuperad terräng. Längs vägen finns tre fasta lägerplatser med vindskydd, toaletter och
eldstäder. Var observant i älgjaktstider. Besök gärna Tegnértornet (Skogstornet) som ligger 300 meter över
havet och är 27 meter högt. Holavedsleden är en av de tre Smålandsleder som går genom Jönköpings
kommun. Övriga är John Bauerleden och Södra Vätterleden. Gemensamt för lederna är att de är markerade
med orange i naturen och har rastplatser med vindskydd.

Sevärt utmed leden
1

TAIF-torpet. Välbevarad torpstuga och
friluftsgård

2

Bredstorpsberget. Utsikt över sjön Sommen,
den sägenomspunna insjön med många vikar
och öar.

3

Junkaremålshöjden. Utsikt över centrala
Tranås.

4

Örsbäcken. SOL, skid- och orienteringsklubb,
Tranås friluftsgård.

5

Moseberg. Vårdkasberg med milsvid utsikt över
Holavedsskogarna.

6

Klosterås. Gård med väl bevarad äldre
bebyggelse.

7

8

Åbonäs. Restaurerad sjöäng med gamla ekar
och blomsterprakt. Fornlämningar, hällkista,
domarringar och utsiktsberg.
Svartån. Ett av Sveriges få vattendrag som
rinner norrut. Från källflöden norr om Eksjö till
Roxen vid Linköping. Här passerar även
järnvägen Södra stambanan.
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9

Säthalla. Gammal gästgivaregård med väl
bevarad byggnad från början av 1700-talet, där
även tingssal finns inrymd. 1 kilometer till Säby
vackra medeltidskyrka. Vidsträckt utsikt över
Säby omgivningar.

10

Lejonhuvudeken. Namn på vackert belägen
rastplats efter gentlemannen Lejonhuvud.

11

Lyckeberg. Utsikt över Gripenbergs slott.
Träslottet byggdes under trettioåriga kriget av
fältmarskalken Carl Gustav Wrangel och blev
färdigt 1666. Själv bebodde Wrangel i slottet
endast en månad. Fornminnesområde med
gravar från järnåldern.

12

Område med flera registrerade fornminnen.

13

Restad gård. Rastplats A vid Avlången
35 kilometer till Gränna. 24 kilometer till
Tranås. Möjlighet till bad. Sopkärl.

14

Torpbebyggelse från 1700-talet.

15

Djurafall. Gammal by som omnämns redan på
1400-talet.

Sevärt utmed leden
16

Sjön Vänstern ”Den väna sjön”.
Rastplats B Botilstorp 19 kilometer till Gränna.
40 kilometer till Tranås. Botilstorps äng är av
riksintresse för artrik örtflora, typisk nordsmåländsk karaktär. Här växer cirka 210 olika
arter, bland annat nattviol, flenört, tvåblad och
storrams. Höga askar och ekar samt täta
hasselsnår. Rikt fågelliv med lövsångare,
trädgårdssångare och svarthätta, även
gulsångare hörs i området.

17

Oxhagsberget. Utsikt över sjön Vänstern.

18

Äpplehult. Äpplehults gård har anor från
1300-talet med ett gåvobrev bevarat: ”Jag,
syster Christna Jenissadotter skänker till
systraklostret i Skänninge mitt eget fäderna
Aeplahult med fyra laddor, som hör till gården
och ligger i Adlefwis sokn.”

19

Majstinastugan. Här låg en gammal
ryggåsstuga som flyttades till Linderöds
hembygdsgård.

20

Källebäcks- och Botilstorpsgölarna ingår i en
rad sjöar som sträcker sig från länsgränsen ned
mot Noen och hör till Svartåns västligaste
källflöde.

21

Utsikt över Adelövsbygden med Adelövs kyrka
byggd 1834. En av få landsortskyrkor som har
tornet i öster.

22

Gräns mellan Tranås och Jönköpings
kommuner.

23

Tallen, ett gammalt torpställe varifrån en
redskapsbod flyttats till friluftsmuseet på
Grännaberget. Rastplats C Grälebo 12
kilometer till Gränna. 47 kilometer till Tranås.
Här finns även möjlighet till övernattning i
vindskydd.

24

Härifrån kan man göra en avstickare till
Örserum, där det finns affär, grillplats, badplats,
utegym med mera.
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping
tfn 036-10 50 00
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25

Vässingarp fick på 1600-talet leverera foder till
greve Per Brahes hjortbestånd på Visingsö.
Slåtteräng med rik flora, fågelsjö med förekomst
av bland annat häger.

26

Kyrkstigen. Förr gick Örserums befolkning här
då de skulle ta sig till Gränna kyrka.

27

Iglasjön. John Bauer hämtade inspiration till en
del av sina konstverk här.

28

Kramboberget. Utsikt över sjöarna Bunn och
Ören.

29

Tegnértornet (Skogstornet). Tornet ligger 350
meter över havet, är 27 meter högt. Det
uppfördes 1973 på initiativ av den kände
idrottsentusiasten Torsten Tegnér. Utsikt över
de fyra landskap som omger Vättern.

30

En av de få bevarade hällskistorna i trakten av
Gränna.

31

Bergsdammen och Söderbydammen är två
gamla branddammar som anlagts för att trygga
vattentillgången vid eventuella bränder i
Gränna.

32

Grännaberget. Utsikt, kulturaktiviteter,
sommarcafé, friluftsmuseum med byggnader
från 1600-talet, grillplatser, utegym, MTB-bana,
BMX-bana och många stigar och spår.

33

Grenna museum och Polarcenter. Här visas i
en permanent utställning av lämningarna från
ingenjör Andrées nordpolsexpedition, bland
annat ett helt unikt fotomaterial och
expeditionens dagböcker.

