
12. Eksjö. Leden är markerad genom 
staden. Den sträcker sig från Ränneslätt, 
genom gamla staden, förbi Eksjö museum 
med Albert Engströmssamlingarna, 
konsthall, turistbyrå, fornminnesgård, 
militärmuseum m.m. 

13. Skidstugan. Eksjös motionsgård och 
tillika klubbstuga för Eksjö skid- och 
orienteringsklubb. Skidstugan ägs och 
drivs av Eksjö SOK. Här finns vindskydd, 
eldstad, sopställ och vattentoalett. 
Gångavstånd från leden 900 m 

Busstidtabell Eksjö - Nässjö - Eksjö 
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14. Kakelungsmossens naturreservat är ett fint exempel på en i stort sett 
orörd högmosse av östlig typ. Fältskiktet domineras av skvattram. Hela 
mossen omges av ett mycket välutvecklat laggkärr som är näringsfattigt 
med starr och vitmossor. 

15. Försjön ingår i Emåns vattensystem och är en näringsfattig 
klarvattensjö, opåverkad av utsläpp. Vid Försjöns nordspets delar sig 
leden, dels norrut mot Aneby, dels österut mot Mariannelund. 

Rastplats med skärmskydd, eldstad, TC och sopställ. Badmöjligheter. 

Raststuga cirka 200 meter öster om skärmskyddet. 

16. Skuruhatt och Skurugata är naturreservat sedan 1967. Leden 
sträcker sig här öster om Skurugata upp till Skuruhatt. Här finns en 
minnessten över bygdens folk med text av Albert Engström. 
Skurugataberget är Eksjö kommuns högsta punkt, 337 meter över havet. 
Skurugata, strax nedanför hatten, är den djupaste delen av en 800 meter 
lång sprickdal med upp till 35 meter höga bergväggar. Bredden på 
sprickdalen varierar mellan 7 och 24 meter. I ravinen finner man exempel 
på mossarter som annars bara förekommer i fjälltrakterna. Bergarten 
består av porfyr och granit. 

Anpassad promenad för funktionshindrade från parkeringen till utsikten. 

Du hittar denna karta på: http://www.eksjo.se/vandringsleder 

21. Klintens naturreservat bildades 2005 och gränsar i norr till naturreservatet 
Skurugata/Skuruhatt. Gården Klinten är Eksjö kommuns lägergård och drivs av 
Eksjö kommun. Information om strövstigar finns vid parkeringen. 

Utsikten från berget direkt norr om Klinten är sevärt. 

22. Hässleåsa damm. Sprickdal vars västra klippvägg stiger lodrätt 8-12 meter 
på en 600 meter lång sträcka från dammen. Ovanför dammen har man en 
vacker utsikt. 

Floran här påminner i många fall om växter som man annars hittar i kallare 
klimat. Rara mossarter av riksintresse förekommer här. 

Området var i många år en inspirationskälla för Albert Engström. Kvarnbostället 
ca 300 meter efter dammen, är skildrat av honom i boken "Ur mina minnen och 
memoarer". 

25. Movänta camping, ca 3 km SV om leden. Camping, bad och servering. 

26. Hult, ca 3 km från leden, ett litet stationssamhälle med ett visst utbud av 
service. Engströmsgården som ligger i södra delen av samhället, är Albert 
Engströms föräldrahem. Här finns även andra äldre byggnader från Hult, 
innehållande museiföremål från bygden. 

Upphovsman Vandringsledskarta: DRB-kartografi 
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