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Getgölen – Hjorted – Svarteström – 18 km
Tjustleden är en vandringsled genom Västerviks kommun. Den ansluter till Ostkustleden i söder och
Östgötaleden i norr. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog
och kulturmark. Den passerar intressanta fornlämningar och sevärdheter och för vandraren längs
sjöstränder och genom gammal kulturbygd.
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Etappmål och
skärmskydd
Tänk på att du är gäst i naturen! Det är
många välvilliga markägare som helt utan
ersättning upplåtit sin mark till leden. Uppträd hänsynsfullt, undvik att elda och håll
naturen ren! Då är du välkommen att åter
vandra på Tjustleden.

Faktaruta:

Borgberget
utsikt

Ankarsrumsslinga
– 12 km

Etapp 2 är ca 18 km lång och börjar vid
skärmsskyddet norr om L. Getgöl. Leden
går omväxlande genom gammalskog med
mörka skogsgölar och över öppna betesmarker. Över stängsel har stättor byggts.
Leden passerar Uddekvarns forsar, en
naturskön plats med rik vårflora. I slutet av
etappen går man över två broar vid den
vackra Isholmen och man når så småningom etappmålet, ett skärmskydd
vid Svarteström. Detta är avsett också för övernattning av kanotister.
Efter starten från L. Getgöl går man
över några mindre betesmarker och
efter knappt en km skymtar man Abborregöl där bl.a. ”insektsätaren” sileshår växer. På uvbergets västsida följer leden en gammal körväg
och vid Mjöshult når man betade
öppna marker (vill du undvika betesdjur kan du följa vägen till Mjöshult och följa den lilla vägen norrut
åter till leden). Vid Uddekvarn
finns flera gamla fördämningar
i vattendraget och resterna efter en kvarn (tyvärr också ett nytt
kraftverk). På våren blommar
vårlök, kabbeleka och gullviva och
lite senare mandelblom.
Leden fortsätter nordväst om
Hjorted. Vid Ankarsrumsvägen
är det några 100 m till
Hjorteds samhälle. Vid
Långsjöns sydspets når
man åter ljusa,
öppna betesmarker.

15 km

Leden är utmärkt med ringar i
orange färg runt trädstammar och på
pålar och pilar. Leden är markerad för
vandring i valfri riktning.
Lämplig karta är den topografiska:
6G Vimmerby NO.
I skärmskydden kan 6-8 personer
övernatta. Sovsäck krävs. Torrklosett,
eldstad och sopsäck finns.
Etappmål
skärmskydd
och med Tjustleden utförs helt
Allt arbete
ideellt av föreningens medlemmar.
Nya skogsavverkningar, sönderkörda
stigar etc. kan tillfälligt försvåra
framkomligheten.
För övrig information ring gärna
Västerviks turistbyrå, tel 0490-889 00.
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Namnet ”Ångbåtsviken”
antyder den viktiga förbindelseled Långsjön förr var
mellan bl.a. orterna Ankarsrum
och Hjorted. På en bro passerar
man ett ”konstgjort” vattendrag. En
bergtunnel sprängdes år 1934 från
sjön Hjorten och detta vatten rinner
nu till Långsjön istället för att via
Falsterbo nå Botorpsströmmen.
Vattnet kan nu utnyttjas i kraftverken både i Ankarsrum och Svarteström.
På gamla skogsvägar, förr viktiga
körvägar mellan torpen, fortsätter leden genom vacker storskog norrut.
Stanna gärna till vid Mörtvik, gå
förbi torpet ut mot Långsjön (ej markerat) och titta på de välbyggda
stenpirarna ut till öarna. På den
större ön var förr åkermark som
nu betas. Vidare norrut mot Alspångegöl är skogen nygallrad
och det finns många stora myrstackar.
Vid Isgölen passerar man över Isholmen via två broar. Det gamla torpet
revs 1943. Norr om vattendraget ansluter
en vandringsslinga mot Ankarsrum, se
nedan! Norr om L. Flugen går sedan leden
längs vattnet till Svarteström. Kraftverket,
som byggdes i slutet av 1800-talet för att
förse Ankarsrums bruk med elkraft har en
kapacitet på ca 700 kW. Fallhöjden är 18 m.
På nordsidan om tunneln växer bl.a. rikligt
med murgröna. Efter ytterligare en knapp

km når man etappmålet, ett skärmskydd för
övernattning som ligger vid St. Flugens
norra strand.
Ankarsrumsslingan är avsedd både
för rundvandringar och som anslutning vid
längre vandringar. Man kan handla, utnyttja telefon, bussanslutningar m.m.
Går man vid Isgölen in på Ankarsrumsslingan finner man efter bara några några
hundra meter grundmurarna (av slaggsten)
efter ”Isgöhleströms Manufakturverk”, populärt kallat Spiksmedjan. Före sjöarnas
uppdämning fanns här en fors med vattenhjul. Från år 1760 hamrade en spiksmedja
på ena sidan och från den andra hördes en
timmersåg för emballaget. Spiken pråmades sedan över Hällsjön upp till Ankarsrum.
Leden följer den vackra strömmen, går
över på en spång och kommer snart upp på
den gamla bruksvägen från Isgölen. En
avstickare till Borgberget kan rekommenderas. Uppe från den stora fornborgen har
man en strålande utsikt! På sköna skogsstigar når man sedan Ankarsrum. Kanske
upptäcker du den märkliga ”Penningestenen” vid stigen eller någon av de gamla
kolbottnarna man passerar.
I Ankarsrum går leden genom bruksparken, passerar bl.a. statyn av Harald Wiberg och går åter in i skogen vid den östra
järnvägsövergången (smalspåret). Leden
följer ”Gamla Läppebovägen”, som nu är
en skön mindre skogsväg. Man skymtar
Hällsjön vid ”Vite Sand” och här går det bra
att bada.
Leden går vidare öster om Läppebo och
i ravinen vid den nedre gölen stupar berget
brant i vattnet och naturen är vacker.
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