
STENBERGA KYRKA

Stenberga kyrka är en träkyrka vars historia sträcker sig 
ända tillbaka till mitten av 1300-talet. Det timrade långhuset 
är klätt med vitmålade kluvna ekspån. Stentornet vid västra 
gaveln tillkom vid mitten av 1700-talet. Information om kyrkans 
öppettider, gudstjänster hittar man på kyrkans anslagstavla.

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 kontaktcenter, 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 TROLLEBO PORTAR

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

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.

26. Idanäs med utsikt över Idanäsasjön omges av vidsträckta 
åkrar. 

27. Fåglakulla. Betesmarkerna som länge har fungerat som 
fodermarker är kuperade och omväxlande. Här växer det 
bland annat slåttergubbe, prästkrage och sommarfibbla. På 
Åsabacken, nordost om byn, kan man hitta flera gamla, tidigare 
hamlade lindar. 

28. Oxhagsberget är ett naturreservat som bildades 1960. 
Härifrån har man en vacker utsikt över den uppodlade 
dalgången. På sluttningarna växer det mest lövskog. Bergets 
översta del hävdas med slåtter. 

29. Trollebo herrgård med mangårdsbyggnad från 1700-talet, 
är en av landets bäst bevarade karolinerherrgårdar. Redan 1290 
förekom Trollebo i urkunderna. Enligt sägnerna går Vita frun 
igen på gården. Systrarna Horn som levde på Trollebo i början 
av 1600-talet var aldrig sams. Det enda de kunde samsas 
om var att den som dog först skulle begravas på Lemnhults 
kyrkogård och den andra systern skulle begravas 

LEDBESKRIVNING (24-33)

under den stora eken, kallad Hornseken, på Trollebo udde.  
Sigrid blev den som dog sist och hon går igen på Trollebo som 
vita frun. 

30. Hålebäcken. Här finns resterna kvar av dammfästet till en 
vattensåg, en så kallad ”nikesåg” som är en sågklinga i träram. 
Den var i drift fram till 1840-talet. Rastplats med skärmskydd.

31. Jättabacken avslutar en hög ås på en höjd av 291 meter 
över havet. Härifrån har man en hänförande utsikt över sjön 
Värnen. Rastplats och stuga.

32. Lemnhult. År 1856 brann Lemnhults kyrka. Murarna 
restaurerades 1936 och dessa ligger strax intill utfarten mot 
Åseda. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1902.

33. Avstickare: Trollebo portar med Helvetets håla. 
Naturreservat sedan 1967. Helvetets håla är en upp till 35 m 
djup förkastningsspricka. Längst ner rinner Flisebäcken. Här 
växer resliga granar blandat med lövträd av olika slag. Den 
kraftigt varierande fuktigheten gör fältskiktet omväxlande. 
Öster om skuran finns ett urskogsområde som utgörs dels av 
tallskog och delvis extrem hällmarkstyp med ljung samt olika 
renlavar och tallar upp emot 300 år gamla, dels av blåbärsskog 
med fältskikt av blåbär och lingon. Här finns strövstigar. 

Trollebo portar med Helvetets håla
Från Boarps marker går en dalgång mot sjön Värnen. I natur-
reservatet finns en skura och ett urskogsområde. Skuran kan 
följas i drygt fyra km och är en av de största och mest utveck-
lade skurorna på Småländska höglandet. Strövstigar finns.

OXHAGSBERGET

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 3:5 

cirka 16,3 km 

Oxhagsberget höjer sig drygt 30 m över omgivningen och från 
toppen har man en strålande fin utsikt mot Trollebo vid sjön 
Värnen. Berget omges av rasbranter som i sydläget innehåller 
en hel del gamla, döende ekar. Dessa är värdar för ovanliga lavar 
som skuggorangelav, violettbrun skivlav och gammeleklav, vilka 
aldrig tidigare har har påträffats i kommunen. De döda ekarna 
är också värdar åt vedinsekter. I övrigt domineras branterna av 
gran med stort inslag av lövträd såsom ek, asp, björk och lind.
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Trycksak producerad av Vetlanda kommun
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