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  Vilda bär
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T
ranbär är en ganska vanlig växt i Sverige men är för-
vånansvärt okänd hos en bredare allmänhet. Vi har två 
arter av tranbär i Sverige – tranbär Vaccinium oxycoc-
cos och dvärgtranbär Vaccinium microcarpum. De till-
hör alltså växtsläktet Vaccinium, precis som blåbär och 

lingon, men i en del bestämningslitteratur har man fört tranbärs-
arterna till ett eget släkte, Oxycoccus (betyder sur kula).

Dvärgtranbär är som namnet antyder en mindre variant av 
tranbär och de två tranbärsarterna växer ofta tillsammans. Dvärg-
tranbär har mindre blad, glesare mellan bladen och kala blom-
stjälkar. Bäret är dessutom mindre och mera droppformat.  

Tranbär växer främst på torvmark och kan där breda ut sig 
med sina långa revor tätt tryckta mot markens mossor. Den är 
en av ett fåtal växtarter som klarar att växa i den magra och sura 
miljö som våra mossar och fattigkärr utgör. 

Tranbären bör plockas efter att bären frusit på senhösten, men 
kan med fördel faktiskt också plockas på våren efter snösmält-
ningen. En fördel med att vänta tills det frusit ordentligt är också 
att de marker där arten finns då är mera lättgångna, till exempel 
gungflyn vid små tjärnar där tranbär kan växa i rikliga mängder.

Importerade bär i handeln
Trots att bäret är så vanligt plockas det bara små mängder i 
Sverige. Enligt en uppköpare av bär som jag talade med så köps 
inga bär upp varken i Sverige eller i Finland, utan allt som säljs till 
livsmedelsindustrin kommer från Ukraina och Polen. Det mesta 
av det som köps upp i Europa tillverkas det juice av. Tranbärs-
jui  cen  anses vara mycket nyttig med höga halter av C-vitamin 
och tillskrivs också bakteriehämmande effekter vid besvär med 
urinvägsinfektion.    

I Nordamerika är tranbär däremot ett mycket känt bär. En 
Thanksgiving-måltid i de norra delarna av USA och i delar av 
Kanada utan tranbärssås till kalkonen är otänkbar. En klassisk 
tranbärssås i Nordamerika framställs vanligtvis genom att bären 
kokas ihop med övriga ingredienser till en kompott eller en gelé 
vilken serveras till grillad kalkon. Tranbär används där också i 

diverse bakverk som muffins och matbröd. Amerikanska tranbär 
odlas i stora mängder i till exempel delstaterna Massachusetts och 
Wisconsin. De odlas då som vilken annan åkergröda som helst, 
men underlaget är oftast ren sand, och gödsel tillförs via bevatt-
ning. 

Tranbären sprids till nya odlingar med revor som får rota sig. 
Vid skörden på hösten brukar man dämma över området så att 
bären flyter upp till ytan och kan samlas ihop.    

Tranor och björnar
Varifrån kommer då namnet tranbär? I Nordamerika heter det 
cranberries. Bäret fick sitt engelska namn av europeiska nybyg-
gare på 1700-talet. Ordet ”cran” kan möjligen komma från ”crane” 
som betyder trana, eftersom blomman med stjälk, foderblad och 
kronblad faktiskt påminner om nacken, huvudet och näbben på 
en trana. Andra namn på växten i nordamerika är ”mossberries” 
(av växtplatsen), och ”bearberries” (av att björnar ofta sågs äta av 
dem). Ytterligare en förklaring till namnet kan vara att bäret växer 
i samma miljöer som där tranorna häckar, alltså mossar och kärr.

Det finns faktiskt även en annan förklaring då det gäller det 
svenska namnet. Vissa anser att ordet ”tran” kan härledas ur ett 
äldre svenskt ord för droppe, motsvarande tyskans ”Träne” (tår) 
vilket syftar på att bäret liknar en droppe när det rött och lätt ge-
nomskinligt efter frosten vilar på sin mossbädd. På Åland där man 
i många avseenden har bevarat äldre svenska ord kallas växten för 
tränjon vilket stämmer med denna förklaring. 

Ät dem frusna med glass och het kolasås
Tranbären anses normalt vara lite skarpa i smaken när de äts råa. 
De är inte bara sura utan också lite bittra. Efter att de frusit får de 
en sötare ton i smaken, men är fortfarande ganska sura. Ett bra 
sätt att avnjuta tranbär är att äta dem frusna med glass och het 
kolasås. Det ger en intressant brytning mellan surt, bittert och 
sött. Transbärsgelé är också utsökt gott till viltkött. En gelé bör 
innehålla ungefär följande proportioner: 1 kg tranbär, 5 dl vatten 
och 7,5 hg socker per liter saft. 

En spännande doldis i mossan

TEXT: STEFAN GRUNDSTRÖM

Underskattad myrdelikatess.

Dvärgtranbär med droppformat bär.Tranbärsblomma.
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FO
T

O
: 

H
A

N
S

 B
IS

T
E

R
FO

T
O

: 
S

T
E

FA
N

 G
R

U
N

D
S

T
R

Ö
M

FO
T

O
: 

B
E

N
G

T
 L

A
R

S
S

O
N



  Ledare
 

Vilda Växter
Det gäller att hitta sin ingång i den botaniska kunskapen. För 
en del är det spännande att åka runt och se nya arter, för andra 
är ätbara växter en trevlig kunskap och för ytterligare en del 
är samspelet mellan insekter och växter det mest spännande. 
Många blir intresserade av vilda växter via sina trädgårdskun-
skaper och det är därför vi från Svenska Botaniska Föreningen 
funnit det mödan värt att delta på trädgårdsmässan varje år med 
information. Själv fascineras jag av evolutionen och hur mång-
falden av växter har utvecklats över tiden. 

Jag tycker också det är kul med växtarternas utbredning och 
varför de finns på olika ställen. Med kunskap om arternas miljö-
krav kan man förvånansvärt ofta hitta förväntade arter på nya 
ställen. Samtidigt blir det också spännande då en del växtarter 
trotsar förväntade miljökrav och dyker upp på oväntade platser. 
Sen finns det givetvis skönhetsupplevelser i växtvärlden också 
med färger, former och spektakulära anpassningar till olika 
miljöer. 

Där jag växte upp var nyttoaspekterna på de vilda växterna 
det viktigaste och att gå runt och titta på växterna bara för 
nöjes skull var ovanligt. Det vara bara barn som ägnade sig åt 
att plocka blommor. Givetvis är nyttan av de vilda växterna stor 
även i dagens värld, som potentiella odlingsväxter, skogsråvara, 
mediciner och mycket annat. Dessutom har begreppet ekosys-
temtjänster kommit in i debatten och med det menas växternas 
gratistjänster som luft- och vattenrenare, erosionsskydd med 
mera. Nyttoaspekterna av de vilda växterna kommer också att 
bli allt viktigare då vi måste fasa ut vår användning av fossila 
bränslen och istället leva av det som produceras i biosfären. Be-
varande av mångfalden och livsmiljöerna för de vilda växterna 
är därför viktig både av ekonomiska skäl som nämns här och av 

ekologiska, etiska och 
estetiska skäl.

Stefan Grundström, 
ordförande i Svenska 

Botaniska Föreningen

   Tranbär
 Underskattat myrguld.

   Innehåll och ledare
 Stefan Grundström berättar om Vilda Växter.

 Från fältet
 Dvärgandmat – ny art för Sverige.

 Pärlan
 Villmyran  i Ångermanland.

 Under luppen
 Sveriges giftigaste växter. Livsviktig läsning.

 Lär dig hitta i floran
 Gunnar Björndahl visar Kroken.

 Personligt
 Johanna Emgård gav ut en egen flora.

 I Linnés fotspår
 Carl Peter Thunberg – Japans Linné.

 Kniviga artpar
 Rödklöver eller skogsklöver, det är frågan?

 Resan
 Island – kargt men vackert.

 Johannesört
 Johannesörten – nyttjad och älskad.

 Från läsarna
 Åsa Lundqvist från Jämtland.
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Årets andra nummer av Vilda Växter har som genomgående tema intag av 
örter och bär. Både i trevliga sammanhang som med tranbäret eller johan-
nesörten, och i mindre angenäma situationer som ett smakprov av någon 
av landets giftigaste växter kan försätta barn som vuxen i. För egen del 
har jag nyligen förpassat stormhatten till komposten. Missa inte Ulla-Britt 
Anderssons informativa och viktiga text om giftiga växter i tidningen. 

Glädjande nåddes redaktionen av en hel del trevliga 
brev från läsare av första numret av Vilda Växter. Bland 
annat en härlig text om rödmire från Björn Berglund 
som vi nu publicerar. Jag tar gärna emot ännu fler syn-
punkter och tips på tänkbara artiklar som ni vill läsa i er 
egen växttidning. Nu väntar en lång vinter, men snart 
blommar hästhov, vintergäck och hassel igen. Trevlig 
läsning!             Niklas Aronsson

Livsviktig läsning om giftiga växter  

2
4
6
9
10
14
16
19
20
22
26
30

Innehåll



6 vilda växter | 2.2013  vilda växter | 2.2013 7

  Från fältet
Vem får 
Årets guldlupp 
nästa år?
Kjell Emanuelsson fick Årets 
guldlupp 2013 bland annat för 
sina synnerligen ambitiösa 
inventeringar av kärlväxter 
i Bohuslän i samband med 
tillkomsten av Bohusläns flora 
som gavs ut 2011. Nu är det 
dags att fundera på vem som 
har gjort sig förtjänt av den 
2014. 

Så här skriver Svenska 
Botaniska Föreningen på sin 
hemsida: ”Med utmärkelsen 
Guldluppen vill SBF ytterligare 
uppmärksamma värdefulla 
insatser på botanikens område. 
Den kan tilldelas personer 
eller organisationer som aktivt 
och engagerat sprider kunskap 
om den svenska floran, eller 

som arbetar för att vårda eller 
skydda miljöer med värdefull 
växtlighet.”

Guldluppen delas ut en 
gång om året i samband med 
föreningens ordinarie årsmöte. 
Var och en kan fritt lämna 
motiverade förslag på lämpliga 
kandidater till styrelsen.  NA                  

5
vanligaste 

träden i Sverige

1. Gran, 1 252 miljoner m3

Granen sägs ofta ha 
invandrat norrifrån och 
spridit sig söderut, men 
detta har kommit att 
ifrågasättas av senare 
forskning. Gammal örtrik 
granskog är en våra 
artrikaste växtmiljöer. 

2. Tall, 1 093 miljoner m3

Där pålroten kan utveck-
las blir trädet högt och 
rakt och kallas då fura. I 
andra miljöer blir tallen 
lägre och krokigare. 
Riktigt små och låga 
tallar kallas för martallar. 
Tallen var ett av de första 
träden som vandrade in efter den senaste 
istiden.

3. Björk, 297 miljoner m3

Det finns tre arter björk 
i vårt land: vårtbjörk, 
glasbjörk och dvärgbjörk. 
Det är vårtbjörken som 
är allra vanligast. Arterna 
korsar sig regelbundet 
med varandra och bildar 
hybrider.

4. Asp, 40 miljoner m3

Den enda arten av släktet 
Populus som är naturligt 
förekommande i landet. 
Växer ända upp till 
trädgränsen. De mjuka 
träet gör att hackspettar 
gärna väljer aspen som 
boplats.

5. Al, 33 miljoner m3

I Sverige förekommer två 
arter av al: klibbal (mes-
tadels i södra Sverige) 
och gråal (nordostlig 
utbredning och vanlig i 
Norrland). Finns huvud-
sakligen vid våtmarker, 
stränder, myrar och kärr. 

Det påstås ofta att Linné så att 
säga gav igen för gammal ost 
när han namngav stink-
nävan. Artepitetet skulle 
enligt denna teori syfta på 
en person med namnet 
Robert som Linné tyckte 
luktade illa. Hur kittlande 
berättelsen än är så blir 
den inte mer sann för det. 
Enligt Norsk, svensk, finsk 
flora av den norske botanikern 
Johannes Lid är det istället den 
helige Robert som hedras. På konti-
nenten har växten hetat ”Herb
Robert” sedan långt före Linnés tid. På latin har den kallats ”herba Ro-
berti” sedan åtminstone 1200-talet. Vilken Robert det är som åsyftas 
är inte alldeles glasklart, men troligen St Robert som dog 1067.  

Dvärgandmat – ny art för Norden funnen i Skåne
En av världens allra minsta blommor, dvärgandmat Wolffia arr-
hiza, har hittats i rikliga mängder i vallgraven vid Stjärneholms 
slottsruin i Skåne av botanikern Erik Ljungstrand. Bladskivorna 
är blott 0,5-1,5 millimeter långa. Dvärgandmat är sedan tidigare 
känd från England, Tyskland, Nederländerna och Polen. Av allt 
att döma har växten invandrat på naturlig väg. Själva blomman 
sitter nedsänkt i bladskivan, men vanligen förökar sig växten 
vegetativt. Växten saknar helt rötter.

Dvärgandmat hör till ett släkte i familjen Lemnaceae som inte 
påträffats i Sverige tidigare. Hos oss förekommer annars tre arter 

Vallgraven vid Stjärneholms slottsruin i Skåne.

Som medlem i Svenska Botaniska Föreningen får du sex nummer 
varje år av Svensk Botanisk Tidskrift. Du får dessutom fyra num-
mer av nystartade Vilda Växter, vars andra nummer du just nu 
håller i handen.

Första året är medlemskapet i föreningen rabatterat till 200 
kronor, därefter är priset 340 kronor per år. 

För ungdomar under 25 år kostar medlemskapet 100 kronor 
per år.

Boende utanför Sveriges gränser betalar 435 kronor per år 
inom EU, medan medlemmar utanför EU betalar 535 kronor per 
år.

Gå in på www.sbf.c.se och klicka på länken Vill du bli medlem.

Inte medlem ännu?

FOTO: HANS BISTER

ur släktet Lemna: andmat, kupandmat och korsandmat. Dessutom 
finns också en representant från släktet Spirodela i landet, nämli-
gen stor andmat.

Andmatsväxterna spelar en viktig roll i näringskedjan genom 
att de tjänar som föda för många fåglar, därav namnet. Växterna 
tar också upp mycket av de näringsämnen som finns i vattnet, 
vilket kan förhindra övergödning.

En nattfjäril som heter andmatmott Cataclysta lemnata använ-
der andmatar som värdväxt för sina larver.  

        Niklas Aronsson

Den minsta gröna kulorna på bilden är dvärgandmaten.

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTERVisste du att!

2013  Kjell Emanuelsson
2012  Kerstin Ekman
2011  Ebbe Zachrisson
2010  Kurt-Anders Johansson
2009  Bengt Nilsson
2008  Gun Ingmansson
2007  Anders Bertilsson
2006  Stefan Ericsson
2005  Håkan Lindström

2004  Karl Gustaf Nilsson
2003  Erik Ljungstrand
2002  Lennart Stenberg
2001  Anders Delin
2000  Kjell Georgson
1999 Janne Andersson
1998  Ingmar Holmåsen
1997  Tommy Knutsson
1996  Lars-Erik Muhr

Tidigare mottagare av Guldluppen

FOTO: EVASTINA BLOMGREN

Kjell Emanuelsson.

Känner av magnetfält
Backtrav är växtvärldens 
svar på husmusen eller 
fruktflugan. Den är den 
mest studerade växten av 
alla. Orsaken är dess enkla 
DNA som bara består av 
125 miljoner baspar förde-
lade på fem kromosomer. 
Den är också lätt att odla 
och ger många frön. 

Växten har till och med 
förärats en egen webbsida, 
www.arabidopsis.org, där 
bland annat backtravens 
DNA finns att studera.  

Illusterad Vetenskap 
berättar att en av de 
många upptäckter som 
forskarna har gjort när de 
har undersökt växten är 
att den, liksom många djur, 
kan uppfatta jordens mag-
netfält. Den gör det genom 
så kallade kryptokromer. Ju 
starkare magnetfältet är, 
desto mer motvillig är den 
att gro. 

Vem sätter namnen?
Vem är det egentligen som 
bestämmer vad en växt ska 
heta på svenska? Det ve-
tenskapliga namnet hante-
ras på vetenskapliga grun-
der internationellt. Värre då 
med de svenska. Det enkla 
svaret är att det sköts av 
Svenska växtnamnskom-
mittén. Initiativet kom från 
Thomas Karlsson på SBF:s 
styrelsemöte i december 
1978. Thomas Karlsson 
sitter fortfarande med 
i kommittén. Där finns 
även en representant från 
Artdatabanken. Initiativet 
är en självpåtagen uppgift 
att skapa ordning i floran 
av svenska namn och har 
stöd av bland andra SBF 
och Artdatabanken.

Backtrav.

FOTO: HANS BISTER

Hittade du en växt i somras som du aldrig riktigt lyckades be-
stämma trots att du bläddrat fram och tillbaka i Den nya nordiska 
floran? På Facebook finns en öppen grupp som heter blommar.nu 
där du kan få hjälp. Vem som helst kan ladda upp en bild på sin 
växt. Gruppens drygt 1 000 medlemmar, varav många är mycket 
kunniga och erfarna, ser bilden och kommer med kommentarer 
rörande bestämningen. Även i Svenska Botaniska Föreningens 
grupp på Facebook går det att få hjälp med bestämningen på 
samma sätt. Där finns också mycket annan värdefull information 
om föreningen, samtidigt som det är lätt att kommunicera och 
ställa frågor om till exempel kommande evenemang i föreningens 
regi.

Hjälp med bestämningen? 

(Källa: Skogssverige.se)
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N
aturreservatet Villmyran 
ligger på Mjällomshalvön, 
nordost om Nordingrå i Ång-
ermanland. Strax innan man 
kommer till Norrfällsviken 

finns en skylt som pekar norrut längs en 
mindre väg. Efter några hundra meter 
finns parkering och information.

Kalkrikt område
Det skyddade området består av en örtrik 
gammal granskog i anslutning till själva 
Villmyran. Området ligger på cirka 30 
meters höjd över nuvarande havsnivån 
och området är kalkrikt. 

Förmodligen stammar kalken från 
skalgrusbankar från gamla strandvallar i 
omgivningen. 

Här finns typiska norrländska gran-
skogsväxter som linnea, ögonpyrola, 
spindelblomster och harsyra, men också 
blåsippa som längre norrut blir alltmer 
krävande. Av sydliga inslag kan även 
skogsvicker, skogssallat och stor blåklocka 
nämnas.   

Rikligt med skogsfru
I Villmyran har man sett 11 av de 14 or-
kidéarter som har påträffats i Nordingrå 
socken. Den senblommande skogsfrun 
förekommer ganska rikligt men varierar 
mycket i blomning mellan åren. Natt-
viol, skogsnycklar, grönkulla, knärot och 
korall rot är exempel på andra orkideer.

Väster om skogsreservatet på fem 
hektar ligger själva Villmyran. Det är ett 

Örtrik granskog vid Höga kusten
rikkärr med förekomst av bland annat 
ängsnycklar, myggblomster, tvåblad, brun-
ag och tätört. 

I blöta höljor finns korvskorpionmossa 
som är en kalkkrävande vackert glänsande 
mossa. På myren blommar det som finast 
under högsommaren. 

Håll dig på mattan
Tänk på att hålla dig till stigen vid besök i 
orkidéskogen. De känsliga orkideerna blir 
lätt nedtrampade.

Om man fortsätter ut till Norrfällsvi-
ken så kan man gå på de vidsträckta och 
vackra klapperstensfält som finns där.

På de röda granitstränderna vid Norr-
fällsviken är det gott om strandtrav som i 
Sverige bara finns i Ångermanland. 

  Pärlan TEXT OCH FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM

Myggblomster

Plats: Villmyran, Nordingrå, Ångermanland.
Typ av lokal: Mossig granskogsmiljö i direkt 
anslutning till en myr.

Bästa tid: Försommar och sensommar.
Växter: Skogsfru, myggblomster, spindel-
blomster, korallrot och tibast.

Titel: Träd och buskar vintertid

Författare: Kjell Georgson och 
Torbjörn Johansson (illustrationer)

Förlag: Fältbiologerna

Pris: 60 kronor (men just nu tillfälligt 
slut i lager, går att hitta på antikvariat, sök 
titeln på nätet)

Växterna har olika sätt att klara vintern då 
det är brist på vatten och snön tynger ned. 
Lövträden tar tillbaka en del näring från 
bladen och släpper sedan sina löv. Det finns 
en del vintergröna arter, till exempel våra 
barrträd, lingon och pyrola-arter som har 
ett lager av vax som skyddar mot kyla och 
uttorkning. Många växter vissnar ned helt och 
hållet och övervintrar som lökar, knölar eller 
rötter och hos vissa arter är det bara fröna 
som övervintrar. 

En del vilda växter har så kallade vinter-
ståndare som består av en torr lite vedartad 
stjälk med fruktställningen högst upp. 

Trots att bladverken och blommorna i de 
flesta fall är borta går det ofta att känna igen 
växterna på vintern. Grenverk, knoppar och 
fruktställningar är karaktärer som går att 
bestämma och ibland är vinterståndarna 
mycket karakteristiska. 

Här får du tips på några bra böcker som 
hjälper dig att bestämma växter på vintern. 

Träd och buskar vintertid från Fältbiologerna 
är liten och behändig att ta med i fält och 
innehåller bestämningsnycklar. Den är skri-
ven av Kjell Georgsson och med illustrationer 
av Torbjörn Johansson.

Året-runt-floran, vilda blommor sommar 
och vinter av Pelle Holmberg och Anders 
Rapp är en annan trevlig bekantskap. Aktuell 
trots att boken har några år på nacken. 

För den som söker en riktig utmaning finns 
Atlas of Seeds i tre delar som presenterar 
beskrivningar och nycklar till frön och frukter 
i hela nordvästra Europa. Den används inte 
bara av botanister utan även av arkeologer 
då de vid utgrävningar kan artbestämma 
vad som odlats och vuxit där tidigare. Atlas 
of Seeds finns tyvärr bara på engelska. och 
är skriven av Greta Berggren, del 1 och del 2 
samt Anna-Lena Anderberg, del 3 och utgiven 
av Naturhistoriska Riksmuseet.
         Stefan Grundström

Boktips!

  Från fältet

I den mossiga granskogen växer orkideer som skogsfru och myggblomster.

Vinterståndare av 
gullris som har hår-
penslar på frukterna 
som underlättar vind-
spridningen. Gullris är 
en av våra vanligaste 
växter och sprider sig 
effektivt via vinden.

Skogsfru.

Växterna på vintern

Titel: Året-runt-floran, vilda blommor 
sommar och vinter.

Författare: Pelle Holmberg och Anders 
Rapp.

Förlag: Prisma.

Pris: 327 kronor på Bokus.com

Titel: Atlas of seeds

Författare: Del 1 och del 2 av Greta 
Berggren, del 3 av Anna-Lena Anderberg.

Förlag: Naturhistoriska riksmuseet.

Pris: Kontakta Naturhistoriska riksmu-
seet (sök på boktiteln på www.nrm.se)
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M
ånga växter har visat sig vara värdefulla vid olika 
medicinska tillstånd men kan vid felaktig använd-
ning leda till förgiftningar och ibland dödsfall. 
Giftiga växter har sedan tusentals år tillbaka både  
fascinerat och skrämt mänskligheten. Jägare har 

bestrukit sina pilar med extrakt från speciellt farliga växter, detta 
för att kunna fälla stora byten. 

Under romartiden riskerade många högreståndspersoner att 
få en alltför tidig död på grund av giftdrinkar som deras ovän-
ner berett dem. Världshistorien skulle troligen ha tagit en annan 
vändning om inte flera romerska kejsare blivit tagna av daga med 
mer eller mindre sofistikerade giftblandningar. Vid avrättningar 
i antikens Grekland fick den olycklige tömma en giftbägare som 
ändade hans liv ofta på ett mycket plågsamt sätt.

Flera av de giftiga arterna finner vi inom familjerna potatis-
växter och flockblommiga växter. Giftinformationscentralen sam-
manställer varje år de förfrågningar som de får in från allmänhe-
ten om olika tillbud. 

När det gäller giftiga växter är det främst mindre barn, under 
10 år, som drabbas. Drygt 3 500 förfrågningar om tillbud med 
växter inkom under år 2012. Av dessa bedömdes cirka 140 fall vara 
så allvarliga att de drabbade rekommenderades söka sjukvård. De 
svåraste förgiftningarna berodde på intag av stormhatt, finger-
borgsblomma, gullregn och idegran. Lyckligtvis är inga dödsfall 
kända under de senaste 50 åren i Sverige. När det gäller vuxna in-
tas giftiga växter i syfte att berusa sig eller mycket sällsynt för att 
ta sitt liv. Det har även inträffat att en giftig växt förväxlats med 
en ätlig vilket fått allvarliga följder. Det gäller att känna sin flora! 

Först vill jag avliva en gammal myt. Det är ofarligt att dricka 

TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Växterna du bara 
smakar en gång

Det finns några riktigt 
giftiga växter att se upp 
med. Varje år får 
sjukvården ta hand om 
barn som tuggat i sig 
giftiga frön och andra 
växtdelar. Men vilka 
är egentligen landets 
värstingar? Vilda växter 
har svaren.     

  Under luppen

Belladonna har använts av kvinnor för att 
få stora pupiller, men är mycket giftig att 
förtära. FO
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liljekonvaljbukettens blomvatten, men kanske inte så aptitligt.
Vilka är då ”värstingarna” på listan? Jag har valt ut 10 växter 

utifrån deras giftighet, vanlighet och konstaterade fall av för-
giftningar. I många växter är det olika alkaloider som står för 
giftverkan. En alkaloid är en kvävehaltig molekyl som har en 
stark inverkan på människokroppen. Nikotin, koffein, kokain och 
teobromin är några exempel på alkaloider. 

Utslag vid direktkontakt
En del växter kan vara otrevliga vid direktkontakt eftersom de ger 
besvärliga utslag på huden, då ofta i kombination med solljus. 

Detta gäller exempelvis den ökända jättelokan, palsternacka 
och Moses brinnande buske. 

Gullregn orsakar många telefonsamtal till Giftinformations-
centralen. Växtens ärtskidor med frön lockar barn att tugga i sig 
dem och uppenbarligen smakar de inte heller så illa. Tur i sam-
manhanget är att det giftiga ämnet cytisin, en alkaloid som finns i 
gullregn, ger kräkningar som på så sätt rensar magen från giftet. 

Förr odlades en del gullregn i vårt land men dess giftighet har 
gjort att andra vackra men inte 
giftiga arter föredras i stället. 
Förvildade buskar av gullregn 
kan påträffas utanför trädgår-
dar. Symtomen vid förgiftning 
är förutom kräkningar också 
irriterade slemhinnor i munnen, 
ökad salivproduktion, buksmär-
tor och diarré. Det kan räcka 
med fem till tio frön för att ge 
förgiftning hos barn. 

Släktet tidlösor, även kall-
lade nakna jungfrun, odlas och 
kan sprida sig ut i naturen. Hos 
de flesta arter sker blomningen 
på hösten och  på våren utbildas 

blad och frukt. Hela växten innehåller den giftiga alkaloiden 
kolchicin. Även idag kan patienter med giktanfall behandlas med 
kolchicin om gängse behandling anses olämplig. 

Giftet hämmar celldelningen och det kan räcka med att ett 
barn tuggar i sig några blommor för att dödlig dos ska uppnås. 

Symtomen vid förgiftning är kräkningar, blodiga diarréer, oregel-
bunden hjärtverksamhet och andnöd. 

Kulturspridd giftbärare
Fingerborgsblomma är en gammal medicinalväxt 
som sedan 900-talet lindrat symtom vid vattusot 
det vill säga sviktande hjärtfunktion. Den inne-
håller olika glykosider bland annat digitoxin som 
sedan kan omvandlas till digoxin. Den sistnämnda 
ingår ännu idag i arsenalen när det gäller hjärt-
sviktsbehandling även om den numera har en 
undanskymd roll. Fingerborgsblomma odlas och 
kan sprida sig ut i naturen. 

I Sverige anses arten vildväxande endast inom 
ett litet område i Bohuslän, för övriga fynd rör 
det sig om kulturspridda plantor. Innehållet av 
glykosider varierar i den enskilda plantan beroende 
på omständigheter på växtplatsen som tillgången på ljus, näring 
och vatten. För en vuxen individ kan det räcka med några blad för 
att uppnå dödlig dos. Förgiftning leder till illamående, kräkningar, 
trötthet och rytmrubbning på hjärtat som kan leda till hjärtstil-
lestånd. 

Idegran växer sällsynt i södra delen av Sverige. Hela växten är 
giftig utom det röda fruktköttet som omger fröet. Det finns odlade 
arter som även de är giftiga. Det har hänt att kreatur som betat av 
idegran har förgiftats och dött. Både bark, barr och frö innehåller 
giftiga alkaloider (taxiner). En av dem, taxol, finns i barken och 
har visat sig vara ett värdefullt cellgift vid 
bröst- och äggstockscancer. Förgiftning har 
inträffat när barn tuggat i sig de röda bären 
och råkat krossa de giftiga fröna, det räcker 
med fem frön för symtom. Vid förgiftning 
uppkommer kräkningar, buksmärtor, diarré, 
andnings- och hjärtpåverkan samt njur-
skador som utvecklas snabbt inom ett par 
timmar och kan leda till cirkulationskollaps 
och död.

Luriga potatisväxter 
Trion belladonna, spikklubba och bolmört 
tillhör alla familjen potatisväxter. De har an-
vänts i medicinskt syfte, men felaktigt bruk 
kan vara livsfarligt. I växterna finns olika al-
kaloider i varierande mängd såsom atropin, 
skopolamin och hyoscyamin. Belladonna 
odlas mer sällsynt och kan någon gång 
påträffas förvildad i Sverige. De svarta bären 
kan locka till förtäring. De smakar även sött, 
tre till fem bär kan döda ett småbarn. Nam-
net belladonna (vacker kvinna) kommer av 
bruket att droppa extrakt av växten i ögonen 
för att få stora, svarta pupiller. 

Vid förgiftning blir man torr i slemhin-
norna, huden blir röd och pulsen snabbare. 
Förvirring tillstöter liksom oro, rastlöshet 
och den förgiftade kan drabbas av stigande 
blodtryck. Symtomen kan sitta i under flera 
dagar.

” Giftet hämmar 
celldelningen och 
det kan räcka 
med att ett barn 
tuggar i sig några 
blommor för att 
dödlig dos ska 
uppnås.”

Trädgårdsstormhatt.
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Bolmört är också en gammal medicinalväxt som införts till vårt 
land troligen under medeltiden. Idag växer den sällsynt på olika 
skräpmarker och vid gårdar. Fröna har använts främst i smärtstil-
lande syfte. De lades då på ett järn som hettades upp 
och den person som plågades till exempel av tand-
värk andades in ångorna (därav namnet bolmört). 
Symtom vid förgiftning liknar dem vid belladonna. 
Dödlig dos kan vara 15–20 frön för ett barn, det kan 
bildas 8 000 frön per planta. Fröna har kvar sin 
grobarhet länge i jorden varför bolmört kan dyka 
upp när man gräver runt i markskiktet.

Spikklubba har använts vid besvär från luft-
vägarna då speciella astmacigarretter rullades åt pa-
tienterna. De uppmanades sedan att röka dessa för 
att få lindring i sina besvär. Här kan det också räcka 
med ett 20-tal frön för att det ska vara livsfarligt för 
ett litet barn. Den odlade växten änglatrumpet är en nära släkting 
med liknande farliga egenskaper. Spikklubba uppträder sällsynt 
på olika skräpmarker och trädgårdstippar. Ämnet skopolamin, 
som finns i växten, används dagligen till patienter som förbere-
delse inför narkos.

Avrättningsmetod i Grekland
Odört är en flockblomstrig växt som mer sällsynt växer på olika 
skräpmarker i södra–mellersta delarna av vårt land. Det har hänt 
att den förväxlats med andra ätliga släktingar och intagits med 
katastrofala följder. Alkaloiden koniin finns i hela växten och det 

räcker med ett par blad för att döda en vuxen person. Odört har 
en obehaglig lukt varför inget barn direkt lockas att förtära väx-
ten. I antikens Grekland var det vanligt vid avrättningar att den 

dömde fick tömma en bägare som innehöll odört, 
opium och vin. Filosofen Sokrates som dömdes till 
döden för att ha vilselett ungdomen ska ha avrättats 
på detta sätt. 

Vid förgiftning blir man irriterad i slemhin-
norna, får ökad salivutsöndring och kräks. Därefter 
sprider sig en förlamning i kroppen som börjar i 
benen och går uppåt samtidigt som kroppstempe-
raturen sjunker. Till sist drabbas även andnings-
musklerna och den drabbade avlider, fortfarande 
vid fullt medvetande. Odörtsförgiftning benämndes 
under antiken som ”den kalla vägen till Hades”. 

Sprängört är ytterligare en flockblomstrig växt 
som är mycket giftig. Den växer i större delen av vårt land på 
fuktiga marker, längs sjö- och åstränder och i diken. Hela växten 
innehåller giftet cicutoxin med högst koncentration i jordstam-
men. Denna har en sötaktig smak och är uppdelad i flera hålrum, 
dessa innehåller en gulaktig saft. Det har hänt att barn av misstag 
ätit av jordstammen i tron att det varit någon ätbar grönsak. Även 
betande boskap kan drabbas av sprängörtens giftverkan. Plantor 
som står i strandkanten kan lossna varvid den luftfyllda jordstam-
men flyter iväg och djur kan av misstag äta den eller dricka av 
vattnet som kan vara förgiftat. Så sent som i augusti 2013 rappor-
terade Statens veterinärmedicinska anstalt att ett får avlidit efter 

att ha betat sprängört. Redan Linné kände 
till växtens giftighet och ansåg att den borde 
utrotas. Vid förgiftning får den drabbade 
upprepade kraftiga krampanfall, andnings-
svårigheter och döden inträffar inom några 
timmar.

Värstingen sist 
Jag har sparat den värsta till 
sist. Äkta stormhatt anses 
vara en av världens giftigaste 
växter. I Sverige förekommer 
den som spridd från odling 
men på en lokal i Dalarna har 
den funnits sedan åtmins-
tone 1730-talet. Även träd-
gårdsstormhatt och nordisk 
stormhatt innehåller giftet 
akonitin. Hos äkta stormhatt 
är hela växten giftig med 
högst koncentration i roten. 
Det kan räcka att ett barn suger på blad för 
att förgiftning ska inträffa. Av jordstam-
men räcker det med två till fyra gram för att 
uppnå dödlig dos för en vuxen person. Vid 
förtäring av växtdelar får man en brännande 
smak i munnen, kräkningar och diarré. En 
förlamning inträffar som sprider sig i hela 
kroppen ofta kombinerat med ångest och 
kramper. Plantera aldrig stormhatt i din 
trädgård! 

Bolmört.Tidlösa, kallas även nakna jungfrun, är en av våra giftigaste växter. Det krävs 
inte mycket för att man ska drabbas av förgiftningssymtom. På bilden prakt-
tidlösa.

Spikklubba växer sällsynt på skräpmarker, 
trädgårdstippar och vid fågelmatningar.

FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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FOTO: NIKLAS ARONSSON

Fingerborgsblomma.

FOTO: NIKLAS ARONSSON



I 
min förra artikel tog jag amaryllis, tulpan och hibiskus som 
exempel på växter man kan ha hemma och titta på även under 
vintersäsongen. Nu ska vi se hur man med hjälp av Svensk Flora 
av Krok-Almquist, vardagligt kallad Kroken, kan hitta rätt fa-
milj för alla tre blommorna, även om det bara är med tulpanen 

som det går att komma ända fram till rätt art. Vi börjar alltså med 
den sköna konsten att i olika tabeller leta sig fram till rätt växt i 
floran. Förr kallades det att ”examinera” växter – numera säger 
man oftare att man ”nycklar”.

Vi utgår då från 
den senaste 
upplagan av Krok-
Almquists flora, 
den tjugonionde, 
tryckt 2013.

Där kan vi slå 
upp förteckningen 

över klasserna i Lin-
nés sexualsystem. 
All nyckling bygger 

på att man kan ”välja bort” och så 
småningom hamna på rätt familj, 
och därefter rätt släkte eller art. Nu 
kör vi!

I huvudnyckeln gäller de två 
alternativen 1 om man har att göra 
med växter som har ståndare och 

Krok-Almquists nyckel till den svenska floran hör 
till de verkligt klassiska verken för en botaniker. 
Lite knöligt till en början, men sedan ovärderlig 
när det gäller att komma fram till rätt art.

Del 2: Så får du växten på 

Kroken

pistiller, eller med sådana som inte har det. Vi bestämmer oss 
beträffande både amaryllis, tulpan och hibiskus för att de har 
ståndare och pistiller.

De två alternativen 2 gäller om alla blommor är tvåkönade, 
eller om det finns enkönade blommor. I de här tre fallen har alla 
blommor både ståndare och pistiller, de är således tvåkönade.

Sedan blir det inte likadant för alla tre.
Amaryllisen och tulpanen har ståndare fria från varandra och 

pistillens märke, alltså ena alternati-
vet 3, medan hibiskus har ståndare 
förenade med varandra. Häri-
från måste vi gå vidare med varje 
blomma för sig.

Amaryllisen
Amaryllisen har sex ståndare, unge-
fär lika långa. Vi går då till klassen 
Hexandria och kollar nyckeln där.

Alternativ 1 gäller om vi har att 
göra med vedväxter, alltså buskar 
eller träd, respektive örter. Alla med 
mer ”mjuk” stjälk räknas som örter. 
Då följer sedan de olika alternativen 
3, om bladen har stipelslida eller 
inte – någon sådan finns inte här. 

Alternativen 4 gäller ifall det finns 
talrika pistiller eller bara en – och det 
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senare är ju fallet. Alternativ 5 gäller bladen – fjädernerviga eller 
parallellnerviga – och de är parallellnerviga hos amaryllisen!

Efter detta kommer de olika alternativen 12, ifall det finns 2-3 
stift (eller 2-6 märken utan stift) eller om det finns 1 stift (eller 
1 märke utan stift). Det senare gäller. Då blir det alternativen 16, 
blommor utan eller med tydligt hylle. Amaryllisen har ett tydligt 
hylle.

Alternativ 17 gäller då svärdlika eller inte svärdlika blad – det 
senare gäller. 

Hyllebladen, de orangeröda och vackra, sitter ovanför frukt-
ämnet på amaryllisen – och då kommer man enligt det första 
alternativet 18 till amaryllisfamiljen, Amaryllidaceae.

Sedan är det mindre idé att gå vidare i floran, eftersom den 
främst tar upp arter som växer vilt i Sverige.

Tulpanen
Med tulpanen kommer vi till och med alternativ 17 till exakt 
samma ställe som med amaryllisen, men sedan blir det 18-al-
ternativet ”hylle undersittande”. Av 19-alternativen blir det då 
att hyllet är kronlikt, vitt eller i klara färger, och inte brun-eller 
grönaktigt. Vid alternativ 21 kan man välja mellan blad som är 

barrlika eller inte, och tulpanbladen är ju inte 
barrlika. De är inte heller svärdlika, enligt det 
ena alternativet 22, utan har över- och undersida. 
Alternativ 23 gäller jordstam eller lök. De växter 
som hör till löksläktet, Allium, har ett hinnaktigt 
hölster kring blomställningen, men det har inte 
tulpanen. Blommans kalk (blombladen; när det 
inte finns särskilda foder- resp. kronblad) är till 
sist enligt alternativen 26 inte blåaktig utan mer 
gul, orange, röd… Då kommer vi till familjen 
liljeväxter, Liliaceae. Den här familjen har blivit 
mindre omfångsrik enligt senare forskning, men 

floran ger ändå flera släkten att välja mellan. Först ska vi se om 
kalkbladen har ett nektarium, alltså ett ställe där nektar produce-
ras. Så är inte fallet, utan vi går till 2-alternativen ifall stift saknas 
eller finns. På tulpanens pistill sitter märket direkt på fruktämnet, 

Amaryllisen har sex lika långa ståndare. Det innebär att den hör till 
klassen Hexandria. Dessutom sitter hyllet ovanför fruktämnet, se till 
vänster i bilden.

Svensk Flora av Thorgny Krok och 
Sigfrid Almquist finns numera i 29 
upplagor. Den senaste tryckt 2013.

Blommans kalk är inte blåaktig, utan i det här fallet röd, vilket för oss fram till 
familjen liljeväxter enligt nyckeln i Krok-Almquist.

det vill säga det finns 
inget stift, så då kom-
mer vi till tulpansläktet, 
Tulipa. Här tar floran 
upp två arter. Vildtul-
panen, Tulipa sylvestris, 
ser inte direkt ut som 
odlade tulpaner, utan 
oftast träffar vi i stället 
på någon sort av Tulipa 
gesneriana, (trädgårds-
tulpan) – så då har vi 
kommit rätt i floran!

Hibiskusen
Och så hibiskusen: 
Ståndarknapparna är fria, 
medan ståndarsträngarna 
är förenade i en grupp. Då kommer vi till klass Monadelphia. 1-al-
ternativen gäller om det finns fler än 10 ståndarknappar eller inte. 
Det finns det, så då går man direkt till malvafamiljen, Malvaceae. 
Hibiskus växer ju inte vild i Sverige, men beskrivningen över 
släktet Malva stämmer till stor del (trots att den hör till ett annat 
släkte): Handflikiga blad, samt foder med ytterfoder.

Stor variation
Ofta är det inte så här enkelt att nyckla en växt från första början. 
Det kan ofta vara svårt att se ståndarna och pistill(erna) ordent-
ligt, särskilt i små blommor. Andra floror än Krok-Almquist börjar 
ofta sin huvudnyckel på andra sätt än genom räkning av ståndarna 
– ibland är det att föredra. 

I andra fall är familjerna både så speciella och så stora och 
viktiga att det lönar sig att lära in deras karaktärer, så man kan 
gå på rätt familj i floran direkt. I första hand gäller det den stora 
familjen korgblommiga. Några andra typiska familjer är flock-
blomstriga, korsblommiga  och ärtväxter/baljväxter. När man blir 
lite mer varm i kläderna som växtentusiast kan man även försöka 
sig på gräs och halvgräs!

Fotnot:
Korgblommigas vetenskapliga namn är Asteraceae, i äldre floror Compositae; 
Flockblomstriga heter Apiaceae/Umbelliferae; Korsblommiga kallas Bras-
sicaceae/Cruciferae, och Ärtväxter Fabaceae/Leguminosae.

Hibiskusen har fria ståndarknappar men stån-
darsträngar som är förenade i en grupp.

Malvafamiljen utmärks av handflikiga blad, och ofta har de här växterna ett yt-
terfoder utanför de vanliga foderbladen, som här på bilden utgör blomknoppen.

TEXT OCH FOTO: GUNNAR BJÖRNDAHL
 Lär dig hitta i floran

Tulpan utan kalkblad. 
Märket sitter direkt på 
fruktämnet utan stift.

Krok-Almquist bygger sin 
nyckel på Linnés sexualsys-
tem.
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  Personligt

” Jag stängde öronen och fortsatte 
när folk tyckte jag skulle ge upp.”

R
ökepipan står det på en skylt vid 
stigen som leder in i naturre-
servatet i norra Dalby utanför 
Lund. Namnet ska det ha fått 
av att två dammar, som fanns 

här, tycktes ryka under särskilda väderom-
ständigheter. När vi passerar den damm 
som ännu finns kvar syns emellertid ingen 
rök. Vi tar ingen vidare notis om det, utan 
fortsätter förbi en grind som leder rakt ut i 
en hage med betande får.

– Här borta finns det flera stycken, 
säger Johanna Emgård uppfodrande till 
mig som tar ut stegen lite extra för att 
hinna med.     

Hon sätter sig på huk och pekar. Jag ser 
små lågväxta blomstänglar prydda med 
blommor med fyra gula kronblad.

– Revig blodrot, en av mina favoritväx-
ter. De skiljer sig inte så värst mycket från 
vanlig blodrot, bara lite större blommor 
och med tydliga bladskaft, säger Johanna.

Det här är hennes hemmaplan, och 
här känner Johanna igen varje jungfrulin, 
backsippa och jordtistel – typiska växter 
för gamla betesmarker.

– Men även om det inte är några över-
raskningar som väntar, så är det ändå alltid 
roligt att följa med i årstidernas växlingar, 
från de första som kommer på våren och 
framåt.

Från Dalby till Jerusalem
Om bara några dagar ska Johanna byta den 
lugna sydsvenska fäladen mot Jerusa-
lems hektiska och politiskt alltid något 

turbulenta miljö. Och vägen dit har gått 
via ett framgångsrikt projekt av gigantiska 
proportioner, som började med en fråga 
till gymnasieläraren om att ge ut en svensk 
flora. Fast vi väntar lite med svaret på den 
frågan och hoppar sådär två decennier 
bakåt i tiden och cirka nio mil bort från 
Dalby – till Humlesjö, mellan Örkelljunga 
och Hässleholm i norra Skåne. Där har Jo-
hannas farmor och farfar en sommarstuga.

– Jag har varit intresserad av växter så 
länge jag kan minnas. Jag var bara ett par 
år gammal när jag lärde mig namnen på de 
första blommorna. Min farmor var en tidig 
inspirationskälla. Hon har betytt mycket, 
även om hon är mer trädgårdsintresserad 
än vad jag är, säger Johanna.

Lätt för att lära utantill
Förutom en växtkunnig farmor, så finns 
det förstås ett stort naturintresse hos hela 
familjen. Johanna har till exempel en lilla-
syster som sysslar med naturfotografering.

– Men jag har alltid velat vara värst av 
någon anledning. Jag har alltid haft lätt att 
lära mig saker utantill. Jag har lärt in både 
alla världens huvudstäder och tävlat med 
kompisar om att rabbla alla USA:s stater 
på kortast tid. Dessutom är jag bra på att 
”nörda” in på saker. I tioårsåldern blev jag 
som besatt av släktforskning, säger hon 
och erkänner att föräldrarna vid ett par 
tillfällen har uttryckt viss oro över hennes 
sätt att helt gå upp i sina intressen. 

Parallellt med växtintresset utvecklade 
Johanna även ett konstintresse. Hon teck-

Johanna Emgård har trots sina blott 23 år redan gett ut 
en flora över växtlivet i Humlesjö, med egna illustratio-
ner, baserad på hennes inventeringar. Imponerande är 
bara förnamnet. Nu har Johanna dragit till Israel för att 
fördjupa sig i cellbiologi. 

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

 Favoritlokal:
Stenshuvud på Österlen har alltid varit 
en favorit, egentligen hela Österlen.

 Önskeresa:
Jag skulle vilja resa till Anderna, kanske 
till Peru. Där finns en sådan fantastisk 
artrikedom jag skulle vilja uppleva.

 Växter som får det att 
pulsera lite extra:
Desmeknopp för att den är så oansen-
lig, men när man tittar närmare på den 
så oerhört näpen. Gulyxne: minns när 
jag kröp på en fuktäng utanför Simris-
hamn och såg den för första gången. 
Skogslysing, som jag första gången såg 
i en liten granskog utanför Sjöbo 

 Önskeväxt:
Blommande norna, det har jag aldrig 
fått uppleva.

Namn:  Johanna Emgård.
Ålder:  23 år.
Bor:  Dalby i Skåne.
Familj:  Föräldrar och tre syskon.
Aktuell: Botanikfrälst som har   
 gett ut en egen flora   
 över Humlesjö i Skåne –   
 Humlesjös flora.

Hassel från Johanna Emgårds flora över 
Humlesjö.
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Personligt
nade allt mer växter. Det var så tankarna 
på en flora föddes. När hon började ettan 
på naturvetenskapliga programmet på 
Spyken i Lund hade den första idéen om 
en flora fått fotfäste på allvar. 

– Som väl var fick jag en jätteentusias-
tisk kvinnlig biologilärare. Hon tyckte det 
skulle funka ypperligt att göra det som ett 
projektarbete, men hon tonade ned min 
ambitionsnivå något.

Johanna la planerna på en svensk flora 
på hyllan, och drog upp ritningarna för en 
flora om Humlesjö, platsen där farföräld-
rarna hade sin sommarstuga.

– Fast då fattade jag inte helt hur myck-
et jobb som låg framför mig, säger hon.

Från våren i ettan till våren i tvåan satte 
hon sig på bussen varje helg och åkte de 
nio milen upp till Humlesjö. Under som-
maren var hon där hela tiden. Hon inven-
terade området noggrant, flera gånger, och 
fann 227 kärlväxter, som hon också målade 
av – varenda en.

– Det har hittats två växter till sedan 
floran kom, men annars har jag fått med 
allihop, säger hon.

För hon blev klar! Dessutom i tid. I maj 
i trean på gymnasiet fick hon det första 
exemplaret i handen.

– Det var många som hade sagt typ ”Du 
kan ge upp det, du behöver inte göra fär-
digt.” Då stängde jag öronen och fortsatte. 
När jag redan hade lagt ner så mycket ar-
bete vill jag bli klar och jag tvivlade aldrig 
själv, även om jag var rejält sliten under en 
period, medger hon.

Vann i Unga forskare
Hon berättar att hon efter att hon lämnat 
in manuset drömde mardrömmar om 
att hon glömt titeln på boken, vilket hon 
såklart inte hade. Istället belönades hon 
med en resa till London av 
tävlingen Unga Forskare 
där gymnasieelever tävlar 
med sina projektarbeten. I 
London träffade hon andra 
framgångsrika elever från 
andra länder. Det var så hon 
mötte Maia från Jerusalem 
i Israel.

– Vi klickade direkt och 
har träffat varandra flera 
gånger sedan dess, säger 
hon.

Det är till Maia och Jerusalem hon ska 
åka nu för att under två år fördjupa sig i 
cellbiologi.

– De har ett laboratorium där de är 
särskilt duktiga på att forska kring tjock-
tarmscancer, vilket ska bli spännande.

Men vad nu, vart tog växterna vägen?
– Efter gymnasiet 

började jag läsa biologi 
på universitet i Lund. Jag 
tyckte allt var lika roligt att 
läsa. Samtidigt började det 
kännas mindre och mindre 
avkopplande att vara ute. 
Det gjorde att jag började 
fundera på om det inte kun-
de vara smart att syssla med 
något annat än botanik. Jag 
ville ha kvar passionen!

Vill börja doktorera
Under arbetet med floran gick hon först 
med i Lunds botaniska förening och där-

efter i Svenska botaniska föreningen. Hon 
har även deltagit under Botanikdagarna. 
Växtintresset är alltså intakt, men profes-
sionellt vill Johanna, åtminstone i några år, 
satsa på cellbiologin. Planen är att om två 
år börja doktorandstudier i Lund. 

Drömmen är att på något sätt kunna 
kombinera cellbiologi med botanik, till ex-
empel utifrån de verksamma ämnen som 
finns i många växter. 

– Men självfallet ska det också bli 
jättespännande att få lära känna floran i 
Israel ännu bättre. Jag har ju varit där ett 
par gånger redan.   

Men om det blir en Israelflora som ett 
resultat är mer osäkert.

– Nja, det känns som om jag tömde mig 
på det området när jag gjorde Humlesjös 
flora, men man vet aldrig, säger Johanna 
Emgård. 

Revig blodrot är en av Johanna Emgårds favoritväxter. Den växer sällsynt i södra Sverige, bland annat i 
naturreservatet Rökepipan i Dalby, alldeles utanför Johannas hem.

  I Linnés fotspår

” Jag ville 
ha kvar 

passionen 
för väx-
terna...”

Carl Peter Thunberg är 
inte den mest välkände 
av Linnés lärjungar – i 
alla fall inte hos den 
breda allmänheten. Men 
han har haft stor bety-
delse. Efter åren utom-
lands publicerade han 
flera viktiga verk, och 
innehade Linnés profes-
sur i botanik och medicin 
vid Uppsala universitet. 

Carl Peter Thunberg – Japans Linné

N
är den japanske kejsaren Aki-
hito och kejsarinnan Michiko 
besökte Sverige på Linnés 
300- årsdag 23 maj 2007 var 
det en av Linnés lärjungar som 

stal uppmärksamheten – Carl Peter Thun-
berg, eller Japans Linné som han också har 
kallats. Under slutet av 1700-talet lyckades 
han som en av få svenskar vid den tiden 
tränga djupt in i den japanska naturen och 
kulturen. 

Det var resultatet av hans vedermödor 
i Japan, originalutgåvan av Flora Japonica, 

som det japanska kejsarparet fick möjlig-
het att bläddra i drygt 200 år senare på 
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 
Verket gav Thunberg ut 1784 efter att han 
återvänt till Sverige med stora mängder 
växter och föremål.

Mellanlandning i Kapstaden
Efter studier i Uppsala under Carl von 
Linné fick Thunberg ett stipendium som 
förde honom utanför landets gränser, 
bland annat till Amsterdam och Paris. I 
Paris blev han erbjuden att följa med på en 
resa som skulle gå till Japan och 1771 klev 
den 28-årige Thunberg ombord på den 
holländska ostindiefararen Schoonzigt som 
skeppets medicus och kirurg. Den första 
anhalten blev Kapstaden där han stannade 
i tre år, lärde sig holländska och utforskade 
floran och faunan i nuvarande Sydafrika. 
Så småningom gick resan vidare mot Asien 
via Batavi, nuvarande Jakarta innan farty-
get 1775 nådde fram till Nagasaki i Japan. 
Här följde 15 månaders studier av den 
japanska naturen och kulturen.

Slutet samhälle
Det var sannerligen ingen lätt uppgift 
Thunberg företagit sig. Vid den här tiden 
var Japan ett av världens mest slutna 
samhällen. I Europa hade det medeltida 
feodalsamhället försvunnit sedan länge, 
men i Japan levde det feodala kvar med 
shogunen som den verklige makthava-
ren och samurajer utgjorde den högsta 
krigarklassen. Misstänksamheten mot 
främlingar var stor.

Thunberg förstod att kunskaper i det 
holländska språket var nyckeln in i det 
japanska samhället. Det var med hollän-
darna som japanerna handlade. För att 
kunna bedriva studier i Japan var Carl 
Peter Thunberg därför tvungen att agera 
under falsk identitet under tiden i Japan, 
eftersom japanerna endast tillät hollän-
dare att besöka landet.

Överlevde strapatser
Thunberg återvände till Sverige 1779. 
Han överlevde stora strapatser. Många av 
Linnés apostlar dog under sina resor. Bara 
under Thunbergs fartygsresa från Amster-
dam till Kapstaden dog 115 man. Om 

lejon råder han oss att stirra lejonet stint i 
ögonen, aldrig springa undan. Fast å andra 
sidan lugnar han med att ett lejon hellre 
angriper en hottentott än en kristen.

Efter åren utomlands hade Thunberg 
fått nog av utlandsresor. När Carl von 
Linné den yngre, Linnés ende son, dog 
1783, tog Thunberg över professorsstolen. 
Bland viktiga verk återfinns förutom Flora 
Japonica, även Flora från Kaplandet, och 
den välspridda boken Resa uti Europa, 
Africa och Asia. Carl Peter Thunberg dog i 
Uppsala 1828.

Läsning: Om man söker på Resa uti Europa, Africa 
och Asia på google.com får man som en av de 
första träffarna en länk till en sida på archive.org 
där man faktiskt kan läsa hela den inskannade 
boken. Journalisten Monica Braw har skrivit en 
bok om Thunbergs upplevelser i Japan som heter 
Främlingen (Bonniers). 

Ginkgo biloba eller kinesiskt tempelträd från 
Thunbergs Flora Japonica. I holländska Leiden finns 
ett ginkgo-träd från frön som Thunberg tog med sig 
från Deshima i Japan. Finns ett par korta filmer på 
Youtube.com, sök på ”ginkgo, thunberg”. 
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Carl Peter Thunberg föddes i Jönköping 1743. Då 
var Carl Linnaeus ännu inte adlad och bara 36 år 
gammal. Thunberg dog 1828, 84 år gammal.

TEXT: NIKLAS ARONSSON

Hundkäx och missne ur boken Humlesjös flora.



  Kniviga artpar 
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Klöver som klöver 
– eller hur man skiljer på röd- och skogsklöver

TEXT: STEFAN ERICSSON

Rödklöver och skogsklöver är inte svåra 
att känna igen. Ändå kan de vålla en del 
huvudbry, kanske beroende på att man 
nöjer sig med att kolla om blomhuvudena 
är skaftade eller ej. Men det räcker inte 
ända fram, för även om rödklöver ”ska” ha 
oskaftade blomhuvuden så hittar man ofta 
sådana med tydligt skaft.

Vad ska man då titta efter? Först 
ska sägas att medan skogsklöver är en 
enhetlig, vild art, finns det både vilda och 
odlade former av rödklöver, och de skiljer 
i hårighet, blomfärg och allmänt utseende. 
Lättast är därför att gå efter växtsättet, 
eftersom rödklöver har bågböjda stjälkar 
som radierar från en och samma punkt, 

Hos denna rödklöver döljs de håriga foderkalkarna 
av det översta bladets stipel, men tänderna tittar 
fram.

medan skogsklöver har svagt sicksackböj-
da stjälkar som stiger upp en och en.

Rödklöver är alltså en tuvad växt som 
inte breder ut sig, medan skogsklöver har 
krypande jordstam och bildar stora ruggar. 
I utspridda bestånd ses de som vida cirk-
lar, var och en utgörande en klon. Skogs-
klöverns bladverk är också mer enhetligt 
grönt än rödklöverns, som i regel har ett 
ljust, V-format märke på bladflikarna.

En närmare titt avslöjar att rödklöverns 
bladflikar är elliptiska eller äggformade 
med avrundad spets, medan skogsklöverns 
är längre, smalare och spetsigare. I lupp 
ser man att det kalklika fodret är hårigt 
hos rödklövern men kalt hos skogsklövern 

(båda har håriga fodertänder). Avgörande 
blir stiplerna: rödklöverns är korta och 
breda med kort, tvärt avsatt spets; skogs-
klöverns långa, slanka, nästan rörlika, med 
långt utdragen spets. 

Rödklöver hittar man på all slags öppen 
kultur- och skräpmark. Ursprunglig är den 
bara i söder, där den även växer på strand- 
och fuktängar. 

Skogsklöverns hemvist är ljusöppen 
skog, men också bryn, hagmarker och väg-
renar. Mot norr är den tydligt kalkgynnad, 
men den naturliga utbredningen tar tvärt 
slut i Jämtland och Ångermanland. Norr 
därom finns bara små, införda förekom-
ster. 

Skogsklöver bildar täta, utbredda bestånd och har rakt uppåtstigande stjälkar.En tuva rödklöver med typiskt bågböjda stjälkar.

Skogsklöver har långa, slanka stipler med lång, rak, 
utdragen spets.

Rödklöver har 
korta, breda 
stipler med kort, 
avsatt spets.

E
n rödhake blev svartsjuk på mig, 
där den häckar i snåren. Det var 
när jag stannade upp i rensandet 
av grönsakslandet för att närmare 
betrakta mitt käraste ogräs, som 

är rödmire. ”Hej på er”, sa jag till dessa 
små blomster. Ärligt talat kände jag mig 
blyg. Blommorna tog var sin stråle och 
blinkade med sina kronor intensivt blekt 
orangerött förminskande mig till sin egen 
lilla svindlande skala. Återigen undrade 
jag vad oemotståndlig betyder.

Mamma, hjälp! - vad ett ogräs kan göra, 
om man ser det så. ”...en späd, mjuk, ofta 
nedliggande ört”, betecknar Carl A Lind-
man i sin flora rödmirornas eufemistiska 
karaktär. Vem vill inte följa med profes-
sorn ut? Klockan elva var de fortfarande 
sömniga. Solen var alltför svag bakom de 
halvgenomskinliga molnen för att orka 
svara på blommornas ändå så bedårande 
sökljus som blinkade sitt deltagande 
tillbaka mot den avlägsna molnstrålkas-
taren: ”Byt batteri!” De var tvungna att 
ta en halvtimme på sig för att öppna sig. 
Sammanhållna av det femtaggiga fodrets 
gröna ekrar liksom rullade rödmirorna in 
synen av sig i mina ögon. Jag kände mig 
hungrig, törstig och mätt på samma gång, 
med andra ord blev jag stående obeslut-
sam. De såg lite slemmiga ut i kronbladens 
ytliga celler där färgens kristaller flöt 
omkring för att insekterna säkert skulle bli 
attraherade, som Lindman blev, och jag. 
Vad frökapslarna anbelangar är de små le-
vande jordklotsminiatyrer proppfulla med 
pigga frön så att man förstår att kärlek kan 
löna sig.

Blommor och bin
Men aldrig har jag sett någon insekt i en 
rödmire. Det där med blommor och bin 
verkar inte fungera i deras fall. Jag har le-
tat i den pollinationsbiologiska litteraturen 
och hittat en enda uppgift om en besökare, 
eller två om man räknar botanikern. Han 
hette Smith och fick en gång i slutet av 
1800-talet se ett smalbi Halictus morio 
landa i och pollinera en rödmireblomma 
i England. Det är allt man vet. Men vem 
som helst kan konstatera att blommorna 
blir med frön ändå i sina fröhuskaplar som 
torkar från grönt till brunt och spricker 
och släpper ut dem så fort som möjligt. En 
ny generation växer kvickt upp där jag just 
rensat bort den föregående. Man vill inte 
gärna tro att en blomma är vacker bara för 
att förföra sig själv men det förfaller ändå 

vara så. Då gör de så här: vid tvåtiden eller 
senast klockan tre, redan så tidigt, sluter 
kronblanden omkring sig för natten och 
när de då stänger sig, av själva stäng-
ningen, förs det egna märket och tre av de 
egna ståndarknapparna i intim beröring av 
varandra varvid en spontan självpollina-
tion kommer till stånd. Fyra timmar håller 
blomman öppet för allmänheten och alltså 
stängt för att vara intim med sin herma-
froditism i tjugo. Vid mulet eller regnigt 
väder öppnar rödmirorna överhuvudtaget 
inte sina blommor. Som de har stämt möte 
med sig själva därinne i kalkarna går de i 
frö lika bra ändå. 

Inte nog med det...
Rödmire har en kusin också vars blomma 
är blå! Den är ännu mera det näpnaste jag 
vet. Inga insekter verkar bry sig om den 
heller. Hur kan de bara låta bli? Sedan jag 
förvissat mig om att där fanns några fulla 
frökapslar nedanför nöp jag av och tog 
med mig in en blåmireblomma till elvakaf-
fet och satte i ett glas på bordet. Då slum-
pade det sig, när kaffet var klart, och två 
skorpor med apelsinmarmelad, att solen 
kom fram mellan sina moln och lyste ge-
nom fönstret in på blomman som nyöpp-
nad stod mycket vackert till marmeladen. 
De talade olika språk men förstod ändå 
varandra. Jag tog luppen och böjde mig 
fram för att se närmare efter hur skönhet 
kunde vara i ett sådant litet lysande blå. Då 
bereddes där genast i mig plats för ett tyst 
”Å, Herre Gud”, utan vare sig utrops-eller 
frågetecken. Den gubben vet att hålla sig 

framme! Jag har inte någon bra lupp men 
nedanför de så enormt pyttesmå klarblå 
kronbladen slog emot mina ögon ett pyt-
testort, raffinerat, påstridigt rött - rött i 
det blå - som av solljuset lät sig stegras till 
närapå violett, i en ring eller snarare strål-
krans: korona, blankt polerad glänsande i 
ett slags knottror och strimmor. 

Det levandes uppfinningar är slösande 
generösa, hur små de än är. Centrala behov 
har en påtaglig botten, djupt nere - som 
befinner sig helt nära här uppe. Därför att 
det levandes djup är ett djup som erbjuder 
sig.

Vallgrav av flytande färg
Fastän blåmiren hållit på och gjort sig 
vacker i miljoner år såg blomman ut som 
var den nymålad. Underst omkring pistil-
len glittrade liksom en vallgrav full av 
flytande färg. Ingen vindbrygga var utfälld 
för ögonen att ta sig över och därför blev 
det bländande att titta genom luppen. Det 
blå var längst nere så blått att det nästan 
var svart. Fruktämnet syntes inte för att 
det gömts under något som såg ut att vara 
byggt med tak av ludd från en tofs av har-
klöver i motljus. 

Omringande detta tempel som var 
helgat åt livets saft fanns en förgård, 
sådan som krattas av munkar i Japan; fast 
i blåmire beströdd med levande sand och 
knappt en millimeter bred. Ståndarnas 
spända pelarsträngar stod tätt intill pistil-
len och väntade, överlastade med solgult 
pollen, på att blomman snart skulle bli 
sömnig. 

Foto: Patrik Engström
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  Läsarbrev UTDRAG UR BOKEN MAMMA I SKOGEN AV BJÖRN BERGLUND

Blåmire.

Skogsklöverns långskaftade blomhuvud gör det 
lättare att studera de kala foderkalkarna. Fodertän-
derna är håriga hos båda arterna.

Foto: Wikipedia commons
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  Resan

Island – kargt och mäktigt
Den som vill botanisera på Island får vara beredd att böja sig ned. Mycket av 
floran är tilltryckt och småvuxen. Antalet kärlväxter är förhållandevis litet, men 
juveler gömmer sig här och där i det ödesmättade landskapet.
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N
är Island först koloniserades 
var det till stor del skogbe-
vuxet, främst av björksnår. 
Vid slutet av 1200-talet e. kr. 
beskrevs Island av Ari den vise 

i sin bok Íslendingabók som: ”skogsbevuxet 
från berg till hav”. När Island kolonisera-
des under 600-talet var det början på en 

stor och ännu pågående störning av det 
känsliga ekosystemet. Skog som höggs ned 
för att framställa träkol, och mark som 
överbetades av framför allt får ledde till 
jorderosion. Processen påskyndades av 
naturliga fenomen som vulkanisk aktivitet, 
glaciala rörelser och förändrat klimat. 
Idag återstår bara en fjärdedel av Islands 

växttäcke som det såg ut för drygt 1 000 år 
sedan.

Europas största öknar
Island domineras av stora områden med 
kala berg, steniga öknar, sandiga öknar 
och lavafält. Island har faktiskt lite otip-
pat Europas största öknar. Landskapet 

TEXT OCH FOTO: JÓHANN ÓLI HILMARSSON (WWW.JOHANNOLI.COM)

Jorderosion på grund av överbetning är ett stort problem på Island.

Den isländska vallmon, 
fjällvallmo.

Ovan till vänster: En av de 
nearktiska växter som växer på 
Island är praktmjölke.

Ovan till höger: En liten 
strandrågsplanta i en öken på 
centrala Island. Detta är också 
den största öknen i Europa.

och geografin är ungefär likadana på hela 
ön. Det är visserligen mycket nederbörd, 
men marken är så genomsläpplig att 
vattnet rinner rakt igenom. Men det finns 
oaser, framför allt på höglandet, nedanför 
glaciärerna, ofta längs bäckar och åar. Det 
är näringsrika områden med permafrost 
(tundra) som skapar ett blomstrande och 
myllrande växt- och fågelliv. Tyvärr har 
dessa områden ständigt varit hotade att 

omvandlas till reservoarer för vattenkraft. 
Förutom hoten från vattenkraft och jord-
erosion, har de isländska ekosystemen på-
verkats negativt av utdikning för att skapa 
jordbruksmark. Detta var särskilt påtagligt 
under perioden 1950-1980.

Subarktisk vegetation
Berg dominerar, men Island har också 
stora områden med gräs och sumpmark. 

Vegetationen är mestadels subarktisk 
och kännetecknas av ett överflöd av gräs, 
halvgräs och besläktade arter. Men även 
lågväxande ris och buskar, speciellt ljung, 
kråkbär, odon, mjölon, viden och dvärg-
björk tar mycket plats. Bara på några få 
isolerade platser kan man hitta högväxta 
björkar.

Björksnår och skog täcker inte mer än 
en dryg procent av Island. De flesta platser 
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 Resan
där björkarna bildar skogar ligger på cirka 
100 meters höjd över havet, men det finns 
björkskog ända upp till cirka 400 meters 
höjd.

Inte så många kärlväxter
Kärlväxterna är få till antalet, omkring 
490 (att jämföra med cirka 2 500 kärlväx-
ter i Sverige). Artfattigdomen är ett viktigt 
kännemärke för Islands flora. Orsakerna 
till de få arterna är att en stor del av landet 
var täckt av glaciäris under slutet av den 
förra istiden. Till detta kan läggas landets 
isolerade läge, och att det inte befolkades 
förrän ganska sent i historien. Vissa fors-
kare anser att ett antal av landets växter 
överlevde senaste istiden, medan andra 
tror att samtliga arter har invandrat med 
hjälp av vind, fåglar och människor efter 
istiden. Klart är i alla fall att människan 
i hög grad har påverkat floran genom att 
sprida växter både avsiktligt och oavsikt-
ligt. I många fall är växterna spridda från 
trädgårdar eller odlingar.

Gullbräcka och liten blåklocka
Ungefär hälften av alla kärlväxter är 
utbredda över hela ön, med vissa undantag 
för den centrala högplatån där växtförhål-
landena är särskilt tuffa jämfört med kus-
terna. Exempel på släkten som finns över 
hela Island är maskrosor och smörblom-
mor. Andra arter har en mer begränsad 
utbredning och växer bara i vissa delar av 
landet. Några av dem är också symboler 
för de regioner där de växer. Exempel är 
liten blåklocka och gullbräcka på östra 
Island samt fjällvallmo och skogskovall 
i Västfjordarna. Bland sällsynta växter, 
finns flera som bara växer på några få plat-
ser, eller till och med på en enda lokal, som 
till exempel gaffelbräken på Nordön och 
mattlummer på sydvästra Island. Generellt 
är floran mer homogen över ön än man 
kanske skulle förvänta sig.

Många svampar
Mer än 600 arter av mossor har hittats på 
Island (1 000 i Sverige), 700 arter av lavar 
(2 000 i Sverige) och 2 000 svamparter 
(över 12 000 i Sverige). En orsak till det 
stora antalet svampar är att många av dem 
är mikroskopiska och kan transporteras 
med vinden. Svampar trivs också i infertila 
jordar.

Floran på Island har en nordeuropeisk 
prägel och arterna varierar i antal mellan 
områden, vissa är mycket vanliga, medan 

Till vänster: Islandsstarr är en nearktisk ört som 
växer på Island. Enstaka kråkklöver kan också 
ses.

Ovan till vänster: Kratersjön Litla-Fossvatn i 
Veiðivötn-området. Raggmossa växer runt sjön 
tillsammans med kvanne.

Längst upp till höger: Våtmarker i det 8 000 år 
gamla lavaområde, samt Ölfusárós-deltat på södra 
Island.

andra är sällsynta. Vissa mossarter hör 
till de vanligaste växterna i landet, som 
raggmossorna grå raggmossa och sand-
raggmossa.

4 Den bästa tiden att plocka russinen 
på Island är från juni till augusti .

4 På Island växer en del nearktiska 
växter som praktmjölke, islandsstarr, Salix 
callicarpaea och grönlandsyxne. (Nearktis 
omfattar delar av Mexiko, Nordamerika 
och Grönland)

4 Det finns inga endemiska arter på 
Island, men många endemiska underar-
ter, som till exempel tre underarter av 
fjällvallmo.

4 Det finns speciella växtsamhällen i 
geotermiska områden, där den vulkaniska 
aktiviteten styr vilka växter som kan leva 
där. 

Mer att hämta:
Islandske naturhistoriske institutionen har en 
webbsida: www.ni.is. Även på webbsidan
 www.floraislands.is finns mer att läsa. 

Längst ner till höger: Tundra  finns endast på 
höglandet. Här är den välbekanta Þjórsárver, den  
största häckningsplatsen för spetsbergsgås i 
världen och ett så kallat Ramsar-område.
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D
et finns få växter som har en så 
lång och komplicerad historia i 
sin relation till människan som 
johannesörten. Det är en vanlig, 
och egentligen rätt så anspråks-

lös, blomma som lätt försvinner i mängden 
längs vägrenarna under högsommaren. 
Men om du plockar en knopp som just ska 
slå ut, och pressar den mellan fingertop-
parna händer något oväntat; den klar-
gula blomknoppen utsöndrar en saft som 
fläckar fingrarna lilaröda på ett sätt som 
gör att det ser ut som om du plötsligt fått 
hemska blåmärken. Kanske var det just så 
här mysteriet började. Det gamla svenska 
namnet på växten – mannablod eller 
mansblod – får sin förklaring i och med 
detta fenomen, och det är kanske inte sär-
skilt förvånande att johannesörten – just 
på grund av den lilla märkliga egenskapen 
att den ”blöder” – varit förknippad med 
olika sorters blodmagi och blodåkommor 
genom historien.

Nyvaknat intresse för örten
Eftersom växten i Centraleuropa blom-
mar kring sommarsolståndet (och därmed 
alltså midsommar) var den förknippad 
med de gudar som firades vid denna hög-
tid, germanernas Wotan och nordbornas 

Oden. Idag har örten på nytt blivit föremål 
för stort intresse och intensiva studier, 
särskilt i Tyskland, där man nästan som 
frälst predikar dess egenskaper. Men vi ska 
återkomma till detta.

De äldsta referenserna till växten hittar 
man hos de gamla grekerna och man vet 
också att den användes av korsriddarna, så 
det är troligt att man känt till örtens olika 
egenskaper under en stor del av mänsk-
lighetens historia. Men vilka är då de 
egenskaper som gör den här växten värd 
att prata om? Som de flesta växter som 
ansetts ha läkande egenskaper så har den 
använts mot i princip allt, från att fördriva 
inälvsmask till att avhjälpa heshet. Det 
man idag vet är att den har en rad gynn-
samma effekter på människokroppen.

Medel mot depression
Utvärtes kan johannesört användas för att 
läka småsår, blåmärken och brännsår samt 
för att lindra led- och muskelvärk. Den 
används då oftast i form av olja, ibland 
kallad pirkumolja. Men det är för hur den 
används invärtes som den är mest välbe-
kant idag. Den är känd som ett medel mot 
nedstämdhet och depression. I Tyskland 
vurmas det en hel del för användningen av 
detta ”naturliga” läkemedel, istället för oli-

ka kemiska antidepressiva preparat. Man 
anser att johannesört har betydligt färre 
biverkningar än konventionella medi-
ciner. För detta syfte intas växten som te 
eller i kapslar. Så har örten använts sedan 
antiken för att lindra ”nervösa åkommor”, 
driva ut onda andar och bota galenskap 
och mani. Kanske hänger detta också ihop 
med uppfattningen att johannesört i stort 
skyddade mot onda andar och fördrev 
otyg. Man hängde den över heliga bilder 
för att skydda dessa och det är också 
därav som man tror att det vetenskapliga 
släktnamnet kommer: Hypericum bildas av 
orden hyper (över) och eikon (bild). Även 
en del svenska lokala namn på växten visar 
på denna användning. Den har kallats både 
”Fuga Daemonum” och ”satansflykt”. 

Man har också lagt örten under trösklar 
för att den skulle skydda mot blixtnedslag. 
Under häxprocesserna kunde den ges till 
kvinnor, misstänkta för häxeri, för att de 
skulle avslöja sig.

Stimulerar nedbrytning
Johannesört anses stimulera leverns 
nedbrytning av skadliga ämnen. Därför har 
den använts som en ingrediens i blod-
reningskurer. En sidoeffekt av detta är att 
kroppen snabbare gör sig av med medi-

Omskriven och nyttjad 
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TEXT: FRIDA NETTELBLADT FOTO: THOMAS GUNNARSSON   Växtbruk

Johannesört.

Johannesört
Hypericum perforatum 
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 Växtbruk

cinska preparat, vilket gör att vissa ämnen 
kan bli verkningslösa om de tas ihop med 
johannesört, däribland preventivmedel.

Vid sidan av de medicinska egenska-
perna finns det ytterligare användnings-
områden, och det är väl denna mångsidiga 
helhet som gör johannesört till en växt 
som står ut från vår övriga flora.

Kanske inte helt orelaterat till det 
medicinska används ju blommorna som 
brännvinskrydda, precis som Ulf Lundell 
sjunger i Öppna landskap. Brännvin kryd-
dat på detta vis antar en djupt purpurröd 
färg och har getts en del roliga smeknamn 
som ”hirkum pirkum” (en förvanskning 
av det vetenskapliga namnet), och det är 
kanske inte helt avlägset att dra slutsatsen 
att även brännvinet torde bibehålla örtens 
lugnande egenskaper?

Bra för huden
Förutom att vara sårläkande är den pur-
purröda johannesörtsoljan en fin hud-
vårdsolja, som gör huden smidig och som 
enligt vissa källor till och med ska släta ut 
rynkor. Tyvärr luktar den inte särskilt gott, 
och det rekommenderas att man använder 

den på kvällen 
och sedan tvättar 
bort oljan på 
morgonen.

Man kan ock-
så färga tyg och 
garn med johan-
nesört. Beroende 
på hur man går 
tillväga kan den 
slutgiltiga färgen 
variera från 
halmgult, ljus-
rött, rödbrunt, 
mossgrönt, blek 
purpur till la-

vendel. Däremot 
får man aldrig den djupröda färgen som 
man kanske förväntar sig från den starkt 
färgade växtsaften.

Johannesörten har många namn, och 
lika många sägner och berättelser är 
knutna till dessa. Det nuvarande svenska 
namnet har sitt ursprung i Johannes 
döparen. Det sägs att örten växte upp där 
hans blod träffat marken när han halshug-
gits. En annan anekdot förtäljer att det var 
Kristi blod som gav upphov till johan-
nesörten. Det var Odens blod, säger ännu 
äldre sägner, som han spillde då han blev 
skadad av ett vildsvin under en jakt. 

Använd i kristnandet
Hur det nu än var så är det troligt att den 
kom att kallas Johannesört eftersom den 
blommar just kring den dag på året som 
var helgad åt Johannes döparen, sönda-
gen efter midsommar (förstås ett försök 
till kristnande av den gamla högtiden till 
Odens och Wotans ära). 

Vidare har man försökt förklara de 
märkliga ”nålsticken” som genombryter 

växtens blad och som syns tydligt när man 
håller upp ett av dem mot ljuset. De an-
spelar kanske på den förmodade händelse 
som utspelade sig mellan Herodes hustru 
och Johannes döparen där hon stack ho-
nom i hans vältaliga tunga med sin hårnål. 
Eller var det kanske så att växten med sina 
demonfördrivande egenskaper förar-
gade djävulen själv så att han i sin vrede 
försökte (möjligen aningen irrationellt, 

Bergjohannesört Hypericum montanum är en av de fem arter av johannesört som är ovanliga i Sverige. 

Johannesört har inplanterats på flera andra 

kontinenter, däribland i Australien där den, i 

avsaknad av naturliga fiender har blivit inva-

siv. På de ställen där växten blivit ett problem 

har det hänt att boskap dött av förgiftning 

då de inte har haft något annat än just johan-

nesört att äta och marken har därmed blivit 

nästan obrukbar. När man fört in flera arter 

av skalbaggar som kan kontrollera växtens 

framfart har man lyckats få bukt med proble-

met i viss utsträckning.

men vem vet hur ett sådant väsen tänker?) 
sticka ihjäl den med en nål. 

Hursomhelst vet vi att det är just denna 
egenskap som gett upphov till artepitetet 
perforatum. Många av de svenska varian-
terna på växtens namn har sitt ursprung 
i det vetenskapliga namnet, förutom det 
som också används för johannesörtsbränn-
vinet – hirkum pirkum – har örten bland 
annat fått heta hyperik, randpirk, pericen 
och perken.

Flera närbesläktade arter
Funderar du nu på att gå ut nästa sommar 
och pröva den fantastiska växtens under-
görande egenskaper? Då finns det som 
alltid några saker man bör beakta. Den 

”Man kan 
också färga 
tyg och garn 
med johan-
nesört”

Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo,
några månader om året, så att själen kan få ro.

Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart.
Där lärkorna slår högt i skyn, och sjunger underbart.

Där bränner jag mitt brännvin själv, 
och kryddar med Johannesört, 

och dricker det med välbehag, till sill och hembakt vört.
Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.

äkta johannesörten är mycket lik syskon-
arten fyrkantig johannesört Hypericum 
maculatum, som förvisso inte är giftig, 
men som inte alls är lika verkningsfull som 
den äkta johannesörten. De förekommer 
också i ungefär samma miljöer, ibland sida 
vid sida, nämligen på torr, gärna störd 
mark som vägrenar och dikeskanter. 

Några viktiga drag skiljer dem åt: den 
äkta johannesörten har en stjälk med två 
längsgående lister, medan den fyrkantiga, 
som namnet antyder, istället har fyra. Två 
andra karaktärer är ännu lättare att förlita 
sig på: den fyrkantiga johannesörten 
saknar oftast de oljekörtlar i bladen som 
ger den äkta dess karakteristiska nål-
stick, dessutom har den korta, runda och 

helbräddade foderblad under blommans 
kronblad, där den äkta har smala och spet-
siga sådana, som når halva kronbladens 
längd. 

Två vanliga och fem ovanliga
Hittar du en johannesört som växer fuk-
tigt, med fyra tydligt vingade lister längs 
stjälken, genomstungna blad, och smala 
spetsiga foderblad som är lika långa som 
kronbladen, har du hittat en kärrjohan-
nesört Hypericum tetrapterum. Denna, och 
de fyra andra av de sju arterna i släktet 
Hypericum som förekommer i Sverige, är 
betydligt ovanligare än den äkta och den 
fyrkantiga johannesörten. Dessa fem är 
också rödlistade. 

Pirkumolja får du genom att antingen koka blommor och knoppar 

i exempelvis olivolja eller låta dem dra i oljan på en solig plats tills 

blommorna upplösts i oljan. Man kan också använda mandelolja.

Förutom att johannesörten gör att en del andra medici-ner kan bli verkningslösa har den också en förmåga att orsaka högre ljuskänslighet i huden hos dem som redan är känsliga. Man bör i allmänhet givetvis vara mycket försiktig när man bestämmer sig för att pröva att tillverka sina egna växtpreparat och vara säker på att man använder rätt växt i rätt mängd till rätt sak.

Pirkumolja för hudvård

Invasiv art

Kan ge ljuskänslighet

Mer om johannesört:
Öppna landskap 

av Ulf Lundell: 
För att tillverka din egen hirkum pirkum låter du 

blommor och knoppar dra i osmaksatt brännvin i tio 

dagar, därefter silas det och späds med ytterligare 

brännvin till önskad styrka.

Egen hirkum pirkum



  Från läsarna

J 
ag heter Åsa Lundqvist, och är uppvuxen och bosatt i Östersund. Redan som li-
ten introducerade min mormor Thyra och min farfar Göte både flora och fauna 
för mig. Och mitt intresse för allt levande har hållit 
i sig sedan dess! Redan 1983 skaffade jag min första 
systemkamera och sedan dess har jag fotograferat. 

När jag skaffade en konverter som gjorde det möjligt med 
makrofotografering (fotografera på nära håll), blev det riktigt 
roligt. 

Främst är det växter som får agera modeller, men någon 
liten insekt fastnar ibland. Det jag gillar med just växtfoto-
grafering är att synliggöra det lilla, och ibland oansenliga, och 
upptäcka detaljer som annars är svåra att se. 

Fröställningar
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TEXT OCH FOTO: ÅSA LUNDQVIST

Den blommande maskrosen lyser gult, medan den utblommade vilande väntar på att sprida sina frön.

Läkevänderotens frön gör sig redo att spridas med vinden.

Smörbollens baljkapsel ser snidad ut och är fylld av blanka svarta frön.

Rödblärans frökapsel liknar ett fågelbo, fyllt av små, små ägg.

Roslingens rosa, klocklika blommor pryder 
mången myr och efter blomningen bildas 
dessa fruktkapslar.

Smörblommans fröställning under mognad.

Åsa Lundqvist.



Vacker, men rent av livsfarlig. 
Nordisk stormhatt är Sveriges 
farligaste växt. Även trädgårds-
formerna, som här på bilden, är 
mycket giftiga. Den som har barn 
eller barnbarn bör ta sig en funde-
rare om inte stormhatten borde få 
göra komposten sällskap.


