
och hålldammar – minnesmärken från järnhan-
teringen och den efterföljande sågverksindustrin. 
Områdets historia går tillbaka till 1382. Uppe vid 
kvarnruinen (1) kan man beundra det stora vatten-
hjulet, som invigdes 2002 och som nu har fått en 
liten räckhammare att driva.

Sedan löper leden vidare på vägar och stigar 
genom skog av varierande ålder. En torpruin 
(Köhlershult) och en kolarplats med kolarkoja  (2) 
får man se på den norra slingan på stigar genom 
den vackra barrskogen. Därefter promenerar man 
längs Skönnarbosjön (3) med chans till vackra 
vyer. Söderut längs sjön går leden ut mot en udde 
dit man kan ta sig för en paus och ett dopp. Här 
precis intill stranden ligger också ett vindskydd 
med grillplats med vacker utsikt över Skönnarbo-
sjön. Här börjar också citatslingan som leder vägen 
vidare genom skogen.  Sista delen av vandringen 
slutar uppe på Tyleklint (4) och därifrån har man en 
vidunderlig utsikt.

SKÖNNARBOLEDEN

Leden är en rundslinga på sammanlagt 10 kilo-
meter, men man har möjlighet att bryta av pro-
menaden på ett flertal ställen, utan att behöva 
gå samma väg tillbaka.  Längs Skönnarboleden 
finns en citatslinga med texter av författaren Arvid 
Fredriksson, född och verksam i Tjällmo, som 
är illustrerade av hans dotter Maria Tronnersjö. 
Citatslingan är märkt med lila på kartan.

Startplatsen Kristinefors är märkt med orange 
kartnål.

Leden går genom skogslandskap med insprängd 
jordbruksmark och torp. Under den första sträckan 
från starten vid Kristinefors passerar man först fall 

Längd: 10 km

Svårighetsgrad: Medel

Underlag: Grus och stig

Övrigt: I Tjällmo samhälle finns livsmedelsbutik, 
pizzeria och sommaröppet café.

SKÖNNARBO LEDEN
EN RUNDSLINGA MED 
HISTORISK KOPPLING



LÄNGS LEDEN
1. Kvarnruin med vattenhjul 

2. Kolarkoja

3. Skönnarbosjön

4. Tyleklint utsiktsplats

HITTA TILL STARTPLATSEN 
Den föreslagna startplatsen vid Kristinefors är mar-
kerade med orange kartnål.
Med bil: Följ länsväg 211, cirka 7km norr om Tjällmo 
ligger startplatsen Kristinefors.

Digital karta och mer information hittar du på: 

ostgotaleden.se

naturkartan.se/motala


