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Rullstensås och 
dödisgrop 
Rävåskullen är ett minne från 
istidens slut när inlandsisens 
smältmaterial med sten, grus, 
och sand samlades i en 70 
meter hög åsrygg. Finkornigt 
material som lera flöt bort med 
smältvattnet och grövre material 
som grus blev kvar i åsen. De djupa, runda gropar som 
finns på Rävåskullen kommer från isblock som lossnat 
från istäcket och strandat i gruset. När isblocken smälte 
bildades djupa dödisgropar i marken. 

Växterna 
Marken högst upp på 
Rävåskullen är torr och består 
mest av grus. Där dominerar 
tallen, som med sina djupa rötter 
kan söka vatten långt ner i åsen. 
I de mer fuktiga sluttningarna 
växer en hög granskog. Längs 
med promenaden kan du hitta 
både blåbär och smultron och på våren följs du av 
väldoftande blommor som liljekonvalj och linnea. Från 
omgivande trädgårdar har bland annat kaprifol, hasselört 
och blåtry kommit till Rävåskullen. 

Fåglarna 
I skogen på Rävåskullen finns en 
blandning av typiska skogsfåglar 
och fåglar som gärna bor i 
staden. Skogsfåglar som korp 
och ringduva verkar trivas bra på 
kullen och ibland kan man se en 
lärkfalk svepa över trädtopparna. 
Även kajor och koltrastar söker 
sig till Rävåskullen. Om du lyssnar kan du få höra en 
större hackspett hacka ut frön ur en tallkotte som fågeln 
kilat fast i ett träd. På våren hörs kattugglans rop ända 
ner till centrum från kullen. 

Den döda vedens 
betydelse 
Storm, torka och sjukdomar kan 
göra att träden faller omkull och 
dör. Dessa träd kallas för död 
ved och är mycket viktiga för 
att ekosystemet i skogen ska 
fungera eftersom de erbjuder 
en god livsmiljö för många djur 
och växter. Man brukar säga att den döda veden lever. 
Därför är det viktigt att låta döda träd stå och ligga kvar i 
skogen. 

Skogskyrkogården 
Skogskyrkogården har kallats 
för en av norra Europas 
vackraste och mest natursköna 
skogskyrkogårdar. Den 
karakteriseras av den storvuxna 
granskogen och de stora 
höjdskillnaderna på minst 25 
meter mellan den högst och 
den lägst belägna graven. Stockholmsarkitekten Lars 
Bäckvall har uppfört gravkapellet i nationalromantisk stil. 
1911 ägde den första begravningen rum. Klockstapeln är 
från 1982 och minneslunden från 1983. 

Meneliks grav och 
cirkusstaden 
Under en gravsten utanför 
skogskyrkogårdens mur vilar 
hästen Menelik, en cirkusstjärna 
som tillsammans med sin 
ryttarinna  Baptista Schreiber  
(1886-1956) hyllades av 
människor över hela Europa för 
sina konster. Menelik var en 
gåva till  Baptista  från drottning Alexandra av England. 
I Karlskoga fanns en fast cirkusbyggnad där cirkusar 
kunde bo under vintervilan mellan sommarturnéerna. 
Där bodde Menelik och  Baptista  tillsammans med 
många andra cirkusartister, därav kallas Karlskoga för 
cirkusstaden. 

Insekter 
Så snart marken har tinat 
upp på våren blir det genast 
ett febrilt myller av kryp 
på Rävåskullen. Röd- och 
svartmönstrade eldlöss, som 
inte är löss utan stinkflyn, brukar 
dra blickarna till sig. Olika 
bin, både rödbrunhåriga och 
silverhåriga, bygger bo i sanden. Steklar som hämtar 
förlamade spindlar eller fjärilslarver för att mata sina 
egna larver är bara några exempel på vad som kan ses. 

Bokskogen och 
Carl Fredby 
På 1940-talet ansåg man 
att bokskog inte kunde 
växa i Karlskoga, att det 
var för långt norrut. Men 
stadsträdgårdsmästaren Carl 
Fredby (1909-1997) höll inte 
med. Carl Fredby, som var 
hyllad för sitt arbete med den gröna staden Karlskoga, 
planterade bokträd på Rävåskullen ändå. På senare 
år har det visat sig att Carl hade rätt. Här står nu en 
bokskog med stora och starka träd där många menade 
att det inte skulle vara möjligt. 

Humlor och fjärilar 
Många insekter har minskat 
i naturen. Ett sätt att hjälpa 
dem är att plantera växter som 
insekterna och deras larver 
behöver för att kunna leva. 
Karlskoga Naturskyddsförening 
har därför anlagt en fjärils-
och humleträdgård på den så 
kallade Sågholmen vid Björkborn. Här finns drygt 140 
växter som under blomningssäsongen lockar mängder 
av fladdrande och surrande insekter dygnet runt. Även 
fladdermöss kommer hit på kvällarna för att fånga 
nattfjärilar. 
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