
 

 

 

 

Tolsbogångan  

 

   De första som slog sig ner vid Södra Tolsboda kom dit i slutet på 1500-talet. Eftersom 

området hör till Tysslinge socken, var det till Tysslinge de skulle ta sig när de skulle besöka 

kyrkan. Stigen som ledde dit via Garphyttan gick ganska rakt förbi Spjuttjärn och Kroktjärn, 

mellan Stora och Lilla Axsjön, förbi Axsjöboda och ner till Garphyttan. Dit är det 13 km. 

Stigen är för smal för vagnar eller kärror, så enda sättet att transportera förnödenheter var att 

klövja hästen eller bära på ryggen. 400 års slitage skapade så småningom en hålväg. På 

sina ställen är den en halv meter djup men ofta bara någon dm. Eftersom det inte har 

bedrivits något tungt skogsbruk på skjutfältet är den inte sönderkörd mer än någon km i 

början. På 1930-talet byggdes vägarna till Tolsboda och då slutade man förstås att färdas 

längs gångan som föll i glömska och började växa igen.  

 

   När vi skulle ställa samman nyutgåvan av Skogskarlarnas bok "Kilsbergstorp" startade vi 

några studiecirklar för att samla in lite mer fakta än i första upplagan. Bosse (och Kjell 

Larsson Alferna ) fick i uppdrag att försöka hitta gångan. Kjell hade nog inte tid för någon 

större insats, men Bosse tände desto mer på uppgiften. Han lade ner ett enormt arbete och 

lyckades till sist hitta hela gångan från Södra Tolsboda till Axsjöboda. Det var inte lätt. 

"Ibland fick jag gå 20 gånger innan jag hittade rätta sträckningen" sa han. "Jag känner med 

fötterna när jag är rätt" Han har röjt där det behövs och märkt ut med halvmeterhöga träpålar.  

 

   Det är en stor kulturgärning han har gjort och det vore synd om den åter faller i glömska. 

Jag tänkte att Skogskarlarna skulle kunna göra en årlig vandring där, men det var så få som 

ställde upp, så jag lade ner det projektet. Kanske Garphyttans IF kan göra en vandring till 

Bosses minne ?  

 

Björn Pettersson, Närkes Skogskarlar 

 

 

 

 



 

Kartor från boken Kilsbergstorp, Närkes skogskarlars klubb (NSK), 2007 
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