
Dag 6 – Spiran  
 

 

Ibland vill man vila fötterna lite. Då kan man istället tänka på ögongodis. En 

avstickare till Spiran passar bra om solen lyser för då är Bråviken som vackrast. 

”Utsikten från Spiran är hisnande!” Skriver någon, och det kan vi hålla med om. 

Skrönor är härliga och en gäller den gamla grevinnan på Marmorbruket som 

inledde varje dag med att klättra uppför berget och andaktsfullt insupa hela 

Bråviken in mot Norrköping. 

Vi kan göra en liten utflykt på en timme utan matsäck - eller om vi vill kombinera 

Spiran med vandringen Marmorstigen - som då blir någon timme längre. 

Marmorstigen är den vandring i Naturskyddsområdet som slutar vid 

Vildmarkshotellet. 

Men! Vid sidan av ögongodis kan vi lägga till lite klättring precis som i Kvarsebo. 

Ska vi karaktärisera de här två förkastningarna är det att i Kvarsebo har vi en stor 

och väldigt djup förkastning. Här invid Marmorbruket hittar vi en längre och 

smalare förkastning som på ett lite snällare sätt låter oss gå hela vägen ner till 

Bråviken. Det är spektakulärt att se Bråvikens vatten kanske 75 meter bort. Och 

branten är ju trots allt djup. Den sista avsatsen klarar vi med hjälp av en lina som 

en vänlig själ bundit i ett träd som grävt sig in i bergets sprickor. 

 

   

 



Då drar vi! Resan till Marmorbruket är ju nu bekant. Vi ställer bilen vid 

Marmorbrukets parkeringsplats och går genom bruksområdet med de röda 

husen och museet. Där Marmorstigen börjar och vi just passerat den stora gula 

villan med glasverandorna tar vi till vänster vid skylten som pekar mot Spiran.  

 

   

 

Stigen går snart brant uppför berget. En god själ har spänt upp ett rep att hålla 

sig i på de brantaste ställena. 

 

    

 

När stigen senare delar på sig, håll till vänster och följ de brandgula ringarna som 

är målade på trädstammarna med lagom avstånd.  

Plötsligt – utan förvarning är vi där. En bänk att vila ut på. Förr fanns här en bänk 

till. Järnen i berget skvallrar. Finns den bästa utsikten mot Bråviken? I så fall 

kanske detta den bästa? Även om konkurrensen är hård. Så rofyllt! Det kala 

berget är som att sitta på en jättelikt klot och titta utöver världen.  

 

 



 

     

 

  

 

Nu efter pausen måste vi välja väg! Den som inte vill klättra ner kan gå samma 

stig tillbaka till Marmorbyn. Den lite mer äventyrslystne tar stigen åt höger och 

följer markeringarna på träden. Karg Kolmårdsskog insprängd med kala klippor 

delvis täckta med vacker grön markvegetation möter oss.  



 

   

Plötsligt dyker en förkastning upp framför oss. Den löper söderut. Samma sorts 

skreva som i Kvarsebo. Men här lyser ljuset från Bråviken fram. Det riktigt trängs 

mellan bergskanterna, som vill det säga: ”Jag först! Jag mest!”. 

 

 



Vi väljer nu att lämna den markerade leden och tar oss ner i skrevan. Hur långt 

bär det? Redan häruppe glittrar Bråvikens vatten emot oss, som ropande: 

”Kom! Kom närmare!” 

 

 

Vi tar oss långsamt ner för branten. Steg för steg. Händer och armar behövs här 

precis som i Kvarsebo.  

 

 



Skillnaden är att här tar vi oss ända ner till vattnet. Vi kan inte gå fel för längst 

ner möter vi stigen mellan Marmorbruket och Vildmarkshotellet. Vi är nu snart 

nere sedan vi passerat sluttningen med gammal skog.   

 

 

 

Har vi gått till Vildmarkshotellet kan vi ta till höger på stigen som strax leder till 

den gamla stenpiren. Varför inte följa gångvägen vid vattnet som leder till den 

nedre delen av Marmorbruket och återvända till parkeringsplatsen från väster. 

Det finns både en kortare stig genom skogen eller den lite längre körvägen.

  

 

Stavsjö Herrgårdsflygel 
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