KYLLE MO-LEDEN - 4,7 KM
S
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Se även https://outdoor.mullsjo.se/

Välkommen till Sandhem och Kylle mo-leden. Leden är
lättillgänglig då den startar i Sandhem tätort och passerar Kylle
mo. På mon finns spår av människor från bl a äldre järnåldern,
dvs ca 2000 år tillbaks i tiden.
Vägbeskrivning: Sväng av väg 26/47 mot Sandhem och sedan
mot Sandhem station där det finns anvisade parkeringsplatser.
Stationen trafikeras även av tåg. För trafikupplysning v g
kontakta Jönköpings Länstrafik (www.jlt.se, tel 0771-444 333).

Start

Leden: Kylle mo-leden startar vid Sandhem station. Leden är
blåmarkerad, dubbelriktad och längden är 4,7 km. Landskapet
är bitvis kuperat och leden går genom Sandhem tätort samt en
blandad skogs- och kulturmark. Svårighetsgraden ligger kring
medel. Leden följer till stor del enkla vägar och någon sträcka
med skogsstig.
Tips: Kylle mo-leden kan kombineras med Heneleden för en
längre promenad.
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Trycksak från Mullsjö kommun

LEDBESKRIVNING
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Sandhem station: Startpunkt för Kylle mo-leden och Sandhemsjöleden.
Den senare krokar i Heneleden som i sin tur kopplar på Sägnernas led.
Genom att kombinera lederna kan du välja mellan en kortare promenad
till en dagstur.
Vid Sandhem station finns en parkering samt tåganslutning. För trafikupplysning v g kontakta Jönköpings Länstrafik, tel 0771-444 333, eller
besök hemsidan www.jlt.se.
Historik: Järnvägslinjen mellan Falköping och Mullsjö öppnade för trafik
8 november år 1862. Stationshuset byggdes där Vimla Sörgården tidigare
stått och Sörgården flyttades längre söderut. Stationshuset har tagits bort.
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Fridastigen har fått sitt namn efter Frida Thunander. Hon kom till
Sandhem i slutet på 1930-talet och fann sin kärlek hos Sven Thunander i
Ängsbacken. Ängsbacken ligger i östra änden av Fridastigen. Längs stigen
finns en parkbänk.
Ruder nämns som kronotorp första gången i 1563 års jordebok. År 1693
betecknades hemmanet som kavalleriaugment (utökning) under Vartofta
kompani nummer 74, Västgöta regemente. Liksom andra gårdar har Ruder genom åren haft många ägare och brukare. T ex köper drängen Sven
Petterson (även benämnd Persson i senare dokument) Ruder år 1779 och
år 1793 nämns i han i dopboken som riksdagsman.
Ca år 1870 skänkte kyrkoherde Blomberg Ruder till sin dotter Ängel-Marie och startade en omfattande upprustning av gården. Nuvarande mangårdsbyggnad byggdeds ca år 1870. Även de 4 km välbyggda stenmurar
som ramar in gården härstammar från samma tidsperiod.
Under andra världskriget fanns ett luftbevakningstorn på Ruder. De lottor
som bemannade tornet bodde i Ruders ena flygelbyggnad.
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Domarringen på Kylle mo är från äldre järnåldern, dvs 1500-2000 år
gammal. Förr trodde man att domarringar var en tingsplats. Därav namnet domarring. Det har dock visat sig att dessa är en form av gravplats.
Området Kylle mo täcks av en relativt stor fornåker med fornminnen som
rösen, stensättningar m m från en förhistorisk tid.
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Lillön skapades när Sandhemsborna breddade ån mellan Släpsjön och
Sandhemssjön. På Lillön finns en grillplats.
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Mellan Släpesjön och Sandhemssjön rann en liten å, vilket ledde till att
området ofta översvämmades. På 1960-talet startade David Linnéus på
Öjaforsens Kraftverk ”Madprojektet”, ett ideellt projet för att bredda ån.
Arbetet tog närmare tio år att färdigställa. 15 arbetslag med två arbetsledare i respektive lag stod för insatsen. Totalt arbeta ca 120 personer med
projektet och de tårtor som mannskapet bjöds på lär ha varit en kvadratmeter stora. Förutom Kanalen skapades två öar, Storön respektive Lillön.
Foton: Glenn G Larsson (1-4), Karl-Åke Löwing (5-6)

