
Vandringsled Bottnaryd

Sjöboleden6,7 KM

Välkommen till Sjöboleden!
Sjöboleden, strax norr om Bottnaryd är en kultur- och naturstig, med informationsskyltar om sevärdheter 
och traktens kulturhistoria. Leden är indelad i två rundslingor som lätt går att kombinera. Södra slingan 2,6 
kilometer, blå markering och norra slingan 3,5 kilometer, röd markering. Lägger man samman slingorna blir 
det en vandring på 6,7 kilometer. Norra delen vid Karlsberg och Hökaberg är i mer kuperad terräng.

Naturen längs leden är omväxlande. Fiskesjöar, skogsstigar i gammelskog, grusåsar och någon bit på 
grusväg. Det finns gamla torpgrunder, hävdade ängs- och hagmarker, äldre fossila åkrar och vårens 
blåsippor vid Blåsippeberget.

Det är Bottnaryds hembygdsförening som har utformat leden med information och tillgängliggörande av 
bygdens kulturarv i samarbete med Jönköpings läns museum, Jönköpings kommun och markägarna. Vid 
Sjöbo har hembygdsföreningen anordnat ett hembygdsmuseum med bidrag från Leader.

Sevärt utmed leden

1 Gravar från järnåldern. Två stensättningar,  
en gravtyp som var vanlig under järnåldern.

2 Fossil åker. Gamla övergivna åkrar med 
terrasseringar och röjningsrösen.

3 Gammelskog. Skogsvägen går på Mörtsjöåsen 
med gamla tallar och granar, blå gölar och 
myrmark.

4 Blåsippeberget. Rikt med blåsippor på våren.

5 Tjärdal. På marken syns spår av en 30 meter 
lång tjärränna som använts för tillverkning av 
tjära.

6 Gravröse från bronsåldern. En forntida 
gravform som benämns röse. Denna är  
12 meter i diameter och drygt 1 meter hög.

7 Stenbrott. Ett mindre stenbrott för husbehov 
där granitblock kluvits ur berget.

8 Dalstorp. Torpruin under Nåthult i Kåkulla rote.  
Bebott 1848–1924.

9 Karlsberg. Ruin efter Backstuga under Kohult i 
Kåkulla rote. Ladan finns kvar. Bebott 1835–
1940.

10 Hökaberget. Ruin efter Ryttartorp nr 123 vid 
Jönköpings kompani. Bebott 1692–1900.

11 Klintaberget. Torpruin under Kohult i Kåkulla 
rote. Bebott 1793–1910.

12 Berget. Ruin efter soldattorp nummer 7 vid 
Jönköpings regemente. Låg tidigare närmare 
Flatgärde, flyttades hit på 1880-talet. Bebott till 
1914 av familjen Palm.

13 Vattenförsörjning. 1934 anlades 
vattenmagasinet och ledning grävdes från 
Klinten till Bottnaryds samhälle.

14 Klinten. Torpruin under Bottnaryds Prästgård i 
Bottnaryds rote. Bebott från 1717 eller tidigare 
–1831. Nuvarande Klinten är ett fritidshus.

15 Gammal äng. Naturlig slåttermark där höet 
slogs för hand och användes till djurens 
vinterfoder.
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16 Domarring. En forntida gravtyp med större 
stenar placerade i en ring. Daterat till cirka 
400-talet e.Kr.

17 Plats med tradition. Enligt tradition ska det ha 
funnits ett munkanäste där den siste katolske 
prästen dragit sig tillbaka.

18 Sjöbo. Torpruin under Häveryd i Bottnaryds 
rote. Bebott 1837–1882. Ladan används som 
ekomuseum för gamla jordbruksredskap.

19 Brostugan. Ruin efter backstuga under 
Bottnaryds Prästgård i Bottnaryds rote. Bebott 
från 1750 eller tidigare till 1829.

20 Rullstensås. När inlandsisen började smälta för 
cirka 12 000 år sedan bildades åsar med slipad 
sten, grus och sand, så kallat isälvsmaterial.
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