
   

 

Våren/försommarens sista vandring 

 

Vårens sista vandring startade som traditionen bjuder, vid Smultronställets 

närköp den 30 juni 2015.  

Målet med vandringen var 

naturligtvis att fika på Solslättens 

kafé, kanske en räkmacka eller 

något annat gott. 

Efter att samlat ihop alla de 23 

vandrarna vid Valhall följde vi 

stigen på åsen mot järnvägs-

parken.  

 

 

Innan avgång fick vi till livs en hel del om 

Hälsans stig som fick sin start på Irland 1995. 

Sli på alla skyltar står egentligen för ”Slí na 

Sláinte” – ”stigen till hälsan”. Allt börjande 

alltså en gång på Irland och nu finns dessa 

stigar i Sverige, Tyskland och många andra 

länder i Europa och Nordamerika. 

De tre blå strecken på skylten står för hälsan, 

solen och livskraften. 

 

 

Första längre stoppet gjordes vid Järnvägsparken där vi 

fick veta en hel del om parkens brokiga historia. Allt 

från den tiden när Georg Kahlow anlade parken, 1895 via 

den tromb som förstörde parken 1939 till den upp-

rustning och återinvigning som genomfördes i våras. 
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Saxat ur en gammal skrift om tromben: 
 
En lugn och stilla söndag, den 12 augusti 1939, drabbades Bålsta plötsligt av ett 
hastigt oväder. En av de kraftigaste tromber som dittills drabbat landet drog 
tjutande genom Håbobygden och ödelade stora värden. Bålstas gamla centrum 
såg efter ovädret ut som om det hade blivit bombat. Taktegel, takplåtar, träd-
gårdsmöbler och andra lösa föremål for genom luften och fönster krossades. 
 
Kraften i tromben var enormt stor. Mjölnaren 
Josef Åkerbergs kvarnbyggnad, idag 
glasmästeri, klarade sig knappt från att välta 
över Stockholmsvägen. Tre gånger lättade det 
30 ton spannmålsfyllda huset från grunden. När 
ovädret dragit förbi hade huset flyttats en 
halvmeter ut mot vägen. Mjölnarens höns blåste 
iväg och återfanns aldrig. 
 Från SGB:s skyltar om Bålsta 
 

Ute på Björkfjärden befann sig ångfartyget Ena II på väg till Björkö med 115 
passagerare. Tack vare en kraftig gir klarade sig fartyget undan tromben. 
Vattnet på Mälaren kokade som en häxkittel och sögs upp i trombvirveln. 
Plötsligt träffades tromben av blixten och delar av vattenpelaren föll ner till 
vattenytan.  
 
Panik höll på att bryta ut bland passagerarna berättade Enköpings Posten några 
dagar senare. 
 



 

Många ansåg nog att en 

vanlig parkbänk hade 

varit trevligare än 

denna ”säng”. 

Efter att ha försökt 

artbestämma de fåglar 

som höll till i dammen 

fortsatte vandringen 

med ett trevligt 

avbrott på Solslätten. 

 

Eftersom enbart 10 personer hade anmält sitt intresse för denna vandring hade 

vi inte föranmält vårt besök. Trots att vi ramlade in 23 stycken fikasugna 

klarade personalen av oss galant. 

 

När vi var tillbaka vid Smultronställets närköp kunde konstateras att vi hade 

gått ungefär 7 km varav Hälsans stig är 4,5 km. 

 

Kent Magnusson 


