
Askersund

Kölnavattnet

Etappmål Tivedstorp
Tivedstorp ligger 5 km söder om landsvägen 
mellan Askersund och Tiveds kyrka. På anlägg-
ningen finns restaurang, kaffestuga, hantverks-
bod och vandringskapell. 

STF-vandrarhem möjligheter till övernatt-
ning i småstugor med självhushåll. 50 bäddar, 
tältplats, dusch och omklädningsmöjlighe-
ter i anslutning till övernattning. Upplys-
ningar och beställning tel. 0584-47 20 90, 
www.tivedstorp.se.

Etappmål Stenkällegården
Stenkällegården är en turistanläggning öppen, 
både sommar och vinter. Under sommar-
månaderna är restaurang, kiosk, butik samt 
reception öppen dagligen. Campingplats, stu-
gor och lägenheter med självhushåll. Upplys-
ningar och beställningar: tel 0505-600 15, 
www.stenkallegarden.nu.

Rastplats  Kölnavattnet
Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett 
finns vid sjön Kölnavattnet, ca 4 km söder om 
Tivedstorp. För att underlätta för skötselför-
eningen vädjar vi till dig att ta med dina egna 
sopor när du lämnar vindskyddet. 
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1. Byn Tivedstorp
Tivedstorp var förr en av de många typiska 
jordbruksbyarna som finns inne i Tiveden. 
Byn var ursprungligen en finnby med anor 
från 1600-talet, då svedjefinnarna först bröt 
mark här. Typiskt för finnbebyggelsen är att 
de små åkerlapparna ligger i frostfria lägen 
högt på sluttningarna.

På 1950-talet tog dåvarande skarabisko-
pen Sven Danell initiativ till att rädda byn 
med de små timmerstugorna.

2. Kölnabuken
Söder om sjön Väster-Ämten ligger den lilla 
tjärnen Kölnabuken. Här går leden fram 
genom ett terrängparti som är typiskt för de 
inre delarna av Tiveden. Tjärnen, mossen 
och de branta, släta berghällarna hör till det 
som gett Tiveden dess karaktär av vildmark.

Den stora andelen av kalt berg beror på 
att inlandsisen här rensat alla högre partier 
från lösa jordlager. Berghällarnas lavmattor 
är mycket känsliga för nötning, varför du 
som vandrare bör hålla dig till leden. Det 
kan ta många år innan ett skadat lavtäcke är 
helt återbildat.

3. Hästbasvägen vid Andsjön
Söder om Andsjön följer leden en gam-
mal hästbasväg som använts för transport 
av virke och träkol. Där basvägen går över 
torvmark är den lagd med rundvirke till en 
så kallad kavelbro. Dessa gjordes för att få 
bärkraftiga basvägar både vinter och sommar 
och visar på vilken stor betydelse hästtran-
sporterna förr hade i skogsbyarna.

4. Trollkyrka
En kilometer söder om Andsjön finns en 
återvändled på ca 500 m upp till Trollkyr-
kobergen. Här befinner man sig mitt inne i 
de mest orörda delarna av Tiveden. Trollkyr-
koberget lär ha använts som samlings plats 
för en av de tidigare frikyrkorörelserna på 
1800-talet. Rörelsen var bannlyst av Svenska 

kyrkan och tvingades ha sina möten i hem-
lighet.

Området är helt opåverkat av skogliga 
åtgärder, men slitaget från besökarna har 
påverkat lavmattorna inom betydande områ-
den. Den som vill få en bra utsikt över 
Tiveden kan klättra upp på det berg, Stora 
Trollkyrka, som ligger omedelbart norr om 
den punkt där återvändsleden når fram till 
rundslingan genom reservatet.

5. Tivedens Nationalpark
Bergslagsleden går på en längre sträcka 
genom det bergiga, svårtillgängliga område 
med urskogsliknande skog som kallas cen-
trala Tiveden eller "Görtiveden" och som 
idag är skyddat som nationalpark. Trollkyrka 
är bara en liten del av detta stora vildmarks-
område.

Den som nöjer sig med att bara följa 
ledens huvudsträckning, upplever mest av 
detta område på sträckningen söder om 
återvändsleden till Trollkyrka. Typiska inslag 
är de lavklädda hällmarkerna med gles tall-
skog och de frodiga sänkorna med granskog, 
samt små myrmarker med tallmossar. Tänk 
på att hällarnas lavmattor är känsliga för 
slitage och håll dig därför till stigen. Inom 
nationalparken gäller förbud att göra upp 
eld och att tälta. 

Bemannad informationscentral finns 
sommartid vid Östgötaviken i Stora Tre-
hörningen. Mer information finns på 
www.t.lst.se. 

6. Utsiktspunkten vid Hule Bergsjö
En dryg kilometer norr om etappmålet vid 
Stenkällegården finns en återvändsled på 100 
meter som leder upp till ett utsiktsberg. Härifrån 
har man en vid utsikt mot söder och öster över 
den del av Tiveden som ligger närmast Vättern. 
Längst bort ser man Vättern och vid klart väder 
ända till Östergötland.

Sevärdheter i anslutning till leden

Re
v.

 fe
b 

20
08

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.

Bergslagsleden
Bergslagsleden är en 28 mil lång vand-
ringsled genom hela Örebro län. Den är 
uppdelad i 17 etapper. Huvudman för leden 
är Regionförbundet Örebro. Bergslagsleden 
markeras med orange färg på träd eller stol-
par. Vid vägskäl och stigförgreningar används 
riktningspilar med Bergslagsledens symbol. 
Bergslagsleden ingår i Europavandringsled 1 
som sträcker sig från södra Italien till svenska 
fjällen. (www.stfturist.se)

  Bussförbindelser
Tivedstorp saknar bussförbindelse. Närmaste 
hållplats är Olshammar, som har förbin-

delse med Askersund. Närmaste hållplats 
till Stenkällegården är till Bocksjö. Nås med 
expressbuss, Skövde-Stockholm. Upplysning 
om busstider. 0771-22 40 00, eller 
www.lanstrafiken.se, samt www.skovdebuss.se.
 
Lästips
Esbjörnsson, Estrid, Värt att se i Örebro 
län, Lindstén Carl Anders. Sevärt i Tiveden. 
Lidman Hans, Munkakliv, Hellström, Lena. 
Utsikt från Bergslagsleden.
 

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

www.askersund.se, Regionförbundet Örebro, 
019-602 63 00, www.regionorebro.se. För 
information om naturreservaten, se länssty-
relsens hemsida www.t.lst.se (naturvård).
  

Friluftslivets hemsida
På www.regionorebro.se hittar du samlad 
information om natur- och friluftsliv i Öre-
broregionen. Här fi nns aktuell information 
om övernattningsmöjligheter längs Berg-
slagsleden. Du kan ladda ned etappblad och 
få förslag på andra upplevelser. 

På hemsidan fi nns också uppgifter om 
fi skemöjligheter, kanotuthyrare och länkar 
till upplevelsearrangörer.

Stenkällegården.


