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För att komma till startpunkten viker du av väg 
49 i Granvik och fortsätter 2 km norrut mot  
Tived. Vik av mot Kroksjötorp.  Efter ca 10 m 
finns en parkering. En skylt markerar ledstarten.

1. Översågen. I bäcken (fallet) syns rester av Övre 
sågen som lades ner i början av 1900-talet.

2. Flottningsled. Här flottades timmer till Såg-
dammen och vidare till Nedre sågen vid Granviks 
hamn.

3. Kolbottnar och kolarkoja. När järnframställ-
ningsepoken började i slutet av 1600-talet, inne-
bar det en enorm förbrukning av träkol. I trakten 
finns många kolbottnar. Kolarna bodde i kojor 
nära kolbottnarna.

4. Gränssten av kalksten. Stenen har varit gräns-
sten till Lilla Tivedens Kronopark.

5. ”Lonka Majas” jordkoja. Maja vandrade ofta 
runt i bygden och tiggde mat till sitt uppehälle.

6. Lämningar av en backstuga.

7. Björsjön. Sjön var en gemensam tvättsjö  
(bykesjö) för Höghults by.

8. Lämningar av ”Myrmans” backstuga.

9. Lämningar efter tre backstugor. Här bodde 
bl a ”Andreasa” och ”Stina-Lises”.

10. Lämningar av ”Lenes” backstuga. 

11. Kärravaltra, lämningar av en backstuga.

12. Slättsjön. Sjön var känd för sina goda små 
abborrar.

13. Kroksjön. 

14. Kroksjötorp. Tidigare namn var Fjellstan.

Var aktsam om naturen!

Vacker myr Kolarkoja Kroksjötorp

Laxsjön

Granvikscirkeln/Granviks Byalag
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Leden passerar lämningar i en trakt som främst präglats av 
skogsverksamhet som sågverk, timmerflottning och kolning. 
Här finns bl a spår av gamla boplatser som torp, backstugor 
och en jordhåla, samt en rekonstruerad kolarkoja. På varje 
plats finns en informationstavla som berättar om de männis-

kor som en gång levde här. Leden går genom vacker skogs-
trakt med flera mindre sjöar. Den blåmarkerade rundan är ca 
6 km lång och går till större delen i en plan och lättvandrad 
terräng. Några delar är dock mer krävande. Ta god tid på dig 
och räkna med minst två timmars promenad.


