Lfinekarta
Varje rdd bokstav iir utmiirkt med tavla i naturen.Blt linje angerkulturstigensstriickning
Tack f6r att Du liigger tillbaka kerten i brevlfldan!
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Kompletterat sartryck ur boken "Ett bes6k vid Tomasbda" av Lappo Lindblad/Arne Yngstrtim
Vill Du veta m€r, k6p boken av Fdreningen Kilsbergsstugan 019-2S0408eller i Kilsbcrg*stugan
Prir:30 kronor

+

fl

Lanekarta
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Den mdrkligamuren'
Bild 26
i.i, rio ir."ttoeo spaltcn'liiirdestvckel'
Wlseis;crpels vallgataslutar vici grinoen'
,Hriorna ilappt"s Bn b€ta i skogcn'
dags
HEr stod de ocksA o v8ntade nir det var
tbr miOlkning. Grinden har tillverkats
av Edvin lsalisson' f&ld i Rustorpet'

a

Hrir fannren torvladai anslutningtill R.
B i t d5 .
Torvgravar.
Det var fiirr mycket vanligt att man frAn en niirbeldgen
mossetog upp toft, som anviindestill stallstr6.Sommartid togs torven upp med en vassspade.F<ir att den skulle
torka lade man den endera pl hdgkant intill torvgraven
eller ocks* ladesden i en 16r indamllet uppfiird hissja.
Sdsn tofv€n tor*at, k6rd€s den hem till gArden. Inte sl
sdllan byggde mafl en to*lada i anslutning till torvtaget.
Dir ladestorven in och himtades scdanvid behov.

C Vallgatan.-Textsid 3'1.Eild 23 och ?4:
D Hir stod Wegerstorpctsvagnskjul' Ilild+}

Enligt 1806 lrs karta ltg hir en literr byggnad,som m6jligen var en smedja Huset finns inte pi 1859 lrs karta,
mcn enligt vad som berA$afsuppfdrdes ssrare en smedja
hiir, troligen av Karl Jansson.
Se punkt 12 plsid 10.

E Crunden efter Wigerstorpets sisu laduglrd' Djurens

pl"o u", i norra inden- An i dag ser man h6swandringens rundning der centrumstenen fortfarande ligger pi
sin plats.'IerrsidJ-sista-scyok€#+erri*f?:

F Hiir uppe pl h6jden var det ikermark 6rr'
T

Ruinen efter en jordldllarc med dverbyggnadText sid 12, h6gra spalten, tredje stycket- Bild 5, 27 och
36.

Grunden efterett av de 6rsta husenvid Wigerstorpet.
Text sid ?, h6graspalten,sjitte stycket-

U

Grunden eftcr Rustorpets nya ladugird.
Text och skisssid 21. Bild 5, 27 och 36.

Crunden efterWigerstorpet.
Text sid 7. h6graspalten,
andra sq-*cket.
B i l d 2 . 7 . 2 7 o c h3 6 .

Y

Gmdgn efterR.ustorpesgamla ladugird.
T€xt och skisssid 7. Bild I , 5, 12, I 5, 27 och 36-

X

G€ns rnellan Rustorpt och Kilsbergssrugan.En telefonledning till brandtornet 6ljer grinser.

Ruinen efter Wigerstorpes jorCkil{are.
Text sid 7. h6graspalten,tredje stycket.

Y

Gamla vdgentill Wdgerstorpctoch Rustorpet.

Z

Grunden efrer Kilsbergsstugans ladugArd.
Text sid 17, h6$a spalten.Bild 5,8,27 ,29 och 36.

A

"Farfars kulle". En liten jordh6g uppkommen pi okint
seft.

A

Kibbergsstugan.
Text sid I l, I 7-l 8, 22-25, 28-29 och 38. Bild 5, I 3, I 7,
20, 21, 2?, 30, 31, 34 och 35-

O

Grunden efter fuutstugan, Karl Janssons Erdelsmannastuga.Se puntr 22 pA sid 18.
Tlxt sid 12, tr6gra spalten, sista stycket och 18" h6gra
spalten.Sc omslagsbildoch bild 9, 32 och 33.

G Ornrlde med towgravar.
Text sid 16,vlnstra spalten,hmte stycket.

H Hir var en ging ett litet hus med plats ftir en gris.
I

L Grunden efterett mindrc hus. Wdgerstorpetssmedja?
M Stenmuri 1859ln ngogrens.Text sid 3 l.
N Hfir llg en bastu liir torkning ar linsctr sid.

o

Tre stenar i rad, som markerar 1859 lrs igogrins.
En cnstaka sten betyder ingenting, tvi stenar intill
varandrafrr inget ovanligt ocb bevisariagenting,men tre
stenarpl rak linje har tillkommit av minniskohand och
visar att hdr glr en grins.
Hir ltg RustorpetsmangArdsbyggnad.
Text sid 7, vanstra
spalten,sistastycket.Bild 5, 6, 10, 15, 27 och 36.
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AA Synlip grundresterifterden rivna delen av stalbyggnaden (BB).
BB Kvarvarande del av stallbyggnadentill Kilsbergssrugan.
Tfft sid 17,h6gra spalten,andra stycket Se omslagsbild
och bild 5 och 27.
CC Scouternasfotbollsplan.
Text sid 3E. hiigra spahen,andra stycket.Bild 29.
DD Hnr finns stora stenrtsen, s k odlingsrdsen,vilka ger oss
* taa{<cstillarc om den odlarmdda, som forna torpane
lick utstdEE Ncdanfttr dcn branta backcn fanns kllrots- och rovland.
Det var en mycket liimplig plats med tanke pl slvil
sddersolsom 16f6rnordanvind.
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Kulturstig i Tomasboda
Beskrivning
Tomasbodavar fiirr en liten by. Nu finns endastKilsbergsstuganlcvar.Tomasboda
ddljer mycket av kulturintresse,minnen somvi tycker biir slcyddasoch bevarasfiir
efterviirlden.
FdreningenKilsbergsstuganhar l3imnatsitt bidrag genomatt mflrka upp dennastig som
passerarde flesta intressantaplatserna.
Kulturstigenar Zkm langochbiirjar vid flaggstflngen
norr om Kilsbergsstugan.
Fdlj stolparmed bli markeringi hrigervawsi kommerdu forbi eller n?iraintressanta
kulturminneni denordningde niimnsi beskrivningen.

Vill Du veta mera?
Den information somliimnatsi dettablad har till stor del tagits fran Lappo Lindbladsoch
Arne Yngstrdmsbok "Ett besiiki Tomasboda"1985.Diir finns mycketmer att htimta.
Bokenfinns att k<ipafiir 30:- kronor i Kilsbergsstuganeller direkt fr6n F<ireningen
Kilsbergsstugan,
telefon 01928 04 08.
Bildhtinvisningari textennedanavserbilder i ovanniimndabok.
Markerine Plats

Beskrivnins

Oversili:ts- FlaggstangenTomasbodas
historia i korta drae.
tavlor
Man vet att Tomasboda1661var ett kronobergsmanshemman
i
Klockarhyttanshyttelag.Stateniigdemarkenoch brukarenvar
skyldig att idka gruvdrift och/ellerhytteverksamhetmot befrielse
att hilla knekt.
Klockarhyttanvid Klockhammaranladestroligenpi 1300-talet.
FannsTomasbodad&?Var det senaremed GustavVasaseller
Karl IX's strid?
I skattel?ingd
fiir Blackstahyftanniimnsatt det fannsnybyggarei
Tomasboda1621.
Troligenkom Tomasboda
till omkring1615genomsvedjebruk,
som si smdningomtiver gick till odling.
.
Hettefrrste nybyggarenTomas?
F<irstedokumenterade
iigarehetteDanielNilsson 1690.
Med 6renodladesmer mark upp. Fler kundefi sin ftirs<irjning.
Tomasboda
frikdptestooligenpi 1800-talet.
1784deladesTomasbodai tvi fastighetertill de somnu kallas
Rustorpeto Wiigerstorpet
1883deladesRustorpeti fva fastigheter.Kilsbergsstuganbyggdes.
1896byggdesundantagsstugan
(Scoutstugan)vid Kilsbergsstugan
(flyttad fr6n k2illarend?ir"Vandrarenskapelf'nu ligger).

L

Nu startar vi vir rundvandring
Lana giima en karta ur brevl&dan.
Markering

Beskrivning

Stolpar med F?igata
markering

Ftilj stolparnamed bli rand.Vid Bergslagsleden
gi nomrt (hiiger).
Efter ca 50m serni pivtinster sidaen stenmur.Htir gick "Fdgatarr"
fr6n skogentill Kilsbergsstugans
ladugdrd.

Z

Kilsbergsst. Grundentill Kilsbergsstugans
ladugird synstill v?lnstermed

fiihuseti sdder,ladaoch logenorr diirom.Blld 5,8,27,29o 36.
Ibland ordnadeungdomarnadanspi det rengjorda
ladugflrdsgolvet.
Observera"vandringen"med siirskild beskrivning.Tre fannsi
Tomasboda.
A

T

Tjam
Rustorpet

Htir stodofta vatten.Om virmna brukadebamenta sig ett dopp.
Kallades"Farfarssj6".
Jordk€illare..Gigiima in i kiillaren och sedet fina stenvalvet.
Se bild 5,27 0 36. At v6steranasViistra mossen.Diir br<itstorv,
ofta enli$ avtal med Kilsbdnder pi 50 6r. Torvgravar (R) och
resterav en torvlada (Q), finns noff om stigen som ftirr ledde till
utsiktstornet.Vid en liten kulle it nordvtist ser man en skylt, S,
som markerar platsen ftir Rustorpets smedja. Pa grund av
brandriskenplaceradessmedjomalangt fran annanbebyggelse.
"Vandrarenskapelf' uppftirdeshOsten2009. Id6n kom fran den
2008 avlidne Edvin Isaksson,ftidd och uppvtrxenpi dennagard i
Tomasboda..Huset,som ritats av arkite}ten Mikael Ekegren,skall
vara oppet6retrunt somrastshrga.
Tidigare fannspA sammaplats en liknandebyggnadsom magasin
for redskap och sa{ sommartid iiven bostad fijr de yngre.
Byggnadenflyttades1896ochblev stommentill Scoutstugan

U

Rustorpet

Grundentill nya ladugirdenbyggd 1921av Karl Isaksson.
Bild 5, 27 o 36
Gi runt och titta pi var korna" hastarnaoch grisarna stod. Se
restemaav de maskinersom fannsntir ladugardenbrlindes.I norra
?indenav ladugirdenlig loge och lador."Dass" bakomladan.
Sebrunn och resterav trdskvandringen.Ladugirdenbriindes1965.

V

Rustorpet

o36. Grundenkvar-Hiir 169
Gammallada.Bild 1,5,12,15,27
troligen den iildstabebyggelseni byn medbostadeni vinkel
sammanbyggd
medladugirden.Anor fran 1600-talet.
Hiir mynnadeviigenffin Klockhammar,den endakorbaratill byn.

P

Rustorpet

Grundenefterbostadshuset,
byggtca 1800, tillbyggt ftire 1930.
Bild 5,6,10,15,27
036
mer
Efter Karl Jansson,frdd 1821, kallad Bergslagskungen(se
nedan),fick hanssonIsak dvertagirden 1882 1919.Hansiildste
son Karl Isakssontog diireftervid 1919- 1951.Karl och hans
hustru Alva(piga hos Isak) fick itta bam, av vilka flera iir i livet.
De har vuxit upp hEirtillsammansmedhustrunAlvas sonAlvar.

J

Se er runt omkring pi allt 5sm minnsl om den storatriidgird som
funnits. An syns fnrkttr'dd, buskar och blommor. Trots enkla
fiirhillanden, var manmin om det vackra.
Sistebrukarei Tomasbodavar Alvar Isaksson.
1965brfindesbyggnadernapi Rustorpet.
l

Markering Plats
Stenmur

Beskrivning
Den miirkligamuren. Varfor byggdesdenh?ir?Bild 26.

B

WiigragrinnaGrindendiir kornafran Wiigerstorpetsliipptespi bete.Niirmast
ligger "Hagabacken",ett inhiignat omride diir djuren fick beta
underviren och hOsten.Inhiignadengick fram till Rusasjdnsomi
Tomasboda
kalladesTomasboda
tjiim.
P&sommarengick kornal6sapi skogen.Bjiillran taladeom var.
Korna visstetill vilken grind de skulle gi vid mj<ilkningsdags.
Diir samladesde i god tid.
Grindarvar ftirrestenen vanlig trA&unkt ftir alla, t ex ungdomar.
Hela byn var omgilrdadav triigiirdesgdrdareller stenmurar.Fyra
grindarfannsut frin byn. Hiir gick barnentill Blankhultsskola.
Nuvarandegrind har tillverkats efter gammalftirebild av Edvin
Isakssonfrdd i Rustorpet.

C

Vallgata

D

WiigerstorpetVagnskjul.
Takstolarnalig direkt pi stenmurama.
NamnetWiigerstorpetkommerefter sistebrukarenLars Wiiger.

E

WdgerstorpetGrunden
efter Wiigerstorpetssistaladugird fr6n ca 1880byggd
"r<idfin"(slagg
av
fran ahmtillverkningi t ex Latorp) och kalk.
Hittar ni vandringen?Den drogsav tvi hiistar.Att kdra demvarv
efter varv var en barnsyssla.Efter ca 40 varv var det dagsftir
stiidningrunt tdskverket och enpaus.Gi giirnaett par varv.
Att tniska var eft lagarbetesomsysselsatteca 10 man diir mataren
var densomregerade.

H

WiigerstorpetKombinerat
dassoch svinstia.Grisenvar i gropen.

J

W?igerstorpetGrunden
av bostadshus
fran ca 1800.Bild 2, 7,27 o 36.
Dettahusvar ursprungligeni en vining och liigre. Det kortades
och byggdesp6. De storafiinstrenliir ha tillkommit genomatt
Wiigerbestiilldenya ftinsterhosen snickaresomtillverkade dem
.
efter fel mitt. Sttirre<ippningarsigadesdi upp.
Husetrevspi 1940- talet.

H?ireirvallgatan,somleddefran grindentill ladugirdenDen tir
byggdav stenmurar.All uppodladmark omgiirdadesmed stiingsel
ftir att inte korna skulle gn in diir. Man var aktsamom hdskdrdoch
siid.
Dessastenmurarhar lagtsav JohanWiigerca 1880av stensom
brutits upp fran 6krama-BildZ3 o24

WiigerstorpetGamla
bostadshuset
fran 1785?
Utnyttjadesenligt uppgrft somtorv- och vedbod.
Till torpethOrdeinte si mycket skogdiirftir brdtstorv ur mossen
sombriinsle.Den djupastliggandevar liimpligast.

Beskrivning

Markering

Plats

K

efter kiillaren somrasatigen. Bykplats efter stigen.H?ir
W?igerstorpetRuinen
hadebybornastortviitt vir och h<ist.
Mellan t6d spiindeslinor att hiingatviitten pi ftr tork och
blekning.Det beriittasatt tv2ittenavslutadesmed att mor Alva pfl
47 liter) ptt
Rustorpet kokadeenbiirsdrickai "18-kannersgryta"(ca
plockat.
tre ben av enbdrsombarnen

F

Akerrnark

H?iruppevar det ikernark fiir ca 75 8r sedanner mot tistra
mossen(G).Idagdelvishtig skogttAngenflr ikerns modertt
Angarnno spogengw betedt diuren,diuren gav gddsel,godseln
gav ntiring &t dlcrarnasd att skbrdenblevgod, Slairdengiorde att
manfiekmatpd bordet.
Akern var dyrbar.V?igarnaftirstikte man dra utanfiir odlingsbar
mark. Aven byggnaderplaceradessiratt inte god ikermark gick
fiirlorad. Man hadeviixelbruk t ex rig, insidd vall, ho, hawe,
potatis.
Pi viren och hdstenbetadedjureni inhiignadebeteshagarniira
gflrdenmenp&sommarengick korna l<isaoch betadei skogen.om
vintern fick korna"skranth6" o iingshtiutdrygatmedhawehalm.
Miingdenmjiilk sjiink undervintern. Av mjdlken kiirnadessmdr
och ystadesost.
Htiet gick tilt hiistarna.De masteha bra mat ftir att orka i skogen
Smdr,ost,kalvar och grisarsildes ibland vilket gav kontantertill
ncidviindigainkttp s6somsockero salt,medicin,kaffe, tyg, nil o
trid mm.
var en viktig bisysselsiitbringi Tomasbod4som gav
Skogsarbete
intiikter.
Annarsvar det byteshandelsomridde. Dagsverkenhos varandra
var handelsvara.

M

"Bj<irnwia" Stenmuri 1859irs iigogriinsmot Rustorpetsiigor. Hit ner gick
ikermarken.Varlor namnet?

L

WdgerstorpetRuinefter smedja.

X

Ragang

Gr6nsmellanWiigerstorpetoch Rustorpet.

Y

Vag

Gamlaviigentill byn frin Klockhammar'

5
Markering Plats
O

Beskrivning

ScoutstuganKarl Janssonbyggdesig en "undantagsstuga"(fordelsmannastuga)
1896genomatt flytta dverbyggnaden
vid RustorpetskA[are hit
ochbyggaom den.Han boddehtir till sin ddd 1901.Stugan
anviindesbl a somscoutstuga
tills denrevs 1965.Bild 9, 32 o 33.
(ar1 Janssonvar en f2irgstarkperson,kallad "Bergslagskungen".
Han var ocksi.mycket driftig ochhadestort ftirhoende.Han var en
erkiint duktig liesmed.N6got somhan liirde vidare till sinas6ner.
"Bergslagskungen"("B")boddeundersitt liv i nigot av de fina
bostadshusen
i Tomasboda.
- I Wiigerstorpet, (drir hanftddes) gift medMaja-Lenasom
avled1852(Maja-Lenahade5 barno fick 6 bam med"B')
- I Rustorpeteftergifte medMagdalena1856.(Magdalenahade
4 barnochfick 6 bam med"B")
Magdalenas
manFransErssondog av "fiirkylning" 1855pi en
kvarnresatill Ervalla blott 36 &rgammal.(Misstankefannsatt
hanblivit ftirgiftad av sin fru.) "8" somju blivit iinkeman
nAgra6r tidigare gifte sig med Magdalenaoch kundeflytta in
pi Rustorpet.
Sommestbodde14 personersamtidigti Rustorpet!Man kan
fiirsti att det var tringt
-

I Kilsbergsstuganefteraff Rustorpetdelats1884(darsonen
Isak tog vid). "B" hadeplaneratt flytta ladugirden,att bygga
en ny smedjaoch att byggasig ett huspi Kyrkberget.Detta
blev inte av.
- I ScoutstugansedansonenGustavgift sig och tivertagit
Kilsbergsstugan
1896.
"B" saatt 21 personerkalladehonomftr far(far o styvfar)
BB

Kilsbergsst. Kvanrarande
del av stallbyggnaden.
Bild 5 o 27.

AA

Kilsbergsst. Grundresterav denrivna delenav stallet.

SP

SkulptqparkDjurmotiv av GunnarBacklund.Tjdderspel,varg och lo.

EE

GrdnsaksodlingI denvarmasluttningenodladesfiin gr<insaker
t ex, kilrdtter o
rovor. Numerabeskogat.

DD

Odlingsrcisen
Fotbollsplan Scouternahadeh?iren fotbollsplan.En gliinta i skogeniir vad som
finnskvar samtresterav enkiosk.Bild 29.

SS

Skulptuntig Skulpturerav GunnarBacklund.

6
Markering Plats

Beskrivning

Grillplats

Vid Berslagsleden
finns hiir en grillplats och nyuppfilrt vindskydd.

Norr om grillplatsen

- 1995.09.12).
passeras(1917.10.11
Alvar Isakssons
minnessten
Alvar var sistebrukarei Tomasbodu1951-1959,dehanflyttade
till Blackstahyttan.Under minga hrvar han Kilsbergsstugans
"tomte"- Han vandradestigenupp till stuganoch skdtteslitter med
lie, eldning,vedhuggningmm

A

Kilsbergsstugan"KarlJansatorpet"
bgggdes1882da Rustorpetdelades.
"Bergslagskungens"soniGustavbrukadeKilsbergsstuganiren
1896-1918
dihandog.
Under 1920taletvar stug'anomviixlandebeboddochode.
Friilsningsarmens
scouterh0ll till diir eller i Scoutstugan.
SidaI I, 22,24,28,39 o 40.
1928bildadesf iireningen Kilsbergsstugan.Ur dessstadgarkan
liisasatt ftireningenskall " - genomanskaffandeoch
underhillandeav en eller flera byggnader6 l?impligplats i
Kilsbergen-- bereda tilHiille till friluftsliv."
Efter tillmritesgiendefrin iigarna,Fr<isvidalss?iteri,har fiireningen
sedan1932fatt disponeraKilsbergsstuganmot att Rireningen
skdterhuset.
Serveringi stugandrevsav Karin o Kalle Lagerunder6ren
1934-1969!De gick under alla dessair frfln Klockharnmaroch bar
med sig det sombeh<ivdesi serveringen.
Niir de inte orkadeliingre kom nykterhetsscoutema
in somriiddare
ochtog <iverserveringen.
De har sedandesshaft serveringi stugan
vintertid.
FrireningenKilsbergsstugansviuarfiir underhillet av byggnaden
och dessniirmasteomgivningar.
Stuganiir iippen med servering for alhniinhetensiindagar under
tiden novembertom april och vid vissaandratillfiillen(se
annons).
Kiip nigot gott eller iit giirna din medhavdamatsiick i denna
fantastiskamilj6.
Alla iir vfllkomna till Kilsbergsstugan!

Tavla

Flaggstingen
Slut pi Kulfurstigen.
Gltim inte att liimnatillbakaldnekarta!

Tack fiir visat intresse!

.StiEvarligtftimling, in *Sn rrandrinple@,
d6r skndens rop ocfi dagenskeilrch'reka.
Hir slumrarminnetsgird, diir dr6moclr sflgen
ur-detf6rflutnaviska,vemodsveka"
Om vira fiders liv itid forgfingen,
om kraft,som buritoch orn krat som bdr.
.
Och orhdu frr i nueb tarkar€ngen,
du kEindedock.att du var hemmah€r.

VAGRAGRIHDEN
"Gatfallef- Namnetp& den platsdiir vallegabn-ssn sftE*er sig fr6n ladugArden
tillden platsdf,rden odlademarkenslutademotskogen.
Hit motadeskomaut varje mdrgondAde hademidlkats.De gicksedanheladageni skogen
och betade,it grds,lfiv och svamp.Vatbn visstede var det fanns,bickar, kd|lorocfrsjdar.
Frammot kvEllenkom de tillbakatillgatfalfet.Nagraav komahadeen klod<a- ?oskfrlla"- i
en rem om halsenfor att gArdsfolkefskuffefrcl.avarde fianns.
"Gatfallet'varalttiden fintupjtrampadplats,dErkornakundeliggaochidisslaom de kom
hemtidigilrin skogen,iiltsaff girdsfolkethadetid att hdmtaCemfOrmjOlkning
och.gdrai crdningi ladugdrden,
ddrde l5gochsov tili niistemcigon.
Vid Tomasbda fannsytterligaretre grindar.Alla rnedolikanamn.Pi vdgenmellan
Klockhammar
och Bocksbda fannssex grindaroc*sd medolik'anamn.Ortsbefoikningen
vissted6 vkl samtal,sorngalHegrtrdar,'denexaktaplatsen.
Dennaiir viigragrinden.Namnetkomfrin g*rdstolketsom hetteWdger.

'

'

Ochomviiin pi skildavigar famla,'
h5r kunnavira tankarstdmmamrite.
Vi 3r allabam av dessagarnla
som brotomarkur Odemarkens
skote.
l
VAraftonvisa3r ej merdensamma,
ging
gnofat
farfarsfarfar
$omen
den.
Mensjungdessmelodivid brasansflamma
si skallvArldngtankinna denigen.

Kl.-S9ERGSSTUGAN
FORENINGEN
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KILSHEfIiBYGDSFORENI

