
Kort information om Pinoleden
• 5,8 km lång rundslinga
• Sittbänkar och grillplats 
• Information längs leden
• Större informationstavlor vid Fyrbo och Bråten
• Röd-blå markering

Byalaget Älvan
Byalaget Älvan bildades 1993 för att främja samvaro 
och utveckling i Älvsbacka socken och har nu cirka 
230 medlemmar. Vi har idag tre olika vandringsleder: 

Natur- och kulturstigen, Butorpsleden och Pino-
leden. 
Vi har också bygdegården Fyrbo där man kan ha kon-
ferenser, möten, övernatta, äta middag, fika på som-
maren mm.    

Älvsbacka Vandra i Älvsbacka
PINOLEDEN

Pinoleden 
Pinoleden är en rundslinga på höjden väster om 
Östanås. Ett genomgående tema längs leden är olika 
kulturlämningar efter människor som bodde här intill 
järnbruket de senaste 200 - 300 åren: gamla torp, 
backstuga, fångstgropar, tjärdal.
Leden går i skogsmark, i barr- och lövskog och på 
några ställen är utsikten mycket hänförande.

Ligger knappa 5 mil norr om Karlstad mellan sjöarna 
Gräsmången och Östra Örten. Längs det vattendrag 
som förbinder de bägge sjöarna ligger byn Östanås. 
Här anlades 1642 ett järnbruk med tillhörande herr-
gård som senare blev en träffpunkt för dåtidens sven-
ska societet. 1894 gick bruket i konkurs. Sedan dess 
har området med tillhörande byggnader varit skola 
för vanartiga gossar, verkstadsskola, turistanläggning, 
flyktingförläggning m.m.

Trots att den gamla herrgården och dess flyglar är 
nedbrunna finns än idag en kulturhistorisk atmosfär i 
området som stärks av kvarvarande gamla brukshus, 
ruiner och de gamla träden i den engelska parken.

Älvsbacka har en rik och varierad natur. Här 
möts olika naturtyper och klimatzoner. Möt tjäder 
och mård i norrlandsskogen, blåsippsblå mattor och 
visslande järpar i rika kalkrika granskogar, lyssna till 
smålommens vildmarksljud från någon av alla tjärnar 
och förundras av vackra och rara fjärilar på blom-
mande skogsängar. 

Älvsbacka är idag ett ”inneställe för utemänniskor”. 
Vill du vandra själv eller i grupp, rasta eller sova vid 
något av våra vindskydd, fika, laga mat i grillstugan, 
fiska, åka skridskor, skidor, bada, paddla kanot, lära 
om natur och kultur, sommarfika på Fyrbo kafé vid 
Gräsmången, ja då är Älvsbacka och Östanåsområdet 
den givna utflykten för dig, dina vänner, din skolklass, 
ditt företag.

Fyrbo Östanås 527 A , 660 60 Molkom
Telefon: 0553 - 301 91 

Mer information finns på hemsidan:
www.alvsbacka.se 

Så hittar du till Älvsbacka

Älvsbacka
ca 45 km från Karlstad
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Utgrävning vid Nedre Granhult Jordkällare vid Skinnars 
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Vid Nedre Granhult bodde smältsmeden Olle Grankvist i slutet av 
1800-talet. Han var förmodligen ganska välbeställd för han byggde 
upp huset på en terrass. Andra var fattigare och bodde i torp, back-
stugor och jordkulor med namn som Sanningen och Lögnen. 

Några arkeologer var nyfikna på dem som bodde på Pinoberget. 
År 2000 började de gräva ut och kartlägga livet där på 1800-talet. 
Dessa utgrävningar och historiska källor visar att Pinoberget var be-
folkat under en relativt kort period främst i slutet av 1800-talet.  Här 
bodde traditionella torpare, smeder och backstugusittare. Sannolikt 

var många av dem mångkunniga och fick därför göra jobb på såväl 
bruket som åt bönderna på vilkas mark torpen låg.

 Längs Pinoleden finns även en del information om natur och 
miljö. Bland annat passeras ett lövskogsområde på StoraEnsos 
mark, där gran huggs ut och lövträd gynnas.  Död ved i form av 
högkapade lövträd har skapats i stor mängd för att gynna insekter 
och fåglar som annars har svårt att överleva i våra städade skogar.
Namnet Pino kommer möjligen från fältjägaren P. Jonsson Pino. 

pinoberget.indd   2 2005-05-13   08:06:52


