
SPF-vandring i Haverdal 

Som våravslutning på torsdagspromenaderna i SPF-Seniorernas regi begav vi 

oss till Haverdal. Eva och Karl-Erik Larsson inbjöd oss till sin sommarstuga och 

hade avsatt en hel dag med lämpliga vandringsrutter och övriga 

programpunkter. 

Vid ankomsten tackade vi vår ordinarie färdledare Rolf Hallberg för 

vårterminens vandringar och bad honom skicka med våra hälsningar och tack 

till hustrun Britt-Inger, som vi hoppas snart är på gång igen. 

Karl-Erik gav oss först en historik om Haverdal. Författaren Albert Olsson har i 

sin trilogi om bonden Tore Gudmarsson beskrivit förhållandena i trakten för 

flera hundra år sedan. Kampen mot sanden var ett ständigt problem då. På 

1800-talet fram till 1930-talets depression var stenindustrin förhärskande i 

området. 

Så begav vi oss ut i Naturvårdsområdet. Första delen bestod av ett 

bergsområde. Vi såg raviner där stenbrytningen en gång förekommit och på en 

platå med en fantastisk utsikt fanns en perfekt rastplats med bord och bänkar 

just för oss. Kaffetermosar och smörgåspaket togs fram ur ryggsäckarna och vi 

njöt av ett just då framsmygande solstänk. Vi fick veta hur stenbrytningen gick 

till och hur man fick betalt för varje stenkista, då man tog hand om 

stenskärven. 

Längre fram på bergsområdet kunde vi på avstånd beskåda den kvarvarande 

bergstoppen, ett populärt klättringsmål för unga djärva män och kvinnor. På en 

stor avsats med hav och himmel framför oss, berättade Karl-Erik, att detta är 

en sakral plats. Här förekommer ofta vigslar, barndop och andra 

sammankomster. 

Så klättrade vi ner mot havsnivån och vandrade genom ett färistbegränsat 

område med betande får och getter. Ett blommande vildäppelträd fångade 

allas vår uppmärksamhet och beundran. Nu befann vi oss med ens på 

havsstranden med doftande tång kring fotlederna. Tänk, denna tång tog men 

förr omhand och använde som gödningsmedel, för att inte tala om 

jodberikning av salt. Så här före badsäsongen kan man verkligen avnjuta 

stillheten och ensamheten utefter en lång sandstrand. 

Nu återstod vandringen genom strandskogen, som en gång planterats för att 

hålla kvar flygsanden. Karl-Erik benämner detta område ”trollskogen”, på grund 

av de skruvade former martallarna antar. Numera har vissa delar av skogen 

avverkats. Detta för att några arter av skalbaggar ska finna sitt livsrum här. Det 

mest spektakulära trädet avslutade vår trollskogsvandring, nämligen 



”korkeken”, på vars grenar både champagne- och vin-korkar hängde ner i 

klasar. Kanhända människans hand haft med detta att göra? 

Att vi efter denna tolvkilometersvandring kände behov av en ordentlig lunch är 

inte svårt att förstå, varför ett besök på en golfrestaurang var för handen. 

I närheten av Haverdal finns Sveriges vackraste kyrkogård, Harplinge kyrkogård. 

Vi avslutade dagen med ett besök på denna vackra plats. Många besökare lär 

ha sagt: ”Här vill jag bli begravd!”. Kan man det om man inte är bosatt här? Ja, 

det kan man faktiskt. 

Vi tackade paret Eva och Karl-Erik Larsson för planering och genomförande av 

en fantastisk dag! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Karl-Erik och Eva 

Tack Rolf för alla promenader under 

våren! 

Berndts fångade fasan En golfares paradis? 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Haverdals Naturvårdsområde 

Kafferast på hög nivå! 

Vem vågar klättra upp dit? 

I förgrunden ett stenbrott. Längre 

bort en väderkvarn. En sakral plats 

Får i gräs, men ej i kål. 



 

Vildapel i full blom! Långt från neon och betong vandrar 

vi fram i sand och i tång. 

Bert fast i en martall 
Hur hänger detta ihop egentligen? 

Hur korkad kan en ek bli? 

En ängel är vorden, ger frid här på 

jorden. 

Ett fridfullt vattenklockspel 


