13 Från Lönneberga till Gibberyd

Hitta vägen
Du kör riksväg 23 från Vimmerby mot Hultsfred, sväng höger innan flygfältet (skylt ”Bredshult”) och efter
att ha passerat Silverdalen kommer du till Lönneberga och den lilla snickerboan. Från boden tar du dig vidare på väg 129 mot Mariannelund. Sväng höger efter 7 km, vid den brun-vita skylten ”Bullerbyn” (väg
706). Fortsätt och efter 2 km ligger Hamphorva på vänster sida, där Samuel August Eriksson (Astrid Lindgrens pappa) föddes 1875 (där bodde han med fyra bröder och föräldrar i ett rum plus kök). Men fortsätt
rakt fram och så kommer Sevedstorp knappt en kilometer senare (GPS 57.6122/15.5110), (för mer information och öppettider se www.astridsbullerbyn.se).
Fortsätt vidare på vägen 2,5 km norrut (mot Pelarne) och du ser på vänster sida sjön Mossen. Badplatsen
hittar du om du går in på en liten stig drygt 200 meter efter när du varit närmast sjön, 50 meter innan vägen
korsar en liten å och har sidoräcke. Du kan parkera där sidoräcket börjar och gå tillbaka till stigen eller
även mitt emot där stigen börjar, där finns en liten ficka för precis en bil (GPS 57.61699/15.70927).
900 meter senare går en liten väg mot vänster upp till Pelarnehult, där Astrid Lindgrens mor föddes. Du
svänger dock höger här (ej skyltat, vägen heter ”Korsbärsvägen”) och passerar strax Pelarnes kyrkogård
och därefter Pelarne kyrka. Snett bakom kyrkan finns en modern toalett med skötbord och all komfort,
kanske bra att veta på en så här lång utflykt som idag.
Vid Pelarne kyrka fortsätt mot vänster, ut på väg 706 igen, och efter 700 meter är du framme vid riksvägen. Sväng vänster och kör mot Mariannelund. Om du är hungrig, kan du ta rast på Mossebo gästhem (s.
28).
Annars fortsätter du och efter 8 km (1 km innan Mariannelund) svänger du höger mot Rumskulla och följer skyltarna mot Katthult (GPS 57.6900/15.5529), 11 km från riksvägen, (för mer information och öppettider se www.katthult.se).
Bonustips i närheten
1) Om du fortsätter vägen förbi Katthult till Gibberyd, Nedrakulla (ytterligare en filminspelningsplats, här
spelades många naturscener i), Grönshult (kör genom byn!) och Grönsved passerar du 900 meter efter
Grönsved Kalmar läns högsta punkt (291 meter över havet). Njut av den vackra utsikten härifrån innan du
vänder bilen och kör samma väg tillbaka. Lägg märke till alla de vackra husen och ekonomibyggnaderna
du passerar, det är en fröjd för ögat att passera landskapet och bebyggelsen.
2) När du kör hem kan du passa på att ta ett bad vid Rumskullas badplats i Stora Holmsjön. Den hittar du
när du har åkt ut ur Rumskulla mot Mariannelund, du kan gå en liten stig (börjar vid GPS 57.66101/
15.60041, du befinner dig 1,7 km söder om Rumskulla kyrka) eller så svänger du in på en grusväg 200
meter senare (GPS 57.65932/15.60084) och kör fram till badplatsen med bilen. Badet är inte skyltat, men
har fin strand och stor brygga och omklädningsrum och toalett.

Böcker från Basebo förlag:
Dagsutflykter i Småland:
Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärdheter runt om Vimmerby, från Eksjö till ostkusten.
#hikinghultsfred:
Guidebok för mer än 150 km av Hultsfreds kommuns vandringsleder och
kommunens elva naturreservat. Många fina bilder och intressanta historier om
händelser och föremål längs vägen.
Hitta naturen:
Guidebok med 13 vandringar i Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds och Oskarshamns
kommun. Finns även på tyska.
Unterwegs in Astrid Lindgrens Heimat:

Wanderführer zu 13 Ausflügen in den Gemeinden Eksjö, Vimmerby, Hultsfred
und Oskarshamn kommun. Auch auf Schwedisch erhältlich.
Småland för barn / für Kinder / for children:
En bok om Småland för barn mellan 3-12 år, på tre språk. Magi, berättelser
och information om Småland och dessutom en kreativ del som stimulerar barnens fantasi.
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