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Bergslagsleden
Mogetorp–Blankhult 16 km

ÖREBRO

Etappmål Mogetorp
Mogetorps värdshus intill riksväg 60 vid avtagsvägen
mot Hålahult. Servering av kaffe och mat. Möjlighet
till dusch och bastu samt rum för övernattning efter
beställning. Parkeringsplatser vid friluftsgården samt
efter vägen mot Hålahult. Möjlighet att låna telefon i
värdshuset och i bensinmacken vid vägskälet. Upplysningar och beställningar telefon 019-28 20 71.

Etappmål Blankhult
N

Blankhult gamla skola in vid vägen Närkes Kils kyrka
– Bocksboda används idag som friluftsgård. Anläggningen kan hyras och ger möjligheter till övernattning
för stora och små grupper.Två stora vindskydd finns i
anslutning till anläggningen. Vidare finns naturskola,
pulkabacke, naturstig och tältäng. Telefon finns
i anläggningen. Upplysningar och bokning via Fritid
Kilsbergen 019-29 55 00.

Rastplats
Rastplats med vindskydd, eldstad, sopkärl och toalett
finns mitt på etappen strax norr om den punkt där leden
korsar landsvägen i Lockhyttan. Kallkälla finns ca 200 m
från rastplatsen efter särskilt markerad stig (bakom
vindskyddet). Generellt rekommenderar vi att vatten ur
kallkällor kokas innan det dricks. För att underlätta för
skötselföreningen vädjar vi till dig som vandrare att ta
med dina egna sopor när du lämnar rastplatsen.

www.fritid.t.se

Mer information,
se baksidan.

Sevärdheter i anslutning till leden

1. Fångstgrop vid Rangelbäcken
Ca 1,5 km söder om Mogetorp finns en
markerad återvändsled på ca 300 m som går
fram till en fångstgrop. En liknande fångstgrop finns straxt intill Mogetorp där etapp
7 och 8 möts.
Fångstgropar av olika slag har använts i
landet från förhistorisk tid fram till år 1864
då de förbjöds i lag. När gropen användes
var kanterna lodräta och ofta fordrade med
timmer. För fångst av räv sattes ett lockbete
upp på en stör i gropens mitt.Vid fångst av
exempelvis älg och varg täcktes öppningen
av grenar, ris och mossa och djuren drevs
fram mot gropen.

2. Amboberget
Vandringsleden passerar omedelbart söder
om det höga Amboberget. En markerad led
finns ca 1,5 km från etapp 8 upp till toppen.
Möjlighet finns att fortsätta markerad led
mot etapp 7. Amboberget erbjuder fin
utsikt.

3. Klapperstensfält – Liaberget
Vid foten av Liaberget och söderut passerar
leden en serie klapperstenvaller. En del av
dessa är dock skogsbeväxta. Helt vegetationsfria vallar finns strax söder om leden
där den passerar skogsbilvägen. Klapperstensvallarna ligger något under högsta
kustlinjen och har bildats genom vågornas
inverkan då landytan för ca 10 000 år sedan
höjde sig ur havet efter att ha varit nedpressad av inlandsisen. Leden går inte upp över
Liabergets högsta delar, men bjuder ändock
på en del fina utsikter.

4. Lockhyttan

7. Skogatorpet

Lockhyttan är en av de många hyttbyarna
vid Kilsbergens fot som uppkommit där
bönder från trakten tillsammans uppfört en
hytta för järnframställning.
Den lilla bäck leden passerar söder om
landsvägen var en förutsättning för hyttdriften, då den via vattenhjul drev hyttans blåsbälgar. Slaggstenshögar från hyttdriften
syns där leden passerar bäcken. Hyttan anlades troligen i början av 1600-talet och lades
ned år 1816.
Norr om landsvägen passerar leden
genom en nu restaurerad beteshage med
rikligt med hassel. Marken i hagen består
till stor del av klappervallar. Området är
känt som fyndplats för de sällsynta smågnagarna hasselmus och buskmus.

Leden passerar här ett av de många nedlagda torpen i Kilsbergen. För många av dessa
torp har uppgifter om siste brukare och när
nedläggningen skedde räddats åt eftervärlden genom insatser av Närkes Skogskarlars
Klubb som också satt upp minnestavlor vid
torpruinerna.
Skogatorpet nedlades så sent som 1964,
men ändock har skogen återerövrat det
mesta av de öppna markerna. Strax söder
om husgrunderna växer den ca 2 m höga
örten jättebjörnloka som är giftig och
kan vara farlig att vidröra.
Norr om Skogatorpet följer leden den
gamla vägen mot Bocksboda. Denna väg
har inte enbart varit utfartsväg mot bygden
för byarna uppe i Kilsbergen utan också en
viktig transportled för malmen från
Dalkarlsberg till de många hyttorna vid
Kilsbergens fot och för det färdiga järnet till
marknaden i Örebro.

5. Rusakulan
Ca 2 km sydväst om Lockhyttan finns
ytterligare en markerad återvändsled. Den
är 300 m lång och leder upp till Rusakulan
som är ett av Kilsbergens högsta berg, ca
265 m ö h. Rusakulan är också en av Kilsbergens bästa och mest kända utsiktspunkter.

6. Norra Trolldalen
Leden korsar här en av de många djupa
sprickdalar som finns utbildade i Kilsbergens östsluttning, vinkelrätt mot förkastningsbranten. Norra Trolldalen är en av de
mäktigaste med höjdskillnader i sluttningarna på närmare 100 m.
Den lilla bäck som rinner i dalens botten
och som leden passerar har haft stor betydelse för traktens järnhantering då den varit
kraftkälla för såväl en liten skogshytta,
Klockarhyttan, som en bruksmasugn och
en stångjärnshammare vid Klockhammar.
För att få vattnet att räcka till för detta har
ett flertal sjöar och myrar längre upp i
bäcken varit dämda och reglerade.

Vill du veta mera?

Bussförbindelser

Om Du vill lära Dig mera om natur och
kultur i de trakter som denna etapp av Bergslagsleden passerar kan Du fråga efter nedanstående skrifter på kommunens bibliotek.
● Kilsbergen berättar, G Adrian (Örebro
1969).
● Sevärt runt Örebro, Carl Anders Lind
stén 1989.
● Utsikt från Bergslagsleden, Himlajordens förlag 1988.
● Den blånande siluetten i väster. Carl
Anders Lindstén -94.

Busstrafik med dagliga förbindelser finns till
Mogetorp på linjerna Örebro–Nora och
Örebro–Lindesberg. Hållplats vid vägskälet
i Mogetorp. För upplysning ring 020 - 22
40 00. Till Klockhammar, ca 2 km från
leden vid Blankhult, finns bussförbindelser
mån–fre morgon och kväll.

Information
För att få ytterligare upplysningar om leden
eller för att lämna synpunkter på den kontakta: Stiftelsen för fritidsområden i
Örebro län, 019-17 44 95, www.fritid.t.se,
Länsstyrelsens miljöenhet, 019-19 30 00,

Viktigt att veta
● Gör upp eld bara på de iordningställda
eldplatserna!
● Förvissa dig alltid om att elden är släckt innan
du går vidare!
● Avstå helt från att göra upp eld under
sommarens torrperioder då brandfaran 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 jakt
perioden andra måndagen i oktober till början
av november.

www.t.lst.se, Destination Örebro, 01921 21 21, 21 10 00, www.orebro.se/turism,
Turistbyrån i Nora, 0587–811 20,
www.nora.se.

Ledmarkering
Markeringar i terrängen är dels orange färg
på träd eller stolpar, dels riktningspilar med
Bergslagsledens symbol vid vägskäl och
stigförgreningar.

Hemsida
Ytterligare upplysningar och aktuella tips
finns på Fritid T-läns hemsida.
www.fritid.t.se, där också kartor finns att
tillgå.

Kindla Information, Örebro 2000

Här ges en kort beskrivning av några speciellt
intressanta naturområden och kulturhistoriska
objekt som leden passerar. De angivna områdena är beskrivna i ordning från norr till söder och
markerade med siffror på kartan. I texten
använda ortsnamn finns i allmänhet angivna på
kartan.

