4 Skurugata och skuruhatt

Hitta vägen
Du åker riksväg 40 från Vimmerby mot Eksjö, efter 40 km svänger du höger mot Bogård (skyltad). Följ
vägen, efter 3 km kommer du till en T-korsning på en asfaltsväg och här svänger du höger. Efter 2 km
sväng vänster mot återvändsvägen skyltad mot Klinten och Ägersgöl, du befinner dig nu på den orange
markerade Höglandsleden. Efter några meter observera den fina byggnadsminnesförklarade skolan på höger sida och efter ytterligare några meter de två stora kandelaberträd som gör vägen till en trång passage.
Sedan är du strax framme vid parkeringen för naturreservatets besökare (GPS 57.68041/15.11279), ställ
bilen där.
Så här vandrar du turen (om du går i gatan och hatten i omvänd följd blir turen mycket svårare att gå och
rastmöjligheterna skulle ligga lite fel i tid):
Från bilen går du neråt mot sjön Försjön, där ligger lägergården Klinten med sina 40 bäddar som går att
hyra av Eksjö kommun. Fortsätt förbi gården, du kan gå på den markerade leden eller direkt längs vattnet i
500 meter tills du kommer till en rastplats med vindskydd, toalett och eldstad.
Här vid rastplatsen svänger du in i skogen mot höger, följ skyltningen mot Skurugata. Efter 500 meter gå
gärna in några meter till höger för att kika på torpet Lönhult (i privat ägo), annars fortsätter du på den markerade leden mot Skurukällan. Källan påstås ha förbindelse med Försjön. En gång var det nämligen en oxe
som tappade skällan i källan och den återfanns sedan i Försjön, så säger bybor i Bjässarp. Fortsätt från
källan, nu kommer du in i själva Skurugata. Gå försiktigt mellan alla stenblock och titta noga var du sätter
dina fötter, även om blicken dras uppåt mot ravinens branta väggar.
Fortsätt nu på den markerade vägen, du kommer fram till en stor parkeringsplats och härifrån är det 400
meter till Skuruhatt. Den delen av vägen är mycket omsorgsfullt anlagd med full tillgänglighet och pedagogisk omtanke av länsstyrelsen Jönköping. På skyltarna längs vägen kan du lära dig både det ena och det
andra om träd, växter och skog och ”iscensatta” naturåtgärder visualiserar tankegångarna. Framme vid
Skuruhatt finns rastplats, bänkar och vindskydd och eldstad .
Du fortsätter den markerade leden nedåt från Skuruhatt, efter 100 meter kommer du till en stenhög, här gör
vägen en sväng och fortsätter vidare ned mot rastplatsen du kom ifrån. Vid stenhögen finns en uttrampad
och ej markerad stig mot bergsklyftan, på den kommer du efter mindre än 100 meter fram till stupkanten,
se upp här! När du är nere vid rastplatsen kan det vara dags för bad och fika, om du inte vill bada i Movänta (se nedan). 350 meter bort från rastplatsen, när du har gått lite mer än halva vägen till lägergården Klinten, ser du en blå skylt till utsiktsplats Klinten.
Om du har ork kvar rekommenderas starkt att gå denna slinga, den tar dig upp till en fantastiskt fin utsiktsplats över Försjön, där vyn faktiskt är vackrare än från Skuruhatt. Det är knappt en kilometer dit, och
sedan kommer du efter ytterligare 200 meter ut ur skogen vid bilparkeringen.
Om du tycker det är för långt att gå, går du raka vägen till bilen och tar de 200 meter till utsiktsplatsen direkt från bilen, det är värt det.
Nu kör du samma väg tillbaka som du kom, men när asfaltvägen börjar fortsätter du rakt fram (mot Hult
istället för Bogård). Efter 700 meter kommer du till badplatsen i Movänta. Där finns det lekplats, en lång
brygga, handikappramp och sommartid även servering. Badplatsen är tillgänglig för allmänheten, ta gärna
ett svalkande dopp efter dagens ansträngande vandring.
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