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Solen gassar på och det är varmt och kvalmigt, när jag i slutet av juli vandrar
fram på Bispbergs sluttningar. Jag har gått här otaliga gånger och tycker mig
känna varje sten och buske jag passerar. Nu är det lyckligtvis inte så, utan
fortfarande gör jag små upptäckter då och då.

Den här dagen styr jag stegen mot molybdengruvan, som ligger nedanför
branten till Bispbergs klack. Gruvan har troligen avvattnats genom diken åt två
håll då den var i drift. Diket som går mot söder försvinner in i en snårig och
ogästvänlig unggranskog. En granskog, som endast är en smal korridor inklämd
mellan Bispbergs klack och Griggers klack österut.

Från gruvan går en skogsbilväg söderut, som avslutas vid en vändplan. Jag
följer vägen fram, då den samtidigt går i kanten av unggranskogen och det är lätt
att ta sig fram. Inne bland granarna kan jag urskilja små mossmarker, där jungfru
Marie nycklar växer i grupper.

När jag vandrat ett par hundra meter längs skogsvägen, har en skogstraktor
kört och gjort en öppning i ungskogen. Öppningen lockar mig och jag följer
spåret in bland träden. Jag har inte gått många meter, förrän jag blir stående
framför ett ståtligt exemplar av skogsnycklar. Den skiljer sig från jungfru Marie
nycklar, som jag nyss såg, både i blomman och bladen.

Skogstraktorns framfart har gjort att små
öppna ytor uppstått längs dess väg. Jag
kommer snart till frodigare mark, med
ormbär, brudborste, blåsippa och olika
ormbunkar. Där står plötsligt ett ensamt
exemplar av nattviol. Då den är kraftig och
övriga vanliga nattvioler sedan länge är
överblommade, väcker den min nyfikenhet.
Jag kan till min glädje konstatera ett det är
en grönvit nattviol, Platanthera
chlorantha, som står här i sin ensamhet.
Veckan innan har jag sett den i hundratal,
men då på Åland.

Jag markerar platsen och besöker den
igen några dagar senare. Nu står den i full
blom och jag kan studera den i alla detaljer.
Ingenstans runtomkring syns några fler
exemplar, men nästa år är jag här igen. Då
visar det sig om det är en ensam varg. Teckning: Börje Nordh


