
Mariannelundsturen  
Längd: 17,1 km  

Besöksmål:  
1) Inspelningsplats Snickerboa  
2) Inspelningsplats Doktorn i Mariannelund  
3) Herrgårdsparken  
4) Högebro kraftstation  
5) Inspelningsplats Nykterhetslöfte/skola   
6) Inspelningsplats Fattigstugan  
7) Stjernbergs Skafferi 
8) Inspelningsplats Folkhögskolan 
9) Inspelningsplats Smedjegränd 
10) Julles verkstad  
11) Mariannelunds Karamellkokeri  

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) 

Vägbeskrivning: 
Du startar turen från Filmbyn Småland. RidewithGPS föreslår riksväg 40 men det är säkrare och 
trevligare välja bakvägen genom Filmbyns Upplevelseskog och sedan ta höger på cykelvägen och 
följa backen upp mot Mariannelund. Fortsätt rakt fram till Majsgatan där du tar höger, och direkt 
vänster för att fortsätta på cykelvägen fram till Preem/Frendo. Härifrån kan du följa RidewithGPS.  

Korsa riksväg 40 och fortsätt in på Norra gatan. Här hittar du två av inspelningsplatserna från 
inspelningen av Emilfilmen: 1) Snickerboa och 2) Doktorn i Mariannelund. Läs in QR-koden på 
tavlorna och ta del av information och filmklipp.  

Fortsätt rakt fram mot återvändsgränden, följ grusvägen, som blir asfaltsväg och sväng vänster förbi 
det gula huset på vänster sida. Ta höger in på Mariannegatan längs dammen och faunapassagen vid 
övre bruksdammen. Följ grusvägen runt hela 3) Herrgårdsparken.  

 

3) Herrgårdsparken  
Major Gustaf Adolf von Siegroth hade gjort krigstjänst i Frankrike när han fick Hessleby som sitt majorboställe. 
Han köpte gården Strömslund på 1750-talet och döpte om den till Marianalund efter sin fru Mariana. Till 
hennes ära lät han också anlägga denna lustpark med allér, dammar och planteringar. De snirkliga dammarna 
grävdes av soldater vid Calmar Regemente och lär från början ha varit formade som parets initialer. Siegroth 
planterade en allé ut mot genomfarten och anlade trädgårdar på båda sidor om allén. De två rosa husen som 
finns på gården är flygelbyggnader. Den tänkta huvudbyggnaden mellan flyglarna hann aldrig byggas då 
Siegroth blev inkallad till Pommerska kriget och sedan befordrades till annat regemente. Orten fick ärva 
gårdens namn och 1913 skrevs det om till Mariannelund.  

 

 



Fortsätt över bron och runda Mariannelunds Gård. Vid de identiska vapenhusen tar du höger och 
cyklar genom allén. På vänster sida passerar du Ola Johanssons magnifika trädgård och den före 
detta prästgården innan du tar höger på riksväg 40 efter ”Kroa”. Det lilla röda huset var 
Mariannelunds första vägkrog, som serverade öl som byggts på herrgården.  

Cykla längs riksväg 40 och ta sedan höger in på Strömtorpsgatan, som snart svänger vänster och blir 
Ryttaregatan. Ta sedan höger i första korsningen. Du befinner dig nu på Ydrevägen. Fortsätt i riktning 
mot Linneryd i drygt två kilometer och ta sedan vänster mot Bäckarp.  

Följ vägen cirka 300 meter och sväng vänster i nästa korsning, där den typiskt småländska 
gärdsgården tar slut. Fortsätt rakt fram, håll vänster i byn Möcklemark. 

Precis innan riksväg 40, vid den röda lilla busskuren, kan du gärna göra en avstickare till 4) Högebro 
kraftstation. Här finns en fikaplats iordningställd mellan dammarna som är öppen för allmänheten. 
Bron är avstängd för biltrafik, men det går bra att gå på den.  

 

4) Högebro  
Vid Högebro möts järnväg, landsväg och Brusaån. Platsen nämns redan 1634 av en biskop Prytz som korsade 
Brusaån på den gamla KonungsWägen. Huset närmast järnvägen fungerade som banvaktarstuga. Bron var 
från början en hög träbro. 1908-09 byggdes stenbron, delvis som dammfäste till Högebro kvarn. Kvarnen revs 
1925. Året därpå byggdes Högebro kraftstation, som fortfarande producerar ström, när vattenflödet är 
tillräckligt högt. De torra somrarna 2018 och 2019 har kraftstationen varit avstängd från juni till långt fram på 
eftersommaren. På båda sidor om fikaplatsen finns en laxtrappa som iordningställts av länsstyrelsen.  

 

Ta dig tillbaka till busskuren och korsa försiktigt den trafikerade riksväg 40. Fortsätt knappt tre 
kilometer på den smala asfalterade vägen. Du passerar gården Sjögle och Hässlebogården och 
kommer så småningom fram till Rölund. Här ska du egentligen svänga vänster mot Mariannelund, 
men gör först en avstickare, 50 meter till höger, och läs in QR-koden för 5) inspelningsplats Rölund. 
Här spelades skolscenerna in, liksom Emils besök hos Godtemplarna.  

Cykla nu de tre kilometrarna till Mariannelund. I utkanten av samhället, i korsningen mot Karlstorp, 
hittar du nästa inspelningsplats 6) Hässleby gård. Zooma in QR-koden och ta del av anekdoter från 
inspelningen av scenerna i fattigstugan.  

Fortsätt förbi ladugården mot Mariannelund, direkt efter välkomstskylten svänger du höger ner 
genom villakvarteret. Följ Olofsgatan, fortsätt på Strandgatan längs dammen och vidare på 
Skolgatan. Ta vänster in på Hantverksgatan och därefter höger in på Verdandigatan förbi torget och 
7) Stjernbergs skafferi.  

 

7) Stjernbergs Skafferi  
Per Andersson startade konditori Centrum i Mariannelund i mitten av 1900-talet. Verksamheten har gått i arv, 
drivits i olika lokaler och under olika namn, bland annat som Konditori Brödstugan. I dag är Stjernbergs Skafferi 
en av Mariannelunds viktigaste mötesplatser. Familjen Andersson är nu inne på femte generationen bagare 
och levererar bröd, bullar och bakverk av hög kvalitet från eget bageri. Stanna till i skafferiet här vid torget och 
köp med dig bröd eller passa på att ta en fika eller lunch. Surdegsbrödet är en av många specialiteter.   

 



 

Runda Ica Mathörnan och sväng sedan vänster vid Folkhögskolan (just här är appen RidewithGPS och 
vägbeskrivningen inte riktigt överens). Gå över Centralgatan och stanna vid nästa inspelningsplats. 8) 
Folkhögskolans aula var platsen där samtliga inomhusscener från Katthult spelades in i uppbyggda 
kulisser. Här bodde också hela filmteamet under produktionstiden.   

Fortsätt till höger förbi skolbyggnaden längs Centralgatan, ta grusvägen till vänster innan nästa hus 
och cykla ner för backen mot Tennisparken. Ta vänster vid lekparken. Mellan den röda uthuslängan 
och tegelbyggnaden ligger 9) Smedjegränd, där scenerna från Vimmerby marknad spelades in. Ta 
fram telefonen igen och kika på ett härligt filmklipp med självaste Björn Gustafsson, som spelade 
Alfred. Runda tegelbyggnaden och kika in genom fönstret till 10) Julles verkstad.  

 

10) Julles verkstad  
Vid förra sekelskiftet uppförde Johan Nilsson verkstaden vid Brusaån, där en vattenturbin drev maskinparken 
genom en axelledning i taket. Här producerades utrustning till sågverksindustrin men Julles blev också 
bysmedjan som lagade och tillverkade det mesta. När sönerna Bror och Julius tog över 1920 installerades en 
elmotor till axelledningen, men utrustningen förblev den samma – även under sonsonen Bertil Nilssons tid. När 
Bertil slutligen låste dörren efter sin sista arbetsdag år 2000 gav han nyckeln till Hässleby och Mariannelunds 
hembygdsförening. I verkstaden ser det fortfarande utom som om arbetarna bara gått på fikarast. Kika in 
genom fönstret och ta del av 1900-talets industrihistoria – verkligare än så här kan den knappast presenteras.  

 

Cykla tillbaka och fortsätt längs lekparken, ta vänster på Parkgatan.   

När du passerat Brusaån hittar du 11) Mariannelunds karamellkokeri.  

11) Mariannelunds Karamellkokeri 
Mariannelunds Karamellkokeri föddes vid köksbänken hemma hos auktionsförrättare Ernst Johansson och hans 
hustru Gerda på 1920-talet. Företaget bildades 1929. Originalrecepten och känslan för karamellerna har gått i 
arv och receptboken har genom åren kompletterats men än i dag görs varje godisbit för hand. Rena råvaror 
blandas i stora kokkärl, smeten rörs med träslev, knådas och bryts för hand eller skärs med en vanlig kökskniv. 
Står det ”öppet” på dörren är du välkommen in att handla och se hur tillverkningen går till.  

 

Cykla längs Parkgatan, efter Preem/Frendo, sväng vänster höger över järnvägen och följ sedan 
cykelvägen tillbaka till Filmbyn, samma väg som du kom: höger in på Majsgatan och sedan direkt 
vänster ned mot cykelvägen.    

 


