
REPPERDA RUNSTEN

Socknens största gravfält finns i Repperda. Här finns två 
bevarade runstenar som står resta vid den gamla landsvägen 
mellan Vetlanda och Målilla. Vägar som troligtvis varit i bruk 
sen förhistorisk tid.  Redan 1667 är Repperdastenen omnämnd. 
Runstenen i granit har en enkel runslinga. Slingan löper 
längs ytterkanten. Upptill slutar den med en enkel knut. Den 
innesluter delar av ett så kallat flätkors, denna är även flätad 
runt en ring - ett exempel på en unik skandinavisk korsform.

INFORMATION

Vi har Smålands bästa utbud av landsbygdsupplevelser!

I Vetlanda kommun finns ett rikt utbud av cykelrundor, 
fiskemöjligheter och olika naturupplevelser.

Information om boende, restauranger, lunchställen, aktiviteter, 
sevärdheter och evenemang i Vetlanda kommun finns på 
vetlanda.se och i turistguiden, vilken finns att få på Vetlanda 
kontaktcenter. 

Samhällsinformation hittar du på kommun.vetlanda.se

Vetlanda kommuncenter, Storgatan 5 B. 

Tel: 0046-(0)383-971 00.

kommun@vetlanda.se

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Nödsituation Tel: 112

Nummerupplysningen Tel: 118 118

Vetlanda vårdcentral Tel: 0046-(0)10-243 20 10

Vetlanda kommun Tel: 0046-(0)383-971 00

ALLEMANSRÄTTEN VÄTTEHULT

HÖGLANDSLEDEN (440 km)
Höglandsleden kommer från Eksjö kommun delsträcka 
nummer 6. För vidare information eksjo.se 

10. Runsten från järnåldern belägen vid vägen cirka 100 m 
öster om offerkällan. 

11. Reppekäll. En gammal offerkälla som ligger cirka 50 m från 
leden och som under långa tider varit vattenkälla för Repperda 
by. 

12. Flisbron. Valvbro som är byggd av stenflis. 

13. Skirö. Skiröbygden kallas ofta ”Smålands Trädgård”. Det 
är ett öppet, något kuperat odlingslandskap med ett påtagligt 
inslag av lövträd. 

14. Gamla kyrkplatsen Skirö. Här har funnits en kyrka byggd 
omkring 1130 och riven 1835, samt flera bronsåldersgravar och 
en offerkälla vid vägkröken.

15. Wallby säteri är ett av Sveriges få kvarvarande fideikomiss 
från 1300-talet. Öster om den vackert belägna gården finns en 
cirka 200 år gammal ekpark. Rastplats med skärmskydd, TC, och 
sopställ. 

16. Vallbynäs. En landtunga mellan Saljen och Skirösjön. Här 
följer leden en gammal gångstig mellan Tolja och Vallby. På 
den svaga sydsluttningen mot Saljen ligger en ekdominerad 
lövblandskog. 

17. Bokskog vid Tolja by. Bokskogsområde med en väl 
bevarad bokskog vid Tolja by. Landskapet i övrigt är mycket 
tilltalande kring Tolja med öppna, bitvis kuperade odlingsmarker 
som löper ända ner till sjön. 

LEDBESKRIVNING (10-25)

18. Salje vattenfall. Leden passerar här Skärveteån med ”Uhrs 
vagnbod” ett stenblock med utrymme under som förr användes 
av närboende som redskapsbod. 

19. Haländeberget  med en bedårande utsikt över sjön Saljen. 

20. Rastplats med vindskydd, TC och grillplats.

21. Högarp – by och kulturreservat är en vacker och högt 
belägen by med stora kulturella och biologiska värden. En del 
av odlingslandskapet avsattes som naturreservat 1995 men är 
numera kulturreservat. Vissa ängsmarker slås fortfarande med 
lie vilket bland annat gynnar rödklint, klasefibbla, brudborste, 
tvåblad och trollsmultron. Även askar och lindar hamlas 
fortfarande. 

22. Gölaberget med vacker utsikt över Lillegöl. Detta var Pälles 
”Parnassen” dvs. smålandsskalden Pälle Nävers inspirationskälla 
dit han ofta sökte sig. 

23. Vättehult. Smålandsskalden Pälle Nävers diktarstuga 
ligger vackert belägen strax intill vägen. 

24. Stenberga kyrkby har ett mindre utbud av 
service. Näverbyn ligger mitt i Stenberga och är en unik 
glesbygdssatsning som bygger på samverkan mellan byalag, 
kommun, landsting och handel. Stenberga kyrka är en träkyrka 
med spånklädda väggar från 1600-talet. Tornet av sten är 
byggt 1764. Av inventarierna bör nämnas altarskåpet från sent 
1400-tal och krucifixet från 1300-talet. 

25. Ekholmens ängar med kraftiga och ståtliga ekar i sin rätta 
miljö.

Samlad bymiljö där bebyggelsens karaktär bevarats från 1700- 
och 1800-talen. Kulturlandskap med små åkrar, odlingsrösen, 
fägator, hamlade träd, ängs- och betesmarker. Ägs och brukas 
privat. Tillgängligt för besök på egen hand. 

Vättehult
Smålandsförfattaren Pälle Nävers diktarstuga ligger strax 
utanför Stenberga. Sonsonen Pär-Olof Högstedt visar stugan 
och berättar om Pälles liv och diktning. Öppet efter överens-
kommelse från maj-september.

HÖGARPS BY

Inte störa - inte förstöra det är huvudregeln i 
allemansrätten

Ta med skräpet
All nedskräpning utomhus är förbjuden. En fimp i en sommartorr 
skog kan ödelägga värden för miljoner. Glas, burkar och kapsyler 
kan skada både människor och djur och plastpåsar kan orsaka 
stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ därför aldrig soppåsar 
bredvid ett fullt sopställ.

Eldning
Elda aldrig om det finns minsta fara för brand. Vid torrt väder rå-
der ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst 
(brandförsvar) eller turistbyrå om du är osäker på vad som 
gäller. Om du har eldat - släck ordentligt med vatten. Du kan bli 
dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig 
direkt på berget. Det spricker sönder och får fula sår som aldrig 
läks.

Höglandsleden - en del av 
Smålandsleden. Etapp 2:5 

cirka 25,6 km 
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