SÄGNERNAS LED - 5,7 KM
www.skaraborgsleder.se

Se även https://outdoor.mullsjo.se/

Välkommen till Sägnernas hus och Sägnernas led strax söder
om Sandhem. Vid Sägnernas hus finns café och ett museum
som visar stycken ur svensk folktro. Här finns även en
ställplats samt stugor och glamping.

Leden: Sägnernas led startar vid Sägnernas hus. Leden är
gulmarkerad, dubbelriktad och längden är 5,7 km. Landskapet
är relativt flackt och leden går genom en blandad skogs- och
kulturmark. Svårighetsgraden ligger mellan lätt och medel.
Leden följer till stor del enkla vägar och någon kortare sträcka
med skogsstig.

Karta: Lantmäteriet
Trycksak från Mullsjö kommun
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Vägbeskrivning: I Sandhems centrum svänger du av mot
Fivlered och efter ca 2,5 km viker du av mot Sägnernas hus.
Se röd pil i kartan.
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Sägnernas hus: Vandringsleden startar vid Sägnernas hus i Svenstorp
Sörgården. Vid Sägnernas hus finns café och ett museum som visar stycken ur

svensk folktro. Här finns även en ställplats samt stugor och glamping. Mer information finns på hemsidan https://www.sagnernashus.se/.
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Svenstorp: Svenstorp nämns första gången i skrift år 1539 och består av
två gårdar. Nolgården (Suenstorp) redovisades som frälsehemman och
Sörgården (Swenstorp) som kyrkohemman. År 1567 är kyrkohemmanet öde, vilket troligen kan kopplas till danskarnas härjningar år 1566.
År 1600 nämns Sörgården återigen som ett kyrkohemman. Sörgården
hade en svagare ekonomisk bärighet och tillföll något senare kronan som
militiehemman. På 1700-talet och en bit in på 1800-talet var Sörgården ett
fältväbelsboställe under Wartofta kompani, Skaraborgs regemente.
År 1793 genomfördes en storskiftesfördelning mellan Svenstorp Nolgården och Sörgården.
År 1794 brann bl a manbyggnaden på Nolgården ned till grunden och den
högra flygelbyggnaden, sett från grinden, fick tillfälligt tjäna som bostad.
Nuvarande manbyggnad är från år 1868.
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Äldre Sandbäcken: Ett torp under Svenstorp Nolgården mellan 1814
och fram till 1870-talet. En torpskylt markerar bostället. Torparen Gustaf
Isaksson var troligen siste boende i torpet. Sonen, Carl Johan, emigrerade
till Amerika år 1870.
Yngre Sandbäcken: Ett torp under Svenstorp Nolgården mellan 1870-talet och 1942. Gustaf Isaksson som tidigare bodde i Äldre Sandbäcken var
troligen den förste boende här. Tre av dans söver och en dotter emigrerade
till Amerika på 1880-talet. En tropskylt markerar platsen för torpet.
Kungshålan: Observera att Kungshålan ligger på privat mark och är inte
en del av själva vandringsleden. Däremot finns en intressant berättelse
som kopplas till trakten. Riksantikvarieämbetet skriver följande:
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Efter ett slag i Hunared tillfångatogs en konung. Vid ”Kronolet” (en grind
över vägen ca 170 m VNV om ”Kungshålan”) tog man kronan av kungen
och dödade honom. Han begravdes i ”Kungshålan”. Fred slöts på mossen,
”Fredsmaden” ca 800 m N om ”Kungshålan”.
Även Torskullen som ligger mellan Kungshålan och Fredsmaden hade
en liknande berättelse som Kungshålan, men man har avskrivit den som
platsen för händelsen. Något årtal för slaget anges inte i nämnd källa.
Ca 90 m väster om Kungshålan låg ett röse som kallades Kungsröret. Röset togs bort ca 1880 och inga fynd gjordes på platsen.
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Fredsmaden: Se Kungshålan ca 800 m söder om Fredsmaden.
Foton: Glenn G Larsson (1-4)

