
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.  Välkommen att vandra på Tjustleden!
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Initiativ och huvudmannaskap:

Etapp 6 börjar strax norr Hallingebergs
kyrka vid Källtorpets lilla ”undantagsstu-
ga” (åk in en mindre väg vid IOGT-loka-
len). Leden går ett par km nära åkerland-
skapet. Utsikten är fin mot mot den vack-
ert belägna Hallingebergs kyrka och
sedan följer leden en urgammal ridstig.
Gå gärna upp på den lilla utsiktspunkten
och missa inte de fina jättegrytorna
strax söder om leden (följ markering).
Leden rundar det imponerande flytt-
blocket ”Fågelstenen” som enligt säg-
nen vänder sig varje gång kyrkklockorna
ringer... Leden korsar en dalgång och
fortsätter in bland hasselbestånd. På
väg uppför åssluttningen passeras en
kallkälla och en kraftig tall.

Leden fortsätter längs åskrönet där en
stensatt varggrop finns välbevarad. Vid
vargfångst täcktes gropen med ris, över
hängdes ett bete och i gropens botten
fanns spetsiga pålar. Troligen använ-
des fångstgropen in på 1800-talet.

Efter drygt 5 km rundar leden en intres-
sant liten myr. Där växer bl.a. rikligt med
rosling och även dvärgbjörk, vilket är
mycket ovanligt i våra trakter. En knapp
km efter att man korsat landsvägen mel-
lan Blackstad - Odensvi kan man göra
en avstickare till en stor fornborg med
vidsträckt utsikt.

Ett skärmskydd och trevliga badklip-
por finns vid Sixgöl. Det är en trolsk
källvattensjö där storlommen ropar i
sommarkvällen. Hängesten är en in-
tressant geologisk sevärdhet. Den be-
står av ett par stora flyttblock. Det mindre
lutar sig mot och stöttar det större, som
hänger ut över en brant.

Mårtens gryt ligger på gränsen mel-
lan Karrums och Ogestads marker. En-
ligt sägnen skulle här en fredlös man,
eller i varje fall en illa sedd person,
Mårten, ha haft sitt tillhåll. Han var tvung-

en att hålla sig gömd och stjäla till sitt
uppehälle. I den rymliga blockhålan lär
även Dackes medhjälpare ha gömt sig.
Därefter går leden fram mot etappens
andra fornborg. Norr om den nuvarande
vägen Gällerstorp - Ogestad följer leden
den ursprungliga vägförbindelsen mel-
lan Gällerstorp och Odensvi. Denna väg
torde ända in på 1920-talet ha varit den
enda körvägsförbindelsen, som bönder-
na i Gällerstorp då hade med sitt försam-
lingscentrum. Vägen är på flera ställen
stensatt!

Gården Frö tillhör Ogestad. Det forn-
nordiska namnet har sannolikt samband
med den intilliggande bokskogen, som
möjligen varit en offerlund. Bokskogen
har troligen uppkommit genom frösprid-
ning från ett eller ett fåtal införda träd,
kanske i fornnordisk tid. Frö var tidigare
en by, vars byordning torde ha upphört
omkring 1850. Då åkrarna på gamla kar-
tor är bokstaverade från A till H, drar man
slutsatsen att byn bestått av åtta gårdar.

Vid Frö delar sig leden. En två km lång
anslutning går in till Odensvi kyrka med-
an huvudsträckningen (sedan våren
1993) går väster om Kyrksjön. Anslut-
ningen till Odensvi passerar Odensvis
badplats och hembygdsgård. Söder om
vägen ligger Möckelkullens naturreser-
vat. Det är geologiskt intressant och
består av en ca 45 m hög cirkelrund kulle,
som avsatts under inlandsisens avsmält-
ningsskede.

På den vackert belägna kyrkogården
vid Odensvi kyrka ligger flera berömda
personer begravda. Där återfinns bl.a.
ämbetsmannen, politikern, skalden och
tonsättaren Gunnar Wennerbergs grav.
Han är kanske mest känd för duettcykeln
”Gluntarne”. Sina sista år tillbringade han
på Odensviholm hos sin dotter friherrin-
nan Astrid Fleetwood.

Författarinnan Ameli Posse, barnbarn
till Gunnar Wennerberg, fick av sin mos-
ter den vackra gravplats, där hon nu vilar.
Då kyrkan uppfördes år 1775 var prosten
Lindblom präst i församlingen. Under
byggnadstiden höll han gudstjänst un-
der en ek nära leden.

Huvudsträckningen följer stranden
väster om Kyrksjön genom ett ek- och
ädellövskogsområde. Sedan några inä-
gor passerats nås vägen Frö - Kulla. Den
utplånade byn Sannäs låg ca 300 m N
om där leden lämnar den vägen. Tomt-
platserna är värda ett besök för sin förvil-
dade flora. Etappen slutar med ett skärm-
skydd på en vacker lövskogsudde i Kyrk-
sjön.

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
åter att vandra på Tjustleden.
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Faktaruta:
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:
7G Västervik SV och SO.
I skärmskydden kan 6-8 personer
övernatta. Sovsäck krävs. Torrklosett,
eldstad och sopsäck finns.
Anläggningsarbetet har utförts av
Skogsvårdsstyrelsen med AMS-
medel. Allt övrigt arbete har utförts
ideellt av föreningens medlemmar.
Skärmskyddet vid Sixgöl har återupp-
byggts av medlemmarna efter en
brand. Nya skogsavverkningar,
sönderkörda stigar etc. kan tillfälligt
försvåra framkomligheten. Vi åtgärdar
så fort vi kan (eller vet om det).
För övrig information ring gärna
Västerviks turistbyrå, tel 0490-88 900.
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