Etapp 15
Fredriksberg, väg 223 11 km

Föregående Nästa
Skottvångs gruva
4 tim

Redan efter ca en kilometers vandring finns etappens första sevärdhet, en fornborg som du ka
bestiga om du följer de blå markeringarna. Strax därefter kommer du till en kallkälla där du äv
finner resterna av en kolarkoja och en kolmila (en kolbotten). 500 meter längre fram når du de
hemska Vargdroget, en sprickdal där du även finner ytterligare en kolarkojruin och kanske äve
upptäcker den kolbotten du går rakt igenom!

Du vandrar vidare i varierande skogsterräng och passerar ännu fler kolbottnar och ruiner av
kolarkojor innan det bär uppför och du når fram till bergen vid Mellan-Marviken. Berget stupar
brant ned mot den förkastningsspricka som bildat Marvikensjöarna. Leden följer nu berget en b
strax före anslutningsleden 15:1 finns en kallkälla och innan du kommer ner till sundet mellan
Nedre och Mellan-Marviken passerar du ett fint bronsåldersröse, som troligen är en grav.
Leden följer sedan Marvikens västra strand och efter cirka 700 meter kommer du fram till två
populära skärmskydd. Här får vandrare och kanotister samsas om utrymmet. Nu står du inför
vägval, här börjar nämligen en alternativ sträckning av etapp 15 (15:2), som går genom ett
naturreservat. Se tavla vid delningspunkten.

Om du i stället följer den gamla sträckningen kommer du upp på Stenhuggarmon med ett
utsiktstorn 92 m.ö.h. På nedvägen kan du se en mycket tydlig strandlinje (klapperstensvall) fr
5000 år f.kr. Det var Litorinahavets vatten som skapade denna, området här var då
innerskärgård. På gamla stigar och forvägar vandrar du sedan söderut och strax före du når
Skottvång kommer du in på den banvall som fram till andra världskriget bar malmtågen från
gruvorna i Åkers Bergslag till Åkers styckebruk.
Etappmålet Skottvång är ett gammalt gruvområde som började brytas på 1200-talet. Gruvan
lades ned 1921. Skottvång är i dag ett populärt utflyktsmål, här finns bl.a. restaurang.
Östra Sörmlands Gruvförening har uppfört en skogsarbetarbarack med tio bäddar för enkel
övernattning. Toalett, dusch, bastu och tappvatten finns i bystugan. För bokning ring 070-742
12 - tala med Britt-Marie

