BLÄCKKÄRRET – MELLAN GÖLAR OCH BERGSKNALLAR

Banläggarens tankar inför Vårspringets medeldistans

Området där Vårspringets medeldistans avgörs i ligger i norra delen av Linköpings kommun, öster om vägen
mellan Linköping och Hällestad i höjd med Grytstorp. Tidigare har det här arrangerats tävlingar i LOKs regi,
bland annat 43-kavlen och DM. Karaktäristiskt för denna skog är vid första anblick de många små gölarna och
omgivande kärren vars inramning av bergsknallar skapar en mycket trevlig och omväxlande
orienteringsterräng. I södra delen av kartan finns några distinkta höjder som är cirka 50-100 hektar stora och
med stor detaljrikedom i plan- och kurvbild. Här är marken betydligt magrare än nere i de frodiga sänkorna och
det mest iögonfallande här är den gamla tallskogen och vitmossans väldiga utbredning. Som orienterare i farten
upplever man takhöjden och luftigheten i skogen mycket positivt när man äntrar dessa höjder. Det första
berget som de flesta banor kommer i kontakt med erbjuder också något så ovanligt som en utsiktsplats med
milsvid utsikt över det ändå relativt platta landskapet. Något som löparna kanske inte hinner uppskatta i lika
hög grad som en grubblande banläggare. I kartans själva centrum ligger Långgölen och Bredgölen, och även om
deras namn inte är särskilt fantasifulla är skogen som omger dessa bortglömda skogstjärnar desto mer
intressant. Ett av de allra vackraste och mest intressanta kärren är Bläckkärret. När man som banläggare rör sig
mycket i skogen är det svårt att inte förundras över denna plats i landskapet. Inte minst hur kärret har fått sitt
namn? Det var inte svårt att bestämma vilket namn detta kartutsnitt skulle få.
Bläckkärret ligger söder om Bredgölen och genomströmmas av Kobäcken med avrinning norrut till Bredgölen.
Något som gör Bläckkärret speciellt är det rika innehållet av mycket värdefulla, sumpskogar som blandar grova
och klena träd. Vid Kobäckens inlopp i sumpskogen i öster växer mångåriga klibbalar tillsammans med de
betydligt större granarna som även de hittat ner i dessa blöta marker. Det är mycket blött och tungt att ta sig
fram och sommartid försvåras framkomligheten ytterligare från bladen av marktäckande missne. I
Bläckkärrets södra del finns öppna kärrpartier medan den norra halvan är bevuxen med blandsumpskog med
inslag av en del riktigt gamla myrtallar. I norr verkar det som att bäcken vidgats genom grävning. Längs söder
och på den östra kanten har det moderna skogsbruket lämnat rester av kalhyggen men även plikttroget och
kanhända med en viss respekt för Bläckkärrets auktoritet i landskapet, lämnat trevliga skyddszoner.

Långgölen och Bredgölen är två vackra gölar omgivna av mer eller mindre smala gungflyn. I anslutning till
gölarna finns omfattande sumpskogar, mest av mager karaktär med tall men även rikare miljöer som vid det
avsnitt där Bredgölen avvattnas till Långgölen. Bredgölen, Långgölen liksom den uppströms liggande lilla
Svartgölen har använts som buffringsmagasin vid kalkning av Hultsjön och Stjärnorpebäcken längre nedströms.
Enligt kartan avrinner gölarna norrut men enligt uppgift är deras lopp ändrat.
Återigen strövar vi upp från de blöta men ack så intressanta partierna i kartans mitt, och möter nu en ljusare
skog igen som domineras av tall. Ett mindre parti med röjd skog borde inte innebära besvär för dagens
moderna orienterare men nu kan tröttheten börja slå till för många. Det kan bli avgörande då det är hög teknisk
svårighetsgrad ändå in i mål för de flesta banor. För ungdomsbanor finns det tack och lov en del ledstänger
såsom stigar och bäckar att luta sig mot. Ett trevligt beläget skogsmål strax öster om Grytstorp är vad som
väntar löparna som tar sig genom denna utmanande terräng.
Gammal som ung – Lycka till i denna jungfruliga terräng!
Per Carlborg, banläggare för Vårspingets medeldistans.

