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INLEDNING

DE BLÅ
BERGENS VÄG
Till dig som vill utforska området längs väg 744

På vår resa söderut från Pershyttans välbevarade
bergsmansmiljö passerar vi bland annat Ramshyttan
och Lockhyttan. Namnen vittnar om den betydelse
som järnframställningen haft i regionen.
Det landskap som vägen leder genom idag är resultatet av ett modernt, rationellt skogsbruk. Vid första
anblick finns inte mycket bevarat av landskapets äldre
historia. Numera lockar Kilsbergen med fantastiska
möjligheter till friluftsliv och skogarna genomkorsas
av en mängd leder som passar för såväl vandring som
cykling.
Om du tar dig ut på någon av lederna finns däremot
många minnen från järnhanteringens tid att upptäcka. Även i byarna längs vägen liksom på slätten
nära Örebro finns ännu många fysiska spår bevarade
av tidigare generationers liv i dessa trakter.
Kombinera natur- och kulturupplevelserna med
bekvämt boende, shopping av hantverk och unik
design, kaffe med hembakt eller en vällagad måltid i
spännande kulturmiljö.
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KAPITEL 1

DE BLÅ BERGENS VÄG
En väg över Kilsbergen, genom skogar och hyttor

H

ela länet och särdeles slättbygden, är
väl försedd med omsättningens väsendtligaste befordringsmedel, med vägar.
Dessa äro på slätten vanligen väl anlagda och
underhållna, upphöjda öfver den öfriga marken,
sakta sluttande åt sidorna, samt hård, i det hela
nästan de bästa i riket, mest i följd af den i de
flesta trakter befintliga tillgången på godt grus; de
följa ock merendels de sandåsar,som genomstryka
landet, och äro ej mycket besvärade med backar.
Bergs- och skogstrakterna äro mindre väl lottade,
med backliga, ofta i skog anlagda, och derföre sandiga, eller i fuktigt väder, djupt smutsiga vägar,
hvilkas bibehållande i godt skick försvåras av de
tunga foror, som der framföras.” (Beskrifning öfver
Örebro län, Tham)

på frusna sjöar och vattendrag. Men under den
period då järnframställningen var som mest
betydande genomfördes många transporter till
och från Bergslagen även under andra tider av
året, främst under sommar och höst då vägarna
var någorlunda torra.
När vi reser längs vägen är det tydligt att den
norra respektive södra delen ursprungligen varit
två separata vägar med olika karaktär och funktion. Den norra delen som leder från Pershyttan
genom Kilsbergen var länge en enkel transportväg. Den band samman traktens hyttor, gruvor,
torp och gårdar. Vägen användes även av sockenborna i Kils vidsträckta församling när de skulle
ta sig till kyrkan. Den södra delen av vägen, som
löper över slätten till Örebro, var däremot en
landsväg.

Så här beskrivs vägarna i Örebrotrakten av
geografen och statistikern Wilhelm Tham på
1800-talet. Den väg vi nu ska få följa stämde
troligtvis väl in på Thams beskrivning av såväl
välunderhållen slättväg som mindre lättframkomlig bergs- och skogsväg.
En länk mellan bergslagsbygd, odlingslandskap och stad.
Under 15- och 1600-talen organiserades järnhanteringen och blev en ekonomiskt betydelsefull näring för hela Sverige. Det var också då
som vägnätet från Bergslagen ner mot slätten
och Örebro utvecklades. Malm, kalk och träkol skulle fraktas från gruvor och kolmilor till
masugnar och det färdiga järnet till utskeppningsplatser. Transporterna skedde huvudsakligen med båt under sommaren eller med
släde under vintern då det var möjligt att åka
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Gabriel Thorings karta från 1688 över Noraskog

KAPITEL 1

Norra delen, Pershyttevägen
Landsvägen förbi Närkes Kil
Landsvägen längs med åsrygg
Rätad vägsträcka med modern karaktär
Äldre vägsträckning

HUR GAMMAL ÄR DE BLÅ BERGENS VÄG

D

en tidigaste källa där Pershyttan nämns
är från år 1380, men järn kan ha framställts på denna plats långt tidigare. När
de första masugnarna sattes upp i Lockhyttan och
Ramshyttan är oklart men båda orterna omnämns
för första gången 1539.

går uppe på åsryggen. I äldre tider drogs vägarna
längs åsar där det gick, eftersom deras krön var
torra och höjden gjorde det lätt att orientera sig.
Det är mycket möjligt att järnåldersmänniskorna
färdades längs samma väg som vi gör nu.
Sträckan mellan Örebro och Ekers kyrka har
rätats och vägen har en modern karaktär. Men
den gamla landsvägssträckningen finns kvar och
löper parallellt med väg 744 mellan byarna Norra
och Södra Runnaby. Gör gärna en avstickare
längs den gamla landsvägen. Sväng av i Runnabyrondellen och följ sedan Runnabyvägen genom
byarna. Efter Ekers kyrka ansluter vägen återigen
till väg 744.

Norra delen, Pershyttevägen
Den norra delen av Blå bergens väg, från Pershyttan ner till Närkes Kil, kallas även Pershyttevägen. Denna sträcka tillkom troligen i samband
med att traktens hyttbyar anlades. Utan de tre
hyttorna längs vägen, Pershyttan, Ramshyttan
och Lockhyttan, hade Pershyttevägen förmodligen inte existerat. På en karta från 1688 finns en
liten väg utritad mellan Gamla Pershyttan och
Ramshyttan, vägen fortsätter sedan söderut ner
till Lockhyttan. Denna väg gick längre österut
än dagens sträckning. Även på 1800-tals kartor
finns den här delen av vägen utritad, men bl.a.
vid Ramshyttan är sträckningen ändrad. Under
1900-talet rätades vägen och flyttades väster om
Ramshyttan, längs med Ramsjöns strand. Det
här är en av de naturskönaste sträckorna idag.

Vad är en kulturväg?
En kulturväg är en väg som särskilt tydligt
avspeglar en eller flera epoker i landets väghistoriska utveckling. En kulturväg kan vara
allt från en ålderdomlig åsväg till en modern
trafikled. Med hjälp av de olika typerna av
vägar skapas en bild av hur vi har färdats
genom tiderna och hur detta påverkat vägarnas utseende och var vägarna dragits i landskapet. Vägarna berättar också om jordbrukets
utveckling, statsmakternas och kyrkans roll i
samhället, industrins förändring, människor
behov av att mötas och det moderna välfärdssamhällets utveckling.

Södra delen, landsvägen
Vid Hammarby, strax norr om Närkes Kil,
finns ett vägskäl där Pershyttevägen ansluter till
den gamla landsvägen mellan Närkes Kil och
Örebro. Efter Hammarby vek den av åt nordost
mot Mogetorp där den anslöt till den gamla
huvudvägen mellan Nora och Örebro. Den
gamla huvudvägens sträckning överensstämmer
i stort sett med nuvarande väg, väg 50, som
alltså är det gamla huvudstråket mellan de två
städerna. Den gamla landsvägen passerar de
två medeltida kyrkbyarna Närkes Kil och Eker.
Det talar för att vägen fanns under medeltiden.
Intill Eker ligger ett gravfält från järnåldern,
så trakten var bebodd redan då. Delar av vägen

Den norra delen av väg 744, sträckan mellan
Närkes Kil och Nora, är utpekad som kulturväg. Anledningen är dess historiskt viktiga
funktion som länk mellan Kilsbergens hyttor,
torp, gårdar, gruvor och kyrka. Trafikverket
ansvarar för att peka ut och förvalta kulturvägar.
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Väghållningsstenar
Förr var det bönderna som var ansvariga
för väghållningen. Vägarna delades in i
väglotter som sedan fördelades bland varje
sockens bönder. För att markera var gränsen mellan de olika väglotterna gick satte
de upp väghållningsstenar. Vägsyner hölls
varje år och den som inte underhållit sina
väglotter fick en anmärkning. Väghållningsmärkena utformades efter var och ens
eget tycke och smak. De flesta väghållningsstenar är idag borta men de som finns kvar
skyddas som fornlämningar genom Kulturmiljölagen. En bevarad väghållningssten
finns nära Stenarsstugan på vägens västra
sida. Årtalet 1622 och initialerna LHT
har ristats in i stenen, som markerar gränsen mellan Lockhytteböndernas och Närkes
Kilsböndernas vägansvarområde.

Milstenar – dåtidens taxameter
Milstolparna är en kvarleva från gästgiverioch skjutsväsendet och visar att vägen är
en gammal landsväg. Den första gästgiveriförordning antogs 1649. Det bestämdes
att alla allmänna landsvägar skulle mätas
och milstenar skulle placeras ut efter varje
mil. I vissa fall sattes stenar ut även för att
markera halv och kvarts mil. På så sätt blev
det möjligt att beräkna kostnader för skjutsning. Nästan alla milstolpar I Örebro län
restes under slutet av 1700-talet.
Längs landsvägen mellan Örebro och Kil,
mellan Eker och Röcklinge finns en milstolpe från 1781. Inskriptionen ”1. MIL
EVERT.A.FRANC LANDSHÖFDINGE”
berättar att stenen sattes upp på initiativ av
Evert August Franc som var landshövding i
Örebro län 1780–1796.

16

2

JÄRNETS LANDSKAP
20 – 25

Vart tog alla vägen?
26 – 27

Kvinnor, barn och karlar – ett Bergslagen fullt av liv
28 – 29

Tre hyttor längs vägen
30 – 31

Utflyktsmål – Pershyttan
32 – 33

Ramshytte skola – ett semesterboende
36 – 37

Upptäck Kilsbergen från hästryggen
38 – 39

Kilsbergstorp

KAPITEL 2

EN VÄG GENOM
JÄRNETS LANDSKAP
Vart tog alla vägen?

V

ägen slingrar sig fram genom ett landskap som ger intryck av att vara tomt
på både människor och bebyggelse. Men
det landskap som idag kan upplevas som ödsligt
sjöd tidigare av aktivitet. För järnets framställning var skogens bränsle helt nödvändigt. Ur
skogen hämtades också virke till byggnader och
stängsel, ved till uppvärmning och föda till såväl
människor som kreatur.

och traktorer. De nya redskapen ökade effektiviteten och antalet skogsarbetare kunde minskas drastiskt, även om vissa moment utfördes
manuellt långt in på 1990-talet. Numera sköts
allt skogsbruk med högteknologiska maskiner
och begränsad mänsklig insats.
Det är en utmaning för den moderna skogsindustrin att bedriva ett rationellt skogsbruk
samtidigt som den biologiska mångfalden värnas och kulturarv bevaras. Sveaskog, som är en
stor markägare i Kilsbergen, har valt att inrätta
ekoparker som ett verktyg för att arbeta med
naturvård. Ekoparkerna utgörs av området med
höga naturvärden och här styr de ekologiska
värdena över de ekonomiska. En av Sveaskogs
34 ekoparker ligger i Kilsbergen.

I Kilsbergen liksom i stora delar av Bergslagen
har finska kolonisatörer brutit odlingsmark
genom svedjebruk. Från 1500-talet och framåt
växte gårdar och torp fram i skogarna. Samtidigt
utvecklades järnhanteringen till en viktig näring
i regionen. Kolartorp och annan bebyggelse med
koppling till järnframställningen blev ett vanligt
inslag i skogarna som nyttjades allt intensivare.

I takt med att allt färre har skogen som arbetsplats överges även bebyggelsen. Spåren i kulturlandskapet blir svårare att tyda när torp och gårdar förfaller och åkrarna återerövras av naturen.
Skogen är inte längre ett vardagslandskap där vi
bor och arbetar, utan en plats som istället främst
förknippas med vildmark, fritid och avkoppling.

I slutet på 1800-talet köptes skogen upp av
stora bolag och många bruk anlade egna sågar.
I skogarna byggdes nya hus för skogsarbetarna.
Samtidigt blev det påtagligt att det inte var
långsiktigt hållbart att hugga ned skogen och
vänta på naturlig återväxt. Behovet av en medveten skogsvård med sådd och plantering efter
avverkning blev allt mer uppenbart och 1903
fick Sverige sin första skogsvårdslag.
Trots att skogsbruket kunde betraktas som
storskaligt redan vid mitten av 1800-talet var
redskapen och kördonen enkla och allt arbete
skedde manuellt. Skogshanteringen krävde
mängder med arbetskraft. Efter andra världskriget ersattes yxor och hästar av motorsågar
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Ekopark Kilsbergen
Blå bergens väg utgör den nordöstra gränsen av Ekopark Kilsbergen. I ekoparken kan du som besökare
vandra omkring i granskogsklädda sprickdalar, fiska i stilla skogstjärnar och vintertid skida fram bland
frostbitna björkar på glittrande snö. Inlandsisens dramatiska prägel på landskapet avspeglar sig tydligt i
form av vidsträckta klapperstensfält, rullstensåsar och jättegrytor. På Sveaskogs hemsida finns mer information om ekoparken. www.sveaskog.se

KAPITEL
1
KARTA
– Ekopark
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KVINNOR, BARN OCH KARLAR – ETT BERGSLAGEN FULLT AV LIV

F

örr deltog både kvinnor och barn i arbetet
med att framställa järn. Först i slutet på
1800-talet, när järnhanteringens egentliga
storhetstid var förbi, förändrades arbetsfördelningen. Att arbeta med järn blev främst en manlig
syssla.

Värt att veta

Vid Pershyttans gruvfält arbetade ungefär lika
många kvinnor som män under första halvan av
1800-talet. Men en ny lag förbjöd kvinnor från
att arbeta under jord i gruvorna. Utvecklingen
gick mot att kvinnorna i allt högre utsträckning
tog huvudansvaret för jordbruket, hemmet och
familjen medan männen fortsatte med järnframställningen. Föreställningen att det främst var
män som arbetade i de skogar, hyttor och gruvor
som blivit symboler för regionen är skapad utifrån de förhållanden som rådde efter 1850-talet.

Tips!

Det behövdes tonvis med träkol som bränsle i
hyttornas masugnar. Kolet framställdes i milor
under hösten. I Kilsbergen finns en mängd
spår efter kolmilor, så kallade kolbottnar.
Bara i området kring Tomasboda finns fler än
600 kolbottnar.

Varannan höst bygger Närkes Kils Hembygdsförening en kolmila. Där kan du både se hur
en mila sköttes, smaka på riktiga kolbullar
och lyssna på musik under invigningens festliga stämning. Läs mer på hembygdsföreningens hemsida. www.hembygd.se/kil

Vi vet ganska lite om bergsmansbarnens liv.
Under 1700-talet var det inte ovanligt att barnen
fick följa med föräldrarna till arbetet i gruvan.
Förmodligen fick barnen hjälpa till med enklare
sysslor så som att plocka och sortera malm eller
komma med mat till dem som arbetade i gruvor, hyttor eller vid milor i skogen. I 16-årsåldern kunde de betraktas som fullgoda gruvhjon.
Bergmästare Eric Bergenskiöld skriver år 1784
att barnens uppfostran försummades eftersom
de lämnades vind för våg medan föräldrarna
var nere i gruvan. Genom olycksrapporter vet
vi också att det förekom att barn ramlade ner
i gruvorna och skadades, eller i värsta fall dog.
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TRE HYTTOR LÄNGS VÄGEN
åt pappersbrukets disponent. I det gamla sädesmagasinet intill herrgården inreddes en pampig
jaktsal som användes vid de representationsjakter bruket anordnade om höstarna. Örebro
pappersbruk sålde 1974 sitt markinnehav till
Domänverket, senare AssiDomän, nuvarande
Sveaskog, som fortsatte att använda Ramshyttan i olika representationssammanhang. Sedan
1990-talet ägs huvuddelen av bebyggelsen i
Ramshyttan av privatpersoner. I Ramshyttan
kan du besöka naturreservatet Ramshytte ängar
som har både natur- och kulturvärden. Reservatet, som består av ängsmarker med omgivande
lövskogar och våtmarker, utgör ett exempel på
det kulturlandskap som fram till 1800-talet var
vanligt i Kilsbergen. Här finns många spår från
förr i form av odlingsrösen, husgrunder och
gamla vägar. De omkringliggande ängarna och
vittnar om att marken betats under lång tid.

Pershyttan
Besök Bergsmansbyn Pershyttan I vägens norra
ände ligger Gamla Pershyttan, en av Bergslagens
mest välbevarade bergsmansbyar. Här har malm
brutits och järn tillverkats från tidigt medeltid
fram till modern tid. Pershyttan är ett minnesmärke från Bergslagens storhetstid. Ingen
annan bergsmansby är så komplett. Här kan du
som besökare fortfarande se och förstå sambandet
mellan naturtillgångar som malm, skog, rinnande vatten och framställning av järn i hyttan.
Du kan följa delar av det svenska bergsbrukets
utveckling från medeltiden fram till mitten av
1900-talet, men också människors livsvillkor i
en gruv- och hyttby. Pershyttans besökscentrum
är alltid öppet. Under sommaren hålls också
dagliga guidade turer, och på Kalasexpressen kan
du få dig en bit mat eller en fika.
Ramshyttan

Lockhyttan

Vid Ramsjön gör vägen en avstickare mot Ramshyttan. Ramshytte bruk var länge känt för sina
lieblad av särskilt hög kvalitet. Under 1900-talet
köptes Ramshyttan upp av Örebro pappersbruk
som inredde herrgården till disponentvilla och
sädesmagasinet till en pampig jaktsal. Det var
framför allt under första halvan av 1800-talet
som tillverkningen av liar blomstrade. När
Holmens bruk blev ägare till Ramshyttan 1908
lades järnproduktionen ner och alla industribyggnader revs. Kvar blev herrgården, några
ekonomibyggnader, flertalet arbetarbostäder, en
kvarn samt rester av hytt- och hammarområdet.
Utvecklingen i Ramshyttan speglar utvecklingen
i regionen. När skogen inte längre var intressant som råvara vid järnframställningen blev
den istället en eftertraktad råvara för bl.a. pappersbruken. Under början av 1900-talet seglade
Örebro pappersbruk upp som en ny stor markägare i Kilsbergen. 1930 köpte företaget även
upp Ramshyttan med tillhörande skogar och
placerade samtidigt sitt skogskontor här. Herrgården användes som kontor och sommarbostad

Lockhyttan ligger vid Ekopark Kilsbergens
nordöstra gräns. Från de mörka skogarna färdas
du nu in i ett öppet leende landskap. Här har
Örebro kommun arbetat med att återskapa en
levande gårdsmiljö med omgivande betesmarker och skogsbeten. Gården kommer att vara
en utgångspunkt för friluftsliv och upplevelser
i norra Kilsbergen. Naturen kring Lockhyttan
består av hassellundar, enebackar, hagmarker
och ljusa öppna skogsmarker. Här kan du få se
fjärilar flyga över de blommande markerna med
svinrot, jungfrulin och blåtry och lyssna till alla
de fågelarter som trivs i den omväxlande miljön, bl.a. forsärla, gröngöling och skogsduva.
Har du riktig tur kanske du får syn på Närkes landskapsdjur, den lilla hasselmusen eller
en giftigt vacker bastardsvärmare. Här hittar
du också strandvallar från forna ishav och mer
nutida lämningar efter den järnhantering som
skett i området.
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UTFLYKTSMÅL – PERSHYTTAN

Gården har fått sitt namn efter bergsmannen
Erik Andersson som bodde här på 1880-talet.
Han dog tillsammans med en bekant under en
vagnsfärd, bara 43 år gammal. Vagnen hamnade på fel sida av ett broräcke och for ner för
en sluttning och välte. Så här beskrevs olyckan
i Noratidningen: ”Antagligt är, att vid ifrågavarande fall brännvinet eller andra spritdrycker
var åtminstone en medverkande orsak”.

Cecilia Lundkvist – Verksamhetsledare
Nora Järnvägmuseum och Veteranjärnväg

Varför är Pershyttan värt ett besök?
– Pershyttan gör det lätt att föreställa sig livet
flera hundra år tillbaka i tiden då gruvdriften
var i full gång och skapade Sveriges storhetstid.
I byn kan du lära dig mer om livet i en bergsmansby och ta del av bergsmännens vardag
men också om det hårda arbetet i gruvan. Passa
på att åka med ett pustande ånglok från Nora
till Pershyttan – det ger rysningar och väcker
många frågor. Vilka bodde i de många banvaktsstugorna och hur såg deras liv ut?

Galleri Viktoria
I det vita huset söder om gården ligger Galleri
Victoria, en butik med ett personligt urval av
antikviteter, klassisk inredning och vintagekläder. Kerstin Karlsten-Roth som driver butiken
berättar att besökarna kommer från både när
och fjärran. Lite förundrad är hon över att de
långväga gästerna, från bland annat Norge och
Tyskland, hittat hit. Somliga har sett någon
liten annons i en antiktidning, medan andra blivit rekommenderade av vänner att besöka butiken. Många av kunderna kommer tillbaka och
är numera bekanta ansikten. Vissa kommer in i
butiken för att de har vägarna förbi, men andra
har tagit sig hit ut på landsbygden bara för att
besöka butiken. Dessa kunder har ett verkligt
intresse för antikviteter och äldre föremål, och
inte sällan upptäcker jag att de är mina själsfränder berättar Kerstin. Till Erik Andersgården hör
också ett torp som kan hyras för övernattning
med självhushåll.

Vad får besökare inte missa i Pershyttan?
– Guidade visningar i hyttan och gruvan, den
stående utställningen och att strosa runt i byn
och ta in omgivningarna.

Lockgruvan
Sommartid kan du följa med på en guidad visning ner i en riktig gruva. Att ta sig 45 meter
ner under marken där det är kallt och fuktigt
är en spännande upplevelse. Lockgruvan ligger
strax intill besökscentrumet i Pershyttan. Tider
för visningar finner du bland annat på Visit
Noras hemsida. Se nr. 1 på kartan.
www.visitnora.se

Erik Andersgården
Erik Andersgården, eller ”Erik Annersagården”
som den också kallas, är en typisk bergsmansgård
uppförd 1826. Lägg särskilt märke till de karakteristiska bergslagsskorstenarna med kronor! På
1970-talet hade Postverket karakteristiska gårdar som motiv på sina julfrimärken. Västmanlands representerades då av Erik Andersgården.
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RAMSHYTTE SKOLA – ETT SEMESTERBOENDE

I

1872

den gamla skolbyggnaden vid Ramsjöns
strand driver Lena och Ragnar Sutter bed
& breakfastverksamhet. Här finns något för
alla smaker. Gäster får själva välja om de vill
använda sig av självhushåll eller bed & breakfast.

När kyrkskolan i Närkes Kil inte hade plats
för alla elever beslutades det att bygga en ny
skola i Ramshyttan. Skolan som stod färdig
1872 hade från början plats för 50 elever,
men behovet av undervisningslokaler ökade
och på 1920-talet fick skolan byggas ut. På
1940-talet lades skolan ner och traktens barn
fick återigen ta sig till skolan i Närkes Kil.

Lena och Ragnar Sutter – om Ramshytte Skola
– Under de senaste åren har vi haft vecko- och
weekenduthyrning av vår flygelbyggnad. Huset
har blivit en tillflykt för gäster från hela världen, de som “vill komma ifrån”, eller kanske”
till”. Närheten till Örebro och Nora innebär
naturligtvis att det är lätt att utnyttja allt det
en stad har att erbjuda i form av handel, service
och kultur. Vi skulle kunna sammanfattade
vårt boende som “Långt bort – men nära”.
Vad finns det att upptäcka i omgivningarna?
– För den som är ute efter en aktiv semester är
möjligheterna nästintill outtömliga. Parkerar du
bilen invid vägkanten är du på Bergslagsleden
inom någon minut. Snabbt kan du vara på norra
Europas längsta sammanhållna mountainbikeled och vintertid kan den som vill ge sig ut på
långfärdsskridskor eller skidor. Skogarna längs
vägen erbjuder svamp och bär och sjöarna olika
former av fiske. I Ramshyttan finns möjlighet
till turridning med erfaren guide.
Se nr. 6 på kartan.
www.ramshyttan.eu
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UPPTÄCK KILSBERGEN FRÅN HÄSTRYGGEN

R

amshyttans hästgård drivs av Roland Stanbridge och Marie Elfverson. De ägnar sig
åt småskalig uppfödning av Frieserhästar
med filosofin att hästarna ska få leva ett liv som
liknar deras vilda, naturliga tillstånd. Hästarna
lever därför i flock utomhus med fri tillgång till
vindskydd. De kan äta i sin egen takt dygnet runt.
För att hovarna ska bli hårdare och stegmedvetenheten bättre har de valt att inte sko hästarna. På så
sätt blir hästarna glada, stressfria och harmoniska.
Marie Elfverson – om Ramshyttans Hästgård
– Året om erbjuder vi turridning för en till
fyra personer, ridkurser, semesterboende och vi
erbjuder ett brett utbud av friluftsaktiviteter.
Hur tycker ni att en ridsemester i Kilsbergen
ska läggas upp?
– Vi kan göra ett upplägg baserat på tre dagar
som innehåller lektion på ridbana, några längre
ritter på några timmar vardera där vi stannar
och äter lunch vid någon skogssjö och kanske en
kanotutflykt på Ramsjön med picknick på en ö.
Besökare är välkomna att hyra vår välutrustade
loftlägenhet med självhushållningsmöjligheter.
För större sällskap finns det även möjligt att hyra
boende i Ramshyttans herrgård.
Se nr. 4 på kartan.
www.ramshyttanhorsefarm.se
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KILSBERGSTORP

H

ela det landskap som vägen löper igenom
har från 1600-talet och framåt präglats
av en mängd torp. Torparna fungerade
som säsongsarbetare där de arbetade i gruvor och
hyttor, med kolning och med alla transporter som
behövdes inom bergsbruket.

Närkes skogskarlar är en förening som arbetar aktivt
med att inventera torp i bland annat Kilsbergen.
De har under många år arbetat med att inventera
och samla fakta om torpen i Kilsbergen. Skyltar har
satts upp vid 290 torp och torplämningar i området.
Föreningen har även gett ut boken Kilsbergstorp med
information om alla torpställen. Kartor och GPSkoordinater gör det lätt att hitta till alla torp.

Den torpbebyggelse som idag mest finns spår
av i Kilsbergen uppkom i och med järnhanteringens expansion under 1500- och 1600talet. Under andra halvan av 1800-talet övergav många sina torp för att försöka skapa sig
ett mindre mödosamt liv någon annanstans,
antingen i de närliggande städerna, eller långt
borta i Amerika. Från 1800-talets slut ersattes
järnhanteringen av en växande skogsindustri
och fram till slutet av 1940-talet bodde de flesta
av Kilsbergens skogsarbetare i torp. Efter andra
världskriget lades många av arrendena ned,
eller hyrdes ut som sommarbostäder. Skogarna
avfolkades i snabb takt. De sista skogsarbetarna
lämnade sina torp under 1970-talet.

Ingvar Hultman – om Närkes skogskarlar
Vad har ni för framtidsförhoppningar för torpen?
– Idag finns väldigt få torp kvar i Kilsbergen. Vår
förhoppning är att dessa ska rustas upp och därmed bli bra och levande dokument från en svunnen tid.
Har ni tips på andra torp att besöka i trakten?
– Torpet Södra Flyckeberget ligger nära Ramsjön.
Dit är det lätt att ta sig eftersom det finns bilväg
nästan ända fram till torpet. Skrikarboda, högt
beläget ca 3 km från Stakadammen, är ett annat
torp att besöka. Det drivs av Närkes skogskarlar
och har öppet som raststuga lördagar under skidsäsong. Hit leder ingen plogad väg, men skidspår
från Stakadammen mot Ånnaboda går nära Skrikaboda.

Torpet Tomasboda, eller Kilsbergsstugan som
den också kallas, ligger väster om vägen längs
med Bergslagsledens etapp 8. Kilsbergsstugan är
en representant för dengamla friluftslivstraditionen i området och ett exempel på hur Kilsbergstorpen använts efter att de slutat att fungera
som bostäder. Den gamla torpstugan har sedan
slutet av 1920-talet disponerats av föreningen
Kilsbergsstugan och hållits öppen som raststuga
under skidsäsongerna. Under vinterhalvårets
söndagar kan du besöka scouterna i Tomasboda
och få dig något gott att äta i deras servering.
Här kan du också gå en 2 km långa promenad
och få reda på mer om Tomasbodas historia.
Låna en karta och guide i brevlådan.

Tips!
Besök Sörtorpet och följ med på torpvandring
Om du vill veta mer om Kilsbergstorpen kan
du även följa med på någon av de torpvandringar som Närkes skogskarlar anordnar ett
par gånger per år. Vandringarna annonseras
på Närkes Skogskarlars hemsida.
idrottonline.se/narkesskogskarlklubb-orientering
Vanligtvis utgår vandringarna från Sörtorpet, ett av de få kvarvarande torpen i Kilsbergsskogarna. Sörtorpet sköts om av Närkes
skogskarlar och är intakt med kamin och
äldre föremål.
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KAPITEL 3

FRILUFTSLIVETS
LANDSKAP
Tag bussen till de blå bergen

U

nder hela 1900-talet har Kilsbergen
varit ett populärt och välbesökt friluftsområde. Nu likväl som vid sekelskiftet
1900 lockar Kilsbergens vidsträckta skogar till
vandring och skidåkning.

Ånnaboda, som var lättillgängligt med bil, blev
den mest populära raststugan. Stugan drevs av
en lokalavdelning till Skid- och friluftsfrämjandet. Under helgerna serverade föreningens
medlemmar kaffe med dopp till frusna skidåkare och vandrare. Populariteten växte och den
lilla stugan blev snart för trång. En ny anläggning stod färdig att invigas 1961 och sköttes av
Stiftelsen Ånnaboda fritidsgård. Verksamheten
blev snart välbesökt och förvaltningen övertogs
av Örebro stad. Under 1970-talet utökades
anläggningen med bland annat bastu, nya skidspår samt campingplats och badplats. Numera
drivs anläggningen av en privat aktör.

Under början av 1900-talet när de första friluftsentusiasterna sökte sig upp till Kilsbergen
berodde det delvis på konstnären Axel Borg
som hämtade inspiration från trakten. År 1925
öppnade föreningen Kilsbergsstugan den första raststugan i Ymningshyttan där konstnären
hade en jaktstuga. Ymningshyttan blev därför
den första centralpunkten för friluftslivet i
Kilsbergen. Intresset för Kilsbergen som friluftsområde växte och möjligheterna att besöka
området förbättrades när bussar började trafikera sträckan Örebro – Kilsbergen. Vid en av
busstationerna i Örebro fanns en stor skylt med
en blå bergssiluett och texten ”Tag bussen till
de blå bergen”.
Många steg av bussen för att sedan via en raststuga vandra eller skida till en annan busshållplats för återfärd tillbaka till staden. I och
med bilens intåg behövde turen planeras så att
den slutade där den började. Bilen gjorde det
också möjligt för barnfamiljer och personer
med mindre friluftsvana att komma ut i naturen. För att dessa besökare skulle våga sig ut på
längre turer behövdes väl markerade leder. En
ny organisation, Kilsbergsfrämjandet, tog på
sig ansvaret för detta.
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STRIDEN OM KILSBERGEN

D

elar av skogen väster om Pershyttevägen är
helt eller tidvis avstängt för allmänheten.
Här finns Bofors och Villingsbergs skjutfält som anlades 1913 respektive 1943. Anläggandet
av skjutfälten innebar en omfattande omdaning av
livet i Kilsbergen och återspeglar krigshot och militär
upprustning under 1900-talet.

och övningsfält. Vi denna tid hade friluftslivet
kommit igång i Kilsbergen och allt fler sig sökte
sig till trakten för att vandra och åka skidor. Planerna ledde till stora protester hos såväl politiker
som de lokala friluftsorganisationerna eftersom
det nya skjutfältet skulle komma att innefatta
områden som var välbesökta och centrala för
friluftsentusiasterna. Trots protesterna fattade
Riksdagen beslut om att inrätta ett nytt skjutfält
i Villingsberg. Mer än hälften av det område
som användes av friluftsfolket stängdes av. Kvarvarande arrenden sades upp och de gårdar som
ännu inte övergivits löstes in. Innan området
kunde tas i bruk som skjutfält genomfördes
en omfattande avverkning som huvudsakligen
utfördes av flyktingar från framför allt från Danmark och de baltiska länderna. 1944 avfyrades
de första garanterna på området.

I Kilsbergens västra utkant ligger Karlskoga med
Bofors huvudkontor. Bofors järnbruk grundades 1646. Under 1800-talet lyckades järnbruket undkomma den s.k. bruksdöden genom att
utveckla en ny typ av modernt stål, och blev
snart den ledande leverantören av krigsmateriel
till det svenska försvaret. Uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel var brukets huvudägare
1894–1896. År 1898 började företaget tillverka
krut och senare fler typer av explosivämnen.
Under 1900-talet växte Bofors snabbt, inte
minst genom omfattande vapenleveranser till det
svenska försvaret under de båda världskrigen. I
takt med att vapnen utvecklades krävdes större
provskjutningsområde än det som fanns i direkt
anslutning till industriområdet. Ett dotterbolag
hade köpt upp mark i Kilsbergen och skjutfältets
område utökades successivt genom ytterligare
inköp.

Striden blossar upp igen
I mitten 1990-talet blossade striden om Kilsbergen upp igen. Kilsbergsfrämjandet, en paraplyorganisation för föreningar verksamma i
Kilsbergen, var en viktig aktör i kampen mot
skjutfältet. Claes Wahlberg, fd officer och ordförande i Kilsbergsfrämjandet under 1990-talet
berättar: ”Berlinmuren hade fallit och Sovjetunionen och Warszawapakten hade lösts upp.
Det nya säkerhetspolitiska läget påverkade den
svenska försvarspolitiken. Många regementen
hotades nu av nedläggning, så även A9 i Kristinehamn som var det regemente som övade mest
på, och förestod Villingsbergs skjutfält. Vad gör
då hotade militärer – jo de går till attack. A9 skissade därför på en lösning där Villingsbergsfältet
skulle byggas ut, dock inom nuvarande gränser,
till ett skjutfält för alla typer av övningar.

År 1913 stod det nya skjutfältet färdigt. Inom
skjutfältsområdet fanns ett 50-tal gårdar och
arrendetorp som sades upp eller löstes in. I utbyte
erbjöds nya bostäder och arbete vid Bofors. När
skjutfältet togs i bruk fanns 14 familjer trots allt
kvar innanför skjutfältets gränser. De slöt ett
avtal med Bofors som innebar att de mot ekonomisk ersättning skulle utrymma sina hem under
den tid som provskjutningar hotade säkerheten.
I samband med upprustningen inför andra
världskriget hade ett nytt regemente byggts
upp i Kristinehamn. Det nya regementet var
ett artilleriregemente som behövde ett skjut-

Detta hade påverkat omgivningen utanför skjutfältet kraftigt och Kilsbergsfrämjandet motsatte
sig därför planerna. Föreningens målsättning var
aldrig att skjutfältet skulle läggas ner, detta hade
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varit en orealistisk förhoppning. Istället arbetade
vi för att färre övningar skulle genomföras på
skjutfältet, att friluftsanläggningen i Ånnaboda
skulle ges mer utrymme samt att skjutningarna
vid sjön Leken och Dalkarlsberg skulle reduceras. En bit in på 2000-talet fattade regeringen
beslut i frågan. Regementet i Kristinehamn, A9,
flyttades till Boden, civila gavs ökad tillgänglighet till skjutfältsområdet och skjutplatserna för
artilleripjäser närmast sjön Leken flyttades längre
in på det militära fältet. Det stora nederlaget för
Kilsbergsfrämjandet var dock att skjutfältsgränsen vid Ånnaboda inte flyttades.”
Kilsbergen och kriget
Andra världskriget var påtagligt i Kilsbergen.
Skogarna fylldes av flyktningar från Norge,
Estland, Danmark, Finland och Ryssland.
Flyktingarna deltog i arbetet med att röja
det blivande skjutfältet i Villingsberg. Många
saknade erfarenhet av skogsarbete och fick lära
sig arbetet på plats. De bodde i antingen i
baracker eller i nedlagda skolor och herrgårdar. Lena och Ragnar Sutter, som driver bed &
breakfast i Ramshyttans gamla skola, berättar
att så sent som på 1960-talet erbjöds många
baltiska och ryska gästarbetare svenskundervisning i Ramshyttan. Ett minne från denna tid
är de kyrilliska bokstäver som finns inristade
i Ramshytte skolas uthus. Numera delar av
skjutfäleten öppna under större delen av året.
För din egen säkerhet är viktigt att alltid respektera regler för beträdande!
Varning
Även om skjutfälten har gjorts mer tillgängliga för
allmänheten är det mycket viktigt att aldrig beträda
ett avlyst område. Passera aldrig en stängd bom och
rör inga ammunitionseffekter. Gå in på skjutfalten.se
innan du besöker området. Där finns information om
vilka delar av skjutfältet som får beträdas.

KAPITEL
1
KARTA
– Skjutfält

KAPITEL 3

Två sidor av samma verklighet
”Förstod verkligen ingen av dem som makten
hade i Stockholm, vad Kilsbergen betydde, och
skulle komma att betyda, för ett ständigt växande Örebro? Redan nu, och än mer i framtiden,
skulle man behöva ströv- och rekreationsområden
för staden och länets invånare. Och här alldeles
inpå knutarna av Örebro hugger krigsmakten
hänsynslöst för sig en gammal fin kulturbygd och
den underbaraste terräng, ett önskeområde för ett
fritidsområde.” (Kilsbergen berättar s.156)
”Skogarna kalhöggs, baracker sköt upp som svampar ur marken, skräphögar tornade upp sig här och
där. Breda vägar skar skoningslöst sönder terrängen
och taggtråd och bommar stängde civil allmänhet
ute. Granater rev upp obotliga sår i markerna och
blindgångare lurade som lömska troll – var visste
ingen.” (Kilsbergen berättar s.156)
”Friluftsvänner befarade en allmän skövling av
natur och vilt, men utvecklingen har blivit den
motsatta. Naturen har bevarats, skyddad mot
annat modernt intrång. Djurlivet mår väl, bl.a. i
hägn av den täta vegetationen, som uppstår i målområdena. Endast mycket begränsade ytor, kanske
25%, har någon gång utsatts för eldverkan, och
mindre än 10% är intensivutnyttjat övningsområde.” (Försvar i Örebro län s.207)
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BERGSLAGEN CYCLING

N

u som då är Kilsbergen ett populärt friluftslandskap. En senare, men allt mer
populär aktivitet, är cykling i Sveriges
ledtätaste och största cykelområde.

Katarinas bästa tips för en lyckad cykeltur
• Se till att din cykel fungerar. Efter några mil i bergen är det långt att gå tillbaka om något havererar.
• Ta med dig karta, extra slang, pump, första förband, telefon, vatten och något att äta.

Katarina Rönnbacka-Nybäck – Projektledare för
Bergslagen cycling

t7ÊMKSÊUUSVUU'SÌO1FSTIZUUBOVUHÌSEFUNPVOUBJObike-leder. Leisurelederna utgår från Nora och passar
alla.

Vad är Bergslagen cycling?
– Bergslagen cycling är ett samarbete mellan
kommuner, föreningar, företag och Region
Örebro län. Vi har tillsammans skapat Sveriges
största cykelområde, med bland annat över 100
mil skyltade mountainbike-leder, samt mängder
av leisure- och landsvägsleder.

t5SPMMTUJHFO o FUU NÌTUF GÚS BMMB5SPMMTUJHFO ÊS WÌS
kortaste tur är men även den populäraste, eftersom
den är så flowig och rolig även för erfarna cyklister.
t(MÚNJOUFLBSUBOPDIBUUMBEEBOFSHQTíMFO'ÚS
att hitta rätt följer du helt enkelt mountainbike
-skyltarna från starten. Graderingen är från grön
(lättast) via blå, röd till svart (svårast) och varje led
har ett nummer. Men glöm inte att ta med kartan,
ladda ner gps-filen och att skriva ut ledbeskrivningarna. Om någon skylt puttats ner av en älg som fejat
hornen kan du köra vilse. Ledbeskrivningarna och
gps-filerna är gratis och finns på hemsidan. Kartan
finns att köpa på turistbyråer vid respektive område.
Sen är det bara att börja cykla.

Vad är det bästa med Kilsbergen för leisurecyklisten?
– Här kan du få uppleva möten med djur, spännande platser i skogen, kulturlämningar och klara
små skogssjöar, där du kan ta ett dopp för att
svalka dig under turen. Om du håller dig längs
Kilsbergskanten finns det också gårdsbutiker och
fik med jämna mellanrum.
På mountainbike i Kilsbergen
På en mountainbike kan du ta dig djupare in i
skogarna, till platser du sällan når till fots eller
med ett annat fordon. Men det allra bästa är den
fina kvaliteten på stigarna. Svårighetsgraderna
och höjdmeter varierar, men lederna följer oftast
flera hundra år gamla stigar och vägar som kom
till när gruvarbetarna eller timmermännen tog sig
till sina jobb i skog och gruva. Det betyder att stigarna slingrar sig fram mellan fornlämningar och
kulturmiljöer som ger ditt cyklande ytterligare en
dimension.
På bergslagen cyclings hemsida finns all information du som cyklist behöver.
www.bergslagencycling.com
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VANDRA I EN SKOG FULL AV MINNEN

Kjell Ove Nordström – f.d. utvecklingsledare
Region Örebro län,

Milsvid utsikt från Rusakulan
Väg 774 är den enda vägen som leder upp
till Kilsbergens mest berömda utsiktspunkt.
Rusakulan är även ett av besöksmålen längs
Bergslagsledens etapp 8. Vid klart väder är
utsikten från Rusakulan över såväl Västmanland som stora delar av Närke. Det är
möjligt att ta sig till utsiktsplatsen med bil
och upp till själva utsiktsplattformen finns
en ramp, vilket gör det möjligt att beundra
utsikten även för den som är rullstolsburen.

Vilken säsong är den bästa om man vill vandra
i Kilsbergen?
– Det beror helt på vad du vill få ut av din
vandring. Varje årstid har sin charm. Men om
jag måste välja så blir det hösten som med klar
luft och sprakande färgprakt i kombination
med tillgången på bär och svamp gör vandringen till en upplevelse.

Hitta hit: Vid Stakadammen finns en parkerings- och informationsplats. Där tar
du av på den mindre grusvägen skyltad
”Rusakulan 3km”. Kör 1km på grusvägen
fram till parkeringsplatsen och vindskyddet.
Se nr. 10 på kartan.

Om du skulle utse den vackraste platsen, vilken
blir det då?
– Då faller valet på Tomasboda. Det är fantastiskt att komma upp till denna vackra plats på
Kilsbergsryggen. På nära avstånd finns också
Kilsbergens högsta punkt som är något alldeles
extra att komma till. En höstdag vid utsiktsplatsen vid Rusakulan när det brinner av färger
i naturen kan också vara väldigt vacker. Detta
är Kilsbergens i särklass häftigaste utsikt. Med
lite tur är det möjligt att se till Östergötland 7,5
mil bort.
Finns det någon bortglömd historia som borde
berättas?

Kjell Ove Nordström

– När inlandsisen smälte undan bildades Yoldiahavet som täckte Närkeslätten och hela Mälardalen. Kilsbergsryggen blev då strandlinje till
ett hav som sträckte sig en bit in i Ryssland.
Längs Kilsbergskanten finns idag omfattande
klapperstensfält som är spår från denna tid.
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SÅNGSVANARNAS TYSSLINGEN

I

mitten av mars rastar tusentals sångsvanar
på fälten i Rånnesta ner mot sjön Tysslingen.
Under dessa marsveckor bjuder svanarna besökare från när och fjärran på en naturupplevelse
utöver det vanliga. När svanarna lämnat sjön
kommer vadarna och senare under våren kommer gulärla, sävsångare och svarttärna med flera.
Rördromen hörs böla över hela sjön och havsörnen håller ett vakande öga från ovan. Höstnätter
övernattar tusentals gäss i sjön.

Tillgänglighetsanpassat!
Lokalerna är tillgänglighetsanpassade med
rullstolsramper och breda dörrar med låga
trösklar. Hörsalen är utrustad med hörslinga.

Vid Tysslingen finns Naturens teater i Rånnesta,
ett besökscentrum med café där du kan njuta av
den berömda Rånnestamackan och köpa naturböcker, kartor och mycket annat. Besökscentret
har öppet från slutet av februari, då de första
svanarna kommer, till slutet på september. Den
som är intresserad av att fota fåglar har möjlighet att hyra in sig i ett eget gömsle nere i strandkanten, mitt bland svanarna.
Lasse Borgström – Naturens teater i Rånnesta
Vilka besöker er?
– Svanarna lockar besökare från stora delar av
Sverige, men även utländska besökare. Under
sommaren kommer ”vanliga” turister. Cyklister
som trampar ”Tysslingen runt” rastar gärna hos
oss och passar på att ta en fika och njuta av utsikten över sjön upp mot ”De blå bergen”. Har
man ingen egen cykel kan man numera hyra
en och köpa med fikapåse för en tur runt sjön.
Besök Tysslingens hemsida för mer information
om öppettider och aktuella evenemang.
Se nr. 13 på kartan.

www.tysslingen.nu
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1. Lockgruvan, s 31

11. Torpet Tomasboda, s 39

2. Pershyttan, s 28

6. Ramshytte skola
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4. Ramshyttans hästgård, s 36
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På vår resa söderut från Pershyttans välbevarade
bergsmansmiljö passerar vi bland annat Ramshyttan
och Lockhyttan. Namnen vittnar om den betydelse
som järnframställningen haft i regionen.
Det landskap som vägen leder genom idag är resultatet av ett modernt, rationellt skogsbruk. Vid
första anblick finns inte mycket bevarat av landskapets äldre historia. Numera lockar Kilsbergen med
fantastiska möjligheter till friluftsliv och skogarna
genomkorsas av en mängd leder som passar för såväl
vandring som cykling.
Om du tar dig ut på någon av lederna finns däremot
många minnen från järnhanteringens tid att upptäcka. Även i byarna längs vägen liksom på slätten
nära Örebro finns ännu många fysiska spår bevarade
av tidigare generationers liv i dessa trakter.
Kombinera natur- och kulturupplevelserna med
bekvämt boende, shopping av hantverk och unik
design, kaffe med hembakt eller en vällagad måltid
i spännande kulturmiljö.

NORA – ÖREBRO

