N. Vätternledens sträckning är c:a 2-2,5 mils vandring mellan Stenkällegården nr 85 (blå
markering) och Olshammarsgården nr 10 (blå markering). På båda ställena finns möjlighet till
övernattning och förtäring.
I början av leden från Stenkällegården kan vi välja att följa Bergslagsleden eller Ridleder i
Tiveden tills markeringarna dyker upp med N. Vätternleden.
Strax efter finns en rastplats med vindskydd på höger sida av vägen.
Vid nr 79 (blå markering) Boviken finns en fantastiskt fin rastplats alldeles intill vattnet när vi
gått över 49:ans väg.
Därefter följer vi markeringarna utefter viken och kommer så småningom ut på 49:an igen
och vandrar några hundra meter fram till en liten avstickare som kan vara början eller slutet
på en vandring runt naturreservatet Utnäset nr 78 (blå markering).
(Använder vi leden som cykelled följer vi istället 49:an fram till vägen som går in till
Masugnen vid Igelbäcken.)
Vandringsleden kommer längre fram åter ut till 49:an. Den korsas igen och vi har Igelbäckens
Masugn nr 12 (blå markering) med omnejd som en intressant sevärdhet. Vid nästa korsning
på 49:an följer vi markeringarna bara några hundra meter för att återigen hamna på andra
sidan. Följer vi däremot vägen ner mot höger finns det möjligheter till bad vid Ullasand.
(Även badplatsen sandviken nr 11 (röd markering) finns i närheten.)
Nu följer vi i stort sett gamla landsvägen fram till 49:an igen och kommer fram till Koviken nr
76 (blå markering) en vacker rastplats vid vattnet. Här finns toalett och möjlighet att sitta ner
och ta en fika.
På sista sträckan finns 4 st rastplatser efter vägen på vänster sida. Här är också möjlighet till
bad och rast vid stranden efter de båda ställena Hindstorp och Dimmestorp. Här är en
fantastisk vy över Vättern. På motsatta sidan skymtar Heidenstams Övralid.
Målet (eller början) är Olshammarsgården, där Verner von Heidenstam föddes.
Olshammarsgården kan dessutom erbjuda guidning av Birgittakyrkan och
Heidenstamsrummet. Här finns även Birgittastugan med delar av ”Båtharrys” (Harry
Karlssons) utställning samt diverse andra gamla föremål från trakten.
www.stenkallegården.nu

www.olshammarsgarden.com

