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Vid Granbergsdals Hytta kan man ta en fika. 
Bilder från Granbergsdals byalag. 

(r 	- 
Passera Karlskoga flygplats och byn Kilsta. 
Efter det tar grusvägen vid och du cyklar genom ett 
öppet landskap. Vid Aspedalen gör vägen en 
90 graders sväng. Efter ett tag kommer det en 
vägbom som är stängd 15/9 - 1/5 men du fortsätter 
rakt fram på en slingrande vacker väg, som så 
småningom följer sjön Lonnen, den första sjön i 
vattensystemet "Bergslagskanalen". 

Lunnedet blir en naturlig rastplats med tillgång till 
bad, mat, kaffe och sevärdheter i form av slussar vid 
Knappfors, där också den 700 år gamla eken står. 

De gamla sinnerstenshusen står sommartid öppna 
med lanthandel, utställningar, smedja och en kvarn. 
Leden fortsätter sedan mot Lonnhyttan, där en 
bergsmanshytta en gång funnits vid forsen. 

Fortsätt mot Torpskog längs Kedjans dalgång och 
sedan mot Tavlan, som är en liten by med kapell 
och klocktorn. Sväng vänster vid Tavlan och följ 
gamla Lokavägen uppe på rullstensåsen med 
hisnade branter på sina ställen. Ta vänster mot 
Västra Kärne. 

I kulturlandskapet mellan Västra och Östra Kärne 
blir åsen flackare och bredare. Här finns också 
tydliga spår efter inlandsisen. När den började 
smälta, tappade den ibland stora isstycken, som 

L lev begravda i grus och slam. 
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Hyttleden, 47 km  
Alla Karlskogas cykelleder startar på Alfred Nobels torg och 

är märkta med blå skyltar med en cykel. 
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De hål som uppstod när isen smälte kallas dödis 
gropar. I sådana gropar ligger sjöarna Östern, 
Västern och Tiljern. 

 

Passera över väg 205 och fortsätt mot Östra Kärne. 
Du åker förbi gamla bergsmansgårdar, som är 
typiska för Karlskogas bebyggelse under 
bergsmanstiden. Bergsmän hade andelar i eller 
ägde själva gruvor och hyttor. 

Lerälvens dalgång med åkrar och ängar är typisk för 
de odlade trakterna i Karlskoga. 

I Granbergsdal finns en väl bevarande hytta, som 
togs i drift år 1642. Den var från början en så 
kallad mulltimmerhytta. Efter en rad ombyggnationer 
och förbättringar hölls den i drift till år 1925. Här kan 
man sommartid dricka kaffe i kaffestugan och är 
man lite äventyrlig kan man övernatta i en 
hyttkammare. 

Sedan fortsätter du mot Karlskoga och passera 
Granbergsdals skola på höger sida. När du kommer 
till Lerängen fortsätter du på väg 243 som övergår 
till Noravägen när du kommer in i Karlskoga. 
Avslutningsvis följer du skyltningen till centrum. 
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Från kolarveckan som är på hösten. 
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Service och information 
Visit Karlskoga-Degerfors 0586-21 61 00 
www.karlskoga.se, ansvarig cykelleder 0586-610 00 

1 Vägbeskrivning 
Alfred Nobels torg - Karlberg - Kilsta - Lunnedet - Knappfors - Lonnhyttan - Kedjans dalgång -
Tavlan - Lokaåsen - Västra och Östra Kärne - Malmhöjden - Lerälvens dalgång - Granbergsdal - 
Lerängen - Noravägen - Karlskoga prostgård - centrum. 	I 
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