
Längd: ca 6 km (röd stig).

Svårighetsgrad: medel. Terrängen är kuperad.

Start och mål: byns centrum.

Tidsresor hör inte till vanligheterna. En sådan gör 
du däremot vid ett besök i Äskhult. Byn är unik i 
Sverige, eftersom de fyra gårdarna fortfarande står 
tätt tillsammans på sina ursprungliga platser. Vid 
markskiftena under 1800-talet flyttades gårdar isär, 
men detta skedde aldrig i Äskhult. Strosa runt bland 
de gamla byggnaderna och insup hur en by i sydvästra 
Sverige såg ut för 200 år sedan. Visionen för Äskhult är 
att besökaren ska få en upplevelse av hur livet på byn 
kunde vara. Byggnaderna underhålls och markerna 
brukas traditionsenligt med häst.

På sommarhalvåret är det fullt med liv i byn. Det hålls 
aktiviteter och kaffestugan är öppen. Betesdjuren är 
på utmarkerna och i byn finns det Linderödssvin och 
Åsbohöns. Frånsett dessa lantraser växer det gamla 

sorter av sädesslag på åkrarna. Lin odlas också, samt 
gamla åkerogräs såsom klätt och blåklint. I det moderna 
jordbruket har dessa åkerogräs nästan helt försvunnit. 

Gå vägen upp från parkeringen till byns centrum. 
Härifrån börjar stigarna. Välj den röda stigen för att         
se så mycket av Äskhult och byns marker som möjligt. 
Längs med stigslingorna finns ett antal numrerade 
stolpar vid platser av historiskt eller biologiskt värde. 
Glöm inte att ta med dig reservatsfoldern för att veta 
vad varje specifik station handlar om. Ladda ner eller 
skriv ut den innan ditt besök. För tillfället är nämligen 
de tryckta reservatsfoldrar slut.

För mer information om Äskhults by, läs 
reservatsfoldern och besök byns hemsida: 
askhultsby.se

Besök Äskhult och res 200 år tillbaka i tiden

Det är gratis att besöka Äskhult 
och röra sig i markerna. Entréavgift 
betalas om man vill gå in i 
byggnaderna (Obs! De är öppna 
enbart när byn är bemannad).

Sväng av E6 söder om 
Kungsbacka mot Tjolöholm 
och Fjärås. Därifrån är det 
skyltat till Äskhult. Natur- 
och kulturreservatet ligger i 
Kungsbacka kommun.

https://www.askhultsby.se/sv/



