
Vandringen i Tintomaras spår 2013 (45:e vandringen)

Förberedelser

Som vanlig har Sven Jonsson och Bert Lindgren planerat, rekognoserat och planerat inför årets 
vandring sen förra vandringen. Men även i Kolmårdsmarkerna så är det många aktörer och precis 
som tidigare år så fick man se en del av skogen på den planerade delen förvandlad till en 
avverkningsyta.

Dessutom var vintern osedvanligt ihärdig och snösmältningen sen detta år, så alla undrade om 
vandringen skulle kunna genomföras som planerat, och i så fall under vilka förhållanden. Dessa 
bilder är tagna när material forslades till lägerplatsen 5 dagar innan vandringen. Vägen var då 
nyplogad och man ser att det finns mycket snö på planen där nattlägret skulle byggas på 
lördagskvällen.

Men på ett par dagar förbyttes scenariot, och nästan all snö, även i skogen, smälte undan. Och på 
något märkligt sätt verkade det mesta av smältvattnet försvinna, så det var inte mycket blötare än 
det brukar vara så här års i dessa marker,

Vandringen

En helg i slutet av april varje vår, när den skönsjungande Tintomarafågeln Rödhake och andra 
efterlängtade flyttfåglar börjar anlända till våra trakter, ger sig en skara naturälskare ut på vandring 
för att uppleva närheten till naturen i de vilda Kolmårdsskogarna.
I år när Frisksportarna tillsammans med Naturskyddsföreningen och Tärnan inbjöd till den 45:e 
upplagan av en vandring "I T1NTOMARAS SPÅR" var det 45 personer som deltog.



Förväntan var stor inför starten...

 

och alla såg fram mot en fin och intressant vandring, även om man förstod att den sena våren skulle 
medföra att det inte var så många vårväxter som hunnit komma igång.

I år var det också den 25:e gången som naturkännaren Bert Lindgren guidade deltagarna på det
pärlband av besöksvärda sköna och märkliga naturfenomen som ännu går att finna i dessa trakter.
Bert Lindgren, som har en mycket stor kännedom om både Kolmårdens biologiska naturvärden och 
dess historia, förmår att sympatiskt förmedla sina unika kunskaper till intresserade åhörare.
Ställen där fruktade stigmän och rövare har vistats på och där den gåtfulla Tintomara strövat, blir till
platser där dikt och verklighet, myter och naturskönhet vävs samman.

Vädret var verkligen gynnsamt, och vandrarna kunde under rasterna njuta i solen, även om luften 
kyldes av de ännu istäckta sjöarna.



Starten och övernattningen skedde i år vid den idylliska skogssjön STRUPEN belägen högt uppe i 
Kolmården. I Strupen finns märkligt nog den utrotningshotade fiskarten Ål fortfarande kvar.

I ett begränsat område där intill finns källflöden till flera bäckar som rinner åt olika håll, dels till 
Bråviken, dels till Stadsfjärden vid Nyköping.

Under vandringen besöktes några inventerade objekt, som finns upptagna i Norrköpings kommuns 
Naturvårdsprogram. Bland dessa några vackra naturskogsområden samt Vinterbäckens kanjon och 
utflödet från Aksjön. Jungfrukällan och den oförklarliga Munkgraven fick också besök.

Om man jämför hur Kolmårdsskogarna såg ut när Hans Lidman strövade här och skrev sin bok "I 
TINTOMARAS SPÅR" med nutidens skogar får man konstatera att stora resurser måste sättas in 
för att den biologiska mångfalden skall kunna bestå till kommande generationer. 
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