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Lanekarta
'l'uck f6r att tlu lEg;; tillbekr krrtan i brevlfidrn!

fl

Hrir fannr en torvlada i anslutning ti l l  R.
Bi td 5.

Torvgravar.
Det var fiirr mycket vanligt att man frAn en niirbeldgen
mosse tog upp toft, som anviindes till stallstr6. Sommar-
tid togs torven upp med en vass spade. F<ir att den skulle
torka lade man den endera pl hdgkant intill torvgraven
eller ocks* lades den 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 lades torven in och himtades scdan vid behov.

Enligt 1806 lrs karta ltg hir en literr byggnad, som m6j-
ligen var en smedja Huset finns inte pi 1859 lrs karta,
mcn enligt vad som berA$afs uppfdrdes ssrare en smedja
hiir, troligen av Karl Jansson.
Se punkt 12 plsid 10.

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

U Grunden eftcr Rustorpets nya ladugird.
Text och skiss sid 21. Bild 5, 27 och 36.

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

X G€ns rnellan Rustorpt och Kilsbergssrugan. En tele-
fonledning till brandtornet 6ljer grinser.

Y Gamla vdgen till 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 Erdelsman-
nastuga. Se puntr 22 pA sid 18.
Tlxt sid 12, tr6gra spalten, sista stycket och 18" h6gra
spalten. Sc omslagsbild och bild 9, 32 och 33.

AA Synlip grundresterifterden rivna delen av stalbyggna-
den (BB).

BB Kvarvarande del av stallbyggnaden till Kilsbergssrugan.
Tfft sid 17, h6gra spalten, andra stycket Se omslagsbild
och bild 5 och 27.

CC Scouternas fotbollsplan.
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 utstd-

EE Ncdanfttr dcn branta backcn fanns kllrots- och rovland.
Det var en mycket liimplig plats med tanke pl slvil
sddersol som 16 f6rnordanvind.
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Kartan visar dig den rlitta platsen
Grundanken rncd &nna bek iir att den ststl lii$as 'dietr pl plats".

1q u,tin lialp", dig art exakt hitta de olika platser som lcxt och bildcr skildrar.

Den mdrkliga muren'
i. i , r io ir."ttoeo spaltcn' l i i irde stvckel' Bild 26

Wlseis;crpels vallgata slutar vici grinoen'

,Hriorna ilappt"s Bn b€ta i skogcn'

HEr stod de ocksA o v8ntade nir det var dags

tbr miOlkning. Grinden har tillverkats

av Edvin lsalisson' f&ld i Rustorpet'

Vallgatan. -Textsid 3'1. Eild 23 och ?4:

Hir stod Wegerstorpcts vagnskjul' Ilild+}

Crunden efter Wigerstorpets sisu laduglrd' Djurens

pl"o u", i norra inden- An i dag ser man h6swandring-

ens rundning der centrumstenen fortfarande ligger pi

sin plats.'IerrsidJ-sista-scyok€#+erri*f?:

Hiir uppe pl h6jden var det ikermark 6rr'

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

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

Grunden efter ett av de 6rsta husen vid Wigerstorpet.
Text sid ?, h6gra spalten, sjitte stycket-

Crunden efter Wigerstorpet.
Text sid 7. h6gra spalten,
andra sq-*cket.
Bi ld  2.  7.27 och 36.

Ruinen efter Wigerstorpes jorCkil{are.
Text sid 7. h6gra spalten, tredje stycket.

Grunden efter ett mindrc hus. Wdgerstorpets smedja?

Stenmur i 1859 ln ngogrens. Text sid 3 l.

Hfir llg en bastu liir torkning ar linsctr sid.

Tre stenar i rad, som markerar 1 859 lrs igogrins.
En cnstaka sten betyder ingenting, tvi stenar intill
varandra frr inget ovanligt ocb bevisar iagenting, men tre
stenar pl rak linje har tillkommit av minniskohand och
visar att hdr glr en grins.

Hir ltg Rustorpets mangArdsbyggnad. Text sid 7, vanstra
spalten, sista stycket. Bild 5, 6, 10, 15, 27 och 36.
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Mai 2010

Kulturstig i Tomasboda
Beskrivning

Tomasboda var fiirr en liten by. Nu finns endast Kilsbergsstugan lcvar. Tomasboda
ddljer mycket av kulturintresse, minnen som vi tycker biir slcyddas och bevaras fiir
efterviirlden.
Fdreningen Kilsbergsstugan har l3imnat sitt bidrag genom att mflrka upp denna stig som
passerar de flesta intressanta platserna.

Kulturstigen ar Zkm langoch biirjar vid flaggstflngen norr om Kilsbergsstugan.
Fdlj stolpar med bli markering i hrigervaw si kommer du forbi eller n?ira intressanta
kulturminnen i den ordning de niimns i beskrivningen.

Vill Du veta mera?
Den information som liimnats i detta blad har till stor del tagits fran Lappo Lindblads och
Arne Yngstrdms bok "Ett besiik i Tomasboda" 1985. Diir finns mycket mer att htimta.
Boken finns att k<ipa fiir 30:- kronor i Kilsbergsstugan eller direkt fr6n F<ireningen
Kilsbergsstugan, telefon 019 28 04 08.

Bildhtinvisningar i texten nedan avser bilder i ovanniimnda bok.

Markerine Plats Beskrivnins

Oversili:ts- FlaggstangenTomasbodas historia i korta drae.
tavlor Man vet att Tomasboda 1661 var ett kronobergsmanshemman i

Klockarhyttans hyttelag. Staten iigde marken och brukaren var
skyldig att idka gruvdrift och/eller hytteverksamhet mot befrielse
att hilla knekt.
Klockarhyttan vid Klockhammar anlades troligen pi 1300-talet.
Fanns Tomasboda d&? Var det senare med Gustav Vasas eller
Karl IX's strid?
I skattel?ingd fiir Blackstahyftan niimns att det fanns nybyggare i
Tomasboda 1621.
Troligen kom Tomasboda till omkring 1615 genom svedjebruk,

. som si smdningom tiver gick till odling.
Hette frrste nybyggaren Tomas?
F<irste dokumenterade iigare hette Daniel Nilsson 1690.

Med 6ren odlades mer mark upp. Fler kunde fi sin ftirs<irjning.
Tomasboda frikdptes tooligen pi 1800-talet.

1784 delades Tomasboda i tvi fastigheter till de som nu kallas
Rustorpet o Wiigerstorpet

1883 delades Rustorpet i fva fastigheter. Kilsbergsstugan byggdes.

1896 byggdes undantagsstugan (Scoutstugan) vid Kilsbergsstugan
(flyttad fr6n k2illaren d?ir "Vandrarens kapelf'nu ligger).
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Markering

Stolpar med F?igata
markering

Z Kilsbergsst.

Tjam

T Rustorpet

U Rustorpet

V Rustorpet

L

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

Beskrivning

Ftilj stolparna med bli rand. Vid Bergslagsleden gi nomrt (hiiger).
Efter ca 50m serni pivtinster sida en stenmur. Htir gick "Fdgatarr"
fr6n skogen till Kilsbergsstugans ladugdrd.

Grunden till Kilsbergsstugans ladugird syns till v?lnster med
fiihuset i sdder, lada och loge norr diirom. Blld 5,8,27,29 o 36.
Ibland ordnade ungdomarna dans pi det rengjorda
ladugflrdsgolvet.
Observera "vandringen" med siirskild beskrivning. Tre fanns i
Tomasboda.

Htir stod ofta vatten. Om virmna brukade bamen ta sig ett dopp.
Kallades "Farfars sj6".

Jordk€illare..Gi giima in i kiillaren och se det fina stenvalvet.
Se bild 5,27 0 36. At v6ster anas Viistra mossen. Diir br<its torv,
ofta enli$ avtal med Kilsbdnder pi 50 6r. Torvgravar (R) och
rester av 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
brandrisken placerades smedjoma langt fran annan bebyggelse.

"Vandrarens kapelf' uppftirdes hOsten 2009. Id6n kom fran den
2008 avlidne Edvin Isaksson, ftidd och uppvtrxen pi denna gard i
Tomasboda.. Huset, som ritats av arkite}ten Mikael Ekegren, skall
vara oppet 6ret runt som rastshrga.
Tidigare fanns pA samma plats en liknande byggnad som magasin
for redskap och sa{ sommartid iiven bostad fijr de yngre.
Byggnaden flyttades 1896 och blev stommen till Scoutstugan

Grunden till nya ladugirden byggd 1921 av Karl Isaksson.
Bild 5, 27 o 36
Gi runt och titta pi var korna" hastarna och grisarna stod. Se
restema av de maskiner som fanns ntir ladugarden brlindes. I norra
?inden av ladugirden lig loge och lador. "Dass" bakom ladan.
Se brunn och rester av trdskvandringen. Ladugirden briindes 1965.

Gammal lada. Bild 1,5,12,15,27 o36. Grunden kvar- Hiir 169
troligen den iildsta bebyggelsen i byn med bostaden i vinkel
sammanbyggd med ladugirden. Anor fran 1600-talet.
Hiir mynnade viigen ffin Klockhammar, den enda korbara till byn.

Grunden efter bostadshuset, byggt ca 1800, tillbyggt ftire 1930.
Bild 5,6,10,15,27 036
Efter Karl Jansson, frdd 1821, kallad Bergslagskungen(se mer
nedan), fick hans son Isak dverta girden 1882 - 1919. Hans iildste
son Karl Isaksson tog diirefter vid 1919 - 1951. Karl och hans
hustru Alva(piga hos Isak) fick itta bam, av vilka flera iir i livet.
De har vuxit upp hEir tillsammans med hustrun Alvas son Alvar.

P Rustorpet
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Se er runt omkring pi allt 5sm minnsl om den stora triidgird som
funnits. An syns fnrkttr'dd, buskar och blommor. Trots enkla
fiirhillanden, var man min om det vackra.
Siste brukare i Tomasboda var Alvar Isaksson.
1965 brfindes byggnaderna pi Rustorpet.

l

Beskrivning

Den miirkliga muren. Varfor byggdes den h?ir? Bild 26.

B

Markering Plats

Stenmur

C

Wiigragrinna Grinden diir korna fran Wiigerstorpet sliipptes pi bete. Niirmast

Vallgata

ligger "Hagabacken", ett inhiignat omride diir djuren fick beta
under viren och hOsten. Inhiignaden gick fram till Rusasjdn som i
Tomasboda kallades Tomasboda tjiim.
P& sommaren gick korna l6sapi skogen. Bjiillran talade om var.
Korna visste till vilken grind de skulle gi vid mj<ilkningsdags.
Diir samlades de i god tid.
Grindar var ftirresten en vanlig trA&unkt ftir alla, t ex ungdomar.
Hela byn var omgilrdad av triigiirdesgdrdar eller stenmurar. Fyra
grindar fanns ut frin byn. Hiir gick barnen till Blankhults skola.
Nuvarande grind har tillverkats efter gammal ftirebild av Edvin
Isaksson frdd i Rustorpet.

H?ir eir vallgatan, som ledde fran grinden till ladugirden Den tir
byggd av stenmurar. All uppodlad mark omgiirdades med stiingsel
ftir att inte korna skulle gn in diir. Man var aktsam om hdskdrd och
siid.
Dessa stenmurar har lagts av Johan Wiiger ca 1880 av sten som
brutits upp fran 6krama- BildZ3 o24

WiigerstorpetVagnskjul. Takstolarna lig direkt pi stenmurama.
Namnet Wiigerstorpet kommer efter siste brukaren Lars Wiiger.

WdgerstorpetGrunden efter Wiigerstorpets sista ladugird fr6n ca 1880 byggd
av "r<idfin"(slagg fran ahmtillverkning i t ex Latorp) och kalk.
Hittar ni vandringen? Den drogs av tvi hiistar. Att kdra dem varv
efter varv var en barnsyssla. Efter ca 40 varv var det dags ftir
stiidning runt tdskverket och en paus. Gi giirna ett par varv.
Att tniska var eft lagarbete som sysselsatte ca 10 man diir mataren
var den som regerade.

WiigerstorpetKombinerat dass och svinstia. Grisen var i gropen.

W?igerstorpetGrunden av bostadshus fran ca 1800. Bild 2, 7,27 o 36.
Detta hus var ursprungligen i en vining och liigre. Det kortades
och byggdes p6. De stora fiinstren liir ha tillkommit genom att
Wiiger bestiillde nya ftinster hos en snickare som tillverkade dem

. efter fel mitt. Sttirre <ippningar sigades di upp.
Huset revs pi 1940 - talet.

WiigerstorpetGamla bostadshuset fran 17 85?
Utnyttjades enligt uppgrft som torv- och vedbod.
Till torpet hOrde inte si mycket skog diirftir brdts torv ur mossen
som briinsle. Den djupast liggande var liimpligast.
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Markering

K

Plats Beskrivning

W?igerstorpetRuinen efter kiillaren som rasat igen. Bykplats efter stigen. H?ir
hade byborna stortviitt vir och h<ist.
Mellan t6d spiindes linor att hiinga tviitten pi ftr tork och
blekning. Det beriittas att tv2itten avslutades med att mor Alva pfl
Rustorpet kokade enbiirsdricka i "18-kannersgryta"(ca 47 liter) ptt
tre ben av enbdr som barnen plockat.

Akerrnark H?ir uppe var det ikernark fiir ca 75 8r sedan ner mot tistra
mossen(G).I dag delvis htig skog-

ttAngen flr ikerns modertt
Angarnn o spogen gw bete dt diuren, diuren gav gddsel, godseln
gav ntiring &t dlcrarna sd att skbrden blev god, Slairden giorde att
manfiekmat pd bordet.
Akern var dyrbar. V?igarna ftirstikte man dra utanfiir odlingsbar
mark. Aven byggnader placerades sir att inte god ikermark gick
fiirlorad. Man hade viixelbruk t ex rig, insidd vall, ho, hawe,
potatis.

Pi viren och hdsten betade djuren i inhiignade beteshagar niira
gflrden men p& sommaren gick korna l<isa och betade i skogen. om
vintern fick korna "skranth6" o iingshti utdrygat med hawehalm.
Miingden mjiilk sjiink under vintern. Av mjdlken kiirnades smdr
och ystades ost.
Htiet gick tilt hiistarna. De maste ha bra mat ftir att orka i skogen

Smdr, ost, kalvar och grisar sildes ibland vilket gav kontanter till

ncidviindiga inkttp s6som socker o salt, medicin, kaffe, tyg, nil o
trid mm.
Skogsarbete var en viktig bisysselsiitbring i Tomasbod4 som gav

intiikter.
Annars var det byteshandel som ridde. Dagsverken hos varandra
var handelsvara.

"Bj<irnwia" Stenmur i 1859 irs iigogriins mot Rustorpets iigor. Hit ner gick

ikermarken. Varlor namnet?

WdgerstorpetRuin efter smedja.

Ragang Gr6ns mellan Wiigerstorpet och Rustorpet.

Vag Gamla viigen till byn frin Klockhammar'
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Markering Plats

O Scoutstugan

DD

5

Beskrivning

Karl Jansson byggde sig en "undantagsstuga"(fordelsmannastuga)
1896 genom att flytta dverbyggnaden vid Rustorpets kA[are hit
och bygga om den. Han bodde htir till sin ddd 1901. Stugan
anviindes bl a som scoutstuga tills den revs 1965. Bild 9, 32 o 33.

(ar1 Jansson var en f2irgstark person, kallad "Bergslagskungen".
Han var ocksi. mycket driftig och hade stort ftirhoende. Han var en
erkiint duktig liesmed. N6got som han liirde vidare till sina s6ner.

"Bergslagskungen"("B") bodde under sitt liv i nigot av de fina
bostadshusen i Tomasboda.
- I Wiigerstorpet, (drir han ftddes) gift med Maja-Lena som

avled 1852 (Maja-Lenahade 5 barn o fick 6 bam med "B')
- I Rustorpet efter gifte med Magdalena 1856. (Magdalena hade

4 barn och fick 6 bam med "B")

BB

AA

SP

EE

Magdalenas man Frans Ersson dog av "fiirkylning" 1855 pi en
kvarnresa till Ervalla blott 36 &r gammal. (Misstanke fanns att
han blivit ftirgiftad av sin fru.) "8" som ju blivit iinkeman
nAgra 6r tidigare gifte sig med Magdalena och kunde flytta in
pi Rustorpet.
Som mest bodde 14 personer samtidigt i Rustorpet! Man kan
fiirsti att det var tringt

- I Kilsbergsstugan efter aff Rustorpet delats 1884 (dar sonen
Isak tog vid). "B" hade planer att flytta ladugirden, att bygga
en ny smedja och att bygga sig ett hus pi Kyrkberget. Detta
blev inte av.

- I Scoutstugan sedan sonen Gustav gift sig och tivertagit
Kilsbergsstugan 1896.

"B" sa att 21 personer kallade honom ftr far(far o styvfar)

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

Kilsbergsst. Grundrester av den rivna delen av stallet.

SkulptqparkDjurmotiv av Gunnar Backlund. Tjdderspel, varg och lo.

Grdnsaksodling I den varma sluttningen odlades fiin gr<insaker t ex, kilrdtter o
rovor. Numera beskogat.

Odlingsrcisen

Fotbollsplan Scouterna hade h?ir en fotbollsplan. En gliinta i skogen iir vad som
finns kvar samt rester av en kiosk. Bild 29.

Skulptuntig Skulpturer av Gunnar Backlund.SS
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Markering Plats Beskrivning

Grillplats Vid Berslagsleden finns hiir en grillplats och nyuppfilrt vindskydd.

Norr om grillplatsen Alvar Isakssons minnessten passeras(1917.10.11 - 1995.09.12).
Alvar var siste brukare i Tomasbodu 1951-1959, de han flyttade
till Blackstahyttan. Under minga hrvar han Kilsbergsstugans
"tomte"- Han vandrade stigen upp till stugan och skdtte slitter med
lie, eldning, vedhuggning mm

A Kilsbergsstugan"Karl Jansatorpet" bgggdes 1882 da Rustorpet delades.
"Bergslagskungens" soniGustav brukade Kilsbergsstugan iren
1896-1918 dihandog.
Under 1920 talet var stug'an omviixlande bebodd och ode.
Friilsningsarmens scouter h0ll till diir eller i Scoutstugan.
Sida I I, 22, 24,28, 39 o 40.

1928 bildades f iireningen Kilsbergsstugan. Ur dess stadgar kan
liisas att ftireningen skall " - genom anskaffande och
underhillande av en eller flera byggnader 6 l?implig plats i
Kilsbergen -- bereda tilHiille till friluftsliv."
Efter tillmritesgiende frin iigarna, Fr<isvidals s?iteri, har fiireningen
sedan 1932 fatt disponera Kilsbergsstugan mot att Rireningen
skdter huset.
Servering i stugan drevs av Karin o Kalle Lager under 6ren
1934-1969! De gick under alla dessa ir frfln Klockharnmar och bar
med sig det som beh<ivdes i serveringen.
Niir de inte orkade liingre kom nykterhetsscoutema in som riiddare
och tog <iver serveringen. De har sedan dess haft servering i stugan
vintertid.
Frireningen Kilsbergsstugan sviuar fiir underhillet av byggnaden
och dess niirmaste omgivningar.

Stugan iir iippen med servering for alhniinheten siindagar under
tiden november tom april och vid vissa andratillfiillen (se
annons).
Kiip nigot gott eller iit giirna din medhavda matsiick i denna
fantastiska milj6.
Alla iir vfllkomna till Kilsbergsstugan!

Tavla Flaggstingen Slut pi Kulfurstigen.
Gltim inte att liimnatillbaka ldnekarta!

Tack fiir visat intresse!



.StiE varligt ftimling, in *Sn rrandrinple@,
d6r skndens rop ocfi dagens keilrch'r eka.
Hir slumrar minnets gird, diir dr6m oclr sflgen
ur-det f6rfl utna viska, vemodsveka"
Om vira fiders liv itid forgfingen,
om kraft, som burit och orn krat som bdr. .
Och orh du frr i nueb tarkar€ngen,
du kEinde dock. att du var hemma h€r.

VAGRAGRIHDEN

"Gatfallef - Namnet p& den plats diir vallegabn- ssn sftE*er sig fr6n ladug Arden
tillden plats df,r den odlade marken slutade mot skogen.
Hit motades koma ut varje mdrgon dA de hade midlkats. De gick sedan hela dagen i skogen
och betade, it grds, lfiv och svamp. Vatbn visste de var det fanns, bickar, kd|lor ocfr sjdar.
Fram mot kvEllen kom de tillbaka tillgatfalfet. Nagra av koma hade en klod<a - ?oskfrlla" - i
en rem om halsen for att gArdsfolkef skuffe frcl.a varde fianns.

"Gatfallet'var alttid en fint upjtrampad plats, dEr korna kunde ligga och idissla om de kom
hem tidigilrin skogen, iilts aff girdsfolket hade tid att hdmta Cem fOr mjOlkning
och. gdra i crdning i ladugdrden, ddr de l5g och sov tili niiste mcigon.

Vid Tomasbda fanns ytterligare tre grindar. Alla rned olika namn. Pi vdgen mellan
Klockhammar och Bocksbda fanns sex grindar oc*sd med olik'a namn. Ortsbefoikningen
visste d6 vkl samtal, sorn galHe grtrdar,'den exakta platsen.
Denna iir viigragrinden. Namnet kom frin g*rdstolket som hette Wdger.

' Och om viiin pi skilda vigar famla,'
h5r kunna vira tankar stdmma mrite.
Vi 3r alla bam av dessa garnla
som broto mark ur Odemarkens skote.
VAr aftonvisa 3r ej mer densamma, l
$om en ging farfarsfarfar gnofat den.' 
Men sjung dess melodi vid brasans flamma
si skall vAr ldngtan kinna den igen.

FORENINGEN Kl.-S 9ERGSSTUGAN KILS HEfIiBYGDSFORENI NG


