18 Skrôle Hie och Bruzaholm

Hitta vägen
Kör riksväg 40 mot Eksjö, passera den första delen av Bruzaholm och kör in i den andra delen av Bruzaholm. Sväng höger in på Stuverydsvägen (GPS 57.64014/15.24623), innan gokartbanan. Sväng in på
skogsvägen (Linnebergs-vägen) och fortsätt på den vägen 1,5 km till en vändplan med parkering. Du kör
hela tiden längs naturreservatet som finns på höger sida, du ser vita ringar på träden.
Lägg märke till skillnaden som syns bra även från bilen: Till höger i reservatet finns det träd i olika storlekar och tjocklekar och av olika sort, mycket död ved och en rik undervegetation, du ser naturens mångfald.
Till vänster finns det omväxlande fula, fattiga kalhyggen och trista granplanteringar, där alla träd är precis
lika höga och lika grova och knappt något annat än gran växer, du ser girighetens enfald.
Bakom den grusade parkeringen går du in i granskogen, du korsar strax bäcken och efter 200 meter går du
mot vänster, ned mot bäcken (följ skylten Skrôle Hie). Nu går du några hundra meter längs bäcken, det är
ingen riktig stig utan mer en uttrampad led, ibland får du hoppa från sten till sten och några gånger krypa
under omkullfallna träd.
När du passerat genom skuran korsar du bäcken på en bro och följer gröna pinnar med vita toppar. Efter en
kort stund kommer du fram till en rastplats med bänkar och eldstad. Om du fortsätter 200 meter stöter du
på Höglandsleden. Sväng till vänster på denna, så kommer strax rester av ett torp och några hundra meter
längre fram på höger sida finns en fin stenklippa med utsikt – en väldigt fin rastplats.
Fortsätt sedan på Höglandsleden tills du kommer tillbaka till parkeringen. Styr kosan tillbaka till samhället
och kör en liten bit mot Vimmerbyhållet, ta Malmgatan till höger (mitt emot dammen med vattenfall). Du
korsar järnvägen och svänger vänster in på Bruksvägen, fram till Bruzaholms bruk och bruksmuseet. Museet brukar vara öppet tisdag–sönag klockan 13–17 under sommaren, (se hemsidan www.bruzaholm.com
där det även finns information om visning av arbetarbostäderna).

Böcker från Basebo förlag:
Dagsutflykter i Småland:
Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärdheter 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 barnens fantasi.

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

