
19 Mariannelund

Hitta vägen

Filmbyn Småland ligger drygt en kilometer öster om Mariannelund, vid riksväg 40 mot Vimmerby (GPS
57.62197/15.59724), (se www.filmbyn.se för öppettider och mer information).

För ännu fler filmrelaterade upplevelser rekommenderas såklart att du också besöker några av de 12 in-
spelningsplatser som ligger i närheten. På Filmbyn får du en gratis karta med alla inspelningsplatser och
GPS-koordinater, ta den och bege dig på upptäcktsfärd.

Ytterligare ett spännande alternativ är att kombinera museibesöket med en vandring till ”Runkestenen”.
Du kan vandra dit på Höglandsleden/Sevedeleden, följ bara den orange markeringen bakom caféets uteser-
vering, det blir tur och retur 6 km. 

Vägen går nära sjön Skruven som syns redan från museets café (du kan även gå en liten stig direkt vid
vattnet) och när leden har korsat en liten bäck svänger vägen väl skyltad till vänster och du kommer fram
till Spilhammar Camping (GPS 57.61920/15.60505), där finns restaurang, minigolf och badplats.

Fortsätt på Höglandsleden bakom badplatsen, efter en kort stund möter den Sevedeleden och du fortsätter
mot vänster, nu på Sevedeleden. Efter några hundra meter följer leden en kort bit riksväg 40 för att sedan
korsa den. Fortsätt på andra sidan riksvägen och efter 500 meter, knappt 100 meter efter att du passerat en
liten bäck, delar sig leden. Gå mot höger (skylt). Efter drygt 100 meter finner du "Runkestenen" (GPS
57.63300/15.61061) liggandes på en berghäll.

Gör så här: Pressa skuldrorna mot stenen under den spetsiga änden och tryck till, eller försök att trycka
med händerna. Repetera momentet några gånger, i mycket lugn takt (ungefär som en mycket lugn in- och
utandning). 
Stenens vikt och placering gör att den blir som en pendel och den gungar på grund av sin vikt mycket
långsamt. Det är kanske svårt att verkligen se att den gungar, placera då en pinne mellan stenen och klipp-
blocket den vilar på. När stenen lyfts, ska pinnen ramla ur sitt fäste. Om ni är flera som besöker Runkeste-
nen tillsammans bör ni dock lyckas med att sätta stenen i tydligt synbar gungning.

Ytterligare ett förslag på en vandring är att gå till Stubbaberget (GPS 57.633554/15.584133). Du går rakt
ut från Filmbyn mot riksvägen och korsar den exakt vid Filmbyn. Titta noga, du bör kunna se den röda
markeringen på andra sidan vägen. Du följer nu Höglandsleden, i början är det en vacker stig längs Åsjön
och efter 400 meter från riksvägen kommer du till en fin rastplats med grill, sittplatser och möjlighet till
bad. Fortsätt stigen 200 meter till, korsa asfaltvägen. 

På andra sidan vägen går det nu brant upp till Stubbaberget. Det tar cirka en halvtimme att gå, håll till hö-
ger när vägen delar sig uppe i skogen. Om du skulle gå till vänster kommer du efter någon kilometer till
Hässelby sanatorium, ännu ett stort sanatorium för tbc-sjuka, som lade grunden till Mariannelunds många
läkare. Men håll dig som sagt till höger och snart är du framme vid en fantastisk utsikt över Smålands sko-
gar och sjöar. 

Om du vill gå vidare på vandringsleden, rekommenderas boken Hitta Naturen (se litteraturlistan), där du
kan läsa mer om både den här vandringen och andra utflykter i Astrid Lindgrens Småland.

Du kan även kombinera båda vandringarna: Börja med att gå till Runkestenen som beskriven ovan. Från
Runkestenen fortsätter du på Sevedeleden och korsar asfaltvägen efter 500 meter, gå 700 meter vidare till
Hulta såg, där svänger du vänster och går på Silvervägen mot söder 700 meter tills Höglandsleden korsar,
gå höger och upp till Stubbaberget som ovan. 
Vid den här kombinationen blir hela vandringen 9 km lång. Från Stubbaberget går du ned samma väg till-
baka, nere på asfaltvägen kan du även gå till höger tills du kommer ut på riksvägen och då gå längs riksvä-
gen 200 meter åter till Filmbyn.

Alternativ med bil till Runkestenen: 
Om du tycker 6 km är för långt att gå eller är rädd för att korsa riksvägen till fots gör så här: ta bilen och
fortsätt på riksväg 40 ytterligare 300 meter i riktning mot Vimmerby, sväng sedan vänster in på väg 812



skyltad mot Rumskulla och där korsar du Sevedeleden med sin orange markering efter exakt 1 km. Stanna

bilen och gå vandringsleden höger in i skogen. Efter drygt 300 meter gå vänster in på en liten stickväg och

efter 100 meter är du framme vid Runkestenen.

Böcker från Basebo förlag:

Dagsutflykter i Småland:

Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärd-

heter 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 bar-

nens fantasi. 

Finns hos adlibris.com, i bokhandeln och direkt hos förlaget, www.basebo.se.


