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Ramundeboda – Gråmon 23 km
Munkastigen 

ETAPP

4
Munkastigen/Bergslagsleden
Återvändsled
Rundslinga Tiveden

Kallkälla

Rastplats med vindskydd

Naturreservat

TECKENFÖRKLARING

2

3

4

5

6

7

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.

Etapp 4 av Munkastigen följer Bergslags-
ledens etapp 15 i hela sin sträckning. Vand-
ringen löper i vacker Tivedsnatur, där gamla 
torpställen skymtar som öar i skogslandska-
pet. 

Rastplats
Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett 
finns vid Kråksjön ca 11 km söder om Ra-
mundeboda. Dricksvatten finns inte i direkt 
anslutning till rastplatsen, men sjöns vatten 
är så rent att det efter kokning kan användas 
för matlagning. För att underlätta för skötsel-
föreningen vädjar vi till dig att ta med dina 
sopor när du lämnar rastplatsen.

Örebro

www.bergslagsleden.se
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1 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, fär-
dades 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 vandrarsäsong.

Vid Ramundeboda anlades i dessa öde-
marker ett kloster av Sankt Antoniorden, 
troligen i slutet av 1300-talet, men inte om-
nämnt i skriftliga källor förrän 1475. 

I klostret kunde sjuka få vård, och resande 
kunde få härbärge och vila ut. Munkarna, 
som kallade sig Tivedsbröderna, höll kon-
takt med klostren i Vadstena och Alvastra vid 
östra Vätterkanten genom att vandra genom 
Tiveden till Olshammar vid Vättern. Däri-
från färdades de sedan sjövägen till Vadstena. 

2. Kolviksåsen
En kilometer söder om den punkt där leden 
lämnat E20 går den upp över Kolviksåsen. 
Längst upp på backens krön har man utsikt 
mot öster med Borasjön i förgrunden.

3. Långsmon
Sex kilometer söder om Ramundeboda går 
leden nära gårdarna och de relativt omfat-
tande odlingsmarkerna vid Långsmon. Strax 
öster om den punkt där leden passerar väg-
skälet, finns en kallkälla med klart och fint 
vatten.

4. Altarsten
Strax före Munkastigen passerar över vägen 
mellan Tived och Röfors går den förbi det 
stora flyttblock som fått namnet Altarstenen. 
Enligt sägnen skall munkarna under sina 
vandringar ha rastat och hållit andakt här. 

Detta flyttblock av grovkornig röd granit 
ligger på den urgamla gränsen mellan land-
skapen Närke och Västergötland. Flyttblock-
et var infruset i inlandsisen och hamnade 
på denna plats när isen smälte för omkring  
10 000 år sedan. 

5. Kråksjöåsen
Munkastigen går här en bit uppe på den 
mäktiga Kråksjöåsen, en osvallad rullstensås 
som tack vare att den alltid legat ovanför 
högsta kustlinjen har behållit sina vassa ”get-
ryggsform”. 

På Kråksjöåsen färdas man antagligen på 
exakt samma väg som munkarna vid Ra-
mundeboda kloster använde under medelti-
den. Man trampar i deras fotspår, vilket ger 
en smula perspektiv på tillvaron och skänker 
vandringen en säregen ro.

Hela denna sträcka följer leden landskaps-
gränsen mellan Västergötland och Närke, 
och därmed också den gamla gränsen mellan 
Svears och Götars rike. 

Denna del av åsen är skyddad som natur-
reservat och bevuxen med den för åsar typ 
iska hedtallskogen, som här är opåverkad av 
skogsbruk sedan åtskilliga årtionden.
   
6. Grytsjön
På en flera kilometer lång sträcka närmast 
norr om etappmålet Gråmon, har Munkasti-
gen kontakt med den ganska stora skogssjön 
Grytsjön. Denna etapp av leden går alltså 
fram i en verklig gränsbygd, med både land-
skapsgräns och vattendelare.

Vid Grytsjön finns flera små vikar med 
sten- eller sandstränder som är lämpliga för 
bad i närheten av leden.

7. Gråmon
Det tog munkarna två dagar att vandra från 
Ramundeboda till Olshammar. I Gråmon 
var de halvvägs. Vid, eller i närheten av Grå-
mon, anses munkarna ha haft sin rast- och 
övernattningsplats. arna på denna plats i slu-
tet av 1400- och början av 1500-talet.

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.

Altarstenen vid Kråksjön.

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

Bussförbindelser
Ramundeboda nås med busstrafik från Laxå på 
vardagar. Gråmon saknar allmänna kommu-
nikationer. Taxi finns i Askersund och Laxå. 
www.lanstrafiken.se, Tfn: 0771-22 40 00.

För mer information
På www.bergslagsleden.se hittar du samlad 
information om Munkastigen. Här finns ak-
tuell information om övernattningsmöjlighe-
ter längs leden.

Laxå har sommaröppen turistbyrå, Tel. 
0584-109 20, www.laxa.se. Turistbyrån i As-
kersund Tel. 0583-810 88, www.askersund.
se. Se också www.tiveden.se.


