
Svartå Herrgård – Ramundeboda19 km
Munkastigen 

ETAPP

3
2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

Munkastigen/Bergslagsleden
Återvändsled
Rundslinga Tiveden

Kallkälla

Rastplats med vindskydd

Naturreservat

TECKENFÖRKLARING

Örebro

Munkastigen är en 96 km lång pilgrimsled 
mellan Riseberga klosterruin utanför Fjuge-
sta och Birgittakyrkan i Olshammar vid Vät-
terns strand. Munkastigen är till delar den 
väg som munkarna vid Ramundeboda klos-
ter vandrade för att i Olshammar ta båten 
över Vättern och upprätthålla kontakt med 
sina klosterbröder i Alvastra och Vadstena.

På etapp 3 mellan Svartå och Ramunde-
boda går Munkastigen längs vacker Kils-
bergsnatur. Leden passerar flera minnen från 
Bergslagens storhetstid som järnepok, bland 
annat gruvor och nedlagda hyttor.

Rastplats
Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett 
finns vid Bäckelid ungefär mitt på etappen. 
Dricksvatten finns i en kallkälla intill rast-
platsen. För att vara riktigt säker bör vattnet 
kokas innan det används för matlagning. 
Strax norr om vindskyddet finns en kolarkoja 
som skötselföreningen har byggt. Här finns 
möjlighet att gå in och övernatta på britsarna. 
Möjlighet finns också att elda och få det rik-
tigt varmt och skönt.

www.bergslagsleden.se
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 1. Svartå gamla bruk
Vid utloppet ur sjön Lill-Björken låg nedre 
bruket i Svartå vilket drevs från mitten av 
1600-talet till mitten av 1800-talet, då verk-
samheten flyttades till övre bruket vid nuva-
rande Svartå samhälle.

Kvarvarande byggnader vid fallen är 
kvarn och kraftstation som drivits efter 
bruksepoken.

Av övriga byggnader märks Svartå Herr-
gård, där huvudbyggnaden i sten är från 
1780-talet, medan flyglarna av reverterat trä 
är något äldre. Herrgården inrymmer nu 
restaurang, hotell och konferensanläggning.

2. Bojegruvan
En dryg kilometer söder om Svartå finns en 
400 m lång återvändsled som går fram till 
ett område med flera gruvhål och varphögar.

Bojegruvan (Boijgruvan) och Kärrgru-
van, 1 km söderut, har båda tillhört Guld-
smedsboda järngruvfält som bearbetades 
från 1660-talet av Tivedens store bruks 
patron Anton von Boij. Senare var gruv-
intressena knutna till Svartå bruk och hyt-
torna i Mullhyttan och Dormen.

På 1830-talet byggdes en konstgång från 
Åråsa bro till Kärrgruvan för att driva pum-
parna i den 138 meter djupa gruvan. Bryt-
ningen inom Guldsmedsboda gruvfält lades 
ned på 1850-talet.

3. Trollkarlsberget
Två kilometer söder om Bojen går leden
genom vidsträckta ungskogar upp över Troll-
karlsberget. Ungskogarna har kommit upp 
på de stora kalhyggen som blev resultatet av 
en tromb som drog fram över trakten i slutet 
av 1950-talet.

4. Lill-Trysslingen
En kort återvändsled går från leden ned till 
ett fågeltorn vid stranden av sjön Lill-Tryss-
lingen. Sjön hör inte till länets viktigare få-
gelsjöar, men har i förhållande till sin storlek 
och sitt läge i skogen en förvånande rik fågel-
fauna. Här kan man bl a se sothöna, knipa, 
kricka, knölsvan och kanadagås. Söder om 
sjön följer leden bäcken från sjön. 

De små vattendragen i detta område är 
omtyckta av bäver, som också funnits här 

sedan lång tid tillbaka. Man kan från leden 
se mängder av bäverfällda träd och rester av 
bäverns dammbyggnader.

5. Stora Rankemossen
Några kilometer söder om Lugnet går leden 
mellan naturreservatet Stora Rankemossen 
och den förkastning som i väster avgränsar 
sjön Toften.

Mossen och dess närmaste omgivningar 
är helt opåverkade av dikningar och 
modernt skogsbruk och är en av länets mest 
skyddsvärda mossar.

Rankemossen är en typisk högmosse, vil-
ket märks när man på leden passerar i slutt-
ningen långt under mossen. Från några av de 
högsta berghällarna längs leden har man en 
god utsikt över mossen och dess många 
gölar.

Strax efter informationsskylten om Ran-
kemossen finns en pil som visar på en 
utsiktspunkt, där man har god utsikt över 
mossen. Platsen kallas ”Predikarberget”.

6. Ekåsabränningen
Tre kilometer söder om rastplatsen finns en 
800 meter lång sidoslinga som leder genom 
klapperstensfält till Ekåsabränningen och se-
dan åter ut på leden.

Klapperstensfälten är de mäktigaste i länet 
söder om Kilsbergen. De ligger i en östslutt-
ning 125-130 meter över havet. Fälten lig-
ger 40 meter under högsta kustlinjen och har 
bildats av bränningarna vid stranden av det 
förstadium till Östersjön som kallas Yoldia-
havet.

Havsvågorna har spolat bort allt finkor-
nigt material ur moränen och endast lämnat 
stenar och block kvar i bränningszonen.

7. Trollåsarna
Någon kilometer före etappmålet Ramunde-
boda går leden på en mindre skogsväg upp 
över det höjdparti som kallas Trollåsarna.

8. Ramundeboda klosterruin
Ramundeboda ligger vid den gamla vägen 
över Tiveden på gränsen mellan svearnas och 
götarnas riken. Här gick den gamla Eriksga-
tan fram, den färd som den nyvalde kungen 
under äldre tider företog genom centrala Sve-

rige för att ta emot hyllningar från de olika 
landskapen. 

”Tivägen” omnämns första gången då 
den norske kungen, senare Olof den helige, 
färdades här på sin flykt från Norge år 1028. 
Idag finns här dagliga bussturer till Laxå och 
sommartid en kaffeservering.

Möjlighet finns också till övernattning i 
Ramundeboda sockenstuga under vandrar-
säsong.

Vid Ramundeboda anlades i dessa öde-
marker ett kloster av Sankt Antoniorden, 
troligen i slutet av 1300-talet, men inte 
omnämnt i skriftliga källor förrän 1475. I 
klostret kunde sjuka få vård, och resande 
kunde få härbärge och vila ut. 

Munkarna, som kallade sig Tivedsbrö-
derna, höll kontakt med klostren i Vadstena 
och Alvastra vid östra Vätterkanten genom 
att vandra genom Tiveden till Olshammar 
vid Vättern. Därifrån färdades de sedan sjö-
vägen till Vadstena. 

Sevärdheter längs Munkastigen

Viktigt att veta
●	 Gör upp eld bara på de iordning-

ställda eldplatserna.
●	 Förvissa dig alltid om att elden är 

släckt innan du går vidare.
●	 Avstå helt från att göra upp eld under 

sommarens torrperioder då brandfa-
ran är stor.

●	 Bryt inte grenar och ris av levande 
träd.

●	 Du får tälta efter leden, men gör det 
helst intill rastplatserna och inte mer 
än en natt på samma plats.

●	 Gå inte vid sidan av leden där den 
går nära bebyggelse, genom odlade 
marker eller över skogsplanteringar.

●	 Skräpa inte ned i naturen.
●	 Om Du har hund med, tänk på att 

du alltid måste hålla den kopplad i 
skog och mark tiden 1/3–20/8.

●	 För att undvika att störa älgjakten 
bör du inte använda, leden under 
den mest intensiva jaktperioden 
andra måndagen i oktober till början 
av november.

Fakta om Munkastigen
Munkastigen är markerad med blå träpilar 
med en munksymbol som visar vägen. På 
strategiska platser i terrängen finns också 
dekaler med Birgittasymbolen. Delar av 
Munkastigen mellan Svartå herrgård och 
Gråmon följer Bergslagsleden.

Bussförbindelser
Svartå herrgård nås med reguljära bussför-
bindelser från Örebro flera gånger om da-
gen. Även Ramundeboda nås med busstra-
fik från Laxå på vardagar. www.lanstrafiken.
se, Tfn: 0771-22 40 00.

För mer information
På www.bergslagsleden.se hittar du samlad 
information om Munkastigen. Här finns 
aktuell information om övernattningsmöj-
ligheter längs leden. Lekebergs kommun 
saknar turistbyrå, men ingår i webbplatsen 
www.orebrotown.com. Laxå har sommar-
öppen turistbyrå, 0584-109 20, www.laxa.
se. Se också www.tiveden.se


