
Kom med på vårens
höjdpunkt för alla
naturälskare!

NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår den 
26-27 april 2014.

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”. 2014 är det 46 :e gången som vandringen genomförs.

I år söker vi Tintomara i det nybildade Brännsjöreservatet: en klassisk Kolmårdsnatur med tallmoar, hällmarker, 
tallrismossar och små bäckar, nu sparade för framtiden.

Här finner vi också förvånande många spår av tidig mänsklig verksamhet i form av rösen, gravar, grunder, 
verktygssmedjor.... Är det stenålderns, bronsålderns eller järnålderns människor som skapat dessa lämningar?

Vi vandrar också i Ramunds spår – den ”isländske kämpen, känd från visan”. Vi hör om Ragnvald på Gullbro Klint
och ”hör” varg yla på Gullbro mosse. Tjäder, sångsvan, trana och kambräken finns här.

Övernattning (= byggande av skärmskydd) sker vid stora Brännsjön. På doftande granrisbädd, vid värmande 
stockeld, omgiven av vildmarkens tystnad, sover man tryggt i vårnattens skymning.

Vi bekantar oss med 3 naturreservat: Brännsjöns, Ramundsbäckens och Wretaåns reservat. 

Välkommen med! 

 2014

 

Start: Lördag 26/4 kl 11:00 från P-platsen vid Brännsjöreservatet. (GPS 58.7175, 16.4861)

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

Anmälan: Bert Lindgren 0155-723 33        Sven Jonsson  0155-22 74 11

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

Kontakt med
naturen – 
enkel livsstil
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Start: Lördag 26/4 kl 11:00
från P-platsen vid
Brännsjöreservatet.

Åter: Söndag före kl 16:00.

Varje dagsetapp är ca 1 mil.

Anmälan: 
Bert Lindgren 0155-723 33
Sven Jonsson 0155-22 74 11

Startposition: 
N=58.7175, E=16.4861 

Nyköpings Frisksportklubb

Fågelföreningen Tärnan


