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Foto Jan Måreby /Nardus

Åk från Skeda udde mot Haraldsbo. Ca 5 km efter 
Haraldsbo kommer du till Krankebo. Parkera 
förslagsvis i vägskälet söder om den stora betes-
marken.

Kring Krankebo och Tyrsbo ligger 
Tyrsbo åsnät. Det bildades när inlands-
isen smälte bort för cirka 13 000 år 
sedan. Isälvar som rann fram i sprickor 
i isen förde med sig sand och grus som 
avlagrades på botten av sprickorna. 
När isen smält bort kvarstod avlagring-
arna i form av så kallade grusåsar eller 
rullstensåsar. Sjön Åsgölen ligger i en 
dödisgrop, ett avtryck av ett isblock 
som låg kvar och hindrade sand och 
grus från den smältande isen att fylla ut 
området. 

De omfattande isälvsavlagringarna är 
som mest framträdande i det öppna 
odlingslandskapet vid Krankebo. Söder 
om gården ligger en större hage i ett 

tilltalande backlandskap med såväl 
moränkullar som isälvsavlagringar. 
På moränbackarna ligger rikligt av 
stenblock medan gruskullarna så gott 
som saknar större stenar. Längs östra 
kanten av hagen sträcker sig en omkring 
15 meter hög skogbevuxen rullstensås. 
Höga och smala åsar som denna brukar 
kallas getryggsåsar. Huvudåsen har en 
tydlig förgrening som kan följas genom 
skogen åt nordost till Opphem. 

Sandbackarna är omtyckta av flera arter 
vildbin. Tre av biarterna är med i den 
svenska rödlistan över arter som är ho-
tade eller missgynnade. Floran präglas 
av torrmarksväxter. Inte minst den allt 
ovanligare kattfoten är talrik. Artlistan 
är imponerande med den tidigblom-
mande formen av fältgentiana som det 
ovanligaste inslaget. Fältgentiana växer 
även i en värdefull hage i skogen 500 
meter nordväst om Krankebo gård. 

Hästar på höstbete i mager, artrik betesmark 
vid Krankebo.

Framträdande spår efter inlandsisen i form 
av en getryggsås.

Ett vackert böljande backlandskap 
med blomsterrika hagmarker och en 
mäktig rullstensås.
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