Bullerbyturen
Längd: 12 km
Besöksmål:
1) Spilhammarsbadet
2) Emarps kvarn
3) Bullerbyn/Sevedstorp
4) Krogstorp

Förberedelser:
Ladda ned appen RidewithGPS. För att hitta Bullerbyturen klicka på find och skriv Bullerbyturen i
rutan för Keywords. För att se din GPS-markör, klicka på symbolen för kikarsiktet på kartbilden.
Ladda ned appen QR Code Reader (om du inte redan har en QR-läsare i din telefon, iphone har ofta
funktionen inbyggd i kameran)
Vägbeskrivning:
Du startar från Filmbyn Småland. På cykelvägen, som går mellan Upplevelseskogen och sjön Skruven
tar du vänster. När du kommer till 1) Spilhammarsbadet håller du vänster på parkeringen ner mot
badplatsen. Här måste du kliva av cykeln och promenera över spången och badplatsen.
1) Spilhammarsbadet
Anrik badplats och campingplats där Mariannelundsbor och tillresta badat i generationer. Här fanns
hopptorn redan på 1930-talet, då helt byggt i trä. Den timrade kaffestugan från 1600-talet på ön vid
Övre Åsjön har från början stått i Svinhult. Där plockades den ner av Gösta Niklasson och skänktes till
kommunen för att ersätta en enklare kiosk som fanns här tidigare.

Mellan de gula byggnaderna, omklädningsrum och toalett, tar du backen upp och håller höger. Efter
cirka 400 meter tar du återigen höger. Nu ska du fortsätta längs Åsjöarna och Silverån tre kilometer.
ALTERNATIV RUTT:
Om du vill kan du åka rundan baklänges genom att ta andra vägen till vänster efter kraftledningen
och ta den branta vägen upp till Stolparp. När du kommer fram till bebyggelsen håller du höger,
rundar byn och svänger sedan direkt till höger förbi Krogstorp och Sävsberg för att komma fram till
Bullerbyn. Här är det stundtals riktigt brant men i gengäld får du en trevlig nedförsbacke från
Bullerbyn och ner till Emarps kvarn. Vid Emarps kvarn håller du höger och fortsätter på grusvägen
ända fram till fyrvägskorsningen och svänger vänster mot Spilhammarsbadet och cyklar tillbaka till
Filmbyn.)
Drygt halvvägs på sträcken mellan Spilhammar och Emaps kvarn kommer du till en grusgrop, där
underlaget en kort sträcka är lite stenigt. Ta det försiktigt, eller kliv av och gå en liten bit. I
grusgropen håller du höger på den gamla vägen och fortsätter till 2) Emarps kvarn. Här finns
fikaplatser vid kvarndammen och längs ån som är fria att nyttja om du kommer på cykel.

2) Emarps kvarn
Här har mjölnare i flera generationer malt böndernas säd till mjöl. Från början var kvarnen en
skvaltkvarn som ägdes av Hamphorva by. AG Andersson köpte byggnaderna 1889 och kvarnen fick då
två våningar. Sonen Theodor köpte, som ägare av en av gårdarna i Hamphorva, loss marken och
vattenrätten 1918, och fick så småningom tre våningar och moderniserades. Kvarnen drevs av
Theodors son Ivar och senare av dottern Ellen med familj. Verksamheten lades ned på 1970-talet. I dag
ägs Emarps kvarn av fjärde generationen genom Inger med familj.

Nu är det dags att göra sig redo för dagens stora utmaning. Ta vänster efter Emarps kvarn och
fortsätt asfaltsvägen uppför backen. Efter cirka 2,5 kilometer är du framme i Sevedstorp och det
riktiga 3) Bullerbyn.

3) Bullerbyn
När du passerar skylten Hamphorva ser du huset där Astrid Lindgrens pappa Samuel August föddes.
Som barn flyttade han till Sevedstorp och växte upp i Mellangården. Här bodde familjen Eriksson fram
till den 30 april 1895, då flyttlasset, draget av oxar, gick till arrendebostaden på Näs, Vimmerby. Det är
i huvudsak sin egen barndom på Näs som Astrid beskriver i sagorna om Barnen i Bullerbyn, men den
fysiska plats som stod modell för berättelserna är Sevedstorp. 1986 spelades Lasse Hallström in filmen
om Barnen i Bullerbyn. Från och med 15 juni är caféet öppet, där du kan köpa matiga våfflor, ostkaka
och kika i souvenirbutiken. I ladan kan man hoppa i hö och på gården finns flera djur att hälsa på.

Efter besöket i Bullerbyn svänger du vänster förbi parkeringen och fortsätter förbi 4) Krogstorp.
4) Krogstorp
Här bodde Krogstorparn som var förtjust i Lina och bjöd henne på så mycket karameller på auktionen i
Backhorva att hon fick tandvärk. Första och sista huset i byn är så kallade tvillingstugor, vilket innebär
att två spegelvända enkelstugor byggts ihop. Enligt sägnen ska jätten Kåra ha kastat ett klippblock från
Pelarne mot Rumskulla kyrka. Klippblocket gick mitt i tu och ena halvan landade på sin egg på en
berghäll på andra sidan riksväg 40 och blev Runkesten – ett klippblock kan fås i gungning med mänsklig
kraft. Den andra halvan hamnade här i Krogstorp.

Efter en och en halv kilometer kommer du fram till byn Stolparp. Precis innan byns första huset
svänger du vänster bakom byn och tar sedan första vägen till vänster. (Detta är en privat väg men
cyklister är välkomna!)
Här blir det så småningom ganska brant nedför. Kanske behöver du kliva av och gå en liten bit?
Du kommer ut på samma väg som du cyklade på till Emarp. Efter cirka 700 meter kommer du fram
till korsningen mot Spilhammar, där du tar vänster och fortsätter tillbaka över badplatsen,
parkeringen och cykelvägen tillbaka till Filmbyn Småland.

