
14 Mörtfors

Hitta vägen

Du kör från Hultsfred eller Vimmerby till Kristdala (avfart Vena från riksväg 23, genom Vena och vidare

mot Kristdala). I Kristdala svänger du vänster, fortsätter runt kyrkan och kör norrut mot Ishult och sedan

Mörtfors. 

När du kommer in i Mörtfors svänger du höger in på Kappemålavägen (precis innan ån), där står på väns-

ter sida en minnessten om brukets tid. Kör längs med ån, på din vänstra sida syns forstrapporna där möbel-

fabriken en gång låg. Nu delar sig vägen men håll vänster och följ vägen 400 meter tills du når en parke-

ringsplats. Gå vidare till fots mot kommunens badplats.

Precis efter badplatsen börjar ett naturreservat på 211 hektar och du följer nu Tjustledens orange marke-

ring. Efter 500 meter kommer du ut på en grusväg, sväng höger. Du befinner dig nu på Ostkustleden. Efter

några meter, strax innan ån, sväng höger in i skogen vid skylt mot Tjustleden. 

Vägen följer hela tiden sjön Stora Ramm, ibland direkt vid vattnet och ibland några meter från strandkan-

ten. Efter 1 km kommer du upp på en stor berghäll, lägg märke till stenen på hällen. Fortsätt 500 meter tills

du ser en skylt mot fornborgen. Här finns ingen stig att förlita sig på, men gå bara rakt upp så hittar du.

Sista biten längst upp på berget finns en anlagd väg, den är kanske tusen år gammal eller ännu äldre, ingen

vet. 

Sedan tar du samma väg tillbaka till Mörtfors och om inte förr, så ta nu ett svalkande dopp vid badplatsen!

Fortsätt sedan tillbaka till byn och parkera bilen till exempel vid den ovannämnda minnesstenen vid ån för

att göra en liten byvandring på jakt efter den gamla glanstiden. Gå längs ån (tillbaka mot Kristdalahållet)

tills du kommer till bron över ån. 

Här kan du gå uppför backen till vänster för att se på stugorna som Mörtforskungen tog hit, det är riktigt

roliga och vackra hus och det är en fin liten promenad på kanske en kvart eller halvtimme. Gå längs

Bjurstams backe, därifrån går du ned igen till centrum. 

Gå en gång till till bron men nu korsar du ån och kommer då till Basarkullen, Mörtfors vackra folkpark

uppbyggd av stenbroar, valv och promenadstigar samt läktare för orkester och dansbana. Gå längs ån, du

passerar det gamla varmbadhuset. Där kunde man bada i kar, bada bastu och få medicinska bad men huset

är numera vandrarhem för vandrare på Tjustleden. Fortsätt förbi huset och du kommer fram till pensiona-

tet, där kan du avsluta med en fika eller middag (www.mortforspensionat.se).

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.


