
Kom med på vårens
höjdpunkt för alla
naturälskare!

NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på
vildmarksvandring i Tintomaras spår den 20-21 april 2013.

Kolmården, den gamla vilda gränstrakten mellan Sörmland och Östergötland, en gång fruktad bland resenärerna 
för sina stigmän och rövare, är en plats där dikt och verklighet, myter och naturskönhet vävs samman.

I den mytomspunna Kolmårdsnaturen, bland urskog och vattenblänk, älg, rådjur, tranor och stavsjölom, väntar 
äventyret på dem, som vill följa med i den gåtfulla Tintomaras spår.

För den som är rätt utrustad för vistelse nära naturen garanteras en upplevelserik vandring med övernattning i 
skärmskydd, som man själv får hjälpa till att bygga.

På vandringen I Tintomaras spår lär vi oss för varje år att känna en ny del av vårt lands vilda natur, som Hans 
Lidman så fint skildrat i sin bok ”I TINTOMARAS SPÅR”.

Årets vandring startar vid den idylliska skogssjön Strupen, som omnämns i kapitlet ”Över skogen”.

Övernattningen sker också intill, så deltagarna behöver endast bära på det som de kan behöva under dagsetappen.

På doftande granrisbädd, vid värmande stockeld, omgiven av vildmarkens tystnad, sover man tryggt i vårnattens 
skymning.

Lördagens etapp går österut genom mossmjuka skogar med fantasieggande, slingrande bäckraviner och 
brottsplatser, förbi sjöarna Strålen, Kopporna och Lilla Älgsjön in på Östgötaleden.

Söndagens etapp går västerut efter Strupens södra  strand till sjöns utlopp där Hans Lidman beskriver att han såg 
en ålkista.

Vi besöker kulturlämningarna vid Stora Måstorp och går på upptäcktsfärd i gammelskogen intill. Via 
Betlehemssjön kommer vandrarna fram till den märkliga ”Jungfrukällan”, som det går att läsa om i kapitlet 
”Kolmårdsstänk”. 

Ett besök i Vinterbäckens kanjon och Stubbetorps omgivning ingår också.

Välkommen med! 

Kontakt 
med 
naturen – 
enkel 
livsstil 

Alla deltagare får 
själva hjälpa till att 
ordna lägerplatsen för
sin övernattning.  

Start: Lördag 20/4 kl 11:00 från P-platsen vid sjön Strupen, infart från vägen till Stora 
Mossen  (GPS 58.7203, 16.3341)

Åter: Söndag före kl 16:00.  (Varje dagsetapp är ca 1 mil.)

Anmälan: Bert Lindgren 0155-723 33        Sven Jonsson  0155-22 74 11  
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Start och övernattning sker högt uppe på 
Kolmården, vid den idylliska skogssjön Strupen.

Vi tar oss fram i mossmjuka gammelskogar. Under vandringen passerar vi vackra skogssjöar, trolska 
bäckraviner, hällskogsmarker med vida utsikter och intressanta kulturlämningar. Vi besöker 
Jungfrukällan och platsen där Hinjakta en gång drog fram. Tintomarafågeln Rödhake och många 
andra vårfåglar kommer som alltid att uppmärksammas på vår vandring.

 VÄL MÖTT TILL EN FIN GEMENSKAP I NATUREN!

Startposition:
N=58.7203, 
E=16.3341 

År 2013 är det 45:e gången som Tintomara lockar
äventyrssökande naturälskare ut till spännande 
upplevelser på en tvådagars vårvandring i sin 
hemlighetsfulla Kolmårdsskog. 


