
Kom med på vårens
höjdpunkt för alla
naturälskare!

NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår den 
23-24 april 2016.

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”. 2016 är det 48:e gången som vandringen genomförs.

2016 års Tintomaravandring startar från en strövvänlig moskog väster om Österhagen där marken är fylld av 
kulturfynd från de första stenåldersmänniskor som bosatte sig i denna trakt.

Lördagsturen går genom Djupviksåns dalgång till Kvarseboklints naturreservat. Vi besöker dess märkliga 
kanjon och bergets vårdkase samt beundrar utsikten från Kvarseboklint.

Övernattningsplatsen vid den artrika Österhagen är belägen på en berghäll med vacker, milsvid utblick över 
Bråviken och Vikbolandet. På doftande granrisbädd, vid värmande stockeld, omgiven av vildmarkens tystnad, 
sover man tryggt i vårnattens skymning.

Under söndagen vandrar vi på fina stigar österut efter Bråviksbranten fram till Stormbäcken och följer dess 
intressanta omgivningar från utloppet i Bråviken upp till Nävsjön. Där får vi bekanta oss ingående med det 
nybildade Nävsjömossens naturreservat. 

Möt upp till upptäcktsfärd i sägenomspunnen Kolmårdsvildmark! 

 2016

 

Start: Lördag 23/4 kl 11:00 från anvisad plats väster om Österhagen, strax öster om 
Kvarsebo  (GPS 58.6344, 16.6848)

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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Nyköpings Frisksportklubb Fågelföreningen Tärnan

Start: Lördag 23/4 kl 11:00 från anvisad P-plats väster om Österhagen     

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=58.6344, E=166841   

Nordvart står milskog med troll 
och med skugga,

där skriar falken från Kvarsebo 
Häll.

Ostvart bland holmar där häggarna
dugga,

ejdrarna sträcka i skymmande 
kväll

(Ur ”Östgötarnes Sång” ,Birger 
Mörner, 1910)
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