
 Tabergs ABC  
 

Du behöver inte åka till alperna för att 
uppleva bergskänslan. Den finns i Taberg.  
 
Vid Tahesjön finns badplats med brygga och 
omklädningsrum samt toaletter. Åsabadet har 
brygga med hopptorn, servering, kiosk och 
toaletter. 
 
Bergets dag firas första lördagen i 
september med marknad och 
föreningspresentation. Samt att vi visar upp 
oss som en aktiv bygd som värnar om 
invånarna och turismen. 
 
Bergstemplet är en naturlig Gudtjänstplats 
vid bergets fot. Här hölls förr gudstjänster för 
upp till 15.000 personer. 
 
Bergets gård vid Tabergsån är en gammal 
mangårdsbyggnad från bergslags tiden.  
 
Bergstinget forskar i gammal 
järnframställning. Man arbetar också med 
arkeologiska utgrävningar.  
 
Bråtens gård är en av Tabergs  äldsta 
jordbruksfastigheter.  
 
Brunbräken finns endast på två platser i 
Sverige. Fridlyst sedan 1917.  
 
Domarringarna står tätt vid Boeryds gamla 
gravfält. 
 
El-ljusspåret vid Åsasjön är 2,5 km långt. 
På sommaren kan man löpträna i spåren samt 
på kringliggande stigar och löpspår. Vintertid 
nyttjas el-ljusspåret för skidåkning. 
 
Floran i Taberg och många växter är fridlysta. 
Här finns t ex brunbräken, fältmalört, fältvädd, 
långsvingel, bergjohannesört och den rara 
mosippan. 
 
I Tabergsån finns öring, Fiskekort löser du 
hos ICA-trollet tel.64037 Här finns också 
fiskekort för Åsasjön.  
 
I Tabergs gruvgångar finns fladdermöss. De 
flesta av Sveriges nio arter är representerade. 
Sex av dessa övervintrar i Tabergs 
gruvgångar.  
 
Fornlämningar är det gott om i trakten. Den 
största hittar du vid Boerydsmon. Här finns  
12 domarringar, 2 treuddar och ett röse med 
stenkista. 
 
Gruvgångarna är mer än 1 kilometer långa. 
Tabergs gruv guider arrangerar guidade turer 
 
Gula leden är vandringsleden som går 
mellan Månsarps och Tabergs  
järnvägsstation, utmed Tabergsån  
 
 

SNF och STF guidar på berget. 
SNF: Roland Engstrand tel.69429 
STF: Per-Olof Jern tel.64094 
 
På hembygdsgården, som består av flera 
gamla tidsenliga byggnader, här finns också ett 
järnmuseum.  
Kontakta Lennart Gustavsson, tel.60117 
 
Vid järnvägsstationen ligger Hotell Taberg. Här 
finns rum och mat tel.363777  
 
Ishallen i Norrahammar är HC-Dalens 
hemmaplan. Vintertid arrangeras här åkning för 
allmänheten tel.69025.  
 
Stora industrier har etablerat sig i Taberg med 
omnejd. I Norrahammar finns också ett 
industrimuseum. 
 
Järnbrytningen är idag ett minne blott (får vi 
hoppas). Här bröts 30%-ig järnmalm ända fram 
till 1960. 
 
Kungligheter har ett gott öga till berget. Här 
finns minnesmärken från Oscar II, Gustav VI 
Adolf och Carl XVI Gustav. Även Gustav II Adolf 
var här på sin tid. 
 
Kåperyds ängar är ett naturvårdsområde där 
det bl a växer mosippor och långsvirvel. 
 
Läkarstationen finns i Norrahammar. 
 
Längdåkningsspår finns det gott om i trakten. 
NGIS, Jönköpings OK och Månsarps IF har fina, 
välpreparerade spår.  
 
Berget har en ”mossbank” som på många sätt 
saknar motstycke i landet. 309 arter är 
dokumenterade på och omkring Taberg. 
 
Trakten är känd för orienteringstävlingar. 
Här arrangeras allt från små lokala tävlingar till 
den stora Smålandskavlen.  
 
Parkering finns vid hotellplan samt på bergets 
topp.  
 
Picknick på toppen rekommenderas. På den 
västra toppen kan man se Vätterbygden och  
solnedgången i väster.  
 
Postens tjänster finns nu inne i ICA-trollet.  
 

På rallycrossbanan som ligger väster om 
berget anordnas årligen flera stora tävlingar. 
 

Resestenen som står i ett skogsparti mellan 
Kåperyd och Boeryd är 3,15m hög.  
Den är av ögongranit och restes förmodligen 
under vikingatiden.  
 

Stollahålet är en 20 m djup gruvgång från 
1779. 
 

Sörgården är en motionsanläggning vid 
Åsasjön. Ansvarig är Jönköpings OK. 
Tel. till stugan 64083 
 

Tabergs topp, 343 m ö h har under lång tid 
varit en av Sydsveriges mest besökta 
utsiktsplatser. 1741 var Carl von Linné här. 
Toppen höjer sig 140 meter över 
järnvägsstationen.  
 

Utmed Tabergsån finns en vacker stig, gul 
markerad. Sevärt på våren är blåsipporna. 
Har du tur ser du Strömstare och Forsärla. 
 
Tennis  kan du spela på Månsarps IF:s 
idrottsplats, tel. 65298 samt på  Tabergs SK:s 
idrottsplats tel.64214. 
 
Toppstugan är ett fint utflyktsmål. Där serveras 
mat och kaffe. Här finns också turistinformation 
över sevärdheter i Tabergsådalen. Tel.64111 
 
Turistinformation finner ni vid toppstugan eller 
via Turistbyrån Jönköping  Tel.036-105050 
 
Tåget kan du åka med till Taberg. Ibland 
kommer det ett gammalt ånglok på spåret.  
( Jönköping - Vaggeryd ) 
 
Utsikten från berget är vidunderlig.  
Vid klar sikt kan man se till Omberg, ca 9mil. 
   
Undergången i Taberg är 4,2 m hög. 
 
Utförsåkning: På berget finns en liten 
pulkabacke. 
 
Vandrarhem finns på kursgården Spånhult. 
2-bäddsrum med självhushåll, tel.61075. 
 
Vandringsleder finns markerade på berget, 
Masugnsstigen, bergstempelstigen och 
järnmalmsstigen. Gula stigen går mellan 
Månsarps & Tabergs stationer längs med ån. 
”Södra Vätterleden” passerar också förbi. 
 
Webbkamera finns nu monterad mot berget. 
Se berget i live på www.taberg.info 
 
Ån i Taberg flyter ovanligt nog norr ut och 
mynnar ut i Munksjön. 
 
Äventyrsgolf kan man spela uppe på  
   Tabergs toppen www.toppgolf.se  
 
            Sydväst om Månsarps kyrka finns en  
               ödekyrkogård. En lämplig rastplats  
                  med fin utsikt över Månsarpssjön.  
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