Södra Vätterleden
Vandringsled • Bottnaryd – Taberg – Huskvarna (50 km)

Etapp 2, del 1 (ca 12 km)

Södra Vätterleden, mot Mullsjö

Södra Vätterleden, mot Huskvarna

Södra Vätterleden

Sträckning: Från Bottnaryd i väster via
Norrahammar och Taberg till Huskvarna i öster.

Vandringsled • Bottnaryd – Taberg – Huskvarna (50 km)

Etapp 2, del 1 (ca 12 km)
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Följ orange markering. Mer information om natur och friluftsliv finns på www.jonkoping.se/friluftsliv

Vandringsleden, som går i en omväxlande och
vacker natur, är märkt med orangemålade stolpar.
Vindskydd och vatten finns markerade enligt kartan.
Leden sträcker sig mellan Bottnaryd (badplatsen)
och Huskvarna (IKHP-stugan), och passerar bland
annat kulturhistoriska platser som Norrahammar
och Taberg.

Flera etapper

Följ de orangemålade stolparna – då kommer du rätt.
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Södra Vätterleden börjar egentligen i Mullsjö, och
etapp 1 går mellan Mullsjö och Bottnaryd (för mer
info se www.skaraborgsleder.se). Etapp 2 går mellan Bottnaryd och Mullsjö är ca 50 km. Kartan för
etapp 2 är uppdelad i fyra delar.

Anslutningsleder
I Bottnaryd fortsätter Södra Vätterleden norrut mot
Mullsjö. i Mullsjö kan man fortsätta via Västra
Vätterleden och Europaled 1. Från Huskvarna kan
man vandra norrut via John Bauerleden till Gränna.
Därifrån kan man gå vidare österut mot Tranås via
Holavedsleden.

Stenbro vid Jära by.

Sevärdheter utmed leden

2 Tjärdal och Bottnaryds urskog.
Tjärdalen är belägen 20 m från leden. Den var i
bruk före år 1750, och hade då en stor produktion
av tjära. Den ligger i en sluttning och har en längd
på 10-15 och en bredd på 2 m. Själva bränningen
i tjärdalen kunde ta 3-4 dagar. Varje famn tjärved
beräknades ge en tunna tjära, ca 125 liter. Efter
två veckor när tjärdalen hade svalnat, grävde
man fram fint träkol. År 1615 var tjära Sveriges
viktigaste exportvara med 13 000 tunnor om året.
Under toppåret 1863 utskeppades 227 000 tjära.
Naturreservatet Bottnaryd är en mycket gammal
barrskog, märkt av ålder och vind. Martallarna
är grova och vridna. Torrakor (torkade träd) och
omkullfallna träd ligger orörda och berättar om
hur de en gång besegrats av vädrets makter.
Bottnaryds urskog ligger strax öster om Bottnaryds samhälle, inom det så kallade Bottnarydsfältets mäktiga isälvsavlagringar. Delar av skogen
växer på en tydligt markerad rullstensås och i
naturreservatet finns även en högmosse och en
liten göl. Skogen består av 300-400-åriga tallar

och upp till 200 år gamla granar. Floran är rik och
intressant. Framför allt växer mängder av olika
svampar, mossor och lavar på träden. I reservatet
finns även intressanta insekter som till exempel
vedlevande skalbaggar. Älg och rådjur vistas i
området och ett stort antal fåglar häckar i de
talrika boträden.
3 Järnvägsbank. En nedlagd järnvägsbank
mellan Borås och Jönköping. Järnvägen invigdes
1939, efter 11 års byggande, och var i bruk fram
till 1960 då den lades ned.
4 Se upp. Här korsar leden Riksväg 40.
5 Jära by. Jära är en historisk by. Här hittar
man Mo härads äldsta missionshus, byggt 1864.
Jära gästgivaregård, nu ägt av Mulseryds hembygdsförening. I Jära har funnits gästgivaregård
sedan 1500-talet. Första kända gästgivaren hette
Måns. Sagokonstnären John Bauer bodde tidvis
på gästgiveriet och hittade säkert något troll i
naturen här. På höjden söder om gästgivaregården låg till 1567 ”Jedra” kyrka. Den brändes
antagligen av Rantzows fälttåg mot Jönköping.
Kyrkplatsen är utmärkt med ett ekkors.

Jära vattensåg byggdes av greve Malkolm
Hamilton på 1860-talet och var i bruk fram till
1930-talet. När Mulseryds hembygdsförening
bildats 1965, tog den som första uppgift att rusta
upp sågen. På torsdagarna under juli månad
visas sågen och den intilliggande stickhyveln och
i ”gästgivaregården” serveras våfflor. Såväl vid
sågen som vid Riksväg 26 – Nissastigen – kan
man beskåda fina, gamla stenbroar.
Väster om ledens övergång av Nissastigen finns
en stensättning, eller ”domarring”.
6 Nissan. Här passeras ån Nissan. Nissan
rinner upp i Hestra mosse i Månsarps församling, och har sitt utflöde i Halmstad. En liten bit
nedströms finns en gammal stenbro som är värd
ett besök.

Källor: Bottnaryds och Mulseryds hembygdsföreningar
och Länsstyrelsen i Jönköpings län
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1 Tempo livsmedelsbutik, med manuell
chark, ligger ca 600 m sydväst om leden.

