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Sigrid Rinman kollar in en av stationerna längs Tomtespåret Viggo kollade in tåget som snurrade runt i början av Tomtespåret 

 

Kerstin Kinnander, Bodil Persson och Karin Fors stod för arrangemangen längs  

Tomtespåret med tomtar, troll och mycket annat  

Tomtespår i Lunddalen även i år 
Finspång 

Och det var många som ville komma ut i skogen på en tomtepromenad 

"Tomtespåret" lockade över 100 personer till Lunddalen i söndags, trots rådande coronapandemi. 

– Ja, men det här handlade om en utomhusaktivitet i skogen, med stora avstånd, förklarar Jan-Erik Fors, 
stugfogde i Lunddalen hos arrangerande Friluftsfrämjandet. 

Men vad är då Tomtespåret? 

– Det är en 19 år gammal tradition, som Friluftsfrämjandet har här i Lunddalen. Så nästa år har vi 20-
årsjubileum och då hoppas vi förstås på ett extra roligt Tomtespår. 



Så vad hände under arrangemanget? 

– Vi anordnade ett lättillgängligt spår i skogen på cirka en kilometer, som man fick gå och längs spåret hade 
vi som vanligt iordningställt små stationer med tomtar, troll och mycket annat. 

– Och i början av tomtespåret gjorde Åke Kinnander iordning en liten elektrisk tågbana, där tåget åkte runt 
på en bana samtidigt som det spelades julmusik. 

För arrangemangen i skogen svarade Kerstin Kinnander, Bodil Persson och Karin Fors. 

– Och det såg ut ungefär som i fjol, förutom lite fler ljus, säger Bodil Persson. Plus en tomte som klappade 
händerna. 

Påverkade coronapandemin arrangemanget på något sätt? 

– Ja, absolut, säger Jan-Erik Fors.  Vi kunde inte ha en levande tomte inne i Tomtebo i år, utan barnen fick 
själva lägga sina önskelistor i tomtens brevlåda. Och vi kunde inte heller ha serveringen öppen, med fika, 
glögg och varm korv, som vi brukar. 

Men det blev i alla fall ett arrangemang? 

– Ja, och det är vi mycket tacksamma för. 

– Jag kan nämna att några besökare även passade på att tända eldstaden utanför huset och nere vid 
vindskyddet. 

 


