Mycket att
upptäcka
längs spåren.

Lisselängen

Blankhult

Karthälleömossen

Lisselängen är en av skidspårets
knutpunkter. Den gamla torplämningen består av fyra husgrunder,
varav två boningshus och två
ekonomibyggnader. Här bodde
under många år Gustaf Bäckman
och hans hustru Carolina, som
var en ”klok” gumma som hjälpte
bygdens folk med allt från förlossningar till värk. Gården övergavs
1959 då siste brukaren flyttade och
husen revs. Vid Lisselängen finns
vindskydd och många tillfällen till
att lapa sol under vårvintern.

Tre byskolor – i Frösvidal, i Ramshyttan och i Blankhult stod färdiga
1872 för att ta emot Kilsbergens
barn som behövde bildning. Byskolan byggdes för 40 barn och
var i drift fram till 1950. Blankhults
gamla skola är en av startpunkterna i området. Här finns också
vindskydd för korvgrillning. Blankhult är också startpunkt för att
ta sig till Tomasboda och kaffeserveringen.

Eller ”Kartlamossen” som det uttalas,
är en av Kilsbergens vidsträckta myrmarker. Mossen erbjuder fin stakåkning i obruten vildmark och
om man inte visste att man
var i Kilsbergen skulle man
lika gärna kunna tro att
man är i fjällen.

Gårdsjötorp raststuga

Pershyttan
Pershyttan är den bäst bevarade
av länets bergsmansbyar och
dessutom en av de äldsta, med
anor från 1300-talet. Driften vid
hyttan upphörde så sent som 1953
och i gruvan 1967. Längs leden
finns landets enda vattenhjul med
stånggång i fungerande skick.
Stånggången överförde kraften
från vattenhjulet till pumpar och
uppfordringsverk i gruvorna.

Gårdsjötorp är en av de många
gårdarna i Kilsbergen som togs ur
bruk under 1940-50 talet. Åkrarna
och ängarna planterades igen
med gran på slutet av 1960-talet.
Huvudbyggnaden eldades upp,
och de andra byggnaderna fick
förfalla. Örebro kommun har nu
återskapat den äldre gårdsmiljön
med byggnader och öppna
marker, ungefär som det såg ut
under 1800-talet. Där den gamla
huvudbyggnaden låg har nu
byggts upp en större raststuga.
Denna är öppen för besökare
kl. 10–15.

Kilsbergsbyn Tomasboda
Tomasboda är lite av hjärtat i
området. Här låg en gång en
livaktig by med flera gårdar, men
nu finns bara ett torp kvar. Torpet
uppfördes 1888 som bostad åt en
man som hette Karl Jansson men
har ända sedan 1928 fungerat
som raststuga och servering till
skidåkare. Ett svårslaget rekord!
Serveringen håller öppet alla
söndagar kl. 9–15, från första
november till sista april. Att sitta
mot den varma stugväggen
och lapa sol med en vidunderlig
utsikt över Närkeslätten är för
många ett måste varje säsong.
Tomasboda nås med skidor 3 km
från Blankhult.

Kilsbergens fåglar

Ramshyttan
Kilsbergsspåret passerar genom
Ramshyttan, en liten kilsbergsby
med ett tiotal gårdar. I byn fanns
förr en masugn, omnämnd första
gången år 1539. Driften pågick
till 1770-talet, då bruksdöden
gick över området och många
av Kilsbergens hyttor lades ned.
Här fanns även en stångjärnshammare, som var i drift en bit
några år in på 1900-talet.

Kilsbergen hyser ett rikt fågelliv
med gott om skogsfågel. Det är
inte ovanligt att stöta upp såväl
orre som tjäder. Vintertid hör du
ofta kungsfågelns ljusa lockläten
eller stöter på ett tjattrande gäng
mesar – ett meståg bestående
av blåmes, talgoxe och ibland
kryddat med svartmes, tofsmes,
talltita eller trädkrypare. Korpens
dova rop hörs liksom nötskrikans
skränande. Kungsörn övervintrar
i Kilsbergen och ses ibland kretsa
över skidspåren. Flera orrspel finns
på mossarna, ett par av dem
precis intill spåret!

Kartan är framställd i samverkan med

Turförslag.
Korta turer för barn och familj
• Spåret runt Ånnabodasjön. 2,5 km.
• Från Ånnaboda till Hällsjögrillen och tillbaka.
En lagom familjetur. 6,5 km.
• Från Blankhult till Tomasboda med fika i
Tomasboda. 6 km.

orebro.se

Motionsturer

Långturer

• Från Ånnaboda till Lisselängen via Kilsbergsspåret. Förbindelspår till Tomasboda och
tillbaka till Ånnaboda. 24 km.

• Från Ånnaboda till Stakadammen via Lisselängen
och tillbaka över Blankhult. 37 km.

• Från Blankhult till Lisselängen. Förbindelsespår
till Tomasboda. Tillbaka till Blankhult. 12 km.
Alternativ lite längre via Karthälleömossen
och Lilla Gårdsjökorset. 18 km.
• Stakadammen söderut förbi Lisselängen och
Lilla Gårsjökorset, tillbaka via Vintergatan och
Blankhult. 26 km.

• Från Digerberget söderut till Lilla Gårdsjökorset
och tillbaka. 46 km.
• Buss till Ånnaboda och därifrån skidåkning till
Digerberget. Buss tillbaka till Örebro. 27 km.
• Ånnaboda till Digerberget och tillbaka. 54 km.

