
Emilleden
  40 km • ca 8 timmar

Emilleden startas bäst från Mariannelunds och Hässleby hembygdsgård eller Lönneberga 
hembygdsgård, där det finns gott om parkeringsmöjligheter. Du väljer om du går hela 
sträckan på ca 40 km eller delar upp sträckan och viker av vid Djursbo.

Här finns intressant historia och vacker natur. Känslan av Astrid Lindgrens ”Emil i 
Lönneberga” som åker till doktorn i Mariannelund har legat till grund för ledens uppkomst. 

Emilleden går genom skog och byar, intill åkrar och ängar med betande djur. Leden 
passerar våra respektive socknars kyrkor och knyter samman en förgången tid med nutid.

Teckenförklaring       

torrtoalett

vattenpost

ställplats

badplats

parkering

40 km

10 km*

5 & 7 km*

* inte uppmärkt på leden
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Vad finns längs Emilleden?
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1. Mariannelunds & Hässleby hembygdsgård
Hembygdsgården började anläggas år 1928. Här finns bl.a. 
Funghultsboden från 1600-talet och Tutestugan (par-
stuga och militärställe) från 1700-talet. Hembygdsgården 
finns ca 200 meter väster om kyrkan.

2. Hässleby kyrka
Den gamla medeltidskyrkan blev för liten. Byggandet av 
ny kyrka påbörjades 1857 med invigning år 1861. Ritning-
arna gjordes av F.W Scholander (en av 1800-talets främ-
sta svenska arkitekter). Utsmyckningsdetaljer i kyrkan är 
i nyromansk stil. Kyrkans nuvarande altarprydnad består 
av fyra oljemålningar utförda av W. Lorentzon, Halmstad 
år 1961.

3. Varggropen vid Hult
Varggropar användes långt in på 1800-talet. Gropen var 
djup och utformad så att vargen som ramlade ned inte 
skulle kunna ta sig upp. Den var oftast klädd med virke 
som inte gav vargen fäste. Gropen övertäcktes med ris 
som inte bar vargen. Ett bete placerades i mitten och när 
vargen försökte nå detta föll den ner.

4. Kolarkoja vid Gummarp
Intill leden finns rester från en gammal kolarkoja. Där 
bodde kolaren när han vaktade kolmilan som låg intill.

5. Linden och badet vid Ingelstorp
Detta är Lönneberga sockens största sjö. Den ingår i 
Sveriges åtagande för Natura 2000 (innebär att särskild 
natur- och miljöhänsyn gäller). Området kring sjön har 
också ett landskapsvårdsskydd. Linden har tillrinning 
från bl.a. sjön Ögeln i Hässleby socken via Nymålaån. Vid 
Ingelstorp finns ett offentligt bad med bryggor, omkläd-
ningsrum och toa. 

6. Lillån
Ån ingår i Natura 2000 (se ovan). I Lillån finns en lokal 
öringstam och pärlmusslor. Pärlmusslan behöver öringen 
för att kunna reproducera sig. Lillån rinner ut från sjön 
Linden invid badplatsen. 

7. Lönneberga hembygdsgård
Hembygdsgården har funnits sedan 1940-talet och är 
placerad på en vacker ekkulle. Här finns gamla byggna-
der som loftbod, linbastu, visthusbod, ryggåsstuga m.fl. 
Här kan du se den berömda stenbrytare ”Röja lätt” som 
uppfanns av Herbert i Saxemåla. 

8. Lönneberga kyrka
Första kyrkan byggdes år 1341. Den plundrades och 
brändes av danska soldater 1612. Den nuvarande kyrkan 
invigdes 1872. Kyrkan har uppmärksammats för att den 
har tornet i fel ände mot vad som anses brukligt.

9. Albert Engströms födelseplats
I Bäckfalls by föddes Albert Engström (författare, teck-
nare m.m.). En sten är rest till minne av honom utanför 
huset där han föddes. Pappan var bonde. Mamman kom 
från grannbyn Bänarp. Familjen flyttade ganska snart vi-
dare till Mariannelund.

10. Carl Oscar Hedströms födelseplats
Oscar Hedström föddes i Åkarp, Lönneberga socken 
1871. På platsen där Oscar föddes finns en sten rest till 
minne av honom. Familjen utvandrade 1880 till Ame-rika. 
I början av 1900-talet konstruerade och utvecklade han 
motorcykeln Indian som på den tid var den mest sålda 
motorcykeln i världen. 

11. Offerkälla och Vädur
Intill Katebo by finns en gammal offerkälla och Vädur. 
Enligt sägen gick ungdomar förr i tiden till källan på mid-
sommaraftonen för att dricka, offra och önska. Väduren 
fick vatten från källan och pumpade sedan vatten ca 1,5 
km upp till byn Katebo genom järnrör. Väduren användes 
av fyra gårdar mellan 1930- och 1960-talet.

12. Ulfwedals kvarn
En vacker och välbevarad kvarn på mark tillhörande 
Ölvedals by. Numera ägs och sköts kvarnen av Marian-
nelunds och Hässleby hembygdsförening. Här finns en 
vacker damm och det är gjort så att besökaren kan rasta 
på platsen vid kvarnen.

Välkommen ut i naturen! 

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den 
svenska naturen. Läs mer på www.naturvardsverket.se/
allemansratten

• Bra saker att ha med sig på en dagstur kan vara vatten,    
 plåster, karta, mobil, extra tröja lager på lager och   
 extra strumpor.

• Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars -  
 20 augusti.

• Älgjakten pågår i mitten av oktober.

• Ta med dig påse till skräp & matrester
 
• Informera dig om eventuellt gällande eldningsförbud   
 under sommaren. I normala fall får du göra upp eld men  
 elda inte på klippor eller stenar och släck elden ordentligt                    
 efter dig.

visithultsfred.se  •  visiteksjo.se


