
Run-jakt med korpen Fenja  
Boken ”Fenja berättar” blir till en spännande upplevelse för hela familjen, i form av en 

”skattjakt”. Vid de platser som nämns i boken, Skoftesta skans, Korslöt skans, 

Hällristningarna i Häljesta, Näs naturreservat, Köpings kyrka, Nyckelberget och Ströbohög 

finns runor utplacerade. Leta och rita av runorna, lämna in svaret på Köpings museum så 

väntar en liten hemlig present.  

 

Viktigt är att veta 
Flera av besöksplatserna är fornminnen och naturreservat.  Här får man inte flytta på eller 

ta med sig stenar vid fornborgarna och inte heller plocka blommor, bryta grenar eller 

campa i naturreservat. Var rädd om naturen! Mer information finns på 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

 

Köpings kyrka GPS: N 59° 30.7936', E 15° 59.3874' 

Köpings kyrka har anor ända från 1300-talet. Sedan har kyrkan byggts om och till i 

omgångar så att den till slut fick det utseende den har i dag. Men det har alltså stått en 

kyrka däruppe på åsen bredvid Stora torget i över 700 år.  

Ps. Runan hittar du på baksidan av infoskylten om Romboleden nedanför kyrktrappan 

mot Rudbeckiusgatan/Stora kyrkogatan.  

 

Ströbohög  GPS: N 59°31.300’, E 15°57.919’ 

Längs väg 250 norrut, mot Kolsva, ligger på vänster sida Ströbohög. Det finns en liten 

parkeringsficka för de som kör bil, annars ligger platsen precis i utkanten av staden och är 

lättillgänglig för cyklister. Sväng vänster direkt efter bron mot Strö.  

Ps. Runan finns på baksidan av infotavlan. 

  

Nyckelberget  GPS: N 59° 31.2548', E 15° 59.1769' 
Du hittar till Nyckelberget genom att åka Barnhemsgatan norrut från centrum, mot Big 

Inn-området. Välj höger ut på Ringvägen, höger in på Odensvivägen. Fortsätt förbi 

Torsgatan och sväng sedan höger igen in på Nyckelbergsvägen. Ta första vänster in på 

Mariebergsgatan och du är framme. Parkering finns på höger sida längs 

Mariebergsgatan. Ps. Runan hittar du vid grillplatsen på en av ”sittstockarna”.  

 

Skoftesta skans  GPS: N 59°30.686’, E 15°56.845’ 

Utanför Köping längs E18 ligger en rastplats som heter Skoftesta. Bakom grillkiosken som 

finns där, uppe i skogen, ligger den gammal fornborgen. Till vänster i viltstängslet finns en 

dörr och information om skansen. Följ sedan stigen uppåt backen. Strax innan du kommer 

ända upp till den gamla fornborgen finner du en info tavla. Från Köping når du 

fornborgen via elljusspåret i Skoftestaskogen, vänstervarvet är kortaste vägen. Parkering 

finns anvisad utefter Ringvägen eller på Morängatan. 

Ps. Runan hänger runt ett träd bredvid infotavlan, närmast rastplats Skoftesta.  

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland


Korslöts skans GPS: N 59°33.327’, E 15°57.151’ 
Väg 250 norrut från Köping mot Kolsva, sväng höger där det är skyltat mot golfbanan, 

Uckelsta och Gålby. Fortsätt sedan följa skyltarna mot golfbanan. Vägen går förbi en stor 

hästgård och passerar Korslöt golfbana. Strax efter finns en skylt för fornborg till vänster 

där det också finns en liten parkeringsficka.  Ps. Leta vid infotavlan.  

 

Hällristningarna vid Häljesta  GPS: N 59°33.793’, E 16°04.911’ 

Åk på E18 från Köping mot Stockholm, det skyltas efter någon mil mot Munktorp. Ta avfart 

124. Sväng sedan vänster. Efter några hundra meter står det skyltat till Häljesta och 

hällristningar. Efter en kilometer grusväg kommer du till en T-korsning bland några lador. 

Rakt fram på en av ladorna är det skyltat hällristningar. Gå mitt emellan de två ladorna, 

precis innan hagen börjar så finner du hällristningarna på två berghällar på vardera sidan. 

Ps. En runa ligger gömd i grunden till ladan under infotavlan.   

 

Näs Naturreservat  GPS: N 59°33.2872’ E 15°37.7835’ 
För att ta sig till Näs naturreservat från Köping åker man först väg 250 norrut mot Fagersta 

till Kolsva. I centrum av Kolsva sväng vänster, följ skyltningen mot Lindesberg i ca 15 km. 

Vägen är asfalterad ända tills du ska göra sista svängen till höger där det står Tålbo 4. 

Strax kommer det en parkeringsficka med en infotavla på vänster sida om vägen,  

Ps. Leta efter runan här.  

 

För att komma till den spännande Trånga gatan fortsätter du följa grusvägen, till fots är att 

rekommendera då nästa parkeringsficka är liten. Vid nästa lilla infotavla följ stigen in i 

skogen, håll vänster, sedan höger upp mot klipporna. 

 

 

 

 

 


