Etapp 2, del 4 (ca 10 km)

Södra Vätterleden, mot Bottnaryd

John Bauerleden, mot Gränna

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

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

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

Etapp 2, del 4 (ca 10 km)

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
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.

26
Södra Vätterleden passerar genom den vackra Strömsbergsskogen. Njut av naturen!

Sevärdheter utmed leden
finns nästan alla Sveriges lövträd representerade.
Stora delar av skogen har vuxit upp på den gamla
hagmarken som fanns här på 1800-talet och
fram till mitten på 1900-talet. Naturreservatet är
ett attraktivt närströvområde för alla Jönköpingsbor. Naturreservatet är beläget på jönköpingsdalens östra sluttning. Området har både lummig
lövskog och skyddande granskog, samt åker och
hagmark. I Strömsbergsskogen kan man finna
gamla solitärträd med bred krona som vittnar om
forna tiders öppna odlingslandskap. Flera bäckraviner med lövskog genomkorsar sluttningen.
27 Utsiktplats på Bondberget. Här går leden

genom naturreservatet Bondberget. Bondberget
har en variationsrik natur och vandringsvänlig terräng. Från Öxnegården i nordost, startar många
motionsspår och vandringsleden Södra Vätterleden passerar reservatet. Den södra delen utgörs
av granskog och blandskog med inspräng öppen

odlingsmark i kuperad terräng. I norr är huvudsakligen lövskog med bl a ”Österängens ekhage”,
som är en hagmark med gamla vidkroniga ekar.
Vid Ekhagen kommer man in i en av reservatets
natursköna delar med hassellundar, björkbackar
och en järnåldersgrav. Strax intill ligger Järabacken, med utförsåkning vintertid. Naturreservatet
har många fina utsiktsplatser med vidsträckta
vyer över Vätterbygden.
28 Öxnegården. Friluftsfrämjandets motionsan-

läggning med möjligheter till dusch,
29 Smedbyn. Redan år 1608 omtalas vapentillverkningen i Jönköping med omnejd och 1620
lades grunden till Jönköpings faktori. Vid slutet
av århundradet var det ett av de sex faktorier i
landet som lydde under krigskollegiet eller direkt
under konung Carl XI.
Det skärpta utrikespolitiska läget vid denna
tid föranledde ökat rustningskrav. Emedan vat-

tenkraften i Dunkehalla- och Dummeån hade
blivit så otillräcklig att ”borrvinnar” ofta stod
stilla långa tider, överflyttades viss tillverkning
till Husqvarna. Eftersom Husqvarnaån tycktes ha
bättre betingelser för vidare utveckling anlades
här pipborrar- och slipverkstäder. Detta medförde
att bostadsbeståndet också måste utökas.
Idag är Smedbyn enligt stadsplanen ”Q-märkt”,
d.v.s. ett starkt bevarandeskydd för ett område
som utgör värdefull, kulturhistorisk bebyggelse.
Smedbyn ägs sedan 1978 av Jönköpings kommun, Galleri Smedbyn och Huskvarna Hembygdsförening och är idag konst- och hantverksby.

Källor: Huskvarna hembygdsförening
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