
Spår från en svunnen tid

Skagershults socken
SV Ödemarken

H a s s e l f o r s  B y a l a g  –  T o r p g r u p p e n

Mobergs bönekammare



Här finns 22 platser att besöka med ”spår” från en svunnen tid. Informations-
skylt finns vid objekten. Koordinater (RT 90) för samtliga platser är angivna på 
följande sidor, markerade med @.

K o n t a K t u p p g i f t e r
Torpgruppen genom

Per Bergström
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p-o.bergstrom@telia.com

Rune Söderberg
0585-441 82
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1	 Stenbro	
Stenbron, cirka tolv meter bred, byggdes av AK-arbetare 
någon gång på 1930-talet. Efter att bron var färdigställd 
ändrades planerna och någon väg byggdes aldrig. 
@ X6549110 / Y1427113

2	 Bäckelid	– torplämning
Här kommer Alfred Johansson med ett torvlass vid 
infarten till Bäckelid. 
@ X6547243 / Y1429648

3	 Koberget	
En bergknalle vid Stora Rankemossen kallas för Koberget. 
Det sägs att en ko ska ha blivit bergtagen av trollen här. 
@ X6547905 / Y1426565



4	 Predikareberget	
Predikareberget med utsikt över Stora Rankemossen. 
Här passerar Bergslagsleden. Enligt sägnen har berget 
fått sitt namn av att människor samlades här till guds-
tjänst i frikyrkorörelsens början på 1800-talet. 
@ X6548588 / Y1426553

5	 Rankens	gruvområde	
Gruvområde, bestående av 4 gruvhål och 12 skrot-
stensvarp. Gruvhålen är 5–30 m långa och 3–8 m djupa. 
På området finns 9 varphögar som är 2–30 m stora och 
0,6–1,5 m höga. Stenarna visar borrhål. 
@ X6548807 / Y1426585

6	 Mobergs	bönekammare	
Det berättas om en man från Bäckelid som hette August 
Larsson, men kallades för Moberg. Han lär ha gått till 
denna plats för att be, varefter platsen kallas Mobergs 
bedjerum eller bönekammare. 
@ X6546695 / Y1427446



7	 Stenmur	vid	Grönsjöbäcken	
En av flera stenmurar vid Grönsjöbäcken. ”Monument” 
över forna tiders slitsamma arbete. 
@ X6546285 / Y1426880

8	 Grönsjökvarn	– lämning
Kvarndamm, bestående av jord och stenar, ca 7 m lång, 
2 m hög och 2 m bred. Här har funnits en så kallad 
skvaltkvarn. Hjulrännan finns kvar under vägen. 
@ X6545385 / Y1426620

9	 Kallkälla	
I kallkällan flödar vattnet, såväl sommar som vinter. 
@ X6545332 / Y1426586



10	Tandvärkstall	
Tallen ansågs kunna bota tandvärk. Man tog en sticka, 
petade på den onda tanden och stoppade tillbaka 
stickan i tallen. Man kunde även stoppa in en slant 
under barken för att bli av med tandvärken. 
@ X6544988 / Y1426000

11	Gäddsjötorp	– torplämning
Här bodde en gång Elias Persson, som var känd för att 
vara en god skytt. Enligt sägnen råkade han skjuta en 
älg som var sadlad – skogsråets älg! Skogsrået fick sin 
hämnd, då Elias strax efteråt tog sitt eget liv. 
@ X6546728 / Y1425140

12	Grönbo	– torplämning
@ X6544888 / Y1425910

13	Råtorp	– torplämning/torpets källare
@ X6544416 / Y1425243

14	Råtorp	skogvaktartorp	– torplämning/torpets källare
Skogvaktare Johan Petter Forsberg med familj, ca 1890. 
@ X6544343 / 1425251



15	Grytefot	– gränssten
Strax ostnordost om Grytön i sjön Gryten står en spetsig 
sten, Grytefot, som är rå- märke mellan Skagershults, 
Nysunds och Ramundeboda socknar. Tallen, som slagit 
knut på sig, växer vid Grytens norra strand. 
@ X6543271 / Y1424523

16	Ekåsabränningen	– klapperstensfält
Klapperstensfält, de mäktigaste i länet söder om Kils-
bergen. Fältet har bildats av bränningarna vid stranden 
av det förstadium till Östersjön som kallas Yoldiahavet. 
@ X6545775 / Y1427826

17	Munkabäcksbaracken	– lämning
Bostad för skogsarbetare, både huggare och körare 
samt stall för hästar. Här fanns förmodligen också 
någon sorts kolgård, ett flertal kolbottnar nära varandra 
vittnar om detta. 
@ X6546591 / Y1427904

18	Spökbotten	
Enligt berättelser ramlade en kolare i milan och omkom. 
En präst kallades till milan och jordfästning ägde rum på 
platsen. Därför revs aldrig milan helt och enligt sägnen vi-
sar sig den döde kolaren som en ”svart figur” över milan. 
@ X6546828 / Y1428143



19	Kolbrygga	– lämning
Hit fraktades kolet med häst från milorna och stjälptes i 
en ficka. Från fickan kördes sedan kolet med lastbil till 
Svartå hytta. 
@ X6546787 / Y1428477

20	Spöksten	
En man från Munkabäcken gick hit för att ”påsksmälla” 
med sin bössa, men fjädern till hanen slog inte an. Efter 
flera misslyckade försök gick han hemåt. Några hundra 
meter från stenen fungerade bössan igen ... 
@ X6547105 / Y1428318

21	Nydalen	– torplämning.
@ X6545455 / Y1428801

22	Kungstuvan	
Vid Ågrena stod år 1520 ett mindre slag mellan en 
svensk och en dansk här. De danskar som stupade be-
gravdes här. Sverige kapitulerade den 5 september 1520 
och kung Kristian II blev Sveriges regent en kort period. 
@ X6545192 / Y1430144
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