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Natur- och kulturvandring i Hårsbäcksdalen 

 

När vi väl var samlade alla intresserade för vandringen i Hårbäcksdalen stötte vi på 

ett större antal ungdomar vid den gamla festplatsen nära Örsundaån. Troligtvis var 

det en SFI-kurs på utflykt som lärde sig allt om de traditionella svenska nöjena som 

kubb, varpa och andra lekar. Vi vinkade och fortsatte en kortare bit varefter vi fick 

höra en hel del om nejdens historia, bland annat om kvarnen och tegelbruket som 

spelat en betydande roll för närområdet i gamla dagar. 

Vi fortsatte vår vandring mot 

det efterlängtade 11-kaffet 

men den tänkta rastplatsen var 

upptagen av en skola från 

Heby. Fyrtiosju elever var på 

utflykt denna vackra dag. En 

tredjedel av eleverna håvade 

fisk i ån, en tredjedel hade 

yoga och den sista tredjedelen 

fikade på vår tänkta rastplats 

efter att ha löst en frågesport 

utefter stigen närmast 

rastplatsen. 
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Nåja, vi fortsatte vår vandring för att söka en alternativ fikaplats. Vi passade på att 

tjuvläsa de frågor som lärarna hade placerat ut, ror nog att vi klarade oss tämligen 

bra. 

Någon berättade att den skygga strömstaren kanske boar i strandkanterna efter ån. 

Han hann knappt att berätta klart förrän två flög upp från sitt bo på andra sidan ån. 

Tyvärr hann ingen med att fota fåglarna. 

Har läst på någon officiell hemsida att Hårsbäcksdalen är så nära man kan komma 

en djungel i Sverige och det är inte alltför svårt att hålla med om det när man 

vandrar här en fin försommardag. Örsundaån har väl inte det klaraste vattnet utan 

en massa humus följer nog med ut mot Mälaren.  

 

Den rika tillgången på lera runt Hårsbäck gjorde att under början och mitten av 

1900-talet fanns här ett tegelbruk. Tegelbruket hade under sin tid Skandinaviens 

högsta träbyggnad med sina åtta våningar. I närheten av tegelbruket låg även en 

kvarn och ett sågverk. Tyvärr finns inget kvar av dessa byggnader idag. 
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Växtligheten är imponerande och så här års förundras man av all den strutbräken 

som växer utefter år och den är tydligen inte alltför vanlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hittade en fin slänt i solen som passade perfekt för vårt sena 11-kaffe. Det 

smakade i vilket fall gott och smörgåsarna satt som en ”smäck”. 
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Efter vår behövliga paus korsade vi ån igen på en mycket gammal och fin stenbro 

för att ta oss upp cirka 20 meter över vattennivån.  

 

När man väl är uppe stupar det 

nästa rakt ned från stigen till ån, 

nästa lite skrämmande att stå och 

titta ned. 

På vägen tillbaka till parkering 

träffade vi åter på en av grupperna 

från skolan i Heby.  

Vi fick smyga förbi, de hade en 

lektion i yoga i naturen och ville 

inte bli störda 

 

 

 

 

Dagen avslutades på vägen hem i Klarbo där Kristina bjöd på nässelsoppa, smör 

och bröd och avslutande kaffe. Stort tack för det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Kent Magnusson 


