
Tångeråsa – Svartå Herrgård 21 km
Munkastigen 
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Munkastigen/Bergslagsleden
Återvändsled
Rundslinga Tiveden

Kallkälla

Rastplats med vindskydd

Naturreservat

TECKENFÖRKLARING

Örebro

Munkastigen är en 96 km lång pilgrimsled mellan Riseberga 
klosterruin utanför Fjugesta och Birgittakyrkan i Olsham-
mar vid Vätterns strand. Munkastigen är till delar den väg 
som munkarna vid Ramundeboda kloster vandrade för att i 
Olshammar ta båten över Vättern och upprätthålla kontakt 
med sina klosterbröder i Alvastra och Vadstena.

På etapp 2, som börjar vid Tångeråsa kyrka, fortsätter 
vandringen västerut. Vandraren lämnar Lekebergs bördiga 
slättmarker och fortsätter i ett mer glest skogslanskap. Väst-
kärrs gård med sin långa allé bryter av skogsmarken, men 
bara tillfälligt, för nu närmar du dig Skagershultsmossen, en 
av Mellansveriges största högmossar. 

www.bergslagsleden.se
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1. Tångeråsa kyrka 
Tångeråsa kyrka är en av Sveriges få bevarade 
träkyrkor från medeltiden. Av det stora anta-
let träkyrkor som byggdes under medeltiden 
finns idag endast ett tiotal kvar i landet. 

Koret är äldst och uppfördes redan i slu-
tet av 1290-talet. Långhuset daterades till 
1340-talets slut.

I ett mindre fönster på långhusets södra 
vägg finns något så sällsynt som två medel-
tida glasmålningar. Målningarna, som date-
ras till 1300-talet, avbildar aposteln Andreas 
med sitt kors och Maria Magdalena med sitt 
smörjelsekärl. 

2. Västkärr
Vid Västkärr finns en anlagd våtmark på en 
del av Skagershultsmossen, där det tidigare 
brutits torv.

Under de första åren av 2000-talet drogs 
många fågelarter till den nyanlagda våtmar-
ken och sällsyntheter som mindre gulbena, 
svarthalsad dopping, svart stork, svarthakad 
buskskvätta och ängshök noterades där. 

Västkärr är en spännande fågellokal med 
vindskydd, fågeltorn och grillplats.

3. Skagershultsmossen
Munkastigen går över Skagershultsmossen 
på den så kallade Likvägen. Likvägen är en 
medeltida körväg, vars namn kommer av att 
man denna väg transporterade de döda från 
nuvarande Hasselfors via Skagershultsmos-
sen till Tångeråsa kyrka för att begravas. 

Skagershultsmossen är en av Mellansveri-
ges största högmossar. Här finns små gölar, 
fuktiga mossar, svajande gungflyn, svarta 
dråg och glesa kantskogar. Ljungpipare, tofs-
vipor och storspov ropar ute på mossen. 

Många ungtranor väljer att översomra i 
anslutning till mossen och hörs ofta trum-
peta. Smålommen har sina häckplatser i de 
små gölarna. Mossen är också arena för orr-
spel och sommartid hörs ett stort antal gökar 
ropa i kör. Vegetationen består av typiska 
myrväxter som tuvull, ljung, rosling och vi-
tag. I dråg och på gungflyn kan man hitta 
ängsnycklar, trindstarr och källpraktmossa. 

4. Skagershults gamla kyrka
Skagershults gamla kyrka är från mitten av 
1600-talet. Kyrkan är byggd i timmer och 

har ett för landets äldre träkyrkor typiskt ut-
seende med tak och fasad i spån.

Intill den välbevarade kyrkan står också 
en för tiden typisk öppen klockstapel med 
brädinklädda snedstöttor och spånklätt tak. 
Skagershults gamla kyrka byggdes med den 
närbelägna kyrkan i Tångeråsa som förebild.

Strax norr om den gamla kyrkan ligger 
Bålby säteri med byggnader från mitten av 
1700-talet. Det är en vacker träbyggnad med 
två flyglar. Omgivningarna ligger pastoralt 
vid kanten av sjön Teen. 

5. Hammarsjön
Hammarsjön blev rikskänt 1967 då den säll-
synta svarta storken översomrande i sjön. 
Men här finns det mer att se och höra, up-
pemot 200 fågelarter har noterats, varav ca 
90 arter som häckande. 

6. Hasselfors
Hasselfors är ett litet samhälle tillhörande 
Laxå kommun. Här finns kyrka och en stor 
trävaruindustri. Hasselfors erbjuder viss ser-
vice. Kontakta turistbyrån i Laxå för mer in-
formation.  Dagliga bussturer till Laxå och 
vidare mot Örebro.

7. Svartå herrgård
Vid utloppet ur sjön Lillbjörken 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. Huvudbyggnaden på 
Svartå Herrgård är från 1780-talet, medan 
flyglarna med putsad träfasad är något äldre.

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
Tångeråsa saknar bussförbindelse. Närmas-
te centralort är Fjugesta som kan erbjuda 
taxi. Svartå herrgård nås med reguljära 
bussturer flera gånger dagligen från Örebro.  
www.lanstrafiken.se, Tfn: 0771-22 40 00.

För mer information
Lekebergs kommun saknar turistbyrå, men 
ingår i webbplatsen www.orebrotown.com.
På www.bergslagsleden.se hittar du samlad 
information om Munkastigen. Här finns 
aktuell information om övernattningsmöj-
ligheter längs leden.

Tångeråsa kyrka. De äldsta delarna är från 1200-talet.


