
Web Rally maj 2021,  Bana 11 Östergötland 
  
K1: Malexander, anslagstavlan vid 
torget.  
 
58.033452, 15.276910 
 

K2: Blåviks kyrka, anslagstavlan.  
 
58.059644, 15.062609 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K3: Torpön. färjeläget, 
informationstavlan   
 
58.029295, 15.090543 
 

 
K4: Österbymo veteranmotormuseum. 
telefonkiosken  
 
57.834140, 15.269030 
 

 
 
K5:  Smedstorp Dubbelgården, stolpe 
vid infotavlan   
 
57.943387, 15.413647 
 

 
 
 
Banläggare : 
Lage Lindén 073-024 44 93 
 
 



Sevärdheter längs banan  
 
Malexander:  
 
Minnesstenen över polismorden i Malexander 
1999 Hembygdsgården Södra Sand från 
1300-talet 
 
Sjön Sommen och ångbåtsbryggan. Har man 
tur ligger ångbåten s/s Boxholm inne. 
telefon 0733-98 30 58 
 
Pelargrottan som utformats av inlandsisen, 
Grottan är 2m bred och har ett ansenligt djup 
 
Blåvik:       
 
Blåviks kyra från 1873. Altartavlan består av 
ett fönster med utsikt över sjön Sommen. 
 
Torpön:  
   
Torpöns Färjeläge kombinerar det bästa av 
land och sjö. Hos oss kan du stilla din hunger 
och törst i restaurang och glassbar, bo på 
camping, hyra stuga och njuta av ett boende i 
en magnifik natur. Eller varför inte klättra 
höghöjdsbana, åka Zip-line, besöka Naturum 
Sommen, spela boule, bada, vandra, hyra 
kanot/båt eller bara koppla av och beskåda 
båtlivet. 

Asby: 

Ydre Skolmuseum 

 
Skolmuseet finns i den gamla skolbyggnaden i 
Asby från 1872. Här finner du en källa till 
verklig nostalgi gamla planscher, skolbänkar, 
kartor, böcker men också samlingar av 
naturalier, syslöjdsalster, en hel vägg med 
träslöjdsföremål med mera. 

 
 

Österbymo: 

Veteranmotor Museum. 

    

Strax nedanför Ydregården i Österbymo finner 
du ett Veteranmotormuseum. Här kan du få till 
fälle att studera äldre maskiner av all de slag ; 
traktorer, jordbruksmaskiner och mycket 
annat. Veteranmotorklubben Ydre har samlat 
allt från verktyg och husgeråd till cyklar, 
motorsågar, traktorer med mera i sitt museum. 

Hultgrensmuséet 

 

 
Ett museum till minne av Ydrefotografen 
August Christan Hultgren (1869 - 1961).  
Under sitt långa liv dokumenterade han 
Ydrebygden. De flesta av hans bilder kan du 
se i Hultgrensmuseet, som är inrymt i 
kommunbiblioteket i Österbymo.  
Det finns också ca 2 200 oidentifierade foton 
inlagda i en av bibliotekets datorer. 
Här kan du kan också låna eller köpa boken 
"Bygatan - en vandring genom det förgångna 
med mästerfotografen A.C. Hultgren". 
August Christian Hultgrens bilder går också att 
hitta i länsmuseets bilddatabas. 



Österfors Smedja 
Österfors vattendrivna smedja byggdes redan 
1876. Tre geneationer hann driva smedjan 
innan den siste smeden Sigvard "Sigge" 
Jonsson lade ner verksamheten 1970 efter att 
den hade varit i drift i nästan 100 år. Han 
skänkte då smedjan till Ydre kommun. 

Information samt gruppbokningar,  kontakta 
Ydre kommun, Turistinformation telefon 0381-
66 12 00. 
 

Nästångens rastplats  

 

Rastplats vid sjön Nästången och vägen Kisa -
Österbymo. 
Rastplatsen ligger omedelbart sydöst om 
vägen vid början av den konstgjorda 
tvärsövervägen sett från Kisa. 
Rastplatsen ligger utomordentligt vackert och 
är iordningställd år 2009 med bl a toilett, 
anslagstavla och sittplatser. 

Smedstorps Dubbelgård 
 

 
För några hundra år sedan var Smedstorp en 
gård som alla andra. I dag utgör de timrade 
och omålade byggnaderna ett ovanligt inslag i 
det omgivande landskapet. 

Här kan du uppleva en kulturhistorisk miljö. 
Ströva runt och betrakta husen. Kika in där det 
är öppet. På sommaren finns möjlighet att 
delta i visningar och aktiviteter. När du besöker 
gården, så tänk på att visa hänsyn till de som 
bor i ena stugan 

 
 
Svalsjö: 
Pers mekaniska kabinett 
 
Pers mekaniska kabinett, är ett rum fyllt med 
träföremål som rör sig och spelar upp små 
scener då Du vevar på dem. Kugghjul, 
hävstänger, vippbrädor m.m. 
Vi garanterar stora skratt och stillsamma 
leenden. Kom och se den mekaniska geten, 
den handvevade hemmabion, det 
kombinerade grod&bokskåpet, Frank Sinatra 
med hatten m.m. 
  
Samtliga föremål är påhittade och tillverkade 
av Per Helldorff med inspiration från Cristoffer 
Polhem och gubben Pettson. 
Entré 40:- 
Guidningar 60:-. 
Bokade grupper med guidning 60:- 
 
 


