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Gamla skoltomten i Alsbäck 
 

Sören Nyström, Borlänge 

 
Sommaren 2018 revs den gamla skolan i Alsbäck söder om Borlänge 

längs vägen mot Torsång. Byggnaden hade tjänat ut och marken bedöm-

des kunna användas för bostadsbyggande. Även källarvåningen revs och 

fylldes med ditkörda massor.  

På sensommaren 2019 besöktes området av Borlänges nyblivna 

ruderatjägare Yngve Johansson och Håkan Sandin varvid flera intres-

santa arter kunde noteras. Själv följde jag med Yngve en kväll i augusti 

där vi först bekantade oss med kalkdånet på Islingby snötipp. 

I kvällningen styrde vi kosan till skoltomten i Alsbäck och kunde 

uppleva en förunderlig blomprakt av för Dalarna ovanliga arter. Det man 

allra först märkte var den starka väldoften från doftklöver Trifolium 

resupinatum, som låg som ett doftmoln över nejden. Rikligt med fjärilar 

och andra pollinatörer surrade över tomten. Mest iögonenfallande var 

ändå Blodklöver Trifolium incarnatum, som med sina blodröda blommor 

gav en speciell lyster till denna säregna ruderatmark. 

I kanterna runt den utfyllda källarvåningen växte bulliga snår av den 

för Dalarna så ovanliga vanlig luddvicker, Vicia villosa. Andra arter som 

noterades var Foderkäringtand, Kornvallmo, Bovete, Honungsfacelia, 

Stor sötväppling, Italiensk rajgräs, Hårdsvingel m.fl.  

Många vallfärdade under tidiga höstveckor för att få uppleva denna 

blomprakt. Lokalen är ju av efemär karaktär och nästa år kan ju rent av 

bygget av bostäder vara igång. 

Mycket tyder på att fyllnadsmassorna kommer från någon odling med 

dessa arter insådda. Jag tog kontakt med fastighetsägaren Tunabyggen 

för att försöka spåra arternas ursprungliga växtplats. Entreprenören 

uppgav två tänkbara platser där överskottsmassor kan ha hämtats till 

Alsbäck. Någon ledtråd till ursprunget gav inte dessa platsbesök i 

Borlänge. Ett stort exemplar av Vit spikklubba växte dock på en jordhög 

där entreprenören varit verksam året innan. 

 

Nästa sida: Foderkäringtand, doftklöver och luktvicker fotade vid 

Alsbäck av Inge Palmqvist. Bilderna kan i sin helhet beskådas i DABS´s 

bildgalleri på Dalafloran.se 
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