
 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Vetlanda 

LEDBESKRIVNING (1-6) KORSBERGA KYRKA LEDBESKRIVNING (7-9) 

Vi startar vid Korsberga torg (1) (245 möh) och cyklar i nordlig 
riktning på väg 31, där vi efter 490 m passerar Korsberga skola. 
Strax därefter ligger Korsberga hembygdsgård på vänster sida, som 
består av en knuttimrad parstuga från början på 1800-talet. Här finns 
även en lada och en bod från samma tid samt en enkelstuga från 
1800-talets mitt. Efter ytterligare 150 m finns entrén till Korsberga 
kyrka (2) (se infotavla och fördjupad text) . 

En av de stora ekarna på Korsberga kyrkogård. 

Sedan fortsätter vi 310 meter och ser på vänster sida ”Linnéstugan” 
(3) (se infotavla). Efter ytterligare 255 m svänger vi vänster in på 
Ponténs väg där det på vänster sida ligger ett par originella hus, 
varav ett 1 ½ plans hus som tidigare stått vid Haga glasbruk i 
Lemnhults socken, och som fick sin nuvarande plats 1904. 350 m 
längre fram kommer vi ut på väg 31 igen och passerar direkt på 
vänster sida Tomtebo (4), som tillsammans med Vänhem (220 möh) 
strax bortanför tidigare var vårdhem för förståndshandikappade (se 
infoskylt). 

Efter ytterligare 1 175 m svänger vi vänster in på vägen mot Myresjö, 
där vi efter 1 155 m passerar gården Merhult (5). Gården har gamla 
anor och gavs 1626 i donation av kronan till officeren Jon Andersson 
Enhörning (1584-1640) som avancerade till regementskvartermästare 
vid Smålands Kavalleriregemente. 

Jon Enhörning dog den 30 augusti 1640 i Trebel, Neu Bandenburg 
under det Trettioåriga kriget. Hans kropp fördes hem till Korsberga, 
där han begravs i kyrkan. För hans förtjänster adlas 1643 hans fyra 
söner med namnet Enhörning. Merhult blev i slutet på 1600-talet
fram till början på 1900-talet boställe för ryttmästaren vid Östra 
härads kompani av Smålands Kavalleriregemente. Dagens 
mangårdsbyggnad med 8 rum är uppförd omkring 1850. 

390 m längre fram svänger vi vänster. I ett öppet kulturlandskap 
passerar vi byarna Mågebo och Klackenäs (220 möh). Efter 1 870 
meter ligger på vänster sida inne i en trädgård strax efter en liten 
bäck ett flyttblock kallat Jättastenen (6) (se infotavla). 

Flyttblocket mellan Mågebo och Hjärtaryd som kallas Jättastenen. 

CYKELLED 15.5 km 

HJÄRTASJÖN RUNT 

Cykelrundan i Korsberga socken är varierad med de
gamla herrgårdarna Merhult, Åkershult och Hultsvik
som ligger vackert placerade i kulturlandskapet
runt Hjärtasjön och Sörasjön, där delar av rundan
även går genom barrskoglandskap. I Korsberga
tätort finns ett stort antal vackra äldre villor utefter 
genomfarten. 

ALLEMANSRÄTTEN 

Korsberga 

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 männinskor 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 råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens 
räddningstjänst (brandförsvar) eller InfoCenter 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. 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 

Nödsituation Tel: 112 

Nummerupplysningen Tel: 118 118 

Vetlanda vårdcentral Tel: 010-243 20 10 

Vetlanda kommun Tel: 0383-971 00 

Korsberga kyrka (2) av sten uppfördes 1855-1857 i nyklassicistisk 
stil och ritades av länsbyggmästare Carl Robert Palmér med
bearbetningar av Johan Fredrik Åbom. Den ersatte en kyrka 
av senmedeltida typ i sten med sakristia på nordsidan och två 
vapenhus av trä på sydsidan och var 18x13 meter. Av de medeltida 
inventarierna finns inte mycket bevarat då den gamla kyrkan 
eldhärjades 1598. Den utsmyckning som finns bevarad är från 
1600-talet och innefatta bl.a. fyra träskulpturer som tidigare suttit på
en predikstol, samt ett rustikt triumfkrucifix. Översten Per Jönsson 
Stålhammar på Hultsvik skänkte 1693 en förnämlig altartavla 
bestående av fyra oljemålningar på trä vilka tidigare inramat ett 
korfönster. Predikstolen i barockstil slutfördes 1705 av mäster 
Torbjörn Röding i Växjö. Dagens kyrka har en orgel med 17 stämmor 
byggd 1859 av allmogemästaren Johannes Magnusson (1804-1875) 
i Nässja, Lemnhults socken. Grinden till den lummiga kyrkogården 
är ett för trakten typiskt vackert smidesarbete, med kyrkans namn 
förgyllt och inkomponerat i ornamentiken. Sockennamnet Korsberga 
skall enligt legenden härstamma från det kors som finns som en 
sprickbildning i berget strax öster om kyrkan inne på kyrkogården. 

HULTSVIKS SÄTERI 

Hultsvik (8) frälsegård i Korsberga socken ägdes 1549 av 
häradshövdingen Peder Månsson Duse till Dollby, och beboddes 
1572 av sonen Bengt Persson Duse som även ägde granngården
Åkershult. Bengts dotter Bengta Bengtsdotter Duse/Rosenduva gift
med Nils Joensson (Rosenquist) på Åkershult ärvde 1618 Hultsvik. 
Makarnas dotter Britta Nilsdotter Rosenquist hade senast 1651 
överlåtit gården till svärsonen kornetten Per Jönsson Stålhammar 
gift med Anna Johansdotter Skytte. Per Stålhammar var född 1612 
i Angved, Svenarums socken och avancerade från trosspojke till 
överste för Smålands Kavalleriregemente 1677. Per Stålhammar 
deltog förutom i det Trettioåriga kriget i Tyskland även i krigen 
mot Polen och Danmark på 1650-talet. Han fick av konung Karl XI 
avsked som överste för Smålands Kavalleriregementet i samband 
med generalmönstringen i Eksjö 1692, och dör på Hultsvik den 8 
januari 1701. 

Hultsviks mangårdsbyggnad med sexdelad plan har en timrad 
stomme från 1600-talet, och fick sitt nuvarande utseende i samband 
med en ombyggnad vid 1800-talets mitt. 

Efter 920 m passerar vi Hjärtaryd. Vi fortsätter söderut och kommer 
efter 1 180 m fram till Åkershult (7) (220 möh) (se infotavla och 
bild nedan). Efter ytterligare 1 705 m svänger vi vänster. Endast 370 
m längre fram ligger på höger sida den gamla mangårdsbyggnaden 
till Hultsvik (8) (225 möh) (se infotavla och fördjupad text). Vid 
Hultsvik 135 m söder om mangårdsbyggnaden finns en gammal 
fångstgrop. 

Färden går nu sakta uppåt 1 210 m genom ett skogsparti till torpet 
Klintaberg (240 möh) på höger sida. Vi fortsätter 1 520 m och 
passerar en liten ekhage på vänster sida strax innan Sjöagård, för att 
efter ytterligare 820 m svänga vänster ut på vägen mot Korsberga. 
Vid vägskälet ligger en husfabrik (9) som tillverkar prefabricerade 
egnahemsvillor i trä. Nu är det bara 1 700 m kvar till Korsberga 
torg (1) där vi parkerar våra cyklar vid kiosken. 

SERVICE (A-D) 

A. Alla Tiders Mat, Solbergavägen 4, 574 75 Korsberga, 
Tel: 073-071 80 62. Servering och catering. 

B. ICA Nära Korsberga, Vetlandavägen 1. 574 75 Korsberga. Tel: 
0383-200 03. Livsmedelsaffär. 

C. Pizzeria Venezia, Vetlandavägen 5, 574 75 Korsberga, Tel: 0383-
200 54. Pizzeria, kebab och sallader. 

D. Vänhems Vandrarhem, Vetlandavägen 45, 574 75 Korsberga, 
Tel: 0383-204 11. Bed & Breakfast och café. 

Vetlanda kontaktcenter, Storgatan 5B, Vetlanda, 
Tel: 0383-971 00 kommun@vetlanda.se 

Dessutom finns hotell, vandrarhem, restauranger och lunchställen.
För mer information se även www.vetlanda.se 

AKTIVITETER (D & E) 

D. Vänhems Äventyrsgolfbana, Vetlandavägen 45, 574 75 
Korsberga, Tel: 0383-204 11. Äventyrsgolfbana. 

E. Bengtssons cykel och service, Evedal 1, 574 75 Korsberga, Tel: 
0383-24 64 40. Cykeluthyrning. 

www.vetlanda.se
mailto:kommun@vetlanda.se
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Svinasjön Folkatorp 
Beskvarn 

Vetlanda kommun 

Albohult 
Vetlanda 

Merhult 
5 

EKlackenäs 
Holm 

Mågebo 
6 Hjärtasjön D 

25 km 4Hjärtaryd Ankarsnäs 
Laduslättasjön

Vetlanda kommun med sina ca 27 000 invånare lig- Bondanäs
ger inbäddat i grönska utmed Emåns dalgång på det
småländska höglandet, med höjdskillnader mellan
110 m och 300 m över havet. Landskapet är kuperat 
med djupa skogar, goda odlingsmarker, böljande 
sjöar och porlande vattendrag. 3 

7 
Kolsjön NässjagölenÅkershult 2 

Landsbygden genomkorsas av ett stort antal vindlan- Tovde småvägar och stigar som bjuder på många upple-
velser för vandraren eller cyklisten. Här finns riktiga Kolgölen 

Cvildmarker med höga naturvärden och hänsynskrä-
vande arter som i Illhargens naturreservat med bland KorsbergaBFarstorpsekenannat utter, kungsfiskare, öring och flodpärlmussla. 1Sörasjön A 

Löneberg Här finns rika forn- och kulturlämningar i form av
runstenar och gravrösen eller platser som den myt-
omspunna Hultaby slottsruin. Här finns fiskrika sjöar 8 Sjöagårdsom Nömmen och Solgen. Inte minst finns här en Hultsvik 
levande landsbygd med vackra herrgårdar och röda 
torpstugor. En rik bygd med rika upplevelser. 

Ha en trevlig utflykt! Lillhaga 9 Stocksberg 
1 4 5 6 7 8 9 1 

Rävegöl 
ekull NottebergLida 

220 m 

Mörkegöl200 m Lövhagen0 km 5 10 15 
Bockaberg 2 km 

Svensholm 

FÖRKLARING 

Badplats Logi 
Busshållplats Matservering 
Café Rastplats 
Livsmedel Ängs-& hagmark 

Cykelled 
Trycksak producerad av Vetlanda kommun 
Foton: Göran Sollin 
Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom 
statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Jönköpings län Merhult Mågebo ängar Hjärtaryd Korsberga hembygdsgård 




