
5 Virserum

Hitta vägen

Kör från Vimmerby på riksväg 23 söderut, passera Hultsfred och i Målilla tar du vid första rondellen till

höger. Fortsätt förbi Målilla sanatorium till nästa rondell, den med speedwaycykeln i mitten, och här tar du

första avfarten mot Järnforsen (ej mot Virserum!). Mer information om besöksmål längs vägen Hults-

fred–Målilla hittar du på s. 36 .

I Järnforsen centrum svänger du vänster mot Virserum. Du passerar Järeda kyrka på väg ut ur Järnforsen

(s. 22).  Följ sedan vägen och -4 km söder om Järnforsen ser du en skylt ”Klotgranit”, du kan ställa bilen

här och gå några hundra meter till sevärdheten (GPS 57.38169/15.60554).

När du har kommit tillbaka till bilen fortsätter du 800 meter till på asfaltvägen mot Virserum, men sväng

nu höger mot Slättemossa, där du efter 300 meter passerar en skylt ”Varggrop” (på vänster sida, i mycket

dåligt skick; vägen gör här en lätt högersväng och rakt fram ser du ett hus med en mycket vacker entré).

Parkera bilen under kastanjeträdet och gå till den omsorgsfullt stensatta varggropen (GPS 57.380745/

15.588894). Du går först cirka 100 meter (söder ifrån vägen), när vägen börjar gå uppåt tar du in höger

över kalhygget, genom ett litet skogsparti och sedan är gropen längst bak på ängen du ser (du ser gropens

höga skyddsstängsel när du har kommit ut på ängen). Vägen har varit markerad med metallrör med blå

toppar, men bitvis saknas markeringen och på grund av kalhygget är det tyvärr mycket svårt att se stigen.

Efter att du har varit vid varggropen gå tillbaka till bilen och fortsätt på vägen till Slättemossa och vidare

till Ryd, här tar du andra vägen till höger (mot Kvillsfors) tills du kommer till T-korsningen vid Västra

Gränö (2 km efter Ryd), här sväng vänster och kör vidare till Skinnskälla, Högeruda, Kråketorp, i Kråke-

torp vänster mot Virserum. Det är en otroligt fin väg genom vackra byar, man blir helt tagen av alla vackra

och välskötta hus och det fagra landskapet. Allra bäst är den här turen efter midsommar och i början av

juli, då är det fullt med blommor överallt, otroligt vackert. Området är ett kulturlandskap av riksintresse

och det har gjorts försök att skydda hela området som kulturarv, men tyvärr havererade projektet på grund

av enskilda markägarens intresse.

När du kommer in till Virserum, sväng höger i centrum (skyltat mot Stenberga, Vetlanda) och ställ bilen

vid järnvägsstationen på höger sida vägen. Du ser Virserumssjön från järnvägsstationen, gå via esplanaden

rakt ner till sjön och sväng sedan höger. Det syns ingen markering av leden så här i början och det finns

inte heller någon tydlig stig, men håll dig bara så nära vattnet som det går och så kommer du så smånin-

gom in på vandringsleden ”Virserumsleden”. Den slingrar sig mycket vackert längs vattnet och bjuder på

många fina vyer. När du har gått nästan 2 km stöter vägen på smalspårbanans räls. Du ska inte gå på rälsen

(som vore kortaste vägen) utan håll dig lite till höger där stigen delar sig och följ markeringen. Efter drygt

2 km kommer du fram till Hjortöström (GPS 57.31151/15.55033), där det finns några vackra hus och en

fin damm som påminner om samhällets svunna tid som industrisamhälle med omkring 100 invånare år

1932. Här fanns Hjortöströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad som grundades 1887 och lades ned i slutet

av 1960-talet. Men även kanonkulor har hittats här. Dackefejden utkämpades 1543 här och i närheten, en

del av nordens största och blodigaste inbördeskrig.

400 meter senare delar sig vägen, här fortsätter du rakt fram (inte vägen till vänster, som leder mot ”Nä-

set”!). I skrivande stund saknas just här ledens markering (förmodligen på grund av ett trist kalhygge), och

även 300 meter senare, när du ska svänga vänster (du lämnar alltså grusvägen) är markeringen lätt att mis-

sa. Men nu befinner du dig inne i skogen igen, på en tydligt uttrampad stig och med bra markering, nu är

det bara att följa leden. 

Efter 700 meter är du framme vid Klintabergen, vägens vackra utsiktsplats med en fin vy över sjön mot

Virserum. Här står även en liten bänk, sätt dig ner, ta en rast och så kan ni fundera på hur ni vill gå vidare.

Fram till den här platsen har du nämligen gått Virserumsledens finaste del, om du fortsätter korsar du en

under sommartid ganska tråkig skidanläggning och kommer sedan in i ett stort fritidshusområde, där vä-

gens markering dessutom är mycket svårt att hitta. Men å andra sidan passerar du ”Kaffeberget”, Virse-

rums badplats med brygga och rutschkana och hopptorn och det är ju alltid lite roligare att gå runt istället

för att vända tillbaka. Men om du hellre vill njuta av naturen och sjöutsikten så vänd vid Klintabergen och

gå samma väg tillbaka till stationen i Virserum.

Från stationen tar du bilen till Virserums konsthall som ligger på andra sidan riksvägen 1 km bort (kör

Södra Järnvägsgatan till riksväg 23, sväng höger på riksvägen och strax igen vänster in till Kyrkogatan



som leder rakt till konsthallen, GPS 57.31723/15.59183).

Bonustips i närheten

1) Natur- och kulturreservatet Högarp 6 km väster om Virserum (GPS 57.334840/15.493504): otroligt

vackra natur- och kulturmiljöer som är typiska för det småländska höglandet som under århundraden for-

mats av mänsklig hand och betande djur. Närmare beskrivning i Hitta Naturen, se litteraturlista.

2) Kör rundan Högarp–Stenberga– (café i gamla lanthandeln, se www.lovisen.-se för öppettider, fin kyrka

och badplats höger efter kyrkan), Björneström–Virserum, närmare beskrivning i Hitta Naturen, (se littera-

turlista).

3) Kör hem via Fågelfors–Berga och besök caféet och loppis i Berga, kanske Smålands finaste och mest

udda café- och loppisverksamhet, (www.3arhundraden.se).

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.


