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Vilken sommar! 
 
Berndt Carrington 
 
När dessa rader skrivs visar termometern +2° utanför fönstret. Björklöven är gula och 
börjar övergå i brunt. Den första halkan har kommit på våra vägar och från norra 
Dalarna rapporteras det första snöfallet. Utanför mitt fönster står en gammal rönn. 
Dess grenar är helt nedtyngda av bär. Under de tjugo år jag bott här har jag aldrig sett 
rönnens grenar så tyngda av bär som denna höst. Detta speglar förstås den varma och 
sköna vår och sommar vi haft. Våren kom tidigt och var ovanligt varm, försommaren 
fortsatte på samma sätt. Under en kort period i mitten av sommaren kom regnet. 
Sommaren avslutades med att augusti var ovanligt varm, och värmen stannade sedan 
kvar långt in på hösten. Under en så härlig sommar fanns det rikligt med tillfällen till 
botaniska utflykter. Jag hoppas många passade på att botanisera i våra dalamarker 
denna sommar – eller lockade badstranden mera i värmen? Glöm inte att rapportera 
era spännande fynd till DABS. 

DABS har tidigare alltid förlagt sina utflykter inom landskapet, men i år anordnade 
vi för första gången en utflykt utanför landskapsgränsen. Tyvärr blev inte deltagar-
antalet så stort som vi hade hoppats. Vi som reste till Uppsala och Linnés Hammarby 
fick vara med om en mycket intressant vandring tillsammans med Mariette 
Manktelow, som en kunnig och inspirerande guide. Vi har i år på försök anordnat 
utflykter mitt i veckan och på kvällstid. Ett försök som visade sig vara lyckosamt. 
Fler deltagare kom än som är brukligt på våra helgutflykter. Vi fortsatte även i år med 
att anordna en mossutflykt. Detta år var exkursionen förlagd till trakterna runt 
Färnebofjärden. Tyvärr visade det sig att intresset för kryptogamer var lågt då inga 
deltagare dök upp. Har ni synpunkter eller förslag till programpunkter så hör gärna av 
er till oss i styrelsen.  

I år anordnades för första gången ”De vilda blommornas dag” i Sverige. Ett arran-
gemang som initierats av Svensk Botanisk Förening och som blev mycket lyckat med 
betydligt flera deltagare än vi förväntat oss. ”De vilda blommornas dag” vänder sig i 
första hand till allmänheten och syftar till att få fler att bli intresserade av botanik. Vi 
hoppas därför att vi även nästa år kan deltaga i arrangemanget, men detta kräver att 
föreningen får någon form av sponsring då annonseringen blev dyrbar. Ni kan bland 
annat läsa mera om ”De vilda blommornas dag” i detta nummer av Trollius. 

 

 


