
Kom med på vårens
höjdpunkt för alla
naturälskare!

NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår den 
22-23 april 2017.

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”. 2017 är det 49:e gången som vandringen genomförs.

2017 års Tintomaravandring följer i princip Bålsjöns stränder. Vi går i ett kulturlandskap med många minnen av 
människors verksamhet. Här finns hasseldungar och rika växplatser. En avvikelse till Ökdalsbergets hällemarker 
och förkastningssprickor för att söka Pustepärs svårfunna grotta gör vi dock.

Övernattningsplatsen är badstranden vid Bålsjön, där vi på doftande granrisbädd, vid värmande stockeld kansomna
in till morkulledrag.

Under söndagen vandrar vi in mot Fjällmossen i typisk Kolmårdsterräng: hällemarker – tallrismossar – gölar.

Här i gränsmarker mellan Svear och Götar studerar vi gränserna mellan produktionsskogar och skyddade och 
planerade reservat.

Möt upp till upptäcktsfärd i sägenomspunnen Kolmårdsvildmark! 

 2017

 

Start: Lördag 22/4 kl 11:00 från Badplatsen vid Bålsjön, Ålberga. (GPS 58.7177, 16.5973)

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

Startposition: 

N=58.7177 , 

E=16.5973  

Start: Lördag 22/4 kl 11:00 från badplatsen vid Bålsjön, Ålberga.            
Åter: Söndag före kl 16:00.                                                                   
Varje dagsetapp är ca 1 mil.

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




