
11 Från Visböle till Borgekulle

Hitta vägen

Du kör riksväg 23 från Vimmerby mot Hultsfred, direkt efter Hultsfred flygplats, någon kilometer innan

Hultsfred, svänger du vänster mot Vena (skyltat). Fortsätt vägen exakt 5 km och sväng vänster mot Vis-

böle. Vägen går nedför och du passerar i svackan smalspårets järnväg, se upp för tåget! Sträckan trafikeras

sommartid och är absolut värd en färd (s. 183), men det får bli en annan dag. 

Fortsätt vägen ytterligare 350 meter efter järnvägsövergången och parkera bilen på vänster sidan, mitt

emot den lilla röda boden i svackan. Härifrån ser du några vackra hus uppe på kullen. Det är Visböle. Lön-

nebergaleden går rakt igenom byn.

Från Visböle fortsätter du på stora vägen mot Vena. Efter 600 meter sväng in mot vänster på en liten åker-

väg, du kan passera grinden om den är öppen. Fortsätt på vägen 150 meter, där den delar sig ställer du bi-

len (observera det fina trädet). Fortsätt rakt fram 40 meter till fots och du ser stenen som minner om präs-

ten som fick sätta livet till på denna plats (GPS 57.52837/15.93636). Fortsätt sedan mot Vena.

För att komma till Blaxhult och fornborgen passerar du Vena kyrka och fortsätter på Tunavägen som sedan

korsar Vena-mosse. Fortsätt på vägen mot Tuna 4,5 km och sväng sedan in mot Alsarp till höger. Följ vä-

gen 2 km tills du på vänster sida ser en liten skylt ”Jättegryta”. 

Fortsätt ytterligare 900 meter tills du ser skylten ”Fornborg”, här svänger du till vänster. Efter 500 meter är

du framme vid en liten parkering (GPS 57.511970/16.047643) där det även finns en informationstavla om

Borgekulle fornborg och gravfält. Fortsätt till fots på vägen och strax är du framme vid fornborgen. Från

dess östra utgång följer du den orange markeringen som nedanför borgen svänger 90 grader till vänster, le-

der dig över gravfältet och sedan tillbaka till bilen.

Fler fornborgar

Djursdala (GPS 57.77768/15.92151): Du kör från Vimmerby till Djursdala och efter Djursdala fortsätter

du på vägen mot Locknevi. Efter 3 km på den vägen (Locknevivägen) ser du på höger sidan en liten skylt,

där börjar stigen upp mot fornborgen. Enklast är att parkera i vägskälet strax innan.

Locknevi (GPS 57.790838/16.077803): Du kör riksväg 40 från Vimmerby mot Västervik, sväng vänster

mot Locknevi (genom Toverum). Borgen ligger 1 km söder om Locknevi, mitt emot Marieholm.

Mörtfors (GPS 57.52146/16.43897): Du går 3 km västerut från Mörtfors längs Tjustleden. Närmare bes-

krivning i kapitlet om Mörtfors (s. 170).

Skanseberg (GPS 57.64036/15.73549) ligger 3 km nordost om Pelarne. Du kör riksväg 40 från Vimmerby

mot Eksjö, 10 km efter Vimmerby (1 km innan vägskälet till Pelarne) svänger du höger mot Djurstorp och

följer vägen 800 meter. Vid det stora stenblocket som ligger på vänster sida går vägen upp mot borgen,

som ligger uppe på berget på höger sida om vägen med utsikt ned över Stångån. Närmare beskrivning i bo-

ken Hitta naturen, se litteraturförteckningen.

Södra Vi (GPS 57.815906/15.811992): Du kör riksväg 23/34 norrut från Vimmerby och tar efter Gullrin-

gen nästa avfart till höger. Kör igenom Stång och Venefall till Kåreda, där sväng vänster in mot skogen

tills du kommer till Hagstugan (2,1 km från Kåreda). Parkera där, gå skogsvägen i riktning mot sjön Jut-

tern tills vändplatsen och sen gå lätt till vänster upp till fornborgen, efter 100m går du in i borgen genom

en passage i fästningsmuren. Kör tillbaka till Kåreda och där sväng vänster, då kör du hem till Vimmerby

på vackra landsvägen 826.

Tvättberget (GPS 57.50995/16.16794) ligger 10 km sydost om Tuna. Du kör en liten och mycket vacker

väg från Flohult mot Krokarp. När du har besökt fornborgen fortsätt gärna på samma väg tills du kommer

ut på landsväg 711 (Kristdala–Vena), det är en riktigt härlig landsbygdsupplevelse att köra den vägen.



Visböle (GPS 57.54511/15.92691): Du kör från Hultsfred mot Vena och svänger in vid Visböle, sedan lig-

ger borgen 1 700 meter norr om Visböle. Kör förbi Visböle, sväng vänster vid nästa vägskäl och direkt till

höger igen, efter 300 meter ta skogsvägen till vänster tills vägen tar slut (vändplats). Sedan ligger borgen

100 meter upp till höger.

Böcker från Basebo förlag:

Dagsutflykter i Småland:

Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärd-

heter runt om Vimmerby, från Eksjö till ostkusten.

#hikinghultsfred:

Guidebok för mer än 150 km av Hultsfreds kommuns vandringsleder och

kommunens elva naturreservat. Många fina bilder och intressanta historier om

händelser och föremål längs vägen.

Hitta naturen:

Guidebok med 13 vandringar i Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds och Oskarshamns

kommun. Finns även på tyska. 

Unterwegs in Astrid Lindgrens Heimat:

Wanderführer zu 13 Ausflügen in den Gemeinden Eksjö, Vimmerby, Hultsfred

und Oskarshamn kommun. Auch auf Schwedisch erhältlich.

Småland för barn / für Kinder / for children:

En bok om Småland för barn mellan 3-12 år, på tre språk. Magi, berättelser

och information om Småland och dessutom en kreativ del som stimulerar bar-

nens fantasi. 

Finns hos adlibris.com, i bokhandeln och direkt hos förlaget, www.basebo.se.


