
Rundslinga Blankhult
Rundslinga Blankhult är en 9 km lång rundslinga som 
börjar och slutar i Blankhult. Den passerar också Kils-
bergens finaste utsiktsplats Rusakulan. Det finns också 
möjlighet att välja en kortare tur på 3 km runt Skoga-
torpsklinten. 
   Läs mer under etapp 8 på bergslagsleden.se
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1. Skogatorpet
Leden passerar här ett av de många nedlagda 
torpen i Kilsbergen. För många av dessa torp, 
har uppgifter om siste brukare och när ned-
läggningen skedde, räddats åt eftervärlden 
genom insatser av Närkes Skogskarlars Klubb, 
som också satt upp minnestavlor vid torprui-
nerna. Skogatorpet nedlades så sent som 
1964, men skogen har redan återerövrat det 
mesta av de öppna markerna. Strax söder om 
husgrunderna växer den två meter höga och 
giftiga jättebjörnlokan. Norr om Skogatorpet 
följer leden den gamla vägen mot Bocksboda.

2. Norra Trolldalen
Leden korsar här en av de många djupa 
sprickdalar som finns utbildade i Kilsbergens 
östsluttning, vinkelrätt mot förkastnings-
branten. Norra Trolldalen är en av de mäk-
tigaste med en höjdskillnad i sluttningarna 
på närmare 100 meter. Den lilla bäck som 
rinner i dalens botten, och som leden passe-
rar, har haft stor betydelse för traktens järn-
hantering. Den har varit kraftkälla för såväl 

en liten skogshytta, Klockarhyttan, som en 
bruksmasugn och en stångjärnshammare vid 
Klockhammar. För att få vattnet att räcka till 
har ett flertal sjöar och myrar längre upp i 
bäcken varit dämda och reglerade.

3. Rusakulan
Rusakulan är den främsta och mest lättåt-
komliga utsiktspunkten österut från Kils-
bergskanten. En molnfri och klar dag ligger 
stora delar av Närke och Västmanland fram-
för dina fötter. Med kikare kan du då se ett 
radartorn 75 km bort i Godegård, Östergöt-
land. Före lövsprickningen kan du räkna till 
inte mindre än 21 kyrktorn. Utsiktspunkten 
är möjlig att nå för den som är rörelsehind-
rad. Från parkeringen nedanför finns en kör-
bar väg på cirka 100 meter upp till utsikten. 
Den som vill njuta sin matsäck runt en brasa 
kan använda vindskyddet strax nedanför ut-
sikten. Intill vindskyddet finns en torrtoalett.

4. Skrikarboda
Under 1600- och 1700-talen har det troli-

gen funnits tre gårdar vid Skrikarboda. Siste 
ägare, som bodde i Skrikarboda flyttade däri-
från 1918. Boningshus och ladugård är se-
dan länge borta, men en mindre stuga, som 
i början av 1900-talet flyttats dit från Norra 
Flyckeberget, står fortfarande kvar. Den rus-
tades 1974 till raststuga.
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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 måndagen i oktober till början 
av november.

Fakta om Bergslagsleden
Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled 
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. 

Rundslingor
Förutom leden har vi gjort iordning några 
rundslingor, där du kan starta och sluta på 
samma ställe. Rundslingorna följer till delar 

Bergslagsleden. Resterande del är markerad 
med blå färg på stolpar eller träd. 

Bussförbindelser
Blankhult saknar bussförbindelse. Närmaste 
bussförbindelser med Blankhult är Klock-
hammar, tre km bort. För bussförbindelser se 
www.lanstrafiken.se.

För mer information
För mer information kontakta Örebrokom-
paniet, 019-21 21 21, info@orebrokompa-
niet.se. Information om naturreservat: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Bergslagsledens 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. 

Rusakulan

Blankhult


