
6 Lämossen
7 Strandvallar
8 Torrsjön
9 Dunderboda
10 Kuckelbo
11 Kuckeltorpet
12 Trollträdet
13 Lilla Mjugsjön
14 Buskaboda
15 Buska Lisas grav
16 Kolbotten
17 Slinkens
18 Ösarhyttan

A Morskoga krog
B Rödbergstjärnsbäcken
C Berget
D Ett helt vanligt berg
E Långtjärnsbäcken
F Solbacken och stenmuren
G Johan Pers källa
H Lasse-Majas födelsehem
1 Djupdalen
2 Spjutmossen
3 Laggars
4 Hubergstäppan
5 Huberget

Utmärkta platser efter leden
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Lasse-Maja leden 
är ca 14 Km och 
markerad med 
Orange färg

Skala: 1 cm är ca 400 m
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ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten är en sedvana som ger oss rätt att så
gott som fritt färdas och vistas i Sveriges natur, förutsatt
att vi tar hänsyn till människor, djur och växter. 
När ni går Lasse-Maja leden, tänk på att inte bryta
kvistar, ta näver eller bark från växande träd och buskar. 
Gå inte vid sidan av leden där den går nära bebyggelse, 
genom odlade marker eller över skogsplanteringar. 
Avstå helt från att göra upp eld under sommarens
torrperioder då brandfaran är stor. Skräpa inte ner i
naturen. 
Kort sagt visa hänsyn och var rädd om naturen.

Vi önskar er en trevlig vandring.

Bankgiro 785-6453
Swish 123 225 76 08



Lasse-Maja
Den ökände stortjuven Lasse-Maja blev något av
folksagans ädle riddare som tog från de han
uppfattade som rika och gav till fattiga vänner på
skogen. Han föddes den 5 oktober 1785 i
Djupdalen och döptes till Lars Larsson.

Lasse-Majas mor Stina Olsdotter härstammade från
en rik gruvfogdefamilj i Håkansboda. Hon gifte sig 
med bergsmannen Erik Andersson och de bosatte
sig i Resta Bro. Hennes man drunknade då han var
ute och fiskade på sjön Glien.  Änkan Stina
Olsdotter gifte 1779 om sig med drängen på
gården, Lars Olsson från Djupdalen. Paret blev
skuldsatta och tvungna att lämna gården i Resta
Bro. De flyttade då till Djupdalen. 

När Lasse-Maja var 5 år flyttade familjen till 
Ösarhyttan där han växte upp. Fadern var
sockenskräddare och familjen klarade sig nu bra. 
Som vuxen tog sig Lasse-Maja namnet Molin. 
Lasse Maja började tidigt att stjäla. Han hade en
förkärlek för att agera i kvinnokläder och med 
kvinnosysslor. Det sägs att den första stölden
Lasse- Maja företog sig, var när han tullade på de 
påsar med blanka specie-daler som modern ärvt av
sin far, gruvfogden i Håkansboda. Han företog
sedan stöldtunèer först i hembygden och senare i
Mälardalen.

Lasse-Maja dömdes 1814 för en
kyrkstöld i Järfälla till 40 par spö och
livstids fängelse. Han kom till Karlstens
fästning i Marstrand och vistades där i 25 
år. Han benådades 1838 och frigavs 1839 
då han bosatte sig i Arboga. Under 
fängelsetiden skrev han en rolig men inte
alltid så trovärdig självbiografi som blev
sin tids mest älskade folkläsning. 
Han dog 60 år gammal i Arboga.

Ramsbergs Hembygdsförening
presenterar

LASSE-MAJA 
LEDEN

Spår av historien från
istid till nutid

Rastplats vid Lilla Mjugsjön
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