Bullerbyn-Katthultsturen
Längd: 32,8 km
Besöksmål:
1) Spilhammars camping
2) Emarps kvarn
3) Bullerbyn
4) Näs
5) Rumskulla & Rumskulla kyrka
6) Gibberydssågen
7) Katthult
8) Inspelningsplats Skuru
9) Trollegata
10) Hulta såg
11) Rastplats Övre Åsjön
Förberedelser:
Ladda ned och installera Ride with GPS (gratis app finns i Playbutik och App Store).
Ladda ned appen QR Code Reader (om du inte redan har en QR-läsare i din telefon, iphone har ofta
funktionen inbyggd i kameran)
OBS! De flesta vägar vi kör på är lågtrafikerade. Men här kör bilar. Kom ihåg att cykla på höger sida,
efter varandra!
Vägbeskrivning:
Du startar turen från Filmbyn Småland i Mariannelund. Cykla förbi luftslottet och sväng på
cykelvägen. När du kommer fram till parkeringen vid 1) Spilhammars camping håller du till vänster
mer mot badplatsen. Här står det att cykeltrafik är förbjuden, det är förstås helt ok att kliva av cykeln
och dra cykeln över badstranden.

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 på ön vid Övre Åsjön har
anor från 1600-talet har från början stått Svinhult. Där plockades den ner av Gösta Niklasson och
skänktes till kommunen för att ersätta en enklare kiosk som fanns här tidigare. Kommunen sålde
därefter till privata ägare och just nu ligger huset ute till försäljning.

Mellan de gula byggnaderna, omklädningsrum och toalett, tar du backen upp och håller höger. Efter
cirka 300 meter tar du återigen höger. Nu ska du fortsätta längs Åsjöarna och Silverån tre kilometer.
Drygt halvvägs på den sträcken 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 förbi torpet Åryd till 2) Emarps kvarn. Här finns fikaplatser vid kvarndammen
och längs ån som är fria att nyttja om du kommer på cykel.

1) 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. Kvarnen fick så småningom tre våningar och moderniserades. Den drevs vidare av
Theodors äldste son Ivar och senare av dottern Ellen med familj. Verksamheten lades ned på 1970talet. I dag ägs Emarps kvarn av fjärde generationen genom Inger med familj, som hyr ut den före
detta snickarboden som turistboende.

Efter stoppet vid Emarps kvarn tar du vänster på asfaltsvägen upp för backen. Här är det helt i sin
ordning att kliva av cykeln och gå en bit om det känns bra. Vänd dig gärna om och se på utsikten! Vid
skylten mot Hamphorva, kika gärna in mot byn, i första huset föddes Astrid Lindgrens pappa Samuel
August.
Efter knappt tre kilometer är du framme i byn Sevedstorp/3) Bullerbyn.
2) 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 regisserade Lasse Hallström 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. Kika
gärna på www.astridsbullerbyn.se för öppettider. Här kan du också boka övernattning i en liten stuga
precis bredvid byn.

Efter besöket i Bullerbyn tar du dig ut på vägen igen och svänger direkt vänster mot parkeringen. Vid
parkeringens början finns en skylt som berättar om inspelningsplatsen. Stanna till och läs in QRkoden med din mobiltelefon för att ta del av bilder och anekdoter från filminspelningen.
Kör ut från parkeringen och fortsätt på grusvägen mot Sävsberg. Stanna till vid postlådorna och njut
av utsikten över ängarna mot Mossjön.
Cykla vidare i det småländska landskapet ner för backen. När vägen svänger svagt till vänster tar du
höger. Här berättar en skylt att vägen är privat, vilket innebär att biltrafik är förbjuden. Cyklister i
filmlandskapet är däremot varmt välkomna! (Den här avtagsvägen är lätt att missa. Om du kommer
fram till Krogstorp har du kört för långt.)
Efter cirka 400 meter på den privata vägen svänger du skarpt till vänster. Här kan underlaget en kort
sträcka vara lite stenigt. Ta det försiktigt, eller kliv av cykeln och gå en liten bit. Efter en dryg
kilometer håller du höger och fortsätter sedan rakt fram tills du kommer fram till bebyggelsen Nu är
du i byn 4) Näs. Ta till vänster och cykla utmed ladugårdslängan.

3) Näs
Byn Hamphorva (som du passerade innan Katthult, där Astrid Lindgrens pappa föddes) är förlagan till
Backhorva där auktionen äger rum. Men inspelningen skedde här i Näs, vid 1700-talsgårdens
byggnader på höger sida där man än i dag känner väl igen sig. På auktionen i Backhorva dricker Emil
sockerdricka, gör många bra inköp och avvärjer ett slagsmål. Emils pappa ropar in en ”galen ko”. Kika
in på gården genom de karaktäristiska öppningarna. Kanske får du en skymt av brunnen där drängarna
tvättade sig efter slagsmålet.

Håll vänster i kurvan efter byn och fortsätt på grusvägen en kilometer till riksväg 40. Korsa försiktigt
den vältrafikerade riksvägen och cykla rakt fram genom byn Björksnäs. Fortsätt grusvägen i en och
en halv kilometer. När du kommer fram till Rangelstorp kan du se den lokala dansföreningens loge
till vänster. Här dansas både bugg och foxtrot och här finns en lång tradition av att arrangera danser
under sommarhalvåret. Logen kan också hyras för privata fester.
Fortsätt på samma väg förbi ladugården och cykla genom det lummiga landskapet. Efter en dryg
kilometer är du framme i Mossåkra, där du cyklar förbi ladugårdsgavlarna och sedan tar vägen till
vänster mellan gärdena. 300 meter senare är du i Rumskullahult där du tar du höger på den
korsande vägen. Nu har du en lång nedförsbacke framför dig. Glöm inte att njuta av utsikten!
När du kommer fram till stopptecknet är du nära Rumskulla och kommer in på Mariannelundsvägen.
ALTERNATIV RUTT
Om orken tryter kan du välja att svänga vänster och ta asfaltsvägen mot Mariannelund och Filmbyn
här, men missar då Katthult. Efter några hundra meter finns en badats med bryggor och
omklädningsrum.
För att komma vidare mot Katthult tar du höger vid stopptecknet och fortsätter in i Rumskulla och
följer skyltning mot Katthult.
Stanna gärna till vid Sockenmagasinet och kika på informationstavlan om fler sevärdheter i bygden.
Här finns mängder att upptäcka om man vill göra avstickare eller komma tillbaka vid senare tillfälle.
Passa på att ta en titt på 5) Rumskulla och Rumskulla kyrka
5) Rumskulla
I Rumskullabygden finns rester från en mycket tidig järnframställning. Undersökningar har daterat
framställningen till drygt 2000 år tillbaka i tiden. Redan år 1185 byggdes en liten träkyrka liknande den i
Pelarne här i Rumskulla men den ersattes 1836 av den nuvarande stenkyrkan. Mitt i byn ser du det gamla
sockenmagasinet från 1856.

Fortsätt förbi kyrkan och sväng vänster in på Ingatorpsvägen enligt skyltning mot Katthult. Nu bär
det uppför igen genom det nästan sagolika landskapet. Du passerar strax Rumskulla by, en radby
som längre tillbaka bestod av tre gårdar: prästgården, en skattegård och en frälsegård.
Fortsätt längs Ingatorpsvägen och njut av ängarna och en mångfald av lövträd och växtlighet. Var
uppmärksamma på trafiken, här passerar många bilar på väg till och från Katthult.
Snart ser du skylten som talar om att du har en kilometer kvar till Katthult. Sväng höger och passa på
att ta en titt på 6) Gibberyds såg.

6) Gibberyds såg
Ett unikt kulturarv som bevarats för eftervärlden. Sågen uppfördes på 1920-talet av tre bönder i
Gibberyd. Möjligheten att kunna såga både egen skog och inköpta rotposter innebar ett komplement
till jordbruket. Sågen var i drift till mitten av 1970-talet och stod sedan oanvänd fram till 2010-talet, då
Rumskulla Hembygdsförening tillsammans med länsstyrelsen och med medel från Astrid Lindgrens
Hembygd rustade upp den. Än i dag kan man höra dunket från tändkulemotorn och känna doften av
nysågat virke här.

Fortsätt uppför backen, över parkeringen och längs gärdesgården. Du är nu framme i 7) Katthult.

7) Katthult
Svensk filmindustri besökte närmare 100 gårdar innan man till slut hittade gården Gibberyd i Rumskulla
socken. Här fanns allt: mangårdsbyggnaden, ladugården, drängstugan och trisseboda. Det enda man behövde
uppföra var snickarboden. Man behövde också tidsanpassa gården från 1970-tal till 1890-tal, bland annat
genom att kamouflera bort elskåp och liknande. De första tagningarna gjordes en kall vinterdag 1970 och den
första filmen hade premiär i Vimmerby den 4 december 1971.

Efter ditt besök i Katthult, vänd tillbaka samma väg ut på parkeringen och nerför backen förbi sågen.
I T-korningen tar du sedan höger in på Ingatorpsvägen. Följ asfaltsvägen cirka tre kilometer, förbi
Gransjön. I ekhagen du passerar på höger sida ligger inspelningsplatsen för gökottan där Emil och
Lukas lekte ”Smålands husarer går till attack”. Missa inte 8) Inspelningsplats Skuru, den vita skylten
med gula stolpar på höger sida i backen ner mot Skuru. Läs in QR-kod för mer information och
filmklipp.
Väl framme i Skuru följ skylten Källeberg 3, till vänster. När du kommer till Källeberg följ vägen
genom byn. Vid ladugården fortsätt rakt fram och följ skylten mot Mariannelund. Du kommer då till
Kåremåla. Stanna och titta på utsikten!
I Kåremåla följ skylt mot Mariannelund och sväng höger, cykla på grusvägen till vägskälet vid
Silvervägen där du tar vänster mot Mariannelund.
Cykla vidare på Silvervägen tills en liten blå skylt visar att 3) Trollegata ligger in till höger. Cykla in och
parkera cykeln på vändplanen och promenera dryga 100 meter in till själva gatan.

9) Trollegata
Sägenomspunnen ravin vars ena brant stupar 40 meter mot gatans botten. Hela gatan är 250 meter lång och
ingick förr i ett system av vintervägar som endast var farbara på vintern då den vattensjuka marken frös till is.
På en skylt finns sägnen om Snål-Pelles magra kor, pigan Spink-Mina, trollungarna och deras trollmamma.
Väggen har länge använts flitigt av klättrare. Äventyraren Göran Kropp gick sin första klätterkurs här. Han kom
till kursen på cykel vecklade ut en karta över Himalaya och sa: ”Lär mig klättra för jag ska hit!”.

Cykla tillbaka till Silvervägen och sväng vänster mot Mariannelund. Precis innan bron vid Silverån,
vittnar en vit skylt om att 10) Hulta såg användes under inspelningen av Emilfilmen. Stanna till och
läs in QR-koden med din mobiltelefon. Informationen i appen finns på svenska, engelska och tyska.
Under rubriken filmklipp berättar statisten Inger Kyllenbeck om sina minnen från filminspelningen.

Fortsätt mot Mariannelund och stanna gärna till vid 11) Rastplats Övre Åsjön på vänster sida. Kanske
är det dags för ett svalkande dopp?

11) Rastplats Övre Åsjön
Vid den övre av de tre Åsjöarna som ingår i Silveråns vattensystem ligger denna rastplats. Den servar i
huvudsak vandrare längs Höglandsleden och här finns både grillplats och vindskydd samt en fin liten
badstrand. Denna del av Höglandsleden kallas ”Utsikternas led”, och erbjuder 82 kilometers vandring
från Mariannelund till Lövhult. Höglandsleden är totalt 44 mil. Vid Spilhammar tar Sevedleden vid.
Kanske vandring blir temat för ditt nästa besök?

Fortsätt Silvervägen fram till riksväg, ta dig försiktigt över den vältrafikerade vägen och sväng vänster
mot Filmbyn Småland.

