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Köping
I Mälarens innersta vik ligger Köping. Med både det öppna 
Mälarlandskapet och de skogrika markerna i Bergslagen. Omgärdat 
av fina naturreservat, sjöar och med en gedigen industrihistoria. 
Hamnen, åpromenaden och de vackra sekelskifteshusen ger staden 
dess karaktär. Trakten runt Köping är rik på fornminnen och inom en 
radie av en mil finns fjorton fornborgar.

Köping har en hel del att erbjuda, såsom historiska besöksmål och sex 
museer, konstgallerier, matställen och kaféer, shopping både centralt 
och på landsbygden. Ett komplett utbud av fritidsanläggningar, 
tennishall, ridhus, bad, bordtennisarena, ishall och 18-håls golfbana. I 
Köpings kommun bor ca 26000 innevånare.

Köpings kyrka
Den första kyrkan på åsen byggdes på 1300-talet, det vi ser idag är 
mycket från 1700-talet.  Karl Xl anlitade den framstående arkitekten 
Nicodemus Tessin d y och dennes verk blev den nuvarande kyrkan. 
Det vackra altarskåpet är kyrkans förnämligaste klenod. Det kommer 
från Nordtyskland och är tillverkat omkring år 1520.

Museistråket  
KUJ Järnvägsmuseum, Köpings Museum, Brandmuseet, Nyströmska 
gårdens snickeri, Gammelgårdens friluftsmuseum och de fantastiska 
Bil & teknikhistoriska samlingarna är de sex museer som utgör Mu-
seistråket i Köping.

Fornborgen Skoftesta Skans (5E)
Det är en av de största fornborgarna i Västmanland och en av de få 
där man hittat arkeologiska fynd som järnbitar och en glaspärla. Bor-
gen har tre ringmurar som tillsammans är över 900 meter långa. Från 
Ringvägen finns parkeringsplats, kortaste vägen till fornborgen är om 
man följer elljusspåret i vänstervarv. Från E 18 når man lätt fornbor-
gen från trafikplatsen Skoftesta.

Norsa Gravfält, i utkanten av Köping vid Mälaren (6F)
Mellan järnvägen och industriområdet i Norsa ligger ett gravfält. 
Det är ett båtgravfält med cirka 50 fornlämningar. På Norsa gravfält 
hittade arkeologerna 1963 en ung flicka troligen en hövdings dotter, 
som gravsatts under 700-talet e Kr. I graven hittades en knapp till ett 
ryggknappsspänne, pärlkransar, pärlor, beslag och skärvor av lerkärl. 
Båtgravar är en egendomlig och ganska ovanlig form av skelettgravar 
från järnåldern (400 – 1050 e Kr).

Malmön

Malmön
7 km utanför Köping ligger Malmön med bad, camping och grönom-
råden. Många fritidshus har numera blivit permanenta boenden. I 
början av området finns även ett bad där hundar får följa med. 

KUJ Köping – Uttersbergs Järnvägshistoria 
(markerad rosa på kartan)
Köping-Uttersbergs Järnväg, KUJ, var bland de första enskilda järn-
vägarna som började byggas i Sverige. Arbetet påbörjades 1863 och 
stod klart för invigning tre år senare, närmare bestämt den 27 juni 
1866.  Syftet med banan var att transportera malm, tackjärn och 
fältspat från de stora bruken i Hedströmsdalen, ner till Köping, för att 
sedan forslas vidare ut i landet. Järnväg fick genom ett misstag en unik 
spårvidd, 1093 mm. Världens bredaste smalspåriga järnväg!

1910 förlängdes den till Riddarhyttan och KUJ ändrades till KURJ. På 
50-talet lades persontrafiken ner och 1968 lades även godstrafiken ner.

Idag är KUJ-banan en väl använd cykel och promenadled, många åker 
även inlines och rullskidor. Banan är asfalterad och belyst från Köping 
till Kolsva. Från Kolsva till Uttersberg är det grusväg. Några rastställen 
med bord och bänkar finns efter banan.

Romboleden

Romboleden 
(markerad blå på kartan)
Romboleden sträcker sig från Mälardalen till Trondheim. Det är en av 
Europas längsta pilgrimsleder och den är markerad från Munktorps 
kyrka, till Köping, följer sedan Hedströmsdalen vidare genom landet 
och slutar vid Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Under hela me-
deltiden vallfärdade människor till den helige Olavs reliker i Trond-
heim. 

En guidebok över leden, med tips på sevärdheter, övernattningsställen 
finns att få på Köpings turistbyrå och i kyrkorna längs leden. Rom-
boleden är ca 90 mil lång.

Mälardalsleden 
(markerad röd på kartan)
Mälardalsleden med sina röda markeringsskyltar slingrar sig igenom 
området. Leden är utmärkt för den som cyklande vill ta sig runt Mälar-
en, både på den norra och södra sidan. Hela leden är 444 km lång. 

Sevärdheter mellan  
Köping och Kolsva    

Ströbohög (5E) En kungshög från yngre järnålder, 
folkvandringstid, som inte grävts ut. Gravhögen är cirka 35 m i 
diameter och ca 10 meter hög. På 1930-talet undersöktes gravfältet 
söder om Ströbohög och man fann ett likarmat spänne av brons, 
eldstål, glaspärlor och lerkärlsfragment som är från yngre järnåldern 
(400 - 1 050 e Kr). Det tyder på att Ströbohög troligen är en forntida 
konungagrav. 

Enligt gammal sägen kom Köpingsåsen till när en jätte gick från Dalarna till 

Mälaren. Under vägen rann grus och sand ur säcken som han bar på ryggen. 

Vid Strö stannade jätten till en stund och resultatet blev Ströbohög. 

En annan sägen, nedtecknad 1667, berättar att det inne i högen finns en skatt 

gömd i en ekkista. Nyckel till kistan finns i Nyckelberget (SO om Strö). Kistan 

bevakas av en drake som visar sig när fara hotar – senast när någon försökte 

hämta grus ur högen… 

Ströbohög

Strö Kungsgård (5E) ligger intill Ströbohög, den grundades troli-
gen redan av sveakonungen Anund, senare känd som Bröt-Anund. 
De tidiga kungsgårdarna utgjorde stommen i kronans stora egen-
domar. 

Strö Gård – ”Köpingsleken”

I januari 1521 startade Gustav Eriksson sin befrielsekamp och i Västmanland 

samlade man en bonde- och en bergsmanshärd som skulle anfalla Västerås 

från Köpingshållet. I slutet av april samma år jagade allmogehären bort An-

ders Pedersson Järnskägg och hans trupper från Strö. Förföljelsen gick genom 

Köping åt Västeråshållet till. Sedan återvände allmogehären till Strö och 

firade segern. Segerfesten blev kanske lite för ”våt” och på natten återvände 

Anders Pederssons mannar. Slaget slutade med att stora delar av allmoge-

hären slogs ihjäl medan de sov liksom deras härförare Peders Svensson, so-

vandes i lakansklädd bädd på Strö Gård.

Malma kyrka (5E) 
Malma kyrka fick sitt karaktäristiska utseende 1730 då trätornet med 
den smäckra spiran byggdes. I kyrkan finns vackra takmålningar, ett 
triumfkrucifix från 1400-talet och en dopfunt av gotländsk sandsten 
från 1200-1300 talet.

Tyskbron (4E) 
Ungefär i höjd med Torp finns en rastplats utefter KUJ-banan. Ett 
gammalt spårfäste och minnesskylt berättar om det stickspår som 
anslöt den smalspåriga järnvägen för transporter till och från fältspats-
gruvan. Bron över Hedströmmen försvann i en kraftig översvämning 
1977.

Kolsva (3D) 
Kolsva är ett genuint brukssamhälle och vid Bruksgatan och Her-
rgårdsallén finns den gamla miljön bevarad. Kolsva har cirka 3500 
invånare, här finns skola, livsmedelsaffär, vårdcentral, café och 
några matställen. Här kan man hitta butiker med design, kuriosa 
och friluftsliv med inriktning på fiske och jakt. I Kolsva finns fler-
talet aktiva föreningar inom olika idrotter som fotboll, handboll, 
brottning och motorsport. Det finns flera fotbollsplaner, badhus och 
vid idrottsplatsen Vargheden finns även den nordligaste permanenta 
cricketplanen. Vid hembygdsgården, Torpet, arrangeras traditionella 
festligheter och sommarkonserter och hembygdsföreningen vårdar 
gården och driver sommarcafé.

Kohlswa Herrgård uppfördes under 1600-talets sista år och här har 
både kungar och Wallenbergare vistats vid jakter och överläggningar. 
Några av rummen i nedre våningen har vackert utformade stuckatur-
tak, skapade av mästaren Carlo Carove. Herrgården är idag hotell och 
konferensanläggning. Kohlswa Jernverk grundades 1641 och är ett av 
våra äldsta bruk och bruksområdet rymmer idag flera olika verksam-
heter. 

Vid fältspatsgruvan pågick brytningen från 1890 till 1940-talet och gav 
inte bara fältspat och kvarts utan även ovanliga berylliummineraler. 
För några av dem – euklas, bertrandit och krysoberyll – är det här enda 
fyndplatsen i landet.

Norr om Kolsva
Gisslarbo (3D)
På 1500-talet anlades två hammarsmedjor vid Gisslarbo ån. De båda 
bruken slogs samman år 1852 till Gisslarbo Bruk.1963 upphörde smidet 
för alltid. Det var då den näst sista stångjärnssmedjan i landet.  

Järnvägsstationen i Gisslarbo byggdes 1884, den tidigare enkla sta-
tionsbyggnaden flyttades då till Kejsartorp.

Koppar-Nisse Rågångsröse (3C)
Minneskastet vid Koppar-Nisses Rågångsröse. 

Vid sjön Kopparen hade någon gång på 1600-1700 talen en man bosatt sig. 

Han kallades Koppar-Nisse och bodde i ett litet pörte, lämningarna finns 

kvar vid sjön. Han var känd för sitt argsinta humör och tålde inte främmande 

inpå knutarna. Enligt sägnen hade en vallpojke somnat ifrån djuren som 

han vallade i Ersboskogen. Djuren letade sig ner till Koppar-Nisses täppa och 

började skövla de små men för överlevnaden ack så viktiga åkerlapparna. 

Koppar-Nisse blev utom sig av ilska och började jaga bort djuren med en stor 

påk. Då kom vallpojken springande och vid synen av den ilskne Koppar-Nisse 

som nu fullständigt tappade besinningen förstod pojken att det gällde att fly 

för sitt liv. Koppar-Nisse satte efter den flyende pojken och redan efter någon 

kilometer kom han ifatt och slog ihjäl honom. Till minne av detta lägger de 

som passerar platsen en grankvist på minneskastet, än idag.

”Kungsstenen” vid Svensbomossen (3C)
På toppen av en häll vid västra kanten av den stora Svensbomossen, 
idag ett torv-brott, finns en ristning.

Enligt traditionen skall den ha ristats till minne av någon av de många 
kungliga jakter som Karl XI deltog i på Kohlswaskogarna. Det årtal 
som är ristat, 1679, kan dock inte vara något sådant minne eftersom 
kungen hela det året befann sig i södra Sverige under det s.k. Skånska 
kriget mot Danmark.

Ryssvägen, Ryss-stenen (1B) 
I Krampen fanns under andra världskriget ett uppsamlingsläger för 
ryska soldater som flytt från kriget. Dessa soldater byggde den så 
kallade Ryssvägen mellan Karmansbo och Krampen. Vid vägen finns 
en minnessten med en inhuggen hammare och skära i en stjärna samt 
inskriptionen CCCP (Det gamla Sovjet) 1944. Den gamla stationsby-
ggnaden vid Krampensjön inrymmer idag utställning och museum. 

Skogar och glittrande sjöar
Näverkärret (2A)
Lindreservatet ett naturreservat beläget i en tämligen brant skogs-
beklädd sydvästsluttning på en udde i Iresjön. Här finns Ulbobäcken 
naturcamping. Bygdegården har kvar dåtidens charm och en vacker 
scendekor, här anordnas både dans- och musikkvällar. 

Straxt utanför Näverkärret kan man besöka Trefaldighetskällan, vat-
tnet sägs vara rena hälsokuren med sin rikliga järnhalt.

Skedvisjön

Västra Skedvi (4B), Tuna Udde (3B) & Jättekyrkan (3B)
Västra Skedvi kyrka uppfördes av gråsten år 1806 några hundra meter 
från platsen för den gamla medeltida kyrkan. Från den tiden finns 
bevarat en trästaty av heliga Katarina och heliga Anna. 

I bygdegården i Västra Skedvi hålls traditionella fester och det spelas 
både teater och musik. Tuna Udde är en omtyckt badplats. Jättekyrkan 
är en fornborg som kan vara lite svår att hitta, men värd att leta efter. 

Västlandasjön (4C)
Vid Västlandasjön ligger området Sundänge, här finns badplats, kiosk 
och dansplats där festligheter arrangeras under sommaren.  

Vid Västlandasjön ligger även den gamla kungsgården Västlandaholm.

Bördiga åkrar och  
fornlämningar
Himmeta och Himmeta kyrka (6D)
Himmeta betyder ”Den öppna ljusa bygden”. Med ängslador, gammal 
bebyggelse i Oppeby och vackra Rabobäcksdalen. Kyrkan är från 
1200-talets början. Dopfunten från 1953 är av ljus granit från Nordväg i 
Himmeta. En välbevarad hällkista finns en bit från kyrkan.

Rabobäcksdalen – Brandfors (6D/5D)
Den vackra vägen mellan Brandfors och Släta slingrar sig bland hus 
och gårdar. Redan under 1500-talet fanns här en vattendriven ham-
marsmedja. Kvarnen i Släta är från 1800-talet och på andra sidan kvar-
ndammen finns Släta idrottsplats. Mitt ute i den vackra skogen utefter 
Nåfänavägen, ligger kolmileplatsen och kolarkojan. Fornborgar i 
Kämplingen i Tveta By och i Gässlinge.

Kolerakyrkogården (5D) från 1853 ligger vid vägen, mellan 
Gässlinge och Prästgården. Väster om vägen står den nära nog två me-
ter höga minnesstenen. Sex personer uppges vara begravna härstädes 
i oktober 1853. 

”Trots strängaste förbud besökte en kvinna från socknen den koleradrabbade 

staden Arboga. Hon förde smittan med sig hem. Tre likbärare fick tillsam-

mans en riksdaler 16 skilling banco för varje lik som de transporterade ut till 

kolerakyrkogården och tillsammans en riksdaler banco för varje gravöppning 

som de gjorde därstädes.”

Bro-Malma (5E)
Bro och Malma är två gamla socknar. Redan för 4000 år sedan började 
människor bosätta sig på Bro-Malmas högst belägna delar som då stac-
ka upp ur Mälaren. Bro kyrka är från 1200-talet och har vackra stjärn-
valv från 1400-talet.  

Kyrkan uppfördes vid fjärdingskultplatsen på ”S:t Olofs berg”, 
ett minne i namnform från Olof den heliges värvnings- och mis-
sionsverksamhet i bygden vintern och våren 1029.

MTB vid Munktorps kyrka

Munktorp och Munktorps kyrka (5G/5H)
Munktorps sockennamn är skriftligt belagt från 1313. Kungsgårdar 
och säterier, bördiga åkrar och mången fornlämning berättar traktens 
historia.

Munktorps kyrka är egentligen två kyrkor. Davidskyrkan, med namn 
efter Västmanlands och Munktorps apostel är byggd på 1000-talet, och 
Stora kyrkan, som är byggd i etapper från 1200-talet till 1500-talet. Med 
sina 70 meters längd och tre skepp är kyrkan en av Sveriges största 
landskyrkor. Kyrkan har landets enda användbara gamla ambo (en 
textläsningsplats inbyggd i en pelare). En träskulptur föreställer den 
heliga David.

Tallåsens Idrottsplats och Tallåsgården (5H) är en stor 
träffpunkt för Munktorp, hit kommer gammal som ung, proffs eller 
amatör. Tallåsgården ägs och drivs av Munktorps Sockengille och är 
hembygdsföreningens hus i Munktorp. 

Vid Stora och Lilla Sandviken (6H) kan du ta dig ett dopp 
i Mälaren. Ta gärna med fikakorgen och njut av en fin dag på de släta 
berghällarna. 

Dåvö Säteri (6H)
Under medeltiden var Dåvö kungsgård. År 1276 gav Magnus Ladulås 
Dåvö med tillhörande Västmanlandsdel i morgongåva till sin Drottning 
Hedvig och 1326 fick änkehertiginnan Ingeborg det till sitt änkesäte.

Stäholms Säteri (6G)
Maria Jacobsdotter Näf förenades i äktenskap 1606 med Johan Skytte, 
jordegodset hon hade ärvt gavs namnet Stäholm. 1650 blev ägorna 
säteri och kom i släkten Reuters ägo. I mitten av 1700-talet uppfördes 
herrgårdsanläggningen, flygelbyggnaderna finns fortfarande kvar. Hu-
vudbyggnaden är från 1942 då den återuppbyggdes efter en brand.

Jättens sten (6G)
Jättens sten i Hogsta är en stor gråsten som en gång följde med inland-
sisen. Ett par hundra meter från stenen ligger en gammal bosättning-
splats.

Här på skansen stod en dag en jätte som blev orolig och irriterad när kyrkk-

lockorna ringde på andra sidan Mälaren. För att tysta klockorna tog han en 

sten för att kasta på kyrkklockorna, men stenen var så tung att inte ens jätten 

orkade få iväg den, utan den rullade bakåt. Här ligger nu Jättens sten och 

tittar man riktigt noga så syns fortfarande spåren av jättens fingrar. 

Fornborgarna i Morgendal (4G), Svinskogen (4H), 
Stenby (5H) och Hogsta (6G)
Mittemot Jättens sten går det in en mindre väg. Följer man den unge-
fär 100 meter, svänger av och går ”Tröttbacken” upp så kommer du till 
Hogsta Skans. 

Fornborgen har dubbla stenmurar utom åt öster där man utnyttjat en 
naturlig bergvägg som skydd. I Munktorp finns ytterligare tre fornbor-
gar. En i Stenby alldeles bakom Stenbygård och en annan ligger mitt 
inne i Svinskogen. Den tredje är Visbergets fornborg i Åsby Munktorp, 
och det är skyltat, följ bara grusvägen. 

Hällristningar, Häljesta

Hällristningar vid Häljesta (4G)
Norr om Munktorps samhälle finns Häljesta hällristningar. Hällrist-
ningarna är den största kända hällristningslokalen i Västmanland 
och dateras till bronsåldern (1500 – 400 f kr). Här kan man se nästan 
500 figurer, bland annat skepp, människofigurer, ringfigurer, fotsulor, 
djurfigurer, rutnät och skålgropar. Ristningarna finns bakom la-
dugårdsbyggnaden.

Tränsta friluftsgård (3G)
Med elljus och preparerade skidspår, lockar denna gård såväl mo-
tionärer som tävlingsentusiaster. Hägersta GF arrangerar bland annat 
Midsommarloppet, en populär löpartävling, varje år. 

Odensvi (4F)
Bara tanken på att Richard Dybeck kanske hittade inspirationen till 
sina texter från Odensvi, kan säkert locka en och annan att ta en 
cykeltur idag. Sveriges första andelsmejeri startade vid Arla gård i 
Odensvi år 1881. Odensvi skola och hemmaplanen för Wahlsta SK, 
Odenvalla IP, ligger mitt i byn.

Odensvi kyrka (4F)
Söndagen den 20 april 1776 ödelades Odensvi kyrka från 1200-talet i 
en brand. Kyrkan återuppbyggdes och invigdes året därpå i sin nuva-
rande utformning. Sakristian har vackra valvmålningar med Mariamo-
tiv och en av landets äldsta glasmålningar från 1300-talet.

Dybecksgården

Dybecksgården och Dybeckstenen (4F) 
Richard Dybeck föddes i Odensvi prästgård den 1 september 1811. 
Mest känd är Dybeck för att ha skrivit texten till det som senare skulle 
bli den svenska nationalsången. Dybecksstenen restes 1917 av ortsbe-
folkningen för att hedra hans minne. Framför huvudbyggnaden finns 
en byst av Richard Dybeck gjord av Signe Ehrenborg-Lorich.

Domarring på Kindbroberget (4F) och Nogsta 
Skans (3F)
Förutom en vacker utsikt finns här på Kindbroberget även en forn-
lämning, en ”domarring”. Fornlämningar som skålgropar finns bakom 
skolan och bronsåldersgravar på Brandstaberget. Nogsta Skans (3F), 
fornminne med imponerande mått men lite svårtillgänglig, just så som 
det var tänkt när den fungerade som tillflyktsborg 400-550 e Kr.

Fornborgen Korslöt Skans (4E)
Väl skyltad och mer tillgänglig är Korslöt Skans, en fornborg med mu-
rar på en längd av 500 m, vilka skyddat två borggårdar varav en varit 
förgård. Skansen ligger högt och är en omtyckt plats för utflykter och 
picknick. 

Valsta Säteri (4E)   
En genuin 300-årig herrgårdsmiljö. Säteriet är känt sedan medeltiden 
och huvudbyggnaden är uppförd i tidig karolinsk stil, 1667. I Valsta 
herresätes historia återfinns folkungakrigare, riksråd, riddare, ståthål-
lare och många färgstarka kvinnor. 

Naturreservat och  
naturområden
Venabäcken (1E)
Bäcken slingrar sig i en brant dalgång genom barrskog. Här ligger 
naturvärdet främst i livet i bäcken som är ett förhållandevis rent och 
opåverkat porlande vatten. Bäcken är den största lokalen i Västman-
land för den ovanliga flodpärlmusslan.

Gråtbron (4D)
Gråtbron ligger nära Kolsva. Naturen är säregen och bitvis vildvuxen. 
Det finns lättgångna skogsområden med grova träd och lundväxter. 
Men här finns också svårframkomliga slippriga partier med fallande 
träd, källområden och bäckraviner. De intressanta arterna är olika 
mossor, tickor och växter som springkorn och vätteros.

Tängsta (3F)
Reservatet består i huvudsak av barrskog som är mellan 100-140 år. De 
centrala delarna som domineras av hällmarkstallskog och mellanlig-
gande småmyrar är äldre. Vindfällen, högstubbar och lågor förekom-
mer lokalt rikligt och gör att området har urskogskaraktär. Chansen 
att träffa på tjäder är rätt stor. 

Norsa hagar (6F)
Norsa hagar är en betad strandäng vid Mälaren och nära staden. Ett 
värdefullt område för fåglar och hagmarksväxter. I området finns sti-
gar, sittplatser och väderskydd med utsikt över hagmarkerna.

Lindöberget (6G)
Lindöberget är ett drygt 25 meter högt granitberg som höjer sig mar-
kant över mälarslätten. I större delen av bergets sluttningar växer 
ek- och hasselskog. På de grova ekarna har bland annat den sällsynta 
rödbruna knappnålslaven hittats.

Fiske i Hedströmmen

Hedströmsdalens naturreservat (1C) 
Reservatet som ligger i Köpings och Skinnskattebergs kommun är 
mycket varierat med lugna åpartier, forssträckor, raviner, ädellövskog 
och granskog. Stora mossmattor täcker på flera håll mark, stenblock 
och kullfallna träd. Här hittar man bland annat strutbräken, trolld-
ruva, olvon och tibast. Området har ett stort ornitologiskt värde med 
förekomst av flera hackspettar, kungsfiskare och en rik småfågelfauna. 
Det finns mycket bäver i området vilket gör att framkomligheten är på 
vissa ställen är svår. 

Lindreservatet (2A) 
Lindreservatet är ett naturreservat beläget i en tämligen brant sk-
ogsbeklädd sydvästsluttning på en udde i Iresjön. I denna gran- och 
lövskog finns inslag av lind och hassel, vilket är rätt ovanligt i dessa 
trakter. Bland övriga växter hittar man tibast, nattviol och ormbär.

Näs naturreservat (4B) 
Näs naturreservat med bergsskrevan som kallas Trång-gatan ligger 
mellan länsgränsen mot Närke och Skedvisjöns sydvästra spets. 
Naturreservatet är mycket varierat med hällmarker, grottor, gammal 
granskog, stora aspar och alstrandskog mot Skedvisjön. 

Strömsholms naturreservat (6H) 
Strömsholms naturreservat är stort och berör flera kommuner. Här 
finns ekhage, fuktig betesmark och vassar. De stora grova ekarna är 
karaktärsträd i reservatet. Gamla ekar är mycket värdefulla därför att 
många arter lever i, på och av dessa träd. Man säger att minst 1500 arter 
är mer eller mindre beroende av eken.

Förslag på cykelturer
Korslötturen, ca 14 km
Korslötsturen startar i Köping och följer cykelbanan mot Kolsva. Strax 
efter kyrkogården vid Malma kyrka svänger du till höger, åk under 
väg 250. Fortsätt mot Odensvi via Kräggesta. Turen fortsätter mot byn 
Rya, runt och förbi Korslöts skans och golfbana tillbaka mot Köping. 
Ta en paus vid fornborgen i Korslöt, spännande miljö som berättar en 
gammal historia. Glöm inte picknick-korgen!

Lilla Ållestaturen, ca 12 km
Lilla Ållestaturen startar i Köping och svänger till höger vid Tibnor 
och Norsa gravfält. Innan järnvägen svänger du till vänster och följer 
Gamla Norsavägen.  Turen fortsätter mot Erikslund och passerar rid-
skolan. Sedan svänger du till höger mot gamla Västeråsvägen. Passera 
över vägen mot Västersörby och sväng vänster mot Ållesta. Sväng till 
vänster på Östanåsgatan och du är tillbaka i Köping igen. Stanna till 
vid fornminnet Norsa Båtgravar eller förläng din cykeltur för naturup-
plevelser vid Norsa våtmarker!

Lilla Kolsvaturen, ca 26 km
Lilla Kolsvaturen startar i Köping med att följa cykelbanan mot Nib-
blesbacke och Skogsängen. Turen svänger sedan av mot Vallby och 
fortsätter mot Hagby och Ekebybro. Cykla sedan mot Himmeta över 
Hedströmmen och därefter mot Kolsva. I Kolsva, kan du ta en av-
stickare mot Kohlswa Herrgård och Herrgårdsallén, för att sedan följa 
Bruksgatan mot centrum och cykla KUJ-banan tillbaka mot Köping. 
Natur och smala vägar, djur i hagarna och även ett och annat forn-
minne.

Långa Kolsvaturen, ca 31 km
Långa Kolsvaturen startar i Köping och följer cykelbanan, KUJ-ba-
nan, mot Kolsva. I Kolsva svänger du upp vid kyrkan och cyklar mot 
Odensvi. Du passerar Kulinge och kan efter några kilometer välja 
att svänga höger mot Valsta – Kräggesta – Malma kyrka och tillbaka 
mot Köping på cykelbana. Alternativt runt Rya och Korslöt eller till 
Odensvi och svänga höger mot Uckelsta. Men den långa Kolsvaturen 
går rakt fram i Odensvi, mot Orrtorp där man svänger höger in mot 
Köping. Stanna till i Kolsva och besök Dybecksgården och Odensvi 
kyrka på turen.

Vippebyrundan, ca 19 km
En fin tur på små vägar kantade av den lite böljande naturen. Turen 
tar Östanåsgatan ut och vid slutet av den sväng höger mot Ållesta, 
följ sedan vägen förbi Västersörby, sväng vänster mot Munktorp. Vid 
Björke svänger du till vänster. Turen passerar byarna Vippeby, Kansta, 
Litsberga och Hjulsta. Sväng sedan vänster igen över Kastena mot 
Köping. En härlig sommarkvällstur!

Explore Köping by bike!
On a sunny day it is perfect to explore Köpings surroundings by bike. 
In the countryside there are many nice bike paths that make it easy 
to visit interesting landmarks, ancient castles and nature reserves. 
Or maybe just find a beautiful place where you can enjoy both the 
scenery and your picnic. Feel free to contact us at Köpings tourist 
office for maps, bike rental and path suggestions. We hope you’ll 
have a really pleasant ride! 

Things to see along the way
Rock carvings at Häljesta (4G) 
Rock carvings at Häljesta dates back to the Bronze Age as human be-
ings chiselled marks of rocks. The rock carvings should be understood 
as a reflection of a religious life of the Bronze Age and has connection 
mainly to fertility rites. 

The rock carvings at Häljesta, is the largest known rock-carving place 
in Västmanland. On the rocks, sloping to the west, one can see about 
500 figures, ships, figures of humans, circles, soles, figures of animals, 
grids and 239 skålgropar.

The most usual picture carvings in Scandinavia are ships. Often there 
are small cross lines by the gun whale, interpreted as staffing. There 
are no ships preserved from that time, but it has very likely been a 
question of trunks covered with skin look like canoes, which where 
paddled forward. 

The rock carvings dates to the Bronze Age (1500-400 before Christ) by 
means of depicted axes, swords and neighbouring graves. 

Ströbohög

The Tumulus Ströbohög (5E)
In 1930 the grave field south of Ströbohög was examined and one 
found a clasp maid of Bronze, fire steel, glass beads and fragments of 
pots, which are from the earlier Iron Age (400-1050 AD). This means 
that Ströbohög probably is a tumulus of the past. 

Around Ströbohög there are a lot of smaller tumuli and grave fields. 
Ströbohög is the southern part of that area, which has a rich existence 
of relics of the past, burial grounds, and settlements. The area runs 
along Köpingsåsen northwards to the church at Malma. 

Ströbohög is together with Anundshög at Badelunda, the most dis-
tinguished tumuli in Västmanland. The tumulus Ströbohös is like the 
tumuli at Uppsala.

Ancient castles in Korslöt (4E) and Skoftesta (5E)
Ancient castles have been defence plants. In Västmanland there are 52 
known ancient castles. They were built during the Iron Age and used 
for defence and protection. The walls may have been strengthened 
with wooden fencings and timber coffins. The entrances were proba-
bly closed with stout front doors.

Korslöt skans is an ancient castle with walls, which are 500 meters 
long and which have protected two castle courtyards, of which one 
was a forecourt.

Skoftesta skans is one of the biggest ancient castles in Västmanland 
and one of a few, where archaeological finds were discovered. The 
castle has three circular walls and together they are 900 metres long. 
Building this castle must have been an enormous work. The outer 
wall has three entrances; the inner wall has two. 

Inside the castle a smaller excavation was done in 1929. Then one 
found weaving weights, pieces of pots, a bone needle, a glass bead and 
pieces of iron.

Köpings museums (5F)
The Automotive and Technological Museum has a unique collection 
of cars from the past on display. Here you’ll find famous cars, legend-
ary brands and immortal classics such as Mercedes-Benz and Bugatti. 
In addition there are also many motorcycles, engines, components 
and pieces of engineering equipment to see in this retro styled, living 
museum.

Museistråket - ”the path of museums”

Köping’s museum contains a broad variety of collections and 
exhibitions to show Köpings interesting history and of course a small 
museum shop. 

Nyströmska gården dates back to the 17th century and has served 
as a carpenters workshop for several generations.

The Fire museum displays Köpings fire protection history, 
well-preserved tools and stories about the great city fire of 1889 and 
the gas explosion in 1976. 

KUJ Railway museum shows a bit of the unique narrow gauge 
railroad from Köping to Uttersberg that was completed in 1866. Be-
cause of a mistake in ordering the rails it became the broadest narrow 
gauged railroad in the world. In the museum you can see engines and 
other things from the time when KUJ was in use.

At Gammelgården you can see how people lived and worked in 
the mid 19th century. Collections in the different buildings consist of 
furnishing and equipment related to a farmers home. In the summer 
you can enjoy theatre and music at Gammelgården. There is also a 
café where you can relax with a cup of coffee and newly baked waffles 
with strawberry jam and whipped cream.

Churches
Köping’s church (5F) main attraction is the unique alter piece. 

The magnificent cabinet is from northern Germany and was made 
around the year 1520. The medieval baptismal font at Munktorp 
church (5G) provides another example of a treasured piece of art. 
Bro church (5E) has walls of granite and limestone and dates 
back to the 13th century with an elegant vaulted roof from the 15 
century. Himmeta church (6D) has beautiful carved figures 
on its alter screen, Malma church (5E) has magnificent ceiling 
paintings and Odensvi church’s (4F) stained glass windows 
from the 14th century are just a few examples of the sights to see in the 
churches in Köping’s surroundings.

Dybecksgården (4F)
Opposite the church in Odensvi lies Dybecks garden where Richard 
Dybeck was born in 1811. Dybeck later became the author of Sweden’s 
National anthem, “Du gamla, Du fria” - “Thou ancient, Thou free”.

Nature
Köping’s municipality has a rich variety of plant and animal life. 
A visit to any of Köping’s eight nature reserves: Gråtbron 
(4D), Hedströmmen (1-2 C), Lindreservatet (2A), 
Lindöberget (6G), Näs (4B), Tängsta (3F), 
Strömsholm (5-6H) or Venabäcken (1-2E) offers expe-
riences far from the noise and bustle of the city. Here you can ex-
perience tranquil stretches of river, fast-flowing rapids and magical 
ravines. There are many wild flower to see, linden and hazel trees with 
pine, oak and aspen. The region is one of Sweden’s few wolf territo-
ries and is also home to the secretive lynx. In Venabäckens rippling 
waters you can see the very rare freshwater pearl mussels which can 
live to be 150 years old. The nature reserves are also home to many 
birds, among them Sweden’s smallest bird species, the colourful  
Kingfisher.

Untouched nature in Näs narure reserve

Norsa meadows (6F) consist of grasslands and pastures with 
walking trails, seating areas and signs to guide visitors. You can see 
several species of water bird including Garganeys, Shovellers and 
Redhanks there.

Swimming in lakes
Köping has several fine beaches where you can take a refreshing dip. 
Bathe in Lake Mälaren at the Malmön recreation area (6G) 
or try one of our many other lakes, Skedvisjön at Tuna udde 
(3B) or Västlandasjön at Sundänge (4-5C) for example. 
In Kolsva you can swim in the river Hedströmmen at the 
public bathing area (3D).

Hyr cykel på Köpings station 
Det finns hjälmar, barnsadlar och cykelkärra. 
Boka din cykel på visitkoping.se.

Kontakta Köpings turistinformation, vi hjälper 
dig med de bästa tipsen inför turen.

Välkommen!

Köpings 
turistinformation 
telefon 0221-256 55
tourist@koping.se

Winding road between Bro and Kolsva


