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VANDRING  2020-08-20 VÅLARÖ – SVÄRDSKLOVA

Höstens första vandring gick till Vålarö. Vid parkeringen mötte Staffan Karlsson, som sedan 13 år 
tillbaka har en stuga på Vålarö. Han har tidigare arbetat med naturvård på Länsstyrelsen och delade 
generöst med sig av sina kunskaper i allmänhet och om naturen på Vålarö i synnerhet. 
Vi började med att följa stigen utmed stranden där mäktiga tallar påkallade vår uppmärksamhet. Vi 
knatade så småningom upp till högsta punkten i området med milsvid utsikt över horisonten. 
Benämningen på berget där en vårdkase har varit placerad – en våle – har givit namn åt hela ön. 
Sundet som skiljde ön från fastlandet är numera igenvuxet med vass och sly och ett utmärkt tillhåll 
för vildsvinen som tidvis plågar stugägarna genom att böka upp deras trädgårdar på jakt efter larver, 
skalbaggar och svampmycel.
Staffan berättade om flera speciella träd i området.  Först en stor tall som kallats ”Kungen”. Den hade
fallit i en storm mest p g a att man byggt ut bilparkeringen så att rötterna i ena riktningen påverkats 
av den nya markbearbetningen och belastningen. ”Drottningen” står fortfarande i ensamt majestät 
där man håller undan unggranar så att de inte får tillfälle att konkurrera med henne. Det finns även 
en ”Hertig”. Också det en tall som gör sig gällande mot andra träd i skogen.
Staffan hade med sig ett smalt borr och demonstrerade hur man tar en borrkärna genom halva 
stammen för att kunna räkna årsringarna och därmed bestämma åldern på ett träd. Helst ska 
borrkärnan tas så att man prickar mitt i stammen och får med innersta kärnan för kunna beräkna 
exakt ålder.  Kommersiellt används metoden för att avgöra om skogen är mogen att avverkas.
En gammal ek hade nästan blivit övervuxen av yngre granar som vuxit upp tätt inpå. Men genom att 
ta bort granarna i en cirkel med en generös radie runt eken hade den fått nytt livsrum. Stora delar av 
eken grönskade men de lägre grenarna hade eken offrat på ekars vis och de var på väg att bidra till 
annan död ved i skogen.
Vålarö styckades av från Björksunds slott och såldes för fritidshusbebyggelse. Troligast var att greve 
Mörner var i behov av likvida medel. Bebyggelse och trädgårdsanläggningar började ta fart under 
andra hälften av 1960-talet.
Svärdsklova ligger på andra sidan ån på ”fastlandet” och ägdes av personalföreningen på ASEA i 
Västerås. Där finns en restaurang, som under ASEA-tiden var samlingsplatsen för semestrande 
arbetstagare, som hyrde de små mycket enkla stugor med bara pentry som tillhörde anläggningen. 
Efter ett antal ägarbyten är området återigen föremål för exploatering. Många träd avverkas för att 
bereda tomterna sjöutsikt. Husen på 45 m2 är enligt obekräftade uppgifter ritade av arkitekt Thomas 
Sandell (känd från TV) och kostar i enklaste utförande mellan 3,5 och 4 mille exklusive 
anslutningskostnader för VA.
Åter vid utgångspunkten avslutade ett par av oss vandringen med ett uppfriskande bad.
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