Del 1 (ca 11 km)

Holavedsleden, mot Tranås

Holavedsleden
Vandringsled • Gränna – Tranås (59 km)

Holavedsleden

Sträckning: Från Gränna i väster till Tranås i öster,
eller tvärtom

Vandringsled • Huskvarna – Bunn – Gränna (50 km)

Del 1 (ca 11 km)

Följ orange markering. Mer information om natur och friluftsliv finns på www.jonkoping.se/friluftsliv

Leden är utmärkt i terrängen med orangemålade stolpar.
Holavedsleden är 59 km lång och börjar vid Hättebadens
camping i Tranås och slutar i Gränna – eller tvärtom.
Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap
med insprängda tegar och sjöar och med en många gånger
vidunderlig utsikt. I närheten av Tranås går leden på mindre
skogsvägar, närmare Gränna vandrar man på små stigar i
mer kuperad terräng.
Längs vägen finns tre fasta lägerplatser med vindskydd,
toaletter och eldstäder. Det finns också många sevärdheter,
bland annat Tegnértornet (Skogstornet) som ligger 300 m ö h
och är 27 meter högt.

Att särskilt tänka på
Eftersom leden går genom älgrika trakter finns det chans att
få se älg under vandringen. Var försiktig under älgjaktstiden.

Anslutningsleder
Från Gränna kan du ta söderut mot Huskvarna via John
Bauerleden (50 k) och om du vill vidare, förbi Jönköping, mot
Bottnaryd och Mullsjö via Södra Vätterleden.

Utsikten från Tegnértornet (Skogstornet)är fantastisk. Till toppen är det 144 trappsteg
och därfrån kan man vid klart väder se fyra landskap.

Sevärdheter utmed leden, del 1
C Rastplats Grälebo. 12 km till Gränna. 47 km
till Tranås. Här finns även möjlighet till övernattning i skärmskydd.

Sevärdheter

27 Iglasjön. Den kände sagotecknaren John
Bauer hämtade här inspiration till en del av sina
konstverk.

31 Bergsdammen och Söderbydammen. Två
gamla branddammar som anlagts för att trygga
vattentillgången vid eventuella bränder i Gränna.

28 Kramboberget. Utsikt över sjöarna Bunn och
Ören.

32 Grännaberget. Utsikt och kulturaktiviteter,
Grännaberget bjuder inte bara på en fantastisk
utsikt. Här finns också kaffeservering, dansbana
och en samling byggnader från 1600-talet, med
föremål från bl a smides- och skomakarverkstäder. Sommartid används området flitigt och här
ordnas musikunderhållning mm.

25 Vässingarp. Slåtteräng med rik flora som
fågelsjö med förekomst av bl a häger. Vässingarp
tillhörde de gårdar som under 1600-talet fick
leverera foder till greve Per Brahes hjortbestånd
på Visingsö.

29 Tegnértornet (Skogstornet). Tornet, som
ligger 350 m ö h , är 27 m högt. det uppfördes
1973 på initiativ av den kände idrottsentusiasten
Torsten Tegnér. Man har härifrån en fantatsik
utsikt över de fyra landskap som omger Vättern.
Längs leden ner mot Gränna finns det uppsatt
en antal plattor med olika deviser. Bland dem
följande av Carl von Linné: ”Motion har för människan samma värde som sömn eller näring.”

26 Kyrkstigen. Här gick förr befolkningen i
Örserum då man skulle ta sig till Gränna kyrka.

30 En av de få bevarade hällskistorna i trakten
av Gränna.

24 Härifrån kan man göra en avstickare till
Örserum, där det finns affär och badplats mm.

33 Grenna kulturgård. Här finns turistbyrån
samt Grenna museum med Andréexpeditionen
och Polarcenter. Även Gränna bibliotek finns i
samma byggnad.
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