
Vandringen i Tintomaras spår 2017 (Vandring nr 49)
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. Den 22-23 april 2017 
genomfördes den 49:e upplagan av den årliga vandringen ”I Tintomaras spår”.

Förberedelser

Som vanlig har Sven Jonsson och Bert Lindgren planerat, rekognoserat och förberett årets vandring 
sen förra vandringen. De har under året tillbringat många heldagar i skog och mark i de aktuella 
delarna av Kolmården. 

De sista veckorna innan årets vandring bjöd på ett rejält bakslag på en annars ovanligt tidig vår, 
men vädret blev lagom till den aktuella helgen.

Vandringen

Nyköpings Frisksportklubbs anordnar vandringen i samarbete med Naturskyddsföreningen och 
fågelklubben Tärnan. I år lockade den 53  deltagare på lördagen och 27 på söndagen, varav de flesta 
övernattade. 

I år var start, övernattning och mål vid badplatsen i Bålsjön, sydost om Ålberga samhälle. Bert 
Lindgren, Sven Jonsson och några till var tidigt på plats, men ungefär en timme innan starten 
började flertalet anlända...



I år var det också den 29:e gången som naturkännaren Bert Lindgren guidade deltagarna i natur, 
geologi och gammal och ny kulturbygd.
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.

Lördagen

Vädret på under lördagen bjöd på växlande molnighet och en behaglig vandringstemperatur. 

Bålsjön, som lördagens vandring gick runt, är artrik vad gäller fåglar, även om antalet individer av 
vissa arter har minskat betydligt de senaste 20-30 åren. Varför så skett är oklart, men en plats där 
man impregnerade stolpar intill sjön kan ha bidragit till detta? Bland fåglarna märks rördrom och de 
skarpögda kunde bland annat se storlom.

Vandringen gick en bit längs järnvägen mellan Nyköping och Norrköping. Där hittades en relativt 
sen kulturlämning, nämligen resterna av det stängsel som förr hindrade betande boskap att gå upp 
på järnvägen. Numera finns inga kor på skogen, och staketet underhålls inte längre. Intill 
nordspetsen på Bålsjön stannade sällskapet till och Bert läste dagboksanteckningar från en av de 
som byggde järnvägen. På den platsen hade denne person jobbat i 1,5 år med bygget av banvallen. 
Eftersom marken var sank så krävdes här en banvall som var 16 m hög/djup. Enligt dagboken så var 



man tvungna att spränga för att den uppbyggda banvallen skulle sjunka ned till fast grund. 
Sprängningen bevittnades av myndighetspersoner från Nyköping och det såg ut som om den 
misslyckades eftersom banvallen inte rubbades och de ditbjudna personerna fick åka hem utan att 
ha sett något resultat. Påföljande morgon kunde man dock konstatera att den sjunkit som avsett 
under natten.
Andra järnvägsminnen är banmästaren Linde som när han färdades med motordressin inte mindre 
än 11 gånger frontalkrockade med tåget och klarade livhanken varje gång, medan dressinen 
totalförstördes.

Efter denna paus gick vandringen vidare upp på hällemarken. Där kunde man beskåda  ”PustePärs 
grotta”. Vem denne ”PustePär” var är okänt, men det kanske var en person med starka lungor. 
Grottan finns i alla fall där, och det finns en skylt med namnet som visar att man kommit rätt.



Åter nere invid sjön fick man se exempel både på strandängar som betas av djur, och igenväxande 
marker. Vid en rast hittades tibast som blommade, men där utsprickande blad visade att blomningen 
snart var till ända.



Övernattningen

I nattlägret som var beläget intill stranden av Bålsjöåns utlopp ur sjön höll en flammande stockeld 
god värme hela natten. Mitt i natten väcktes deltagarna av högljutt plask i ån. Det var bävern som 
under sin inspektionsrunda irriterades av elden i sitt revir. Andra nattljud var rördrommens tutande, 
ugglors hoande och soluppgången hälsades av trantrumpetande och sångsvanars skönsång.

Söndagen
På söndagen besöktes bland annat en artrik liten mosse som nyligen blivit biotopskyddsområde, 
samt Tussmötet som står omtalat i Hans Lidmans bok ”I Tintomaras spår” och ett 
gammelskogsområde som planeras att införlivas i Fjällmossens naturreservat.
En gammal dammbyggnad, en nyupptäckt hålväg och ett tidigare oupptäckt gravröse hann man 
också besöka.

En hagelskur fick sätta extra krydda på sista delen av vandringen, men i övrigt bjöd båda dagarna på 
uppehåll med tidvis solsken.
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