
15 Dressinåkning och smalspåret

Hitta vägen

Åka tåg
De flesta stationerna mellan Hultsfred och Västervik är mycket enkla hållplatser, bara i Hultsfred, Tuna,
Ankarsrum och i Västervik finns det både affärer och service på eller nära stationen. På mindre stationer
måste du vrida skylten och/eller ge tydliga handtecken för att få tåget att stanna. Trafiken körs bara under
sommaren (www.smalsparet.com för aktuell tidtabell). Vissa tider går även ångtåg Västervik–Verkebä-
ck–Ankarsrum och lördagar i juli körs dessutom ett nostalgitåg på sträckan Virserum–Åseda.

Att åka hela sträckan Hultsfred–Västervik är kanske något för de riktiga tågentusiasterna, men ta gärna en
tur på en halvtimme från valfri station till en av hållplatserna.

Här är några tips på hållplatser:
Gnötteln – mycket barnvänlig kommunal badplats nära Hultsfred med stor sandstrand och brygga, direkt
vid hållplatsen.

Tuna – lunchservering, mataffär, 20 minuters promenad till hembygdspark och lövskogspark (s. 197)
ankarsrum – kaffeservering i fin stationsmiljö, 10 minuters promenad till sevärd brukspark med bruksmu-
seum.

Fårhult – fin lantlig miljö, badplats 10 minuter från stationen (gå tillbaka längs rälsen och sedan till höger) 
verkebäck – fin stationsmiljö, 10 minuters promenad till samhället där du kan gå längs viken och titta ut
över havet, uppe vid riksvägen finns dessutom en av Sveriges mest välsorterade godisaffärer.

Västervik – centralort vid havet, här ska du helst ha flera timmar uppehåll för att kunna utforska staden.

Hultsfred – centralort med många affärer och en liten gågata. Tågstationen är K-märkt och rymmer ett
trevligt café och du har utsikt över sjön Hulingen, badplatsen ligger bara 200 meter bort vid campingen.

Cykla dressin
Du kan cykla dressin från Hultsfred eller från Virserum.
1) Från Hultsfred: 
Du börjar strax söder om Hultsfred, i Björkudd, här finns en bilparkering, handikappanpassat dass och ett
sommaröppet kafé och souvenirförsäljning. Du kan även gå dit från Hultsfreds järnvägsstation, cirka 20
minuters promenad, vägen går längs sjön Hulingen och du följer bara skyltarna. Efter ungefär halva vägen,
cirka 5 km från Björkudd, passerar du samhället Ödhult, här finns en fin rastplats med fikabord och boll-
plank för barnen. Efter ytterligare 5 km går banan på en damm rakt över Hesjön och kommer fram till en
rastplats med fina badmöjligheter, grill, bänkar, bord och toalett. Du kan även gå härifrån mot vänster
längs sjökanten, efter knappt 1 km är du på andra sidan sjön och där finns Hultsfreds kommuns kanske
största badplats, med bland annat rejäla bryggor, hopptorn (2, 3 och 5 meter), omklädningsrum, toaletter
och beachvolleyplats. Och vägen dit är ett mycket bra område för att plocka blåbär.

Om du fortsätter med dressinen längre söderut så följer rälsen strandkanten (du ser sanatoriets badplats på
andra sidan viken) och efter 1 km når du hållplatsen Målilla sanatorium. Du ser den ståtliga byggnaden till
höger om den lilla stationen, ta gärna en promenad dit (du kan läsa mer om sanatoriet på s. 39). Här är
slutstation för dressinerna. Färden Hultsfred–Målilla är på 11 km enkel sträcka, det tar knappt en timme att
cykla.

2) Från Virserum: 
Dressinutlämningen sker på Virserums järnvägsstation. Från Virserum kan du cykla hela vägen till Åseda,
en sträcka på 53 km totalt (tur och retur, så räkna meden färdtid på ungefär 4–5 timmar). Men det kan vara
lagom att cykla till Aggatorp, 4 km enkel sträcka. 

Du börjar din resa genom en vacker lövskog och spåret ger dig en fin utsikt över Dackebygden och Virse-
rumssjön. Se till att sakta ner farten när du närmar dig Hjortöström så att du hinner ta en titt på den gamla
kvarnruinen och dess damm. Vackraste sträckan väntar dig nu. Smalspåret passerar på en bank över sjön
Hjorten och du har vatten på båda sidor av spåret. Både i Hjortöström och Aggatorp finns bänkar och bord
för rast och det finns sandstrand och klippor för bad på sträckan.



Om du fortsätter vidare, så passerar du efter cirka 5 km Mosstorps station, en vacker miljö med utsikt
längs sjön Bridd. Efter cirka 9 km passeras banvaktstugan Holm. Efter cirka 10 km passeras Triabo. Här
finns en rastplats med fikabord och lekplats för barnen. Efter cirka 15 km passeras platsen för den före det-
ta banvaktsstugan i Häradskögle. Här finns återigen en rastplats med fikabord. Efter cirka 17 km passerar
du Hultanäs, där kan du i antikaffären precis vid plankorsningen köpa glass. Strax därefter ligger det gamla
stationshuset som ägs av Smalspåret. Efter cirka 26 km börjar du närma dig Åseda. Väl inne på stationen
är du mitt inne i centrum med närhet till kaféer, mataffärer och restauranger.

Vissa dagar sker dressincyklingen istället norrut från Virserum till Hultarp. Även det en vacker sträcka där
du passerar både vattendrag, skogar och öppna landskap. Sträckan är cirka 4 km lång och du får vid
bokningen reda på att dressincyklingen sker på denna sträcka istället för söderut.

Kombination av att åka tåg och cykla dressin

Enklast är kombinationen tåg och dressin om du startar i Hultsfred. Du kan åka en bit tåg på förmiddagen
(tips för hållplatser se ovan) och sedan cyklar du dressin på eftermiddagen eller tvärtom.

Du kan även börja med tågresan från till exempel Tuna till Hultsfred på en halvtimme. Ta en fikapaus i ca-
féet i Hultsfreds K-märkta järnvägsstation eller gå en 5 minuters promenad till Hultsfreds centrum. Där
finns det fler caféer och du kan även inhandla förnödenheter för fikapausen under dressinturen. Gå sedan
till dressinuthyrningen, en fin promenad på cirka 20 minuter från järnvägsstationen. Cykla dressin till bad-
platsen i Målilla, ta ett bad och en fikapaus. Ta gärna en extra sväng till sluthållplatsen vid Målilla sanato-
rium. Bada igen om vädret tillåter. Cykla tillbaka till Hultsfred och ta där tåget till Tuna (se tiderna på
www.smalsparet.com).

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.


