
7 Marum

Det finns många vägar i Marum. På kartan har vi markerat tre förslag men det finns många fler småvägar och stigar.

A. Skeppsbyggnadsplats på 1800-taletI Marumssundet
byggdes det fartyg under 1800-talet. Det var folk från
tre byar, Söder Marum, Norr Marum och Kulla som
byggde fartyg här. Bl a byggdes här India som Anton
Jansson i Gransätra seglade en tid.

B. Båtramp
I Marumssundet finns också en ramp för upptagning av
mindre båtar. Den anlades på 1990-talet av Ahlboms i
Strömsbacken.Fortsätt vägen fram till Söder Marums
by.

C. Söder Marums by
Söder Marums by består av Östergården, Västergården,
Södergården och Mellangården. Vid Östergården ser
man den gamla fina ladugården som ramar in
gårdstunet. Västergården har under lång tid varit en
jordbruksgård med djur.

D. Gammalt båthus
Se så fint ett gammalt båthus kan vara!
Stigen längs stranden leder mot sandstranden.

E. Sandstranden
Sandstranden ligger inom Marums naturreservat och är
välbesökt varma dagar. Här är det en härlig sandbotten och
mycket långgrunt. Tvärs över vattnet ser vi Vätö och Blå Port
som användes under kriget.
Stigen fortsätter in bland tallarna i bortre änden av
stranden, längs staketet runt Eriksbergs gård, över vägen
och längs med tomten till Tallholmens gård.

F. Tallholmens gård
Tallholmens gård är hitflyttad efter laga skifte. Huset är
byggt i en modifierad fyrdelsplan i timmer och tillbyggd på
ena gaveln under 1900-talets andra hälft. På gårdstunet
finns en mindre stuga som användes av gårdsfolket under
sommartid, då man hyrde ut det större huset till
sommargäster.
Runda Tallholma gård längs med staketet och ta stigen mot
Gransätra som skymtar bland träden.

G. Gransätra
Gransätra är en skeppargård från 1890-talet. Vid stranden
fanns här tidigare en skeppsbyggnadsplats. Skepparen
Anton Jansson med familj, bl a hemmadottern Gerda,
bodde på gården fram till mitten av 1980-talet, då familjen
Appelberg ärvde den.
Under vintermånaderna december, januari, februari låg
skeppare Anton Janssons fartyg förtöjda mellan Tallholmen
och Granudden; resten av året seglade han med frakt runt
Östersjön i första hand. Då sköttes gården av frun och
barnen. Gerda och hennes två syskon gick i skola i Kulla,
deras skolväg gick över spången.

Det går att följa vägen runt Gransätra och komma fram på
landsvägen ner till Marums brygg

Tips:

1 A Vid ”Spången” går en stig över kanalen, en liten
bro som förenar Marum och Kulla.
2 E Vid Östergården är det nära till landsvägen och
buss 636.
3 C Vid Marums naturreservat finns det en
parkeringsplats.


