Exkursion till Norn
Håkan Persson, Långshyttan
Onsdagen den 4 juli förra sommaren hade vi en exkursion till det gamla bruket Norn
beläget cirka 15 km sydväst om Hedemora. Exkursionen var ett samarrangemang
mellan DABS och föreningen Kultur och arbete som varje onsdagskväll under
sommaren hade en trivselkväll som började med musik och sedan övergick i olika
aktiviteter. Aktiviteten denna kväll var alltså en blomstervandring. Norns bruk
härstammar från 1600 talet, men numera finns det ingen verksamhet kvar här annat
än den mycket levande föreningen Norns vänner och det lilla fina kapellet som
åtminstone på somrarna utnyttjas flitigt till dop och bröllop. Brukets hytta lades ner
1916 efter 250 år av järntillverkning. Medan hyttan var igång bodde här cirka 150
personer men är idag nere i 4 åretruntboende.
Nu till botaniken. Vi var cirka 25 personer som i ett vackert sommarväder träffades
i Norn. Det första som möter en när man kommer gående vägen in mot Norns bruk är
den aromatiska doften av körvel Myrrhis odorata precis som på många andra bruk
här i trakten. På samma lokal växer också uppländsk vallört Symphytum x
uplandicum. Vid en av flyglarna till kapellet har jag tidigare sett sparvnäva Geranium
pusillum. Mycket riktigt så fanns den kvar där med sina pyttesmå ljuslila blommor.
Den växer i en gräsmatta som klipps kontinuerligt. Den här lokalen är känd ända
sedan 1918 då Gunnar Samuelsson botaniserade på trakten. Detta torde vara en av
dom mest långlivade av sparvnävelokalerna i Dalarna. Cirka 75 m från föregående
lokal finns det ytterligare några sparvnävor intill en gärdesgård.
Av andra arter som vi fann denna kväll kan nämnas palsternacka Pastinaca sativa,
som åtminstone vissa år växer i ganska stort antal nere vid hyttan, tjärblomster
Viscaria vulgaris vid gamla våghuset, piggstarr Carex spicata nära den frankiska
smedjan från 1688, stinknäva Geranium robertianum, rödkämpar Plantago media
och nagelört Erophila verna.
Medhavd matsäck intogs vid hyttan med utsikt över Stora Sundsjöns blänkande
vattenyta och med ackompanjemang från storlommens trolska stämma. Sammantaget
blev det en mycket trevlig kväll och en tur till Norn en varm sommardag kan
verkligen rekommenderas.
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