2 Amaliagrottan och Mossebo

Hitta vägen
Du åker västerut från Vimmerby mot Rumskulla (väg 812 som börjar vid Åbro-bryggeri). Efter drygt 5 km
sväng vänster mot Björnebro, efter ytterligare 3 km, precis innan du korsar Stångån, sväng höger och efter
2 km ligger parkeringen vid Försjön (GPS 57.65732/15.70899). Alternativt kan du börja i Mossebo: då kör
du riksväg 40 från Vimmerby mot Eksjö och strax efter Pelarne svänger du till höger till Mossebo
(skyltad). Då går du turen i omvänd riktning jämfört med beskrivningen här. Läs hela beskrivningen för att
fatta ett beslut var ni vill börja.
Precis vid parkeringen vid Försjön finns en badplats med brygga och en liten bod med grill och ved. Amaliagrottan ligger 300 meter från badplatsen. Gå bara längs sjön, korsa den lilla bäcken där sjön rinner av
och följ markeringen tills du står framför en imponerande bergsvägg – bakom stenarna finns grottan. Efter
att du har varit inne i grottan, fortsätt längs markeringen som går brant upp till Korpeberget, det tar mellan
10–30 minuter. Därifrån har du fin utsikt över Smålands skogar och sjöar. Sedan går samma väg tillbaka
till parkeringen.
Om du vill gå längre, och det rekommenderas absolut, så fortsätter du den markerade vägen, som är en del
av Sevedeleden, till Mossebo. Det tar cirka 1 timme genom varierad terräng och är en fin vandring, lätt att
gå. När du har gått 600 meter så kommer du ut på en glänta, du ser 50 meter uppåt mot vänster en
klipphäll (GPS 57.65335/15.70064). Lämna stigen och gå rakt upp dit, du ser en annorlunda vegetation
med gräs och fruktträd. Förklaringen är att platsen har varit bostad, på kaminens rester finns en skylt uppsatt från hembygdsföreningen. Gå ned till stigen igen, nu korsar du en liten bäck (50 meter innan vägen
kommer ut ur skogen och stöter på en vändplats för timmerbilar). Drick gärna vattnet, så gjorde säkert
också de som bodde här för hundra eller fler år sedan. Du kan följa längs bäcken 50 meter uppåt för att
upptäcka resterna av en jordkällare (till höger om bäcken) som ligger gömd i skogen. Fortsätt vandringen
längs markeringen eller på grusvägen (det blir lite kortare, efter 700 meter kommer du tillbaka på den markerade leden). Nu är du strax framme vid Mossebo gästhem.
Vid den raka vägen som leder bort från Mossebo gästhem ser du ett vackert gammalt rött hus med två
skorstenar. Denna stuga ägs av hembygdsföreningen Pelarne och är tillgänglig för allmänheten under sommartid. Det finns öppen spis och en del traditionella möbler, kika gärna in i huset. I boden mittemot finns
utedass och rinnande vatten. Om du vill uppleva ett riktigt äventyr, så kan du nu ta fram liggunderlag,
sängkläder och tandborste och övernatta här.
Bonustips i närheten
Om du fortsätter vägen förbi Försjön kommer du efter ytterligare 4 km fram till Bråneholm, där ser du imponerande rester av forna tiders pappersindustri. 1 km nedströms finns ytterligare en ruin, Mariedals pappersfabrik. Området är spännande men inte helt ofarligt. Närmare beskrivning finns i boken Hitta Naturen,
se litteraturförteckningen.

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.

