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Etappmål Blankhult
Blankhults är en frilufts- och konferensgård med möjlig-
het för uthyrning och övernattning för stora och små 
grupper. Vindskydd och tältäng finns i anslutning till 
anläggningen. Dricksvatten på västra  gaveln till huvud-
byggnaden. Anläggningen drivs av BLÅ BERGENS lilla 
Spa- pub/restaurang-bryggeri. 
Information 019-28 00 12. www.blabergen.com

Etappmål Ånnaboda
Ånnaboda Storstenshöjden är centrum för friluftsli-
vet i norra Kilsbergen. Anläggningen ligger vid allmän 
väg 4 km norr om Garphyttan. Restaurang och café 
samt hotell och boende i stugor. Utöver det även kon-
ferensverksamhet. Här finns ett rikt utbud av aktivite-
ter som mountainbike, vandring, fiske och bad under 
vår, sommar och höst. Under vintertid finns möjlighet 
till alpin åkning med 9 pister i två olika väderstreck. 
Längdskidåkning på naturleder och kanonsnöspår. Buss-
förbindelser alla dagar. Upplysningar och beställningar:  
019-295500, www.annaboda.com, info@annaboda.com

Rastplats Göljan
Rastplats med vindskydd, eldstad och torrtoalett finns 
vid sjön Göljan 7 km söder om Blankhult och 3 km norr 
om Ånnaboda. Dricksvatten finns inte men sjöns vatten 
kan användas för matlagning efter kokning. Stranden 
nedanför vindskyddet är stening men kan användas för 
bad. För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till 
dig satt ta med dina sopor från rastplatsen.

Ekopark–Kilsbergen
Stora delar av etapp 9 passerar genom Ekopark-Kils-
bergen. Sveaskog vill genom ekoparken återskapa Kils-
bergens höga naturvärden och bidra till ett attraktivt 
friluftsliv. www.sveaskog.se

Tid för vandring
Vandringstiden är baserad på en genomsnittstid av cirka 
2,5 km/timme. Då finns utrymme för rast och vila. 
Etapp 9 Blankhult – Ånnaboda cirka 5 timmar.



1. Tomasboda/Kilsbergsstugan
Söder om Blankhult innan Tomasboda går 
leden på en gammal vallgata mellan kraftiga 
stengärdsgårdar. På sidorna växer granskogen 
på gammal åkermark. Söderut öppnar sig 
landskapet. Här låg torpen Wägerstorpet och 
Rusatorpet. Närkes skogskarlars klubb har 
satt upp minnestavlor över de båda torpen.

Ett av de tre torpen finns fortfarande kvar, 
Tomasboda. Torpstugan har sedan 1920 -ta-
let disponerats av föreningen Kilsbergsstugan 
och är ett klassiskt utflyktsmål som hålls öp-
pen framförallt vintertid som raststuga.  Ut-
sikten från de öppna markerna närmast stu-
gan hör till de bättre i Kilsbergen. I området 
finns vindskydd, natur- och kulturstig.

2. Tomasbodahöjden
Kilsbergens högsta punkt 298,4 möh. På 
platsen finns fortfarande rester av ett flyg-
bevakningstorn som byggdes på 1930-ta-
let. Ofta var det kvinnliga Lottakårister, sk 
”Tornsvalor” som ansvarade och höll utkik 
efter fientligt flyg. Idag finns ingen storsla-
gen utsikt på platsen förutom en siktgata väs-
terut. Skogen reser sig hög omkring platsen. 
Här råder ett säreget lugn, en plats att åter-
vända till för att få ro.

3. Stora Dammsjön
En knapp kilometer söder om Tomasboda 
passerar leden Stora Dammsjön. Under flera 
århundraden har sjön haft stor betydelse som 
vattenmagasin för drift av hyttan i Blacksta-
hyttan och bruksmasugnen i Frösvidal. 

Sedan vattenregleringen upphört har 
dammbyggnaden vid utloppet delvis förfal-
lit och sjön avvattnas nu sommartid genom 
läckage i dammvallen, varför vattenståndet i 
sjön är närmare två meter lägre än tidigare.

4. Skansberget
I anslutning till Kilsbergens branta östsluttning 
finns sammanlagt ett tiotal fornborgar. Dessa 
borgar anlades under folkvandringstiden ca 
400–600 år e Kr och användes som skyddade 
tillflyktsorter för bygdens befolkning under 
ofärdstider. Av Kilsbergens fornborgar ligger 

fem inom ett begränsat område väster om Kils 
kyrka. En av dessa, Skansberget, ligger nära 
Bergslagsleden. Från själva leden finns en ca 
500 m lång återvändsled upp till fornborgen.

5. Naturreservatet Trolldalen
Kilsbergens tre Trolldalar utgörs av sprick-
dalar som skär in vinkelrätt mot Kilsbergens 
östra förkastningsbrant. Den mellersta av 
dessa Trolldalar är särskilt dramatisk och har 
därför avsatts som naturreservat. 

Från Bergs lagsleden går en markerad stig 
300 m till reservatet. I den djupt nerskurna 
sprickdalen har en intressant moss, lav- och 
svampflora utvecklats på grund av den höga 
luftfuktigheten. Särskilt sevärd är den 7 m 
breda och i bergväggen insvarvade isälvsbild-
ning som kallas Trollgrytan.

6. Lövnäsberget
Från Lövnäsbergets högsta punkt har man 
god utsikt över Närkeslätten med bland 
annat ”svansjön” Tysslingen i förgrunden.

7. Södra Trolldalen
I botten av södra Trolldalen rinner Gård-
sjöbäcken fram. Där leden korsar dalgången 
är den inte särskilt imponerande, men såväl 
längre ner som längre upp finns mäktiga 
bergsbranter. Speciellt upp mot Stora Gårds-
jön ger dalen ett vilt intryck med bergs-
branter på vilka det vintertid brukar bildas 
mäktiga svallisformationer.

8. Göljan
Rastplats ligger vid sjön Göljan, vilken tidi-
gare varit uppdämd för att kunna användas 
som vattenmagasin för hyttor och bruk i 
Frösvidal. 

Vid utloppet ur sjön ca 200 m söder om 
rastplatsen syns resterna av den gamla höga 
vallbyggnaden. Under vårfloden 1951 gav 
dammen vika och sjön sjönk på mycket kort 
tid närmare tre meter. De framvällande vat-
tenmassorna orsakade stor förödelse på bygg-
nader och andra anläggningar efter dalgången. 
Även en mängd träd slets med, liksom jord, 

sand och grus som avlagrades på nya platser 
längre ned. Längs sjöns stränder syns tydligt 
en bård av yngre skog som växer på mark som 
torrlades vid ”Göljekatastrofen”.

9. Göljestigen 
Göljestigen är en vandringsslinga på sam-
manlagt 5,4 km. Slingan är också i terrängen 
markerad med två kortare sträckor, 1 km och 
1,8 km. Den följer bland annat Göljebäcken 
och delar av Bergslagsleden.

10. Lövåsen 
Strax efter vägslutet, söder om Göljebäcken, 
passerar leden ruinen och de tidigare åker-
markerna till torpet Lövåsen. Vid ruinen 
upplyser en av skogskarlarnas minnesskyltar 
om att torpet lades ned så sent som 1953. 
Igenväxningen av åkermarkerna hade dock 
troligen börjat redan tidigare och nu har 
skogen återerövrat all mark. 

Sevärdheter i anslutning till leden
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Viktigt att veta
●	 Gör upp eld bara på de iordning-

ställda eldplatserna.
●	 Förvissa dig alltid om att elden är 

släckt innan du går vidare.
●	 Avstå helt från att göra upp eld under 

sommarens torrperioder då brandfa-
ran är stor.

●	 Bryt inte grenar och ris av levande 
träd.

●	 Du får tälta efter leden, men gör det 
helst intill rastplatserna och inte mer 
än en natt på samma plats.

●	 Gå inte vid sidan av leden där den 
går nära bebyggelse, genom odlade 
marker eller över skogsplanteringar.

●	 Skräpa inte ned i naturen.
●	 Om Du har hund med, tänk på att 

du alltid måste hålla den kopplad i 
skog och mark tiden 1/3–20/8.

●	 För att undvika att störa älgjakten 
bör du inte använda leden under den 
mest intensiva jaktperioden andra 
veckan i oktober och några veckor 
fram.

Fakta om Bergslagsleden
Bergslagsleden är en 28 mil lång vandrings-
led genom hela Örebro län. Den är uppdelad 
i 17 etapper. Region Örebro län är huvud-
man för leden. Bergslagsleden markeras med 
orange färg på träd eller stolpar. Vid vägskäl 
och stigförgreningar används hänvisningspi-
lar med Bergslagsledens symbol. 

Bussförbindelser
Blankhult saknar reguljär busstrafik. Klock-
hammar, 3 km från Blankhult kan nås med 
buss vissa dagar. Ånnaboda har fler bussför-
bindelser med Örebro. För bussförbindelser 
i övrigt se www.lanstrafiken.se. Under ”sök 

resa” och ”detaljerad resa” finns alla hållplat-
ser angivna. 
Trafikupplysningen 0771-22 40 00. Örebro-
kompaniet ger information om taxi.

För mer information
Örebrokompaniet, 019-21 21 21, 
info@orebrokompaniet.se. Kilsbergen Lodge 
019-29 55 00, info@kilsbergen.se.
Information naturreservat: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Friluftslivets webbsida och app
På www.bergslagsleden.se finner du all 
information du behöver inför din vandring 

på leden. Boende, transporter, utrustning, 
etappblad, aktiviteter och sevärdheter. På 
webben finner du även en interaktiv webb-
karta. 
Bergslagsleden har också en egen app som 
du kan ladda ner till iPhone och Android. 
Appen har en gps-funktion så du enkelt kan 
se din position när du är ute och vandrar på 
leden. 
På www.regionorebrolan.se/turism-
friluftsliv hittar du samlad information om 
friluftslivet i Örebroregionen. Här finns att 
läsa om Bergslagsleden, kanotleder, friluft-
gårdar m.m.


