
Höglandsleden Vikskvarn – Sävsjö –Asa 

Kartans symboler 

 
Sevärdheter   

S1 Vikskvarn Naturreservat med stora naturvärden.  Området är väldigt viktigt ur ett 
geologiskt perspektiv där dessa har en nyckelposition i förståelsen av 
Sveriges geologiska utveckling. 
Området kring Storkvarnen är kulturhistoriskt intressant där det troligen 
funnits kvarnar sedan 1700-talet.  
Mer information kan fås från länsstyrelsens websida: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/naturreservat/nassjo/Pages/vikskvarn.aspx 

S2 Storkvarn Kvarnen byggdes i början av 1900-talet. Vid Storkvarn smältes den sk 
ärtmalmen, som fanns i området, till tackjärn. 

S3 Haraldstorp Biskop Esaias Tegnérs farfars farfar och ättlingar till honom bodde här. 
Mer information kan fås på Websidan om Havsjö skolrote: 
http://havsjoskolrote.bringetofta.se/Haraldstorp.html 

S4 Mattarps 
bokskog 

Området är utsett till ett sk Natura 2000- område vilket innebär att den 
har ett EU-status som bevarndevärt. Lässtyrelsens bevarandeplan och 
beskrivning över området kan hittas på följande sida: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Mattarp_Bevarandeplan.pdf 

S5 Hjälmseryds 
lind 

Sveriges största lind växer i Hjälmseryds by (nära Sävsjö) i Småland. 
Stammens omkrets är hela 9,3 meter och trädet mäter cirka 25 meter på 
höjden. Jätteträdet i Hjälmseryd påstås ha 500 år på nacken. Bortsett från 
en mindre spricka så är det i bra kondition och tycks ha klarat seklernas 
stormar väl. Människor i nittioårsåldern har berättat att trädet såg likadant 
ut när de var barn. Mer information om trädet: 
http://www.vasterpark.se/brflinden/category/Tradet_linden/Tradet_linden.htm 

S6 Bringetoftaån Dammen byggdes 1917 för att man skulle få eget elkraftverk, eftersom det 
var brist på fotogen under kriget. Maskinerna såldes efter andra 
världskriget, för att inkoppling skulle ske på Smålands Kraft. Denna damm 
fungerar numera som en vackert belägen badplats och det är mycket 
frestande att slå läger här. 
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S7 Karstorp Stort järnåldersgravfält med 145 gravar, främst stensättningar. Dessutom 
finns 24 gravhögar, 6 rösen och 9 treuddar. Treuddarna är här av en 
speciell konstruktion med stensatta strakt insvängda sidor och 
grusfyllning. Dessutom ligger treuddarna på gravfälten, till skillnad mot de 
skånska som aldrig har direkt kontakt med gravfält. 
Gravfältet har utgjort begravningsplats för befolkningen i en närbelägen 
by eller gård under järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e. Kr) 
Det berättas att ortsbefolkningen sett ljus lysa från flera rösen. Detta 
skulle tyda på att drakmedel ligger dolt i dem. På en trästubbe har man 
sett ett ”guldäpple” ligga. Då någon har försökt ta äpplet, har han blivit 
bortskrämd av en svart katt. 
 
Vindskydd Nybygget med eldstad och sopställ, fin utsikt över 
Skrapstadsjön 
 
Information om gravfältet kan fås från Riksantikvarieämbetets fornsök: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=1556DB8
1F2B6A8B0F2D25B89C977C4DE?objektid=10301600340001&tab=3 

S8 Gamla 
järnvägsbanken 

Leden följer här den gamla järnvägsbanken mellan Sävsjö och Vetlanda, 
som uppfördes år 1885. År 1962 upphörde järnvägstrafiken. Nu är leden 
iordningsställd till Vallsjöbadens friluftsområde som en populär cykel- och 
motionsväg. Mer information kan fås på följande websida: 
http://www.historiskt.nu/smalsp/hvj/hvj_fakta.html 

S9 Eksjöhovgårds 
värdshus 

En ”Corps-de-logi” i stram klassicism byggdes av Eksjöhovgårds 
kopparbolag 1805. Lunchservering Måndag – Fredag kl 11-14 på 
Eksjöhovgårds Värdshus 

S10 Eksjöhovgårds 
slottsruin 

Från början fanns antagligen ett mindre förvarstorn eller jakslott som 
uppfördes i slutet av 1200-talet. Omkring 1650 lät fältmarskalken och 
riksdagsrådet, Lewenhaupt uppföra det stora stenhuset i tre våningar. 
Detta blev dock inte färdigbyggt. Därpå följde ett antal ombyggnader och 
renoveringar varefter slottet fick förfalla fram till 1930 då det gjordes en 
första omfattande renovering. 
 
Badplats och toalett 
 
Mer information kan fås från en kulturhistorisk förstudie och 
åtgärdsprogram från Jönköpings läns museum: 
https://byggnadsvardjonkoping.files.wordpress.com/2012/12/eksjc3b6ho
vgc3a5rd.pdf 

S11 Stora Ekelid I gamla tider när man skulle färdas mellan Hultsjö och Sävsjö, så gick man 
längs en stig från Hultsjö över Stora Ekelid till Sävsjö. Vandringleden följer 
bitvis denna stig. 

  



S12 Hultsjö 
ödekyrkogård 

Den gamla kyrkogården i Hultsjö var i bruk från början av 1200-talet till 
den nya kyrkan byggdes 1860. 
På kyrkogården finns mellan 26 000 – 28 000 döda begravda. Vid 
kyrkomuren finns en gravsten för trumpetaren Brask, som deltog i det 
ryska kriget i början av 1700-talet. 
Sedan 1700-talet har prästsläktet Pontén tjänstgjort i Hultsjö kyrka. Detta 
gjorde nästan oavbrutet fram till 1942.  
Strax intill finns ett järnåldersgravfält med 16 fornlämningar. Mer om 
detta kan läsas på Riksantikvarieämbetets fornsök: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?objektid=10060400
740001&tab=3 

S13 Slagetorp Vindskydd Slagetorp 200 meter från leden, vägvisning finns till 
vindskyddet. Vacker utsikt över Hultsjön med eldstad och sopställ 

S14 Drakaröret En bit från vandringsleden ligger Västra härads största bronsåldersröse 
som med sina 25 meter i diameter ger ett mäktigt intryck. Från Drakaröret 
har man en storslagen milsvid utsikt. Mer om detta kan läsas på 
Riksantikvarieämbetets fornsök: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=04848DF1
A53AA53852095EF65ADF63BC?objektid=10060400280001&tab=3 

S15 Hållgärdsö Enligt traditionen så bebyggdes ön av en holländsk prins som hette Holger. 
Än idag så sägs det att hans ättlingar fortfarande lever kvar i området. På 
ön har det en gång legat en befäst gård.  "Här äro jordvallar och grushögar 
efter en stenbyggnad, som anses vara ruiner av det slott Holger Dansk här 
bebott" (1846).  

S16 Övingen En klarvattensjö med vackra omgivningar. Har områdeskydd som 
Natura2000. Mer information kan fås av en beskrivning över sjön från 
Länsstyrelsens projekt Vattensamverkan: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo
-och-klimat/vatten-och-
vattenanvandning/Vattenfoldrar/Lagan/Sjöar/98_Ovingen.pdf 

S17 Länsgräns Här går gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. 

S18 Hacksjön Vacker liten fors som rinner från sjön. 

S19 Asa  Asa skogsvårdsgård med herrgårdsanläggning. 

 


