Botaniska strövtåg i min hembygd i
Västerdalarna – förr och nu
Lars Efraimsson, Karlstad
För snart tre decennier sedan skrev jag i bygdeboken "Med rötter i
Sillerö" en artikel med rubriken "Botaniska strövtåg i Sillerö - förr och
nu". I artikeln återvänder jag till min barndoms by i Västerdalarna och
låter läsaren följa med mig på en vandring genom byn och dess omgivningar. Jag beskriver på vår vandring hur naturmiljön i den lilla byn och
landskapet runt omkring har förändrats under de år som gått sedan jag
sprang där som barn. Jag förfäras över vad jag ser; hur torftig floran har
blivit sedan de små familjejordbruken försvann och hur skogsbolagen
våldför sig på skogarna i byns omgivningar.
Vad har då hänt under de decennier som gått sedan jag skrev artikeln? Synen som möter mig i dag vid mina sporadiska besök i byn gör
mig inte glad. De kalhyggen som fanns då, för snart trettio år sedan,
upptas nu av tall- och granplantager på utarmade, sterila marker. Av
gammelskogen finns praktiskt taget inget kvar. Kalhyggena är ännu
större nu; upplöjda och "ointagliga" för skogsvandraren. Det kallas
visst för markberedning.
Den sista bonden i byn har nu sedan några år tillbaka lagt ner sin
verksamhet. Inga kor betar längre på byns tidigare ängs- och hagmarker. Ängsfloran är därmed i stort sett borta. Vägkanternas artrika
blomsterbård har intagits av lupiner. Mil efter mil kantas nu vägarna av
denna enda art. Mångfald har ersatts med "enfald".
I epilogen till min artikel skrev jag: "Min förhoppning är att den
samhällsomdaning, som hittills så negativt påverkat vår miljö, också
skall inrymma de värderingar som krävs för att skydda de intressen
denna artikel givit uttryck för”. Jag kan inte tycka att någon av mina
förhoppningar har infriats; snarare tvärtom.
Slutligen; jag är glad och stolt över att Trollius nu publicerar artikeln.
Jag hoppas att läsarna finner nöje i att läsa den och kanske också tar en
funderare över vad som händer med naturmiljön i vårt vackra landskap.
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I minnet lever tydligt bilden av min barndoms somrar. Varma, sköna
somrar med härligt friska skogar, med kor och hästar betande på vall
och i hage. Helt säkert finns i dessa minnen en hel del inslag av nostalgi
och visst är det lätt att falla in i det något slitna påståendet att ”allt var
bättre förr”. Men som läsaren snart kommer att finna ligger det ändå en
hel del sanning i det gamla uttrycket, tyvärr.

Det gamla Sillerö. Foto: Lissper Olof Nilsson

Som liten tillbringade jag somrarna i Södra Lömbergets fäbodar. Någon
gång i maj ”buffrade” hela familjen upp till sätern med bohag och kreatur. Där uppe i skogslandet gick försommarveckorna med dagliga göromål och i nära samklang med naturen. Vi barn deltog också i de dagliga
sysslorna som bland annat bestod i att följa med boskapen ut på bete i
skogarna runt fäboden. Där ute i storskogen kände jag mig många
gånger rätt övergiven och isolerad från omvärlden. Därav kom det sig
att resan ner till byn vid slåttertiden i början av juli varje gång gjorde så
starkt intryck på mig. Då lämnade vi det slutna, mörka skogslandskapet
för en tid och möttes av det ljusa, öppna landskapet nere i byn, där höet
redan låg för liar och slåttermaskiner, där hässjorna växte långa på gärderna och där luften var full av dofter från nyslaget hö och från gårdstunens kamomill.
Slåtterarbetet var tungt och pågick från tidig morgon till sen
kväll. Ändå hände det att jag någon kväll fick litet tid över till lek
med mina kamrater, som jag då inte hade sett på åtskilliga veckor,
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men för det mesta ställde jag färden ner till ängarna vid älven. Här stod
nu i högsommartid ängens som vackrast; slåttergubben, ”arnican”, stod
där gul och ståtlig, spröda grässtjärnblommor, blodröda ängsnejlikor,
blåklockor och ängsklockor, prästkragar, mandelblommor och slåtterblommor bara för att nämna några av arterna.

Slåttergubben ”Arnican” Foto: Tord Brorsson.

Här väcktes nyfikenheten på vilka floristiska hemligheter som kunde
dölja sig i hemmamarkerna, all den stund som Västerdalarna på den
tiden kunde betraktas som en vit fläck på den botaniska kartan. Ströv6

tågen blev många under åren som gick, nya arter upptäcktes gång efter
annan, vilket lockade till nya utfärder.
Tiden gick och jag, liksom många andra ungdomar i byn, lämnade så småningom hembygden. Intresset för hembygdens natur har
ändå levt kvar hos mig under alla år och därför försöker jag varje
sommar, när den står som fagrast, ta mig tid att resa upp till min
hembygds marker för att få ströva omkring där några dagar.
Den miljö som möter mig nu är dessvärre inte alls den som jag i
kanske något nostalgiska ordalag beskrivit här ovan. Borta är
mycket av väg- och åkerkanternas forna blomsterprakt. Konstgödningen har gjort sitt intåg i jordbrukslandskapet. Kvävet dödar
snabbt de spröda ängsblommorna och ett antal kvävefixerade arter
som maskros och hundkex tar över. De öppna, vackra ängsmarkerna
längs älven har buskat igen i stor utsträckning. ”Slåttergubben” har
därmed gjort sitt uttåg liksom många andra av de mer krävande
ängsblommorna.
I skogarna runt byn har det moderna skogsbruket satt sina spår.
Stora hyggen, som blottlägger den för denna trakt så steniga moränen, avlöser varandra. Skogsbruket har med dessa hyggen åstadkommit en fullständig utarmning av den skogsflora som en gång
fanns. Flera arter är helt enkelt utrotade. Mer om detta längre fram i
artikeln.
Jag har kallat den här artikeln ”Botaniska strövtåg i min hembygd förr och nu”. Med den formuleringen hade jag tänkt låta läsaren följa med till intressanta lokaler inte enbart i själva byn utan
också i ett nog så vidsträckt område där omkring.
Innan vi börjar vår blomstervandring låt oss först helt kort blicka
tillbaka i tiden och se vem som före oss strövat omkring i de Västerdalska markerna i syfte att dokumentera dess flora och fauna.
Den förste som mera ingående beskrev naturen i våra trakter, var
Carl von Linné. Under sin lapplandsresa 1732 blev Linné mycket
imponerad av den rika flora han fann i de norrländska fjällen. Övertygad om att dalafjällen med sitt sydligare läge skulle hysa en ännu
rikare växtlighet ordnade han efter hemkomsten från Lappland
medel till ytterligare en expedition, denna gång till Dalarna. Expeditionen genomfördes under sommaren 1734. Inom parentes kan
nämnas att han kom att bli mycket besviken över vad dalafjällen
hade att erbjuda ur floristisk synpunkt. Fjällen är här uppbyggda av
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mager sandsten till skillnad från lapplandsfjällen, som i huvudsak
består av skiffrar och kalksten. Artantalet är därför betydligt lägre än i
de norrländska fjällen.
På hemresan från fjällen passerar Linné Västerdalarna och färdas då
också bland annat genom Malungs socken. Han nämner inte mycket om
floran på resan genom Malung. Han säger blott att: ”I Malung är god
gräsort och finnes här mycket myräng”. I en annan kommentar säger
han: ”Att här är god betesort betyga de 120 pund smör, som pastorn
årligen sades få i 10:e av församlingsborna”. När följet passerat Yttermalung på väg mot Äppelbo skriver Linné i sin dagbok: ”Linnea stod
ymnigt allestädes i skogen”.
Linné förärar ändå våra trakter ett helt stycke i sin berömda dagbok.
Han företar tillsammans med en bonde från Yttermalung ett besök i
Busukberget. Här förevisas han en kopparåder, som bonden hade börjat
bryta i. Linné blir uppenbarligen inte imponerad av kopparförekomsten
och förutspår bonden föga framgång som gruvman.
I början av 1900-talet, närmare bestämt 1905-1906, påbörjas den
egentliga kartläggningen av floran i Dalarna. Den som inleder detta omfattande arbete och som envist driver det vidare under tre till fyra
decennier, är Gunnar Samuelsson. Han samlar material från alla socknar; uppgiftslämnare är ofta skollärare, apotekare, skogvaktare med
flera, men företar också själv många resor i landskapet. Samuelsson får
aldrig nöjet att själv publicera det samlade verket över Dalarnas flora.
Skröplig till sin hälsa går han hastigt ur tiden innan arbetet är slutfört,
men testamenterar hela materialet till Erik Almqvist, som under 30- och
40-talen fortsätter att samla uppgifter från Dalarnas alla hörn. Almqvist
har också han ett brett kontaktnät och företar i likhet med Samuelsson
ett otal resor i landskapet. Det samlade verket får titeln ”Dalarnes
Flora” och publiceras av Almqvist 1948. I denna avhandling, som kan
sägas vara en ”bibel” för dalabotanisten, redovisas bland annat utbredningskartor för ett stort antal växter, sockenvisa artlistor, regionala
skillnader inom floran, invandringsvägar och mycket annat.
Vi skall inte glömma en annan skriftställare, som på ett mycket förnämligt sätt beskrivit Dalarna, nämligen Karl Erik Forslund. I sitt bokverk, ”Med Dalälven från källorna till havet”, del 2, uppehåller han sig
rätt länge i Sillerö och trakterna där omkring. Några kommentarer
rörande floran i byn gör han inte direkt, men nämner om Örarbäckheden norr om Yttermalung att: ”Här i vallen under rönnarna blommar
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arnican ymnigt”. Arnica är det latinska namnet för slåttergubbe.
Forslund gjorde sin resa genom Västerdalarna i mitten av 1920-talet.
Nu, år 1990, skulle han inte finna ett enda exemplar av denna vackra
ört vid Örarbäckheden.
Växtligheten inom ett område formas av en mängd yttre faktorer
och då främst berggrund, jordmån och klimat. Låt oss som hastigast
se på dessa yttre betingelser för vårt vidkommande.
Berggrunden i Sillerötrakten består till övervägande del av graniter och gnejser. Inslag av sandstenar finns här och var. Alla dessa
bergarter är kalkfattiga och har en dålig buffertverkan mot försurningen. Kalkrikare och för växtligheten mer begärliga bergarter träffar vi på i norra delarna av Malungs socken, i Öjsberget och vid
Lybergsgnupen. Här har vi betecknande nog också några av socknens allra rikaste växtlokaler.
Inlandsisen har i hög grad format landskapet i Sillerö och området där omkring. ”Äggen”, som löper genom hela byn, är ett bra
exempel på en bildning från den senaste istiden. Den har bildats i en
av de isälvar, som strömmade fram under den mäktiga inlandsisen.
De kraftigaste kullerstenarna avsattes närmast iskanten där vattenhastigheten är hög och bildar nu åsarnas kärnor medan finare partiklar följde med vattnet längre bort från isen och återfinns nu som
sediment i sänkorna mellan åsarna. Detta avspeglar sig tydligt i floran där de mer krävande arterna, som föredrar finare sedimentjordar,
alltid påträffas i dalstråken.
Ännu finare exempel på landskapsformationer, som bildats under
istiden, hittar vi söder om Sillerö vid Åtjärnen och på Haftahedarna.
Här finns en mängd rullstensåsar och ändmoräner, dödisgropar och
till och med sanddyner, som tyder på att stora issjöar har funnits här
vid tiden för inlandsisens avsmältning. Moränen har i huvudsak bildats av lossryckta fragment från traktens graniter och gnejser och är
därför också den mager och hyser knappast någon särskilt artrik
flora.
Inte bara inlandsisen har skapat landskapsformerna i byn, också
Dalälven och Lömmån har under tidernas lopp omdanat bygden.
Stora mängder sediment har spolats med och i lugnvatten bildat den
landremsa mellan skog och älv, som sedan urminnes tider odlats och
givit bärgning åt byns bönder. Sedimenten är mestadels rätt grovkorniga fraktioner, som brukar benämnas silt och har också de bil9

dats av kalkfattiga graniter och gnejser. Jordmånen är därför inte av den
bördigaste sorten, men lämpar sig mycket bra till bland annat potatisodling. Självdränerande och lättskött är den också jämfört med lerslätterna söderut i landet.

Rullstensås nära Sillerö. Foto: Tord Brorsson.

En annan faktor, som i hög grad påverkar floran i ett område, är klimatet. Utmärkande för hela Västerdalarna är de hårda och långa vintrarna
medan sommaren, om än kort, åtminstone vid högtrycksväderlek kan
bli mycket varm. En sådan klimattyp kallas kontinental och dominerar i
områden som ligger långt från havet. Utmärkande för våra trakter är
också att nederbörden är riklig. I genomsnitt faller det mellan 700 - 800
mm varje år. Den höga nederbörden tillsammans med låg medeltemperatur och därmed låg vattenavdunstning från markerna gör att Västerdalarna har vad meterologerna kallar hög humiditet. Där har vi förkla10

ringen till att vi har så gott om myrmarker i vår bygd. Längre söderut i
landet är myrområden, med vissa undantag, en sällsynthet. Hög humiditet kan inte sägas direkt gynna våra vanliga växter, fanerogamerna; däremot finner sig mossor, lavar och ormbunkar, de så kallade kryptogamerna, väl till rätta i den miljön.
Sammanfattar vi då de yttre betingelserna för växtligheten i Västerdalarna, så står det klart att förutsättningarna för en artrik flora inte är
så stor. Vårt geografiska läge mellan fjällen i sälenområdet i norr och
utpräglad jordbruksbygd vid Äppelbo i söder gör dock att floran har en
mycket intressant sammansättning. Flera arter, som förekommer i fjällen, har i Malung sin sydgräns samtidigt som en och annan art från sydoch mellansverige har sina nordligaste utposter här. Exempel på växter
som vandrat ner till våra trakter är fjälltoltan, som man fortfarande träffar på i bland annat Lömberget och Uvlidmorarna. Kung Karls spira,
som växer här och var utefter älven vid Horsmyren och Vimyren är
också en fjällväxt. Exempel på sydliga och östliga arter är skogssallat
och skvattram, som förekommer på Vimyren respektive Getporsmyren
öster om Lömberget.
Getpors eller skvattram
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Malungsbygdens västliga läge och den relativt rikliga nederbörden ger
förutsättningar för en del så kallade oceaniska arter som kransrams och
kambräken. Kransramsen fanns förr rätt allmänt i de skogsklädda bergsidorna i Lömberget och Uvlidmorarna. En och annan ståndort finns
fortfarande kvar där. Kambräken, denna märkliga ormbunke, sågs då
och då i Råtjärnberget på den tiden gammalskogen fanns kvar.

Kambräken Blecnum spicant
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Floran i malungsbygden kännetecknas alltså inte av artrikedom men har
vissa speciella särdrag, som jag försökt belysa här ovan. Speciellt för
älvbygden är också de ängs- och betesmarker, som särskilt förr i tiden
bredde ut sig längs Dalälven och som vi fortfarande har några kvar av.
Dessa ängsmarker har under århundraden betats av byns kreatur eller
slagits med liar och slåttermaskiner. Marker som brukats på ett sådant
sätt utvecklar med tiden en mycket individ- och artrik ängsflora, särskilt
om jordmånen är sandig och mager.
Lika viktig som jordmånen är för en rik ängsflora är också skötseln av ängen. Det ursprungliga sättet att sköta ängsmarkerna innebar att dessa arealer fick stå orörda fram till mitten av juli. Gräs och
örter hade då gått i frö som återbördades till jorden och säkerställde
på så vis nästa års skörd. Under eftersommaren och hösten lät man
kreaturen beta på ängarna, som då gödslades på ett naturligt sätt.
Under senare decennier har slåtter- och ängsmarkerna förändrats
på ett drastiskt sätt. Igenbuskning och minskad slåtter har medfört
att en bråkdel av min barndoms ängar finns kvar i dag. Detta är
mycket beklagligt eftersom just den typ av ängar, som jag här beskrivit och som inom botaniken brukar kallas torrbackängar, har blivit allt sällsyntare i hela vårt land. Torrbackängen kan när den är
som yppigast i ögonfägnad gott och väl mäta sig med Gotlands och
Smålands mer välkända slåtterängar.
Låt oss då efter denna lilla historiska och växtgeografiska tillbakablick vandra ut i markerna i Sillerö med omgivningar för att se
vad dessa kunde och fortfarande kan erbjuda den botaniskt intresserade iakttagaren,
Ett bra exempel på ängspartier som än i dag kan bjuda vandraren
på vackra synintryck är markerna öster om Olla. Här kan man fortfarande njuta av slåttergubberns, ”arnicans”, gula blomkalkar om än
i betydligt färre antal än i min barndom. Denna art är starkt bunden
till slåttermarkerna och tillhör de indikatorarter som i dag utgör kriterium för länsstyrelsernas bidrag och reservatsbildning. Här fanns i
min barndom även gulmåran, Marie sänghalm kallad, numera en
sällsynthet i våra trakter. Nattvioler doftade om kvällarna omgivna
av mängder med liljekonvalj. På torra höjdpartier växte ymniga bestånd av prästkrage, gråfibbla, röd och vit kattfot, ängsnejlika, ormrot, slåtterfibbla, ängs- och blåklockor, gökärt, veronikor, smällglim
och svartkämpar samt flera andra mindre iögonfallande arter. Många
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av de här uppräknade arterna finns dessbättre fortfarande kvar, men hotas allt mer av den tilltagande igenbuskningen.

Ängs- eller backnejlikan. Foto: Tord Brorsson.

Lämnar vi ängarna vid Olla och vandrar längs älven söderut kommer vi
fram till ett än i dag öppet och mycket vackert parti. Jag tänker på
Myckelänget och den udde som avgränsas av Myckelängsviken och
älven. Hela udden var förr en utpräglad så kallad torrbackäng, som i
högsommartid bjöd vandraren på många vackra synintryck.
”Myckelängsnabban” är numera hårt betad av hästar. Av ängsfloran
återstår därför i stort sett endast ranunkelarter, smörblommor, som på
grund av sin giftighet ratas av djuren.
Vid Dalälvens östra strand i höjd med Myckelänget ligger Skarpröet. Väster om prästvillan i sluttningen ner mot älven fanns och finns
delvis än i dag öppna vackra marker. Numera hålls får här som fortsättningsvis, får vi hoppas, håller landskapet öppet. I min barndom fanns
också söder om Skarpröet längs älvens östra strand gott om öppen
terräng av ängskaraktär. Där, liksom vid Skarpröet, fanns på den tiden
gott om slåttergubbe och andra typiska och numera sällsynta ängsarter.
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Återvänder vi till Myckelänget
och fortsätter längs ”farvägen”
västerut, kommer vi fram till en
buskageomgärdad liten kulle på
toppen prydd med en stor, gammal björk, Här gjorde jag för
åtskilliga år sedan en av mina
intressantaste upptäckter i hemmamarkerna. Alldeles vid sidan
av ”farvägen” fick jag syn på
några små ormbunksblad, som
man med litet god fantasi kan
likna vid en nyckel. Det svenska
namnet på denna lilla ormbunke
är låsbräken och anknyter väl
därmed
till
den
likheten.
Låsbräken tillhör, i likhet med
slåttergubbe, de arter som intimt förknippas med gamla tiders slåtterbruk och har under senare tid försvunnit från stora delar av Sverige.
Från ”björkholen” vandrar vi vidare mot Knekta. Om tiden är
högsommar och dagen är solig kan vi då bland gårdstunets blomster
se små stänk som av blod. ”Bloddropparna” är ängsnejlikor, som
under inverkan av solljuset öppnat sina intensivt röda blomkalkar.
Kronbladen är små men syns ändå mycket tydligt. Här vid Knekta
och Lisslola samt längre norr- och västerut på tunet vid Hedbackgården finns än i dag gott om ängsnejlikor. I likhet med slåttergubbe
och låsbräken tillhör också ängsnejlikan de arter som indikerar goda
ängs- och slåttermarker och hotas nu alltmer av det moderna jordbruket.
Från Hedback kan vi fortsätta ytterligare en bit västerut fram till
”gamla skolhuset”. Byggnaden ligger på en välvd kulle i söderläge.
Gårdstunet slås varje sommar, vilket har haft det goda med sig att en
liten äng av torrbackkaraktär har utvecklats. Här hittar vi arter som
bockrot, röd och vit kattfot, smällglim, blodrot, ormrot och även
ängsnejlika, samtliga typiska för torrbackängar.
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Från gamla skolhuset gör vi en
avstickare över landsvägen. I
”äggens” östsluttning just nedanför Petter och Elsa Mabergs boningshus kan vi åtminstone vissa
år finna nattviolen, denna sägenomspunna orkidé som i folkmun
också kallas Sankt Hans nycklar.
Nattviol kallas den av den anledningen att den med sin ljuvliga
doft ljumma sommarkvällar och
nätter ger sig mer till känna under
den mörka delen av dygnet än under den ljusa. Nattviolen är ovanlig i älvbygden med förekommer
mer allmänt i bland annat våra
finnbygder.
Jag har stött på nattviolen på ytterligare ett ställe i byn. En sommardag för många år sedan kom jag cyklande byvägen fram, antagligen på
väg mot Lömberget och fäboden där. Vid ”Mabergslars” fick jag se
Elin komma österifrån uppför ”vinterstabacken”. I handen bar hon en
bukett nattvioler, säkert tio till femton exemplar. Jag stannade och frågade var hon hade hittat nattviolerna och försökte samtidigt förklara för
henne det olämpliga i att plocka dessa sällsynta orkidéer. ”Nattvioler”,
svarade hon frågande; ”de här kallas vita liljor och inte är de sällsynta
heller. I Ugglebo (där Elin var född och uppväxt) växer de överallt, så
det så”. Hon hade på sätt och vis rätt i båda sina påståenden. Vita liljor
är en dialektal benämning på nattviol i tyngsjötrakten och i de trakterna
är också nattviolen betydligt vanligare än hos oss, åtminstone var den
det i hennes barndom. Att den var en sällsynthet hos oss kunde hon ju
inte veta. Hon visade mig platsen där hon hade plockat dem och där har
jag från och till under åren som gått funnit blommande exemplar. Lokalen ligger i ”äggens” östsluttning strax söder om ”vinterstabacken”.
Efter denna lilla utflykt i utflykten låt oss återvända till gamla skolhuset där vi avbröt vandringen. Nu tycker jag att vi går upp på ”äggen”
och går stigen längs åsryggen söderut. ”Äggen” är, som jag nämnt tidigare, en rullstensås, som bildades i samband med inlandsisens avsmältning för så där tio- till femtontusen år sedan. Den sträcker sig genom
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hela byn och sätter sin prägel på landskapet i Sillerö. Jordmånen på
rullstensåsar är mycket mager, så här kan vi inte förvänta oss annat
än lavar, ljung samt olika risarter som blåbär, odon och lingon. Hade
vi vandrat här en tidig vårdag skulle vi här i denna karga miljö mött
mosippan, denna vårtidiga uppenbarelse som tycks trotsa både tjäle
och kyla. Folket här i bygden tycker väl egentligen inte att mosippan
eller ”tjälôtuppân” som den kallas hos oss, är någon märkvärdighet.
Ser man till artens utbredning i stort i vårt land visar det sig emellertid att den har en mycket begränsad förekomst. Mosippan är en av
de få arter som uppenbarligen gynnas av skogsbruket. De rikaste förekomsterna finns oftast på kalhyggen där vårsolen tidigt smälter
bort snö och tjäle. Strax norr om Döllas gör ”äggen” ett uppehåll
liksom för att släppa fram Lömmån, som här kommer västerifrån
och efter diverse krumbukter så småningom ansluter sig till Dalälven längre österut vid Lisslanders. Vi passerar Döllas, enda gården
i byn som fortfarande har jordbruk och djurhållning. Vi ägnar Nils
Olof som driver gården en tacksamhetens tanke; utan hans landskapsvårdande insats hade byn för länge sedan vuxit igen.
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Efter Döllas korsar vi Lömmån vid ”Lömmängsbron” och vandrar ut på
ängen söder om Lömmån mitt emot Lisslanders. Här vid ”Ånnilsladan”
(som nu har flyttats) träffar vi åter igen på typiska ängsväxter som slåttergubbe, slåtterfibbla, ängsnejlika med flera. Enligt Ån Nils fanns här
på ängarna så sent som på 50-60-talen gott om slåttergubbe. Beståndet
är numera nere i några få exemplar.
Vi tar oss längre österut och står snart på en vacker äng av torrbackekaraktär strax söder om Lömmåns inträde i Dalälven. Här gjorde
jag för ett par år sedan min andra upptäckt av låsbräken. Bland prästkragar och allehanda andra ängsblommor hittade jag mellan tjugo och
trettio exemplar av denna numera utrotningshotade ormbunke. Ängarna
härute används sedan många år tillbaka som betesmarker, vilket har det
positiva med sig att igenbuskning förhindras. Nackdelen är dock att floran hålls nere och utarmas så småningom. Beteshävd är bra och nödvändig för ängen, men bör då ske på eftersommaren eller framåt höstkanten. Vissa år när betet av någon anledning uteblivit och växtligheten
fritt fått utveckla sig, kan man här se exempel på en ängsflora, som
kanske inte i artrikedom men väl i individrikedom nästan saknar sin
like.
Låt oss i denna blomsteräng avsluta vår vandring genom Sillerö. Jag
har uppehållit mig mycket vid ängarna, ett växtsamhälle som är på stark
tillbakagång i vårt land och så även hos oss i vår bygd. Slåtterängen är
den artrikaste biotopen i den nordiska naturen och därför lägger man
från naturvårdande myndigheters sida ner stora resurser för att rädda
vad som räddas kan. Inventeringar av kvarvarande slåttermarker pågår
över hela Sverige. Därvid har vissa indikatorarter valts ut, arter som är
starkt bundna till ängs- och slåttermarker. Det är då intressant att konstatera att så gott som samtliga av dessa indikatorarter har påträffats
här.
Låt oss nu vidga de geografiska vyerna och se oss om i markerna
runt Sillerö. Så fort vi lämnar byn med dess mer kulturpåverkade marker möter oss med ens en betydligt kargare och artfattigare natur. Inslaget av myr- och mossmarker är stort av skäl som jag tidigare nämnt,
stora hedmarker breder ut sig söderut där markvegetationen i stort sett
består av enbart lavar och mossor samt några risarter. Längre bort från
byn där bergen tar vid blir naturen något frodigare och där kunde man
åtminstone förr i tiden hitta vackra granskogspartier i bergsidorna. Här
fanns ofta sluttningskärr med rinnande grundvatten som skapade en rik
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undervegetation. På sådana ställen utvecklades den speciella skogstyp, som i den botaniska litteraturen brukar kallas ängsgranskog och
som var typisk för norra Värmland och Västerdalarna.
Insprängda i bergens friska granskogssluttningar låg här och där
fäbodar likt gröna oaser i en mörk barrskogsöken. I anslutning till
fäbodarna fanns alltid en rik flora, som mycket påminde om den
som fanns i kulturbygden. Fäbodarna är numera ett minne blott och
den i många stycken unika floran som fanns i dessa ”oaser” är också
den borta.
Även om skogarna runt omkring byn botaniskt sett kan liknas vid
en öken så fanns det och finns än i dag en del ”smultronställen”,
som jag gärna vill ta läsaren med till. En sådan lokal är Torrberget
öster om Yttermalung. Första gången jag besökte berget var någon
gång i början av 60-talet. Jag hade fått uppgift om att här i västsluttningen ovan fäboden skulle finnas mäktig granskog, något som
gjorde mig intresserad. Uppgifterna visade sig vara helt riktiga och
snart stod jag i en verklig örtagård under väldiga granar. Blåsippor,
som ju är sällsynta här hos oss, växte i massor liksom tibast,
skogsolvon, trolldruva och skogssallat med flera. Här hittade jag
också till min förvåning flera exemplar av grönkulla, en orkidé med
nordlig utbredning i vårt land, också den mycket sällsynt. I gläntorna stod grupper av högresta fjälltoltor, en norrlandsväxt som har
sin sydgräns i våra trakter.
Långt senare besökte jag åter lokalen och fann så ett kalhygge
där marken var helt uttorkad och ödelagd. Inget fanns kvar av den
forna vegetationen.
Öster om Dalälven i höjd med Sillerö ligger ett berg- och åsparti
som vi brukar kalla ”Sillersberget”. Här finns än i dag en del orörd
gammalskog kvar. I hopp om att hitta långskägglav, den numera hotade skogslaven, gav jag mig för ett par år sedan in i detta steniga
och kanske något ogästvänliga område. Nog fanns här gott om
skägglavar i de gamla granarna, men någon långskägg hittade jag
inte. Exkursionen blev ändå lyckad; strax sydost om Abborrtjärnen
på själva krönet av en vertikal berghäll kunde jag redan på avstånd
se små flockar av vita blommor. Det visade sig vara bergglim, en art
som här i Malung påträffats endast på Öjsberget och vid Lybergsgnupen. Bergglimmen tillhör de mer krävande arterna och tillhör
oftast sydbergsfloran hos oss i Dalarna. Att den fått en utpost i ”Sil19

Tibast, Daphne mezerium.

lersberget” ter sig som en gåta, alldenstund som den här växer helt
ensam i avsaknad av de typiska följeväxterna.
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Ett annat skogsområde, som förr hade gott om gammalskog och där
fortfarande vissa partier har fått stå kvar orörda, är Råtjärnberget väster
om Flöttberget. I min barndom var här väglöst land, vilket utövade en
särkild lockelse på mig eftersom sådana områden ofta är vita botaniskt
sett. Här i det vidsträckta barrskogslandet såg jag för första gången
kambräken, en lika sällsynt som märklig ormbunksart. De klargröna
bladen ger intryck av att vara tillverkade av något sorts plastmaterial
och ser helt malplacerade ut där de avtecknar sig mot markens mossor
och lavar. Arten har en markant västlig utbredning och saknas helt i
östra Sverige. Den är en sällsynthet också i Dalarna och förekommer
bara på några enstaka lokaler i västra delarna av landskapet. Jag har
under senare år försökt återknyta bekantskapen med denna sällsynthet
men har inte lyckats. Kalhyggen breder ut sig i dessa trakter numera så
man kan förmoda att den rönt samma öde som så många andra
skogsarter.
Lämnar vi så bergstrakterna för en stund och gör ett par ”strandhugg” i momarkerna söder om Sillerö så skall vi finna att dessa,
trots sin magra framtoning, kan erbjuda ett och annat av intresse.
Norr om ”Gäspänget” går från landsvägen österut en delvis grävd
väg ner mot Vålön. Vägen sluttar brant mot öster eftersom den tvärar den höga rullstensås som här hela tiden löper parallellt med Dalälven på dess västra sida. I åsens östsluttning växer gott om liljekonvalj, stenbär, olika fibblor, kattfot med flera arter. Här, liksom på
alla de andra åsarna runt omkring, blommar också mosippan under
våren. Just vid den tidpunkten, en tidig vårdag, gjorde jag en liten
avstickare norrut från Vålövägen. Här lyste plötsligt mot mig några
kraftigt violetta blommor, särskilt iögonfallande eftersom inga andra
blommor ännu hunnit slå ut. Att det rörde sig om en ärtväxt kunde
jag se, men artbestämningen till vårärt blev vidlyftigare. Vårärten
var inte tidigare känd från Malungs socken, närmaste fyndorten är
Dala Järna. Med föredömlig precision förstördes också denna växtlokal av skogsbrukets maskiner några år senare. Vårärten är en
skuggälskande art och klarar inte solexponeringen på ett hygge.
Nästa anhalt gör vi på Horsmyren vid älven norr om Oxbäcken.
Vattnet här i myren innehåller mycket järn och säkert också andra
mineraler som gynnar växtligheten. Här växer rikligt med nyckelblomster, en del mycket storväxta och bredbladiga, vilka numera
inom den moderna botaniken brukar kallas skogsnycklar (Dactylo21

rhiza fuchsii). Här finns också den vackert karminröda varianten som vi
kan kalla ängsnycklar, som egentligen är ett samlingsnamn för ett stort
antal underarter inom denna orkidégrupp. Vid Horsmyren kan man
också vissa år träffa på tvåblad, en annan av våra sällsynta orkidéarter.
Den blir tyvärr allt sällsyntare här, möjligen beroende på den allt mer
tilltagande försurningen i våra marker.

Skogsnycklar, Dactylorhiza fuchsii

Från Horsmyren har vi inte långt till Vimyren, en av de botaniskt sett
mest intressanta lokalerna i våra trakter. Myren breder ut sig öster om
Oxbäcken och söder om Dalälven där denna gör en kraftig sväng mot
22

öster för att så småningom störta utför Kvissedforsarna på sin väg mot
Äppelbo. I likhet med Horsmyren är vattnet här på myren starkt
rostfärgat, i stillastående gölar ”blåanlupet”. Markerna runt myren har
varit bebodda i gamla tider och myren har säkert i forna tider skattats på
sin myrmalm, därom vittnar vissa fynd som gjorts. Myren har troligen
också brukats som slåtter- och betesmark i gångna tider; en viss kulturpåverkan kan anas. Vimyren har en rik flora, såväl ängsarter som kärroch myrarter finns representerade. Bland orkidéerna finns alla de arter
som vi nyss bekantade oss med på Horsmyren, dessutom tillkommer
korallrot, spindelblomster och myggblomster. Gökblomstret kan sägas
vara karaktärsväxt här, liksom vattenklövern. Här växer fyra pyrolaarter; björk-, klot-, vit- och ögonpyrola, här står manshöga strättor i
rader längs bäckkanterna, här och där vita slåtterblommor och humleblomster som bockar ödmjukt bland en myckenhet av starr- och gräsarter. Skogssallaten finns också här, en art som bara påträffats på ett par
ställen till i Malung. I norra delen av myren i själva strandzonen mot
Dalälven hittar vi en annan ovanlig växt, Kung Karls spira, lika ståtlig
som namnet antyder. Den är egentligen en fjällväxt, som med älvens
hjälp har bosatt sig här hos oss.
Vimyren visade sig vila på en stor botanisk hemlighet. En augustidag i mitten av 60-talet kom jag vandrande över myren på en av
mina många exkursioner i de här markerna. De flesta örterna hade
redan blommat över och gått i frö. Jag blev därför något förvånad
när jag uppäckte ett antal stjärnformade, gula blommor på ett öppet
parti i björkskogen. Jag hade aldrig tidigare sett den här arten och
examineringen gav mig huvudbry. Jag var tvungen att ”offra” ett
exemplar som belägg och skickade detta i pressat tillstånd till Riksmuséet i Stockholm. Där kom man fram till att det rörde sig om en
Saxifraga-art, närmare bestämt myrbräcka, en ört som aldrig tidigare
rapporterats från Dalarna. Myrbräckan är sällsynt i hela vårt land
med undantag för Jämtland, där den fortfarande har flera kända
ståndorter. Vid tiden för den här upptäckten fanns i södra delarna av
Sverige endast två lokaler kända, en i Västergötland och den andra i
norra Uppland. Sedan dess har myrbräckan utgått från den senare av
dessa lokaler. Myrbräckan lever också på Vimyren en tynande tillvaro numera. Antalet har stadigt sjunkit, men så sent som sommaren
-89 fanns i alla fall ett par blommande exemplar där.
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Myrbräckan i Vimyran. Foto: Tord Brorsson.

När vi ändå befinner oss här i närheten av Oxbäcken kan vi passa på att
ta en titt på ett par andra intressanta lokaler i grannskapet.
Strax intill Åtjärnen i en åssluttning, som vetter mot öster och inte
alls långt från naturstigen, finns i lav- och mosstäcket insprängt ett litet
område beväxt med piprör och andra bredbladiga gräsarter. Här har
nattviolen fått ett fäste i en miljö där man minst väntar sig att finna den.
Vissa somrar har jag kunnat räkna in ett tjugotal exemplar på denna
lilla yta.
Följer vi åsen norrut fram till Igeltjärnen, hittar vi strax väster om
tjärnen i en sydostsluttning en av de få lokaler hos oss där blåsippan
fortfarande finns kvar. Nere vid åsfoten i myrkanten träffar vi även på
några bestånd av trolldruva, också den en sällsynthet. I Malung är den
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känd från Öjsberget och Lyberget. Växten är mycket giftig, såväl
bären som bladverket.
Från Oxbäcken är det inte så långt till Åtjärnberget och fäbodarna där. Dessa har inte brukats på många år. Kvar står gamla husruiner, som vittnar om att här fanns många hushåll på den tiden fäboden blomstrade. Vallarna runt bosättningarna har nu buskat igen,
men man kan ana att här fanns förr stora öppna marker. Så sent som
i mitten av 60-talet fanns här fortfarande kvar rätt mycket av den
flora som var så typisk för fäbodarna i skogslandet. Nattviolen var
då ännu allmän här på vallarna, nyckelblomster både den vanliga
och skogsvarianten växte i källdrågen och här fanns i en östsluttning
vid en av de gamla fäbodstugorna ett rikt bestånd av brudsporre. I
Malung har brudsporren ingen annan känd ståndort.
Numera har skogen vandrat in och helt återtagit fäbodens marker
och därmed har också fäbodväxterna försvunnit. Vid ett besök i
Åtjärnberget sommaren som gick kunde jag inte återfinna vare sig
nattviol eller brudsporre.
Drar vi iväg ännu längre från Sillerö på vår blomstervandring kan
en annan fäbod, den vid norra Lömberget, vara värd ett besök. Innan
fäbodvallarna växte igen fanns här gott om orkidéer. Särskilt minns
jag skogsnycklarna, djupröda till färgen och storvuxna, korallrot,
knärot, en och annan nattviol och här fanns även grönkullan, liten
och oansenlig men ändå en orkidé. Fäboden omgavs av mäktig
granskog i sluttningen ner mot Busjön, en skog med frisk och rik
undervegetation där fjälltolta och kransrams var karaktärsväxter.
Norra Lömbergets fäbodar har även de skattats åt förgängelsen
och storskogen i sluttningen mot Busjön är avverkad för länge
sedan. Orkidéerna är borta liksom toltor och kransrams.
Väster om Lömberget ligger Björtjärnberget med Björtjärnåsarna, ett ”hiskligt” vildmarksområde, blockigt och stenigt med
flera stup mot öster. Här har skogen fått stå kvar, vild och trolsk
ända fram till 80-talets slut, då den på känt manér ”revs” ner av
monstruösa skogsmaskiner. I Björtjänåsarnas östsluttningar fanns
gott om nattviol, vissa år flera hundra exemplar, i en terräng som
man knappast förknippar med orkidéer. Enligt uppgift har skogen
sparats inom vissa partier där terrängen inte möjliggjort avverkning.
Vi får hoppas att detta har räddat våra nattvioler.
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Här i Björtjärnåsarnas östsluttningar träffade jag för några år sedan
på en annan sällsynthet. Under ett av de kraftigaste klippstupen bland
stenar och väldiga block klängde små buketter av en liten ört med
runda, handnerviga blad och små röda blommor. Såg man närmare efter
kunde man finna vissa likheter med midsommarblomster. Stinknävan
har fått sitt namn av den kraftiga odör den sprider omkring sig vid beröring. Man kan förmoda att detta är någon form av försvarsmekanism,
som skyddar växten mot avbetning och insektsangrepp. Stinknävan
förekommer i övrigt inom Malungs gränser endast i Öjsberget.
Fortsätter vi så vår färd västerut från Björtjärnsberget hamnar vi så
småningom vid Digerhöa och Uvberget, som i väster stupar brant ner
mot Uvåns dalgång. Här har vi på vår vandring passerat den så kallade
fennoskandiska vattendelaren. Det innebär att någonstans på vägen har
vi korsat den skiljelinje, som bildligt sett avgör om en liten vattendroppe så småningom skall rinna ut i Östersjön eller hamna i västerhavet. Vi har även botaniskt sett passerat en skiljelinje, vilket tydligt
framgår av vissa inslag i Uvåns flora.
Uvåns dalgång har alltså via Vänerns vattensystem kontakt med västerhavet. Invandringen för florans och faunans del har skett västerifrån
och detta avspeglar sig som sagt i att flera arter, som helt saknas i Dalälvens vattensystem, förekommer rätt allmänt vid Uvån. Ett exempel är
tibast, denna vackra vårtidiga buske, finns på flera ställen utefter Uvåns
stränder. Tibasten är inte vanlig på östra sidan om vattendelaren. Den
är en av våra giftigaste växter och det sägs att endast tio bär skall vara
tillräckligt för att döda en människa. Bären är läckert röda till fägen
men smakar mycket beskt, i avskräckande syfte får man förmoda.
Utefter Uvåns stränder ser man också ovanligt rikligt med olvonbuskar, som i försommartid blommar med vita, platta blomställningar
livligt besökta av allehanda flygfän.
Väster om Uvån reser sig Uvlidmorarna. Här stod förr granskogen
hög och reslig, här och var uppblandad med väldiga björkar och aspar.
Undervegetationen var frodig; rikligt med fjälltolta ofta manshög,
kransrams med vackert skiktade bladställningar, trolldruva lika giftig
som tibasten, strutbräken med plymformade ormbunksblad och här
fanns en av de få i socknen kända lokalerna för skogstry, kaprifolsläktingen.
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Uvlidmorarnas granskogar är nu sedan lång tid tillbaka avverkade.
Några enstaka partier av gammalskog finns kvar och där kan man än i
dag njuta av den blomsterprakt som även en granskog kan erbjuda.
Låt oss så till sist bege oss till en plats som förr verkligen kunde
vederkvicka den naturintresserade besökaren.
På den tiden vi hade vårt sommarviste i Lömbergets fäbodar fick
jag ofta följa med någon av mina bröder till sjön Kvien för att ”ro
drag”, som det hette. På sådana fisketurer missade vi aldrig tillfället
att besöka Albin och Ida, som då ”residerade” på Bråtesta. En liten
pratstund med Albin och en kopp kaffe av Ida var ett välkommet
avbrott när armar och rygg började värka av en hel dags rodd. Från
sjösidan såg man redan på långt håll Bråtesta med omgivande
odlingar avteckna sig som en grön smaragd i sluttningen ner mot
Kvien. Redan när båten gled in mot den av naturen själv bildade
piren hördes från vallarna bland ljudet av kobjällror ett kraftigt
”sisande” läte, som kom det från söderns syrsor. Ljudet härrörde
från den stora vårtbitaren, en gräshoppsart, som var rätt vanlig i
Bråtesta på den tiden. Jag har varken förr eller senare träffat på vårtbitaren i våra trakter. Hur det kan komma sig att den fått ett tillhåll
just här är och förblir en gåta.
Här i Bråtesta var också växtligheten intressant. Redan ute på
piren i själva strandzonen mötte oss björnlokan, en kvannesläkting,
liksom den hos oss betydligt vanligare strättan. I Västerdalarna är
björnlokan rätt sällsynt men blir vanligare i Siljansområdet och i
södra och östra Dalarna.
Vid stigen upp mot Albins och Idas boningshus stötte jag för
första gången på fältgentianan. Intensivt blå med stjärnformade
kronblad stod den där bland förgätmigej, rödblära, humleblomster,
ranunkler och prästkragar. Jag har inte sett fälgentianan på något
annat ställe inom Malungs gränser, men uppgifter i Almquists
dalaflora gör gällande att den tidigare har funnits på flera lokaler i
socknen. Den är starkt bunden till det gamla odlingslandskapet och
tillhör de växter som slås ut av det moderna jordbruket.
Listan över växter jag träffat på vid Bråtesta kan göras lång,
bland annat hade vi här den rikaste förekomsten av nattviol och
skogsnycklar. Inte sällan såg jag Idas köksbord vackert prytt med en
bukett av dessa ståtliga orkidéer, men vad gjorde det då tillgången
var god.
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Fältgentiana
Albin och Ida är nu sedan länge hemkallade från Bråtesta och från det
slitsamma jordelivet. Bråtesta har förändrats mycket efter deras frånfälle. Markerna hålls visserligen fortfarande öppna genom fårbete, men
den betesformen kan inte ersätta fäboddriften. Vid ett besök där sommaren 1989 fanns inte mycket kvar att se av min barndoms Bråtesta.
Låt oss för gott avsluta vår blomstervandring här, en vandring som
kanske mer kom att spegla en miljö som fanns runt omkring oss för
några decennier sedan och mindre vad vi ser i vår närhet i dag. Många
av de ”smultronställen” jag beskrivit är numera, som redan framgått av
artikeln, spolierade och knappt värda ett besök ens.
Min förhoppning är därför att den samhällsomdaning, som hittills så
negativt påverkat vår miljö, också i sig skall inrymma de värderingar
som krävs för att skydda de intressen denna artikel givit uttryck för. Om
så inte sker har vi snart ingen levande natur kvar.
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