
Dag 4 Marmorstigen 

 

 

Efter frukosten packar vi ryggsäcken med kaffe och smörgås och lite vatten. 

Idag ska vi ner till Bråviken i Östergötland.  

Vi kommer att vara borta knappt 4 timmar om vi räknar in biltransporten från 

Stavsjö Herrgårdsflygel. Sträckan är på drygt 4 kilometer och eftersom vi 

vänder vid Djurparken blir vandringen totalt 8 kilometer. 

Längs Bråvikens norra strand från Norrköping och bort mot Kvarsebo har vi en 

förkastning som innebär att berget stupar brant ner mot Bråviken. En stor del 

av den här sträckan är skyddad och idag ska vi gå i Naturreservatet mellan 

Marmorbruket och Vildmarkshotellet i Kolmårdens Djurpark.  

Från Herrgårdsflygeln tar vi direkt höger och tar oss söderut genom skogen. 

Grusvägen tar oss ut på Kvarsebovägen precis intill Nunnebanans början och 100 

meter från infarten till Marmorbruket uppe på höjden.  Här ligger flera brott, det 

djupaste dagbrottet är på imponerande 190 meter och numer vattenfyllt. 

 

        

 

Strax innan museet börjar vi vår vandring. Vi tar oss ner för berget mot byns 

nedre samhälle, passerar de gamla byggnaderna och kalkugnen invid vattnet och 

fortsätter gångvägen österut. 



     

Redan i mars kommer de första blåsipporna upp, innan de kommer fram någon 

annan stans. Södersolen bidrar och kanske den den mildrande effekten av stort 

vatten. 

 

 

Vi ägnar dagen åt hela detta Naturreservat och går den strandnära stigen tills vi 

ser konturerna av Vildmarkshotellet som är den långa svängda byggnaden 

precis utanför reservatet. Mer om detta senare. 

Vid betongbryggan går vi upp mot skogen och följer väganvisningen österut.  En 

solig vårdag slipper vi vinden och en sommardag svalkar skogen skönt. 

Vandringen är på 3 kilometer och i lugn takt går vi knappt en timme. Stigen går 

upp och ner längs Bråviksbranten och vi kliver över rötter och stenar, men den 

största delen är bekväm. Vandringsskor är att rekommendera men det går bra 

att gå med kraftiga skor. På några ställen har vi en brant stigning där stigen 

klättrar längs branten. Räcken gör det bekvämt där berget stupar lodrätt ner mot 

vattnet.  

Väl uppe på höjden spelar utsikten oss ett spratt.  Tittar vi uppåt ser vi en blå 

himmel med vackra moln? Eller tittar vi ner för branten och ser Bråviken i dess 

glans? 



   

 

Vi fortsätter längs stigen in i reservatet som är väl utmärkt. 

 

 



 

Så har vi kommit till den punkt där Naturreservatet slutar och Kolmårdens 

Djurpark tar vid. När vi ser Vildmarkshotellet sticka upp är vi framme. Den som 

vill kan gå ända fram och titta på den vackert insmugna byggnaden som klättrar 

längs bergssluttningen. 

 



Här, ut mot Bråviken tar vi paus och kan njuta av det vackra landskapet där 

himmel och hav smälter samman till ett, medan vi äter av vår medhavda lunch. 

 

 

   



Dags för vandringen tillbaka genom skogen. Vi stannar då och då och tittar på 

Bråviken från stranden med dess sjömärken och fyrar som ska säkra sjöfarten. 

 

 

   



Väl tillbaka tar vi Marmorstigen upp till den övre byn med sina vackra byggnader. 

Här pågick verksamhet i flera hundra år och en blygsam industri lever kvar. Det 

visar det fina museet som är tillgängligt efter en förbokning. 
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