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http://naturkartan.se/norrkoping/jursla-gammelskog 

Gå leden i Jursla Gammelskog – mycket fin, ca 4 km (+ 1x2 km till Åsbo Slätt) 

I fredags gick jag leden Jursla Gammelskog. Ett av våra nyaste naturreservat. 

Uppdraget var att via Naturskyddsföreningen ansa kommunens led från grenar och sly. 

Vi är ett gäng som gör det och vi ansvarar för olika leder. Gå in på ”Naturkartan” och titta vilka leder 

som finns. Där finns beskrivningar, bilder och kartor. Även Naturreservaten finns med där. 

 

Utrustad med sekatör, grensax och soppåse samt en flaska vatten lämnades bilen högst upp i Jursla.  

Här finns en P-plats före idrottskubbens stuga vid Lillsjön. Flera skid- och löparspår börjar här. 

Jag letade efter en info-tavla som beskriver leden och Jursla Gammelskog. Men jag hittade ingen. 

Är den inte klar? Den skulle behövas så fler lockas ut på denna fina slinga! Efter lite letande fann jag 

orangefärgade markeringar och snart en ledpil med vandringssymbolen på. 

Sekatören användes flitigt stora delar av leden som bitvis är väldigt kuperad och oerhört vacker.  

Resultatet blev en stig fri från grenar och en rejäl blåsa i höger hand. 

Torsborgen med rester av stenmurar på ett platt högt berg med utsikt mot Bråviken passeras.  

Den byggdes någon gång mellan år 350 och 550 e.Kr. Mäktigt och trolskt. Ronja Röverdotter lurar 

runt hörnet och en grotta kan man beskåda via en liten avstickare. Trädkronorna ven, en torr gren 

bröts under min sko och en kraxande korp satte ljud till bilderna. 

Från Torsborgen ser man Bråviken och Djurökvarn (t.h.) 

Sekatören får vila när vandraren dricker vatten o tar en paus i ett soligt och fint avsnitt. (t.v.) 

 

     

http://naturkartan.se/norrkoping/jursla-gammelskog


 
Gör en avstickare till Åsbo Slätt. En ödetomt där ett torp legat. Jag har aldrig sett så många blåsippor. 

Ca. 300 kvm  var som ett blått hav vid Åsbo. På tillbakavägen kan du gena via en stig snett genom 

skogen och ”slippa” en rundad slinga väster ut. 

 



    

Höga berg. Flyttblock. Kärr och bäckar. Frodig grönska i lågdelarna. En häftig och omväxlande 

vandring. Avsluta med ett dopp i Lillsjön. Från en brygga, en klippa eller på sandstranden. 

 

           
Prova leden med rejäla halksäkra skor. Den är oerhört fin. Hälsningar Anders Wennerblad, 

Naturskyddsföreningen. ps) Positivt var att jag bara hittade ett litet skräp. En plastkapsyl. 

 


