
Cykeltur 29 augusti 2021 

På sista sidan finns en karta som visar på platserna. Se fler bilder på hemsidan. 

Vi var 15 personer som cyklade i det perfekta vädret ut på gamla landsvägen mot Århammar. Några 

fattas på fotot ovan. Ann-Marie Larsson, Mats Edefuhr, Ann-Christin Johansson, Margareta 

Nilsson, Kerstin Gustavsson, Tage Hagman, Monika och Bosse Jansson, Harry Nordqvist, Ingegerd 

och Lasse Ullbors. 

Första stoppet blev vid Valskog. Huset flyttades ca 1885 från Vallersta där det fungerat 

som Hållstuga. Den första som flyttade in i Hvalskog var August Lindblom, se bild nedan. Han 

flyttade i i november 1885. 

 

https://www.hembygd.se/stigtomta/gallery/2651440
https://www.hembygd.se/stigtomta/plats/16449/text/399363
https://www.hembygd.se/stigtomta/plats/441701/text/390718


Tidigare har på denna mark funnits en stuga med namn Algotsstugan.

Namnet bör komma från Johan Algot född 1761-04-03 vid Torps säteri. 

 

 

Algotsstugan_1831_HFL Backstugan under Wallersta bör vara den omnämnda Algotstugan  

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0007507_00127#?c=&m=&s=&cv=126&xywh=-116%2C1554%2C3525%2C3033


Utanför Valskog anslöt Rolf Sjödin, Ante och Ulla Grubbström 

Nästa anhalt var vid Jättegrytorna nära Gustavslund. Mats Edefuhr visar att stora grytan är ca 60 cm djup 



Vi talade om spelmannen Frans Andersson vars musik och tal du kan avnjuta på en youtube-video. Han lär 

ha lärt sig spela av näcken när han satt vid gamla Nölsta bro….  

Frans bodde vid Sandstugan där idag hans sonson Thomas bor. Erik Andersson fadern till Thomas bodde där 

hela sitt liv, han var verksam som slöjdlärare och mycket engagerad i Hembygdsföreningen. 

Sandstugan 1908: Från vänster Frans Andersson f 1873, hans hustru Augusta f 1872 står som nr 2 

från höger. Läs mer om Sandstugan. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTNv44wfrOY&feature=youtu.be
https://www.hembygd.se/stigtomta/plats/16487/text/392929


Nu svänger vi av på den gamla delen av vägen upp mot ”Kristina stugorna”

Detta var Kristina Krogen vid Tunabergs kyrka. Husen flyttades 1960 till Solö av kantor Tore Lundberg. 

Den låga delen heter Bergåsen och ägs av Andreas Tötzel och Anna Holmberg 



Den högre delen av huset på gamla fotot ägs av Evert Henriksson. Detta hus är ganska mycket ombyggt. 

Nästa stopp blev vid grunden till det gamla soldattorpet Solöstugan. Läs mer om den på hemsidan. Rolf 

Sjödin har avtäckt skylten! 

https://www.hembygd.se/stigtomta/plats/4001509/text/391292


Fikastund vid Solöstugan. Mats, Tage, Monika, Margareta, Kerstin och Ann-Christin 

Lasse och Ingegerd Ullbors 



Vi vände vid Fjällstugan som ska ha varit den första skolan vid Århammar. Nu byggs huset ut, det görs 

varsamt för att bevara känslan i det gamla huset. Foto Mikael Wingren 2020 

På tillbakavägen tar vi oss ut till torpgrunden Ticktorp. Från vänster Mats, Ann-Christin, Ante och Ulla. 

Harry står närmast skylten. 

https://www.hembygd.se/shf/plats/4003197
https://www.hembygd.se/stigtomta/plats/4001343/text/391179


Denna bild är från 1907. Mannen med fiolen bör vara fosterfadern Karl Lindberg hans fru hette Ulrika 

Andersson och längst till höger Ragnhild Andersson, Mats mormor. Huset stod kvar till ca 1945. Det ska 

vara flyttat till Hedenlunda. Ska bli kul att se om det finns kvar! 

  
Här berättar Mats Edefuhr om sin mormor som 

var född 1897 och bodde här till 1907 

 

Tack för denna gång säger Mikael Wingren och 

Stigtomta Hembygdsförening 

 



 

De röda punkterna 

visar var vi stannat 

för att titta på våra 

intressanta platser.  

 

 

Kartan är från 

1897 

 


