
20 Storebro och Gissen runt

Hitta vägen

Du kör från Vimmerby mot Hultsfred (riksväg 23) och 6 km efter Åkeborondellen tar du första avfarten in
till Storebro. 

Efter 1 km ser du skylten ”Visans skepp”, här svänger du höger in på Ringvägen. Följ skyltningen, kör för-
bi Båtbyggarskolan, runda skolan på Rektorsvägen och snart är du är framme på parkeringsplatsen vid Vi-
sans Skepp (GPS 57.58847/15.83580). Kasta in ett tiokronors-mynt i spärrkorset. Om du fortsätter (till
fots) från parkeringen genom den stora grinden som du ser vid parkeringens bortre ände så kommer du till
Storebroparken och sedan badplatsen.

Kör tillbaka samma väg du kom, tills du kommer ned på Vimmerbyvägen igen, men fortsätt nu till höger.
Till höger ser du då en pampig herrgårdsbyggnad uppfört tidigt 1800-tal, numera hotell- och konferensan-
läggning med mycket sevärd inredning. I djärv kontrast till herrgården finns 50 meter längre fram tre pitto-
reska smedstugor från 1700-talet. De har renoverats och är även de nu fina, sjönära boenden.

På vänster sida ser du en gammal och stor kvarnbyggnad på fyra våningar som nu är ett bruksmuseum.
Museet är mycket sevärt med sin omfattande och mångfacetterade samling, men har inga fasta öppettider,
(se www.storebro.nu för information). Fortsätt vägen, rakt fram vid korsningen och efter 1 300 meter

sväng höger mot Fredensborg/Tobo golfplats, ställ bilen vid golfplatsens eller hotellets parkering.

Gör vandringen motsols, precis så som i beskrivningen nedan, då är det lättare att hitta och du har finare

vyer längs vägen. Gå alltså rakt förbi hotellet, runda det tätt intill och gå ner mot hotellets badplats med

bastu. Strax innan vattnet gå höger och följ vägen över golfgräsmattan in i skogsdungen. Stigen är ej mar-

kerad, men om du bara håller dig så nära vattnet som möjligt kommer du efter 900 meter fram till en skylt

och nu är vägen bra markerad med en röd bricka. Efter en timme är du nog framme i Kvavhult, du ser ho-

tellets bastu om du tittar bakåt rakt över sjön. 

Du har gått halva vägen nu, andra hälften är ännu lättare att gå utan stigningar. 

Men ta en sväng upp mot Gisseskalle först, du går i Kvavhult söderut (längs den nybyggda ladugården)

och efter 700 meter går en röd markerad stig (det är en bit av Lönnebergaleden) upp mot vänster, upp till

Gisseskallen (GPS 57.55059/15.81778). 

Gå ned igen och tillbaka mot Kvavhult, där fortsätter du den markerade leden runt sjön. Vid Gissemåla

rundar du den vackra och välskötta gården och går igenom ladugårdarna vidare mot Fredensborg.

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.


