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Snabbfakta 

 
Avstånd från Sunne: 6 km Stigens längd: 12 km. Vandringstid: 4 tim. 
 

 

Vägbeskrivning till Askerudsberget 

 
Askerudsberget ligger ca 6 km nordöst Sunne. Vid 
skylten Ingmår är du nästan framme. Sväng höger mot 
Gjutaregården och sen direkt vänster efter järnvägen 
där du kan parkera vid Ingmårs bygdergård. Ta gärna en 
karta i postlådan. 
 
För vägbeskrivning från valfri startpunkt: Gå in på 
www.hitta.se och sök efter ”Ingmårs bygdeförening.” 
 
 
 

Ledbeskrivning 
 
När du vandrar över Askerudsberg har du stora möjligheter att anpassa längden på sträckan. Vill du 
gå den längre slingan (12 km) så följer du de orangea markeringarna (tidigare delvis gul). Föredrar du 
en kortare tur så kan du följa de blå markeringarna för ”Tipspromenaden” (2 km). Du kan också gå 
olika längder där emellan. 
 
Stigen går delvis över klipphällar och genom gles tallskog. Den slingrar sig ner genom granskog till 
Frykens strand och upp igen. Med jämna mellanrum kan du läsa på skyltar om de gamla torpen och 
resterna från dansbanor som knappt går att urskilja längre. Imponerande stengärdsgårdar klyver 
landskapet och det finns rikligt med stora fornrösen. Ibland får du ta hjälp av rep för att ta dig fram 
och på andra ställen går du på grusväg. Det finns flera möjligheter att rasta och njuta av utsikten. I de 
torp som finns kvar finns det boende så visa hänsyn och gå inte in på tomter. Du vandrar genom 
varierande natur och har emellanåt utsikt både över Fryken och över odlingslandskapet, där du ofta 
kan skönja gamla tiders jordbrukslandskap. Ta gärna med en karta utifall att du skulle bli osäker på 
vägen. Din vandring följer Askerudsberget norrut och sedan åter på andra sidan. 
 
 

 

Ingmårs Bygdeförening önskar Dig välkommen till 
en trevlig natur- och kulturvandring på Askerudsberget! 

  

http://www.hitta.se/
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Numrerade boplatser på Askerudsberget 
 

Av de boplatser som finns utmärkta på kartan är följande platser nu bebodda och kan därför 
inte besökas: torp nr 1, 2, 4, 5, 13, 16, 17, 20, 26, 27, 28 och 30. 

 
Information om övriga boplatser och människorna som bodde där finns på numrerade skyltar ute vid 
respektive torp. 

 
1. SEFFRESTÔRP (Sigfridstorp). Torpet har fått sitt namn av Per Sigfridsson från Vitsand. 

 
2. BOSTÄLL (Askeruds soldatboställe). Den sista knekten var Olof Ask. 

 
3. LELL-JANS TÔRP. Backstuga från år 1800. 

 
4. TIT-ÅSEN (Silja). Torpet var avsett som bostad för Askeruds indelta soldater som tjänat roten 

tills de fallit offer för ålderstrecket. 
 

5. LINELUND. Torpet har bebotts av bl a en person som hade skomakeri i slutet av 1800-talet. 
 

6. SKÔRPAS TÔRP. En backstuga där Skôrp-Ola var siste boende. 
 

7. ELGTORP. Platsen var bebodd före år 1800. 
 

8. HANS-PERS. En delvis ingrävd liten stuga på 4 x 3 meter. 
 

9. SKYTTEPAVILJONGEN. Här hade man fester med dans och verksamheten pågick i början av 
1900-talet. 

 
10. ÅBERGS- STÛGA. Stugans namngivare är Jan Åberg, som blev Ingmårs förste småskolelärare. 

 
11. MYRTORP. Tillhörande tegar blev använda som parkeringsplats för festplatsen vid 

fattigstugan. 
 

12. FATTIGSTUGAN. Här bedrevs lagstadgad fattigvård i slutet av 1800-talet. Antalet boende 
varierade och när stugan blev alltför trång skickades någon till fattighuset Brårud. 

 
13. JONAS-KARI TORP. Torpet var ursprungligen en backstuga. 

 
14. HANS-PERS STUGA. En liten enrumsstuga från mitten av 1800-talet. 

 
15. TROLLOMMAN (Bergtorp el Tuvtorp). Torpet beboddes på tidigt 1800-tal av backstugu-

sittare. Stugan stod tom några år kring sekelskiftet men beboddes sedan av N Borgebys siste 
indelte soldat. 

 
16. TVÄTT-EMMA. Torpet kom till genom avstyckning i maj 1922. 
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17. BRÅTEN (Franssons). Ursprungligen en backstuga. I början av 1900 övertar Björkefors stugan, 
som då blir bostad åt kusken. 

 
18. PIPRE (Piperud). Två husgrunder har påträffats, varav den ena är ingrävd i sluttningen. 

Platsen kan ha varit bebodd redan i slutet av 1600-talet. Den siste torparen som levde där 
var på 1860-talet. 

 
19. LELL-TÄPPA. Torpet omnämns redan 1786. 

 
20. VINTER-JAN.  Vinter-Jan lär ha varit en synnerligen skicklig smed och utförde smidesarbeten 

för lanthandelns räkning. 
 

21. GAMMEL-HALLAN. Backstuga som under ungefär 50 år beboddes av samma familj. 
 

22. GRENTORP. En stuga på omkring 5x4 meter och med ca 4 tunnland odlad mark på berget 
ovanför ”Klamma”. 

 
23. BRÅTEN. Stugan byggdes så sent som 1843 och blev precis 100 år gammal innan den revs. 

 
24. BRÄNNERI-TÄPPA. Här låg N Borgebys brännvinsbränneri i mitten på 1800-talet. 

 
25. SAND-MAJAS TORP (Sannmaja-Backen). En mycket gammal boplats som har varit bostad för 

medlemmar i den stora ”Ingmåran”- släkten. 
 

26. ELIK TORP (Elleka). Den äldsta kända bosättningen flyttade in 1845. 
 

27. MOSA-STUGAN. Stugan har fått namn efter Mosa-Jonas, som var född i Malung. 
 

28. WENNLUNDS. Den äldsta stugan låg ungefär tio meter norr om den nuvarande. 
 

29. ROT-TORP. Torpet är en enrumsstuga och kallas vanligen ”Där ôpp”. 
 

30. BJÖRKLUNDS-TORP. Den gamla backstugan, som nu är jordkällare, byggdes på 1830-talet. 
 

31. DÄR NER. En enrumsstuga på ungefär 4x3 meter. Omkring 1880 frös den i stugan siste 
boende ihjäl efter en veckolång snöstorm. 

 
32. FISKARTORPET. Av namnet att döma beboddes torpet av fiskare. Fryken ligger på lämpligt 

avstånd. Avsättning för fisken fick man i Gunnarsby Gästgiveri. 
 

33-36. PETTER- TORP. Fyra byggnader finns markerade på kartan. Huruvida alla är bostadshus är 
oklart. Två husgrunder har hittats i skogen. 
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