Vandringsled Huskvarna – Bunn – Gränna

57,7 KM

John Bauerleden

Välkommen till John Bauerleden!
Vandringsleden har fått sitt namn efter konstnären John Bauer. Främst känd för sina målningar föreställande
tomtar och troll. John Bauer hämtade mycket av sin inspiration i skogarna kring Ören och Bunn. Leden går
genom ett typiskt småländskt och småbrutet landskap. Skogar, tegar, sjöar och vidunderlig utsikt. Utmed leden
finns det rastplatser, vindskydd och tillgång till vatten. John Bauerleden sträcker sig genom marker som är
natur- och kulturhistoriskt intressanta. Här ges en kortfattad information kopplad till numreringarna på kartan.
Informationen är hämtad från hembygdsböcker utgivna av hembygdsföreningarna i Hakarp, Skärstad, Ölmstad
och Gränna.

Sevärt utmed leden
1

Ulvadalen, en intressant och säregen sänka
300 meter över havet, 1100 meter lång som
slutar med ett fall på cirka 200 meter i Vättern.
Ulvadalen har en artrik flora av örter, träd,
buskar, ormbunkar m.m.

2

Vassarp omtalas 1458 i Jönköpings stads
tänkebok, då en ”Per i Hwassatorp’” uppträder
som vittne på rådstuvan (rådstugan).

3

Solgläntan, rastplats.

4

Lunnatorpet, torpruin.

5

Pukasjön, norra delen. Här upphör tillfälligt
markeringen, men du hittar den igen om du
följer stranden mot öster cirka 300 meter.

6

Murhemmet, torpruin.

7

Nöjdatorpet. Ett av många soldattorp i trakten.
Här bodde Frans Nöjd, som var i tjänst fram
till 1885. Soldattorpens storlek reglerades i ett
kungligt brev 1837. Boningshuset skulle vara
7,1 x 5,3 meter och höjden 3,3. Övervåningen
kunde ha ett förrådsutrymme för säd och andra
livsmedel.
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8

Hulsingstorp. En av rotens soldater, Daniel
Högberg, var med i kriget mot Ryssland 17881790 och fick silvermedalj för tapperhet i fält.
1815 utnämndes Högberg till ”profoss”. Ur
soldatinstruktion 1769 framgår bland annat att
”Profossen bör vara handfast och se hiskelig
ut; han bör hålla rent i Corps de Garde och
läger; ordning hos Arrestanter, vara Fiscal för
Marquetentare och Månglerskor och gå Wäbeln
tillhanda”. Efter 45 tjänsteår slutade han vid 72
års ålder.

9

Tirån, torp.

10

Hulan, beteshage som i norr övergår i lövskog
som vårdas kontinuerligt genom gallring.

11

Klostret är ett gammalt torpställe där bara
husgrund och rester av bosättningen återstår.
Vårdträd och syrenbuskage visar var torpet låg.

12

Den gamla körvägen från Björstorp till Mokärret
passerar här en vattenkälla som är renoverad
och stensatt.

13

Muggebo är en av flera byar/gårdar vars namn
slutar på -bo. Muggebo antyder att det fanns
gott om myggor.
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14

Skogsdal, torp.

15

Perstorps by.

16

Båget. Röttleån tar sin start i sjön Bunn och går
genom Kvarnsjöarna och vidare väster ut. Ån
bildade många vattenfall och gav kraft till små
kvarnar och sågverk. Totalt lär det utmed ån ha
funnits 38 kvarnar, skvaltkvarnar och tullkvarnar.

17

18

19

Reaby var under medeltiden socknens
tingsplats, och benämns 1344 Rydaby, det vill
säga den röjda byn. 1411 nämns Reaby som
”Ridhibo ting”.
Skinnarp har gamla anor. Här låg en kvarn
och en såg, rester finns kvar efter husgrunder
och dammar. Här finns också gravar från äldre
järnåldern i form av 25 runda och kvadratiska
stensättningar (som är väldigt svåra att se).
Röttle by har anor från tidig medeltid. 1279
tillhörde malningsrätten i kvarnen Nydala
kloster. Den mest intressanta perioden i Röttles
historia börjar 1641 då Per Brahe d.y. bland
annat köpte rätten till Röttle ström. Han anlade
Smålands första pappersbruk, vapensmedja,
vantmakeri, mjölkvarnar m.m.
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20

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

21

Grännaberget är ett stort friluftsområde
med utsikt över Vättern och Visingsö. Många
promenadslingor, utegym, MTB-spår, Kaffestuga
mm. Friluftsmuseet har en samling av byggnader
från 1600-talet.

22 Hällkista, en av de få välbevarade i
Grännatrakten.

23 Tegnértornet har en höjd av 27 meter och

är beläget 350 meter över havet. Härifrån har
man utsikt över Småland, Östergötland, Närke
och Västergötland. Fyra landskap som omger
Sveriges till storleken andra sjö, Vättern. Vid
Tegnértornet fortsätter leden mot Tranås som
Holavedsleden.

