
SPF seniorerna Frösön – Vandring i orkidéskog den 18 juni 2020 

När man kunde skymta att sommaren var på väg och coronan satte stopp för alla planer om 

social samvaro kom det flera önskemål om att göra en vandring i orkidéskog. För 

ovanlighetens skuld var det inga problem att välja en dag med vackert väder. 

Med alla förhållningsregler tagna var vi 14 personer som i en lång rad på en fin stig begav oss 

in i Rödöns guckuskomarker. Vår kunniga guide Margareta Dahlin gav oss vissa råd på vägen. 

”Titta var ni sätter era fötter” var en påminning vi ständigt fick höra, och det var klokt för 

man hade dom minsta små blommor lite varstans. 

 

 

Först och främst var det ju guckusko vi ville 
se och vi blev inte besvikna. Vi såg till och 
med varianten som är helt gula i 
kronbladen. Det fanns klungor på en liten 
yta och återkom varje år på samma ställe. 
Det var tydligt att vi prickat exakt rätt 
tidpunkt för att se guckuskon i sin finaste 
blomning. Överallt inne i snåren såg man 
dom enstaka eller i klungor. 

 

Men vi fick även se andra växter som tycker om kalkhaltig jord så som tätört, tvåblad, 

majviva, blodrot, kattfot, flugblomster, jämtländsk maskros och den fina lilla orkidéen 

blodnyckeln.  

På den 3 km långa vandringen passerade vi Kärringgraven. En bro över en ravin där en bäck 

rann ut i Storsjön. Namnet har platsen fått efter att en prästänka med ambitioner att utöka 

gårdens betesmark fick för sig att sänka Acksjöns vattennivå. Tyvärr gick inte det så bra då 

vattnet från sjön grävde sig genom grusåsen och två män fick sätta livet till. Kvar blev en stor 

yta bleke. 

Efter vandringen behövde vi en fikastund och en hel del att prata om,  isolerade som vi alla 

är. Då alla hade med sig egna stolar var det inga problem att få rekommenderat avstånd 

mellan oss. 

En mycket fin tur! 

Text: Eli Widmark 
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