Munkvandring, vägbeskrivning
Till varje led finns en karta och ett häfte med korta reflektioner.
OBS! Leden är utmärkt i naturen, men våra stolpar har en tendens att få fötter och flytta på
sig. Därför kan det vara svårt att hitta om man inte tidigare gått sträckan. Kartan är korrekt.
Vi rekommenderar att man provgår sträckan i förväg om man skall leda en grupp.
Vägbeskrivning för Munkvandringen:
Starta vid pilgrimscentrum, läs gärna reflektionen nr 1 vid Gudspärlan utanför Pilgrimscentrum
som en introduktion till temat för vandringen. Går du tillsammans med barn kan du läsa ur
det lilla häftet om Franciskus och vargen. Denna berättelse läser man en liten bit ur vid varje
stopp och om man vill ha lite egen tid att läsa ur häftet för vuxna kan man låna med sig pennor
då Franciskus och vargen också är en målarbok.
När du startar möts du av en pilgrimsmarkering på en stolpe vid infarten till Pilgrimscentrum.
Den gula markeringen visar Munkleden. Du skall gå över bron mot Prinsvillan. Gå förbi
Prinsvillan på vänster sida, följ stigen rakt fram. Fortsätt ner över berget ut mot ängen. En skylt
med information prins Eugens ”Molnet” finns där. Fortsätt över ängen fram mot ån och följ ån
åt höger. Du går förbi ett stort bäverbo innan du kommer fram till bron som går över till
Skogvaktarvillan. På ena sidan om villan växer fortfarande pestskråp som sägs ha odlats här
utan vandringsmunkar på tidig medeltid. Vid bron är platsen för reflektion nr 2. Gå tillbaka
över bron (om du undersökt skogvaktarvillan).
Följ spången mot berget och gå sedan uppför stigen rakt upp för berget. Här i branten talas det
om att John Bauer målat tavlor på troll och älvor. Om det är sant eller inte kanske inte spela så
stor roll, hans bilder och denna del av skogen är nästan identiska. Väl uppe på toppen är plats
för reflektion nr 3.
Följ huvudstigen över berget som svänger av lite åt vänster. Följ det gröna staketet rakt fram
som avgränsar tomten på höger hand. Vid staketets slut sväng höger ut på Munkstigen som
leder ut på Solbergavägen. Ta höger ut på Solbergavägen. Vid T-korsningen fortsätt rakt fram
och ta den lilla stigen i backen ner till vänster. Vid Brakmarsvägen följer du vägen åt höger
fram till bron över ett vattendrag på vänster sida. Ta in på denna stigen och hitta en fin plats
att stanna vid för reflektion nr 4.
Stigen över Rävnäset där du nu befinner dig är ca 1 km lång. Det finns en och annan passage
som är krånglig och lite brant. Håller du hela tiden åt vänster har du chans att komma förbi de
finaste små rastställen man kan tänka sig. Så småningom kommer du ut till en asfalterad väg,
Fatbursbacken. Här går du rakt över vägen mot det stora röda huset och kommer då in på en
grusad stig som går längs sjön Fatburen. Följ sjön och du kommer hitta ytterligare en fin plats
att stanna till vid för reflektion nr 5.
Där stigen tar slut tar du vänster ner för backen på Brakmarsvägen som leder tillbaka till
Pilgrimscentrum.
Hoppas du får en fin vandring, Bon camino!

