Badelunda
natur- och kulturstig

Badelundaåsens natur- och kulturstig har tillkommit
genom ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen
Kulturmiljövård, Västerås stad och Badelunda
hembygdsförening. Projektet har haft som mål att öka
tillgängligheten genom att förbättra det spontana
stigsystemet i åslandskapet kring Anundshög vid
Badelundaåsen.

Välkommen till ett av Sveriges mest
kulturhistoriskt intressanta områden.
Badelunda natur- och kulturstig börjar vid
Anundshög, Sveriges största gravhög, och tar
dig sedan längs den vackra Badelundaåsen och
genom den gamla Tibble by.

Hölass som transporteras genom grustag i Badelundaåsen
vid Tibble by, år 1926. Foto: Emil Wijgård, från Badelunda
hembygdsförenings samlingar.

Ekonomiskt stöd för projektet har erhållits från
Leader Norra Mälarstranden som är en del av EU:s
landsbygdsprogram för hållbar utveckling av
landsbygden.

Skylt 1-2 är längs stigen mellan startskylten och torpet
Kvartslund.
Skylt 3 är startskylt med orienteringskarta.
Skylt 4-8 är längs stigen mellan startskylten och
Tortunavägen
Skylt 9-15 är på stigen på Badelundaåsen längs den södra
slingan.
Skylt 16-20 finns längs Tibble bygata.

Welcome to Badelundaåsen Nature and Culture
trail. Along the trail are 20 signs with information about
nature and culture in the area.

Bienvenue au sentier de nature et culture de
Badelundaåsen. Le long du chemin, on retrouve vingt
panneaux d’information qui illustrent la nature et la
culture de la région.
Willkommen auf dem Natur- und Kulturpfad
Badelundaåsen Entlang des Wegs stehen zwanzig Tafeln
mit Informationen über die Natur und Kultur des Gebiets.

Informationsskyltar om natur- och kultur med audioguider
finns längs stigen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden.

Välkommen till Badelundaåsens natur- och kulturstig!
Fornlämningsmiljön kring Anundshög är magnifik!
Själva högen finns omnämnd med sitt namn redan
på mitten av 1300-talet, då man höll ting på platsen.
Anundshög är Sveriges största gravhög och är
troligen uppförd i mitten av järnåldern, ca 500 e kr.

Området kring Anundshög utgjorde under hela
järnåldern och medeltiden platsen för en
vägkorsning mellan denna väg och åsvägen som
ledde från Mälaren upp till Bergslagen och södra
Dalarna.
Anundshögsområdets äldre historia har fått mycket
uppmärksamhet, men utgör bara en del av områdets
dimension. Vi har därför valt att presentera delar av
den äldre kulturhistorien som är mindre känd och att
även lyfta fram information om natur och senare
kulturhistoria. Under promenaden får du bekanta
dig med såväl fornnordiska gudar som innovativa
hantverkare, smeder och biodlare, med flyttfåglars
navigation och bäckens meanderslingor.

Gammalt flygfoto över Anundshögsområdet taget strax
efter att man restaurerat skeppssättningarna på 1930talet. Foto: Badelunda hembygdsförenings samlingar

Den omges av ett stort antal gravhögar och fem
skeppssättningar. Längs åsen finns ett stort antal
gravfält mellan Mälaren och Badelunda kyrka.
Dessutom har många gravar försvunnit på 1800- och
1900-talen då man tog sand och grus från åsen.
Genom området löper också den gamla huvudvägen
genom Västmanland, Eriksgatan. Här är den
markerad med en lång rad stenar och en av landets
största runstenar.

Promenadstigen är uppdelad på två etapper. Den
norra slingan är 0,5 km lång och följer området kring
Anundshög där den också länkar samman caféet och
torpet Kvartslund. Den norra slingan är
tillgänglighetsanpassad och fungerar bra för de som
har svårt att gå eller är rullstolsburna.
Den södra slingan är 2 km lång och följer
inledningsvis Badelundaåsen för att sedan gå längs
vägen öster om åsen tillbaka mot Anundshög. Den
södra slingan är anpassad för att vara gångvänlig,
men har ett par branta partier.
Längs stigen finns 20 informationsskyltar som
berättar om områdets natur och kultur. På skyltarna
finns en QR-kod som leder till Anundshögs hemsida
där kostnadsfria audioguider finns tillgängliga. Här
kan man välja att lyssna på skylttexterna eller på en
fördjupad information i ämnet. Alla audioguider är
tillgängliga på svenska, engelska, franska och tyska.

http://is.gd/audioguide
Uppskattningsvis tar det cirka 1 timme att
promenera runt den södra slingan om man väljer att
ta del av audioguiden.
Smeden Ivar Bill med hustru Alma och dottern Anny i
torpet Anundsborg. 1920-1921 Foto: Emil Wijgård,
Badelunda hembygdsförenings samlingar.

För att nå stigarna från parkeringen vid Café Anund,
gå söderut över någon av broarna och följ bäcken
mot den bro som är närmast landsvägen. Där finner
ni vår startskylt (nr 3).

