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Runkesten, naturminnesmärke
Trollegata, sägenomspunnen ravin
Rumskulla prästgårdskvarn, gammal vattenkvarn.
Gastkullen, gammal gravplats
Hålväg eller klövjestig
Gibberyd ”Katthult”. Inspelningsplats för Astrid Lindgrens
filmer om Emil.
Utsiktsplatå
Silvergatan, sägenomspunnen ravin
Tallen, naturminnesmärke
Kvilleken, ett av Europas största och äldsta träd
Diket, förkastningsspricka
Jättegryta. Det var istidens väldiga älvar som svarvade ur
berget med hjälp av stenar som roterade i det forsande
jökelvattnet.
Klyvesten, naturminnesmärke
Brånaholm, lämningar från ett gammalt pappersbruk
Amaliagrottan, rasbrantsgrotta
Utsiktsplats
Mossebo, gammalt säteri med anor från 1100-talet. Albert
Engström bodde här en tid och har efterlämnat en del
målningar. Övernattnings- och kokmöjligheter i gammal
statarlänga. Rum att hyra i Mossebo gästhem.
Pelarne, Sveriges äldsta i bruk varande träkyrka, hembygdsgård.
Sevedstorp ”Bullerbyn”. Inspelningsplats för Astrid Lindgrens filmer om Barnen i Bullerbyn.
Tjurstorp, mycket gammal by, nuvarande byggnader från
1600- och 1700-talen.
Trappberget, utsiktsplats, besjunget av Victor Haak i boken
”Innan sägnerna dör”.
Varggropen, där den sista vargen fångades under 1840-talet
Spilhammaren, bad och campingplats
Månsberget. Utsiktsberg som varit populärt utflyktsmål för
gökottor och dylikt.
Valklevs ättestupa. Lodrät bergsbrant, 52 m hög. Enligt
sägner användes ättestupor för att frivilligt eller med tvång
förkorta livet på sig själv samt gamla och sjuka.
Jättegryta. Det var istidens väldiga älvar som svarvade ur
berget med hjälp av stenar som roterade i det forsande
jökelvattnet.
Östorp, torpruin med odlingsrester, rösen, terrasser mm.

28 Norrlid och Ekelid, gårdar omgivna av ängs- och hagmarker
med odlingsrösen, hamlade träd och ålderdomliga hägnader.
29 Tryhorva, ängs- och hagmarker.
30 Klackebo, en gång officersboställe. Från den tiden vittnar
mäktiga ädellövträd, bl a bok och lind som är planterade i
omgivningarna.
31 Gässemåla med en av Sveriges mäktigaste björkar. Stammens omkrets är drygt 4,7 m.
32 Åstugan, bäckflöde med spår av kvarnlämningar, madängar
som slåttrades tidigare.
33 Käbbo, by med typisk lidbebyggelse. Vacker utsikt. Vaxstapeltillverkning.
34 Vimmerby Adventure, Nils Holgerssons värld.
35 Södra Vi (Vi=helig plats). Gammal brunnsort vars intressanta
kulturhistoria delvis finns bevarad i socknens hembygdspark
Brunnsparken. Lantbruks- och hembygdsmuseum.
36 Krönsborg
37 Sundsängen. Flerhundraårig slåtteräng med mäktiga ekar
och intressant vår- och sommarflora.
38 Hillebo, f d torp under prästgården Sund. Vackra ekhagar
med kulturlämningar från brons- och järnåldern.
39 Ungstorp ”fornby” från medeltiden med husgrunder, odlingsterrasser och rösen. ”Körsbärsriket” Ungstorp med rastplats,
vindskydd och vattenbrunn. Mäktig lönn. Startplats för Djursdalarundan. Tumtorpet, gammal restaurerad torpmiljö.
40 Djursdala by. Dubbel radby från medeltiden. Som mest
fanns där 34 gårdar.
41 Lundsberget, rastplats med utsikt mot byarna Lilla Vi och
Marstad
42 Djursdala kyrka, träkyrka från 1692-talet med sevärda väggoch takmålningar.
43 Djursdala hembygdsgård, mangårdsbyggnaden från Ågölshult hitflyttad på 1960-talet.
44 Hallersrum och Bullebo, gamla byar där leden går fram på
häradsväg, by- och fägator.
45 Midsommarkullen, gravfält och ängsmark med vacker utsikt.
46 Björkesnäs, gammal by och handelsplats. Två stora almar i
norra delen av byn.
47 ”Stenriket” nyodling från 1850-talet på Hemskogen.
48 Bålstocken, gränsskog mot Östergötland. Ridväg till 1812.
49 Drakerör, gravröse från bronsåldern med sägen om en
nedgrävd skatt.
50 Norrhult, torp under gård i Björkesnäs. Landskapsgräns Småland - Östergötland. Länsgräns Kalmar - Östergötlands län.

Övernattning/Accommodation/Unterkunft
Lönneberga vandrarhem 0495-400 36
Mossebo Gästhem 0492-910 16
Lilla Sverigebyn, Målen 0492-920 12
Spilhammars Camping 0496-102 73
Vimmerby Adventure, campingstugor. 073-386 86 58

Information
Vimmerby Turistbyrå 0492-310 10
Emilkraften, Mariannelund 0496-216 90

Sevedeleden
Huvudslingan ca 50 km
Anslutningsetapp söder ca 18 km
Anslutningsetapp norr ca 35 km

Vi önskar dig en angenäm vandring men innan du börjar färden:
- Visa hänsyn till den natur du vandrar i och mot de markägare, som bor längs leden.
- Lämna övernattningsstugor och campingplatser, som du själv vill finna dem.
- Stäng grindar efter dig och håll din hund kopplad.
- Var försiktig med eld och uppmärksamma eldningsförbud.
- Fiska inte på annat än vatten som är tillåtna.
We hope you have a pleasant walking tour but before you
start your journey:
- Please be respectful of the countryside you are walking
through and to the land owners who live along the track.
- Leave overnight cottages and camping areas as you would
like to find them.
- Close gates after you and make sure your dog is kept on
a leash.
- Be careful with fire and make sure you are aware when
the lighting of fires is prohibited.
- Do not fish in waters other than those within which you
are permitted to fish.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Wanderung! Bitte
beachten Sie unterwegs folgendes:
- Nehmen Sie Rücksicht auf die Natur, in der Sie
wandern, und auf die Grundbesitzer, die in der Nähe des
Wanderweges wohnen.
- Hinterlassen Sie Übernachtungshütten und Zeltplätze so,
wie Sie sie selbst vorfinden möchten.
- Schließen Sie Zauntore hinter sich und halten Sie Ihren
Hund an der Leine.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Feuer und
beachten Sie Feuerverbote.
- Angeln Sie nur in Gewässern, wo dies zulässig ist.
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