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Natur- och kulturvandring – Vandrarleden 

 

En typisk höstmorgon träffades ett antal ”årsrika” vid PIA-närköp för att ta en 

längre vandring till och runt vandrarledan vid Sjöändan, nära Draget och tillbaka 

till utgångspunkten. Gänget blev fulltaligt efter det att vi plockat upp några som 

väntande vid Skeppet. De senaste dagarna hade vädret bjudit på både sol och 

värme men inte denna dag. Lite småruggigt var det från början men efter ett tag 

tittade solen fram. 

Vi hade precis passerat 

ingången till den så 

kallade fornborgen när 

Elisabeth tog till orda 

och krossade alla våra 

funderingar på att det en 

gång har varit fornborg. 

Amatörarkeologen Börje 

Sandén från Upplands-

Bro tillsammans med 

några riktiga arkeologer 

har kommit fram till att 

den med största sannolikhet inte har varit en fornborg utan någon form av 

kultplats. 
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Vi hann inte gå många steg med de nyvunna kunskaperna förrän några stod på 

huvudet i mossan och plockade stora och fina trattkantareller som raskt 

hamnade i en påse. Senare plockades också stolt fjällskivling. 

Den normalt lilla-lilla bäcken som rinner ut vid Sjöändan har, efter den sista 

tidens myckna regnande, nästan blivit en mindre å så det blev till att hoppa 

ordentligt.  

Väl uppe på höjden har man en stålande utsikt bort mot teknikbacken, tyvärr har 

den tystnad som kunde upplevas här byts ut mot ett ständigt sorl från motor-

vägen. 

 

Väl framme vid de fina klipporna vid Ullevifjärdens strand satte vi oss ned för 

att njuta av vårt medhavda kaffe med allehanda tilltugg.  
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Stärkta till kropp och själ gav vi oss i klinch med ”branta backen” som någon 

kallade ”djävulsbacken” men trots det klarade alla helt galant att komma upp.  

Det myckna regnandet hade gjort 

det svårt att gå förbi den fina 

utsiktsplatsen med brevlådan och 

gästboken varför vi istället tog den 

gamla ”timmervägen” en bit bort 

mot Håbo häradsväg. 

Det kändes skönt att slippa 

kontrollera varje steg för att 

undvika att slinta på hala rötter 

och stenar. 

 Den sista biten mot parkeringen vid Sjöändan iakttog vi de hålvägar som löper 

parallellt med stigen och förundrades över deras tillkomst en gång i tiden. 

Naturligtvis började det regna under sista stegen mot den hägrande lunchen hos 

Micke & Malin som håller till i Dragets industriområde. Raggmunk med fläsk 

verkar vara populärt! 

Efter lunchen tittade solen fram igen och glada i hågen avverkade vi de sista 3 

km till PIA-närköp. Totalt blev det 11 km under regn, sol och en del blåst. 

Elisabeth Andersson, Kent Magnusson och Rolf Adolfsson 


