1. ASTRID LINDGRENS STATY
Med sina berättelser har Astrid Lindgren
satt Vimmerby på kartan. Sommaren 2007,
året då Astrid Lindgren skulle fyllt 100 år,
invigdes denna staty där författaren sitter vid
skrivmaskinen i sitt arbetsrum.
Statyn är skapad av Marie-Louise Ekman
tillsammans med några av hennes elever vid
Kungliga Konsthögskolan. Tanken bakom
statyn är att fokus ska hamna på på dig som
besökare istället för Astrid Lindgren själv,
genom att ha en stol mitt emot författaren.

4. TIDNINGSREDAKTIONEN
När Astrid Lindgren var 16 år fick hon sitt
första jobb på Wimmerby Tidning, som då
låg här på Storgatan, i det gula huset direkt
till vänster om Klemens Gränd. Redan tre år
innan hade Astrid Lindgren fått en uppsats
publicerad i tidningen, så man visste att hon
kunde skriva.
Astrid Lindgrens erfarenheter av sitt jobb
på Wimmerby Tidning återspeglas i flera
av hennes böcker. Madickens pappa är
tidningsredaktör och tidningens betydelse
är också ett viktigt inslag sagan om barnen
i Bullerbyn där Britta, Anna och Lisa läser
högt ur tidningen för sin farfar.

7. ASTRID LINDGRENS GRAV
Längst in på Vimmerby Kyrkogård ligger
Astrid Lindgren begravd tillsammans med
sina föräldrar Hanna och Samuel August
samt två av sina syskon. Astrid Lindgren
bestämde innan hon dog år 2002 att det var
på kyrkogården i Vimmerby hon ville ligga.
Trots att hon bodde i Stockholm större delen
av sitt liv var Vimmerby och Näs alltid platsen
hon kallade hemma.
Gravstenen i smålandsgranit kommer från
gården Näs och vem vet, kanske är det hennes
far Samuel August som en gång grävde upp
den.

5. KARAMELLAFFÄREN
Under Astrid Lindgrens barndom fanns
i detta gula hus en speceriaffär som hette
Karlbergs. När sagan om Pippi Långstrump
skrevs 1945 fanns denna butik i tankarna för
karamellaffären där Pippi köper arton kilo
karameller.
Har ni också hört talas om berättelsen Kajsa
Kavat kanske denna affär känns igen från
filmscenen där Kajsa tittar på den vackra
dockan under julskyltningen.
2. BÅTMANSBACKEN
Du befinner dig nu vid Båtsmansbacken,
med små gatstensklädda gator, trädgårdar
och backiga gränder precis som i staden
Lillköping där detektivböckerna om Kalle
Blomkvist utspelas. Här utspelades många
av vännerna Kalle, Anders och Eva-Lotta
spännande äventyr, bland annat kampen
mellan de två gängen i röda och vita rosen.

8. TUVELYCKAN
Bara ett stenkast från Näs, i Tuvelyckan, bodde
Astrid Lindgrens bästa kompis Madicken.
Madicken hette egentligen Anne-Marie Ingeström och var dotter till stadens bankdirektör.
Madicken och Astrid Lindgren hade även sitt
första möte här utanför.

”Vart ska du gå”, sade Astrid.
”Till villan förstas”, sade Madicken
kaxigt. Och så följdes de åt, först
till villan och sedan genom resten av
livet.

Känner du till rövarspråket från berättelserna
om Kalle Blomkvist? Vet du i så fall vad detta
ord betyder, Kokalolasosfofinontot?

-Allra käraste Astrid, 2001

6. BRÖDERNA LEJONHJÄRTA
På kyrkogården, vid det svarta järnkorset på
högra sidan av gången mot kapellet, ligger de
”Späda bröderna Phalén” begravda. Bröderna
drabbades av rödsot i mitten av 1800-talet och
dog båda två när dom fortfarande var barn.
Detta gravkors kom att ha en viktig roll för
Astrid Lindgren när hon skrev sagan om
Bröderna Lejonhjärta som publicerades 1973.

I Tuvelyckan bodde även pigan som hette
Alva, precis som i böckerna om Madicken.
Karaktären Lisabet har dock ingen koppling
till familjen Ingeström utan sägs istället
påminna om Astrid Lindgrens egen
lillasyster Stina.
9 . ASTRID LINDGRENS NÄS
Här på gården Näs, i det röda huset som går
att skymta bakom träden, startade Astrid
Lindgrens liv 1907. Tillsammans med sin
familj bodde hon här tills hon vid 18 års ålder
flyttade till Stockholm. Astrid Lindgren har
berättat om hur syskonen levde ett lyckligt
Bullerbyliv med mycket trygghet och frihet
tillsammans med föräldrarna på gården Näs.
Mycket av inspirationen för Astrid Lindgrens
sagor är hämtade från lekar, upplevelser och
samtal här på Näs. Detta är något som också
är genomgående i museum, utställningar och
trädgårdar.

3. KLEMENS GRÄND
Under inspelningen av filmen Emil i
Lönneberga sökte man sig hit, till Klemens
Gränd i Vimmerby stad. Känner du igen
scenen som spelades in i denna kullerstensklädda gränd?
Här kom Emil ut från doktorn i Mariannelund
efter att ha krossat soppskålen mot doktorns
skrivbord. Skålen hade Emil fastnat med
huvudet i, efter att han tagit den sista slurken
av familjen Svenssons soppmiddag.

Längs med staketet till Näs kan ni se den
stora almen som både inspirerat Uggleträdet i
Alla barn i Bullerbyn och Sockerdricksträdet
10. FRIERIET I KYRKPARKEN
Det var den 1 april 1903, snön yrde i den
kalla natten och under hängasken i den lilla
kyrkparken satt de, Samuel August och Hanna.
Äntligen hade Samuel August skaffat mod att
fria. Dock blev det blev inte ett ja på frågan
denna kväll utan det kom att ta ytterligare några år, däremot fick Samuel August sin första
kyss av Hanna.
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