
 

	

MÖCKELSNÄS HERRGÅRD 
 

 
 

hette Karl Tukasson som sägs ha räddat sig själv och sin häst från 
drunkningsdöden i Såganässjön genom att be Gud om hjälp. Som tack 
skänkte han pengar till att bygga en kyrka i Stenbrohult socken. I kyrkans 
vapenhus finns en kopia av gåvobrevet daterat 1337. I början av 1700-
talet tillsattes en ny kyrkoherde i Stenbrohults socken - Nils Linnaeus, 
Carl von Linnés far. Carl Linneus besökte ofta Möckelsnäs och fick stort 
stöd av dåvarande ägaren Cederhielm för att utveckla sitt intresse för 
botanik och läkekonst. 

Hitta hit  
Med bil :   
Norrifrån på 23:an är det enklast att ta av t h vid skylt 'Linnéleden'. 
Man följer denna väg förbi Liatorp och Diö och vid Stenbrohults kyrka är 

det skyltat 'Möckelsnäs Herrgård'  t v. 

Söderifrån på 23:an kör du förbi både södra och norra infarten till Älmhult 
och kommer fram till stor skyltning där det bl a står Linnés Råshult. Ta av 
här t v. Vid Stenbrohults kyrka är det skyltat 'Möckelsnäs Herrgård'  t v. 

Västerifrån på väg 124, tar du t h vid Liatorp och är då på Linnéleden. Se 

ovan. 
Österifrån via väg 120, tar du t h när du kommer ut på 23:an. Följ nu 
skyltning som ovan. 
Med flyg: 
Från Smaland airport i Växjö (58km) och därefter taxi. 
Med tåg: 
I Älmhult stannar både SJ:s snabbtåg, Skånetrafiken och Krösatågen. 
Från stationen taxi (12 km).  
www.krosatagen.se och Skånetrafikens app Skånetrafiken bidrar med 
linjer och tider.  
 

Om kursgården 
Den vackra gula herrgården ligger vid 
sjön Möckelns strand, omgiven av 
lummig ädellövskog och en vackert 
blommande trädgård. Här finns miljön 
som bidrar till en fin kursupplevelse.  
Närmaste grannar är naturreservaten 
Kronan, Taxås och Höö med dess 
hagmarker, stigar och raviner liksom 
Orangeri- och Kunskapscenter Carl von 
Linnés trädgårdsanläggning och 
hembygdsparken Råshult. Här är du på 
landet men ändå nära tätorten Älmhult, 
bara några mil från Växjö och med 
goda kommunikationer till Malmö och 
Köpenhamn. Möckelsnäs nämns redan 
under Gustav Vasas tid men mycket 



 

 
	

	

Kursgårdens kontaktuppgifter  
Möckelsnäs herrgård, Möckelsnäs 1, 343 71 Diö (Älmhult) Telefon: 0476-
532 00 
E-post: Info@mockelsnas.se Hemsida: www.mockelsnasherrgard.se  
 
 


