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Rundslinga Tiveden
I det mytomspunna Tiveden finns en 12 kilometer lång rundslinga, som passar bra för 
en dagstur. Rundslingan följer delar av Bergslagsleden. Rundslingan startar där Berg-
slagsleden och Munkastigen delar på sig öster om Bosjön.
   Det finns flera forskare som påstår att ordet Tiveden har fått sitt namn från den gamla 
guden Ti eller Tyr och att hela namnet skulle betyda guden Tis skog eller Gudaskogen.
Det vilda skogsområdet Tiveden är gränslandet mellan Svealand och Götaland, ett ku-
perat landskap med höga berg, djupa klippskrevor, små sjöar och massor av klippblock.

Området har alltid både lockat och skrämt människor med sin trolska natur. Många 
är de som vittnat om att de sett tomtar, vättar, huldror och näcken.

Läs mer under etapp 16 på bergslagsleden.se 
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1. Getaryggen
Vid Bosjön går leden uppe på krönet av en 
mindre grusås som kallas Getaryggen. Som 
alla rullstensåsar är den bildad av en isälv vid 
kanten av inlandsisen. I motsats till lägre lig-
gande åsar är denna avlagrad ovanför havs-
ytan och har därför inte utsatts för vågornas 
nedbrytande krafter. Den har därför behållit 
mycket av den vassa rygg och de branta si-
dor den fick när den bildades. Getaryggen är 
skyddad som naturreservat sedan 1957.

2.  Munkakällan
Källan ligger strax intill vägen och man för-
modar att den var flitigt använd förr. Idag är 
den oansenlig och brukar vara uttorkad un-
der torra somrar.

3. Läppapuss
Efter vägen drygt 50 m öster där stigen går 
upp mot Mosshult ligger en liten tjärn med 
det romantiska namnet Läppapuss. På kartor 
från slutet av 1600-talet hette den Lappus 
varför namnet förmodligen är en förvräng-
ning från finska språket. Öster om tjärnen 
ligger ett parti med väldiga klippblock som 
bildar små grottor under blocken.

4. Vargaklämman
Ett system av gångar och grottor som bil-
dats i sprickor i berget och under väldiga 
stenblock. Det finns flera in och utgångar. 
Den sammanlagda längden av gångarna har 
uppgivits till nästan 20 m. Tvärsöver passet 
spändes vargnät tillverkade av svinborst och 
hästhagel. Under de sk ”vargskallen” drevs 
vargarna mot vargaklämman. I gamla tider 
var vargen ett stort problem för befolkningen 
i Tiveden. Vargklämman ligger omedelbart 
invid och söder om Fagertärnsvägen.

5. Torremon
Vacker utsikt mot sydost. Nedanför höjden 
vid vägen till Aspa finns en riktningspil som 
visar till en grotta kallad ”Johannes kamma-
re”. Då koleran härjade i Tiveden 1834, tog 
en man vid namn Johannes sin tillflykt till 
denna grotta. Ytterligare 2 km söder utefter 
vägen ligger Fagertärn, den röda näckrosens 
urhem.

6. Ekemobygget
Den gamla boplatsen är resterna av det 
gamla Tivedstorpet Ekemobygget. Torpet 
tillkom troligen omkring år 1700 och bestod 

under lång tid av två bosättningar. Ladorna 
kring torpet är i dåligt skick. De gamla od-
lingsmarkerna kan anas för den som har 
ett känsligt öga. Stenrösen, övervuxna med 
mossa, vittnar om torparens möda att få de 
steniga markerna odlingsbara. Gamla lövträd 
vittnar om att landskapet för 50 år sedan var 
betydligt öppnare än idag. Här växer lilje-
konvaljer och den kalkkrävande giftiga och 
fridlysta busken Tibast, som blommar med 
rosa blommor på bar kvist om våren. I slutet 
av byn finns också resterna av en grind och 
grindstolpe.

På Ekemobygget bodde fram till år 1970 
bröderna Karl Persson (1882-1970) och Jo-
han Pettersson (1896-1971). Bröderna flyt-
tade hit med sina föräldrar år 1920 från det 
närbelägna torpet Mosshult, som ligger väs-
terut längs Munkastigen och som du passerat 
om du kommer från Gråmon.

Sevärdheter längs Rundslingan

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 mar-
ker 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
Det finns inga bussförbindelser till rundsling-
an i Tiveden. Närmaste orter är Askersund 
och Laxå, varifrån det går att ta taxi.

För mer information
För mer information www.tiveden.se, Laxå 
turistbyrå 0584-109 20, Askersunds turist-
byrå 0583-810 88.

Bergslagsledens webbsida och app 
På www.bergslagsleden.se hittar du samlad 
information om Bergslagsleden. Här finns  
aktuell information om övernattningsmöjlig-
heter längs leden. Du kan ladda ned etapp-
blad och få förslag på andra upplevelser via 
vår interaktiva karta. 

Bergslagsleden finns också som app till din 
Iphone eller Android. Ladda ned appen gratis 
från App Store eller Google play.


