
1  Sannerud
Tivedsbyn Sannerud ligger vackert vid Unden, 
här finns både lanthandel, mat och gott kaffe att 
inta. Kyrkan som ligger mitt i byn byggdes av 
ortsbefolkningen 1847. Det tog bara sju veckor 
att uppföra kyrkan. Innan kyrkan byggdes tog sig 
Tivedsborna ända ner till Undenäs för att gå i kyrkan.

2  Hamgården
Leden går på ridleden till att börja med, en fin 
gräsbevuxen väg. Om man hellre vill cykla på asfalt 
så går det lika bra att cykla på stora vägen som går 
alldeles bredvid. Leden går förbi Hamgården som hyr 
ut stugor nere vid Unden

3  Camping Tiveden
Strax efter Hamgården ligger Camping Tiveden. 
Stanna gärna till för en glass eller en kopp kaffe. 
Här kan man hyra kanot för att ge sig ut på Unden. 
Efter campingen fortsätter leden på landsvägen mot 
Häggeboda.

4  Turistvägen
Strax efter Häggeboda viker leden av från vägen och 
går ner på den gamla landsvägen som går alldeles 
intill Unden.

På denna runda får ni se den del av Tiveden som ligger en bit bort ifrån 
nationalparkens trollskog. Leden tar er förbi flera fina tivedsbyar och 
ni kommer nära den vackra sjön Unden. Stora delar av rundan går på 
samma väg som ridleder, ta hand om varandra.

5  Sågkvarn
Här har man länge använt vattenkraften. På 
1700-talet byggdes här en kvarn och under 1800-talet 
fanns här två sågar. Numera finns inga dämmen kvar 
i bäcken och forssträckorna har restaurerats för att 
återigen fungera som leklokaler för Undens öringar. 
Detta är också slutet på kanotleden som går från 
Bosjön, genom 5 sjöar, och avslutas i Unden.
Vid Sågkvarn korsar ni vägen igen och cyklar sedan 
på grusvägar genom landsbygden omgivna av ömsom 
skog och ömsom öppna marker med gårdar och djur.

6  Bakstugan & Kolarkojorna
I bakstugan serveras kaffe och fika, här finns 
också kolarkojor som man kan hyra för att 
övernatta i. Skogarna i Tiveden användes för 
träkolsframställning till gruv- och järnindustrin 
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som växte i Sverige på 1600-talet. På flera håll i 
Tivedsskogarna kan man hitta spår efter kolmilor, 
så kallade kolbottnar. Det är runda ringar i marken, 
med en diameter på 15-20 meter, med ett grunt 
dike längs ytterkanten. En kolare kunde samtidigt 
sköta två milor och i anslutning till dessa fanns 
kolarkojan där kolaren bodde och vakade över 
kolningsprocessen.

7  Gamla landsvägen
Efter Bakstugan och Kolarkojorna går leden på 
grusväg ner till den asfalterade landsvägen där tar ni 
er in på den gamla landsvägen som går parallellt med 
asfaltsvägen ner mot Sannerud. Ni cyklar över en fin 
gammal stenbro och korsar återigen kanotleden. Efter 
en bit på den gamla landsvägen cyklar ni över ännu en 
fin stensatt bro. Nu befinner ni er i Tarmlångsdalen en 
av de längsta och mest framträdande sprickdalarna i 
Tiveden. Sprickdalarna bildades under urtida rörelser 
i jordskorpan. När urberget kom upp i dagen började 
vatten tränga sig ner i sprickorna, som vittrade och 
nöttes till breda klyftor.

Om Tiveden
Lederna i Tiveden utvecklas och underhålls av för-
eningen Cykla i Tiveden. Tiveden är ett populärt 
område för vandring, ridning, kanot och nu även 
för cykel. Hjärtat i Tiveden är nationalparken, där 
cykling endast är tillåtet på vägar och leder.

Här kan ni hitta fler leder samt 
ladda hem GPX-filer att följa i 
mobilen eller cykeldatorn.
www.tiveden.se
www.bergslagencycling.se
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