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N
ågonting alla vi som bor i det här landet har gemen-
samt är längtan efter ljuset och våren. Det är därför 
tecknen på vår är så viktiga för oss. En dag står den 
bara där – en av vårens första budbärare – blåsippan. 
Marken i hagen, vägkanten, hassellunden eller gran-

skogen blir prickig i blått när blommorna fångar upp solstrålarna 
med sina klarblå paraboler. De ingjuter glädje och förväntan, dels 
igenkännandet och tryggheten i den välbekanta synen, dels hop-
pet om att sommaren närmar sig. Blåsippans blomningstid är som 
årets fredagskväll. Det är inte bara hela helgen vi har framför oss, 
utan hela sommarhalvåret. I blåsippans tid har vi ännu allt det 
ljuvliga kvar. Det är kanske ingen slump att hoppets färg är blå. 

Många former
Alla vet ju hur en blåsippa ser ut. De flesta av oss har aldrig sett 
någon som avviker från ursprungsmönstret, men sådana finns 
det. Där jag bor finns det gott om blåsippor och nästan alla ser ut 
som de brukar göra, men det finns också sådana som skiljer sig 
från mängden. På mitt favoritblåsippsställe står de grova asparna 
tätt i en bergbrant. Där finns också gamla sälgar med lunglav, 
ormbunkar som på sommaren når mig till midjan, mossiga stenar 
med revor av myskmåra, kullfallna träd, men framför allt finns det 
blåsippor.

De flesta av dem är blå, men många har helvita blommor. I 
våras räknade jag till 50 plantor med vita blommor. Vid en snabb 
titt kan man förledas att tro att det är vitsippor, men de treflikade 
bladen går det inte att ta miste på. Det här är en blåsippa som 
saknar färgpigment och det syns också på bladen, som är ljusare 
gröna än de brukar vara. Bergbranten här innehåller den basiska 
bergarten grönsten som tillsammans med annan kalkhaltig berg-
grund är blåsippans favoritväxtplats.

Gammal sjöbotten
Ett annat blåsippsställe har det gemensamt med bergbranten att 
det finns gott om grova aspar där och en och annan gran. Marken 
här var sjöbotten för 150 år sen, när sjön sänktes för att ge odlings-
jord till en växande befolkning i byn. Numera är byn avfolkad och 
åkern igenvuxen med skog. Det är gott om blåsippor här och en 
hel del av dem har en röd nyans. Tidigare sades det att den röda 
färgen berodde på hög järnhalt i jorden. Skulle det vara så, borde 
jag ha gott om röda blåsippor i mina marker, men de är mycket 
ovanliga. 

Färgen beror helt enkelt på en förändring i arvsanlagen. De 
röda blåsipporna har ofta en tendens att öppna sig senare och att 
vara mindre öppna än de blå. Det beror säkert på att den mörkare 
blå färgen är bättre på att absorbera solvärmen. 

Jag har också tagit del av tanken att blåsippans pollinerare, 
som är honungsbin och humlelik svävfluga, föredrar de blå blom-
morna framför röda och vita. På så sätt sprids anlagen för den blå 
färgen mera. Det kan ju ha ett samband med att de blå blommorna 
ofta är mera öppna och deras pollen på det viset blir mera lättåt-
komligt. 

Fylld blåsippa
Vid två gamla gårdar i trakten finns också en fylld, röd blåsippa 
där ståndarna omvandlats till kronblad. Jag har aldrig sett den i 
naturen, men det är inte omöjligt att formen uppkommit naturligt 
och sen planterats in i trädgårdarna. Den har i alla fall hållit sig 
kvar i odling länge, och svar på frågan om ursprunget lär jag väl 
aldrig få.

Vårt land är avlångt, så några kanske redan sett vårens första 
blåsippor. För andra kan det dröja några veckor. Hur de än ser ut 
är de lika välkomna! 

kommer i många former  

TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

Den vita formen av blåsippor saknar färgpigment. Det syns också på bladen, 
som är ljusare gröna än hos de blåblommande. 

Hos den fyllda formen av blåsippor har ståndarna omvandlats till små 
kronblad. 

Blåsippan –
En dag står den bara där, en av vårens första budbärare – blåsippan.

De röda blåsipporna har uppkommit genom en 
förändring av växtens arvsanlag.



  Ledare
 

Våren nalkas
Med ljus och värme väcks naturen igen efter vinterns vila. Väx-
ter och djur aktiveras till nytta och nöje för oss. Låt oss inspire-
ras, njuta, upptäcka och lära!

”Världens viktigaste frukostbord” står dukat när sälgen 
börjar blommar. Sälgens nektar, och protein- och energirika 
pollen är livsviktiga för humlor och bin. Utan tidigt blommande 
sälgar skulle de ha svårt att överleva de första vårveckorna. Utan 
humlor och bin skulle fruktträd och bärbuskar inte pollineras 
med resultatet – ingen frukt. 

Till sälgen kommer också många andra insekter som ger 
upphov till ett överflöd av nya insekter, som i sin tur blir mat att 
kalasa på för nyanlända flyttfåglar. Den ena arten är beroende av 
den andra för att överleva. 

Jag skulle vilja att alla hjälper till, så att...
...många fler får glädjen att upptäcka nya arter och naturty-

per i trevligt sällskap, 
...alla kan få uppleva och glädja sig över synen av vackra 

blomsterängar, 
...barn och barnbarn får upptäcka alla de färger och former 

som finns i överflöd, 
...fler upptäcker sambanden mellan olika växt- och djurarter 

i naturen. 
...fler vuxna låter ungdomar med intresse för vilda växter 

delta i Föreningens och Fältbiologernas Botanikläger för unga i 
april, som kan bli ett minne för livet. Läs mer sid 7.

Vårens ankomst med blommor och fågelsång måste alla som 
vill få uppleva. Allemansrätten ger var och en rätt att vandra 
i skog och mark, och samtidigt skyldighet att uppträda på ett 
sådant sätt att man alltid är välkommen tillbaka. Du kan rap-
portera dina växtfynd och följa hur våren expanderar norrut på 

www.naturenskalender.se. Passa på 
att delta i de regionala föreningarnas 
exkursionsverksamhet och njut av 
vårblommorna!

Göran Mattiasson, 
vice ordförande i 

Svenska Botaniska Föreningen
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Årets första nummer av Vilda Växter präglas förstås till stor del av den an-
nalkande våren. Konstigt vore det väl annars. Årstidernas växlingar är något 
som påverkar oss nordbor oerhört mycket. Det stora intresset för fenologi 
(från grekiskans phainesthai som betyder komma i dagen, bli synlig) som 
handlar om periodiska skeenden i djur- och växtvärlden, är förstås en kon-
sekvens av våra tydliga årstidsväxlingar. Under början 
på året bygger vi upp en längtan till våren, solen och 
värmen som är närmast monumental. Blommande 
snödroppar och utslagna krokusar registreras, blåsip-
pans första blad hälsas med vördnad och svalörtens 
intåg skapar ljusa framtidsutsikter. Trots att vi har varit 
med om det så många gånger förr, är det ändå lika här-
ligt att uppleva färgerna, blommorna och den första 
drillande sånglärkan.                                    Niklas Aronsson

Nordbor älskar fenologi som inga andra  
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  Från fältet

Missa inte Botanikdagarna i sommar

Är du studerande och intresserad av botanik? Då ska du söka ett stipendium till Botanikdagarna i 
Ångermanland. Svenska Botaniska Föreningen delar i år ut två stycken stipendier för deltagande i 
Botanikdagarna. Stipendierna täcker kostnaderna för resor, mat och logi.

Din ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta ska skickas till föreningen 
senast 1 maj till: Svenska Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala.

Ytterligare upplysningar kan du få från Maria Redin på SBF:s kansli (018-471 28 91, 
sbf@sbf.c.se).

3
signalarter 

bland mossor
Indikerar särskilt rika 

områden. Det finns över 50 
sådana mossarter.

1. Aspfjädermossa
Sällsynt på rikbarksträd i 
gammal skog, vanligen asp, 
lönn och lind. Känd från drygt 
100 lokaler, framför allt i östra 
Svealand.

2. Fällmossa
Växer i rika skogsmiljöer med 
hög luftfuktighet, på stammar 
av lövträd och på klippor. 
Namnet kommer av att den 
ofta bildar stora mattor som 
kan liknas vid en fäll. Hittas 
framförallt i södra Sverige.

3. Purpurmylia
En mossart som återfinns på 
lokaler med mycket hög och 
jämn fuktighet, såväl i luften 
som i marken eller där den 
växer. Växer på kalkfattiga och 
fukthållande underlag. Flest 
lokaler har hittats i Jämtland, i 
l övriga Sverige sällsynt.

Slåtterblomma Parnassia palustris.

Svenska Botaniska Föreningen har varje 
år sedan 2002 utsett årets växt. På detta 
sätt vill föreningen få en naturintresserad 
allmänhet att ge sig ut i naturen och leta 
växter. 

Första året var det mosippa som 
utsågs, och för 2014 är det slåtterblomma. 
Besöker du under sommaren lokaler med 
slåtterblomma är det tacksamt om du rap-
porterar dina fynd på Artportalen som har 
adressen: www.artportalen.se. 

Mer information finns på föreningens 
hemsida www.sbf.c.se. 

Där finns även en rapportblankett som 
du kan fylla i och skicka in om du inte är 
van att rapportera på Artportalen.

Slåtterblomma växer över en stor del 
av vårt land, vanligare längre norrut. Växt-
platserna är ogödslade och något fuktiga 
naturbetesmarker. Men även vägkanter, 
kärr, grustag och stränder kan hysa slåt-

Vårläger på 
Kullaberg
Låt ingen tid gå till spillo utan invig 
blomsteråret 2014 med ett hejdundrande 
vårläger i Skåne! Under helgen 25-28 
april ges ungdomar ett unikt tillfälle att 
bekanta sig med floran på det spektaku-
lära Kullaberg.

Fältbiologerna och Svenska Botaniska 
Föreningen går samman för tredje året 
i rad och anordnar ett botanikläger för 
unga, detta år även i samarbete med 
Lunds Botaniska Förening. Vi riktar oss 
främst till nybörjare, åldern 12–25 år. Inga 
förkunskaper behövs, endast lust att lära.

Örtrika skogar
Det bjuds på ett heltäckande program 
för att lära känna både vårväxter och 
naturtyper i området. Vi strosar i örtrika 
skogar, klättrar över klippor och upp-
täcker allehanda knoppar, spirande sippor 
och mystiska ormbunkar. Guider för i år 
är Kullabergskännaren Erik Ljungstrand, 
Jennie Jonsson (SBF) och Pontus Johans-
son (Fältbiologerna).

Vi bor mitt i naturreservatet i Kulla-
bergsstugorna. Det blir en del vandringar 
men endast normalkondition erfodras. 

Som medlem i Svenska Botaniska Fören-
ingen (SBF) får du sex nummer varje år av 
Svensk Botanisk Tidskrift. Du får dessutom 

fyra nummer av Vilda Växter. 
Att vara medlem kostar 340 kronor per 

år, alltså mindre än en krona per dag. 
Familjemedlemskap kostar 50 kronor. För 

ungdomar under 25 år kostar 
medlemskapet 100 kronor per år.

För den som är boende utanför Sveriges 
gränser kostar medlemskapet 495 kronor 
inom EU, medan medlemmar utanför EU 
betalar 595 kronor 

per år. Gå in på 
www.sbf.c.se och 

klicka på länken Vill 
du bli medlem.

Är du inte 
medlem 

i SBF ännu?

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Hjälp till att hitta
slåtterblommor

Ta gärna med en mindre ryggsäck för 
mat och dryck. Gemensam matlagning på 
kvällen och alkoholfri policy gäller. Själv-
klart beställer vi sol och milda vindar den 
här gången också, men ta med regnkläder 
och gummistövlar ändå.

Samling i Mölle under sen eftermid-
dag fredag 25 april för kvällsexkursion 
(Skånetrafiken buss 222). Avslutning 
tidig morgon måndag 28 april. Bindande 

Stipendium för unga till Botanikdagarna

Botanikdagarna anordnas i år i Ångermanland 
2–6 juli. 

Höga kusten med sin dramatiska topografi 
känner de flesta till, liksom Ådalens nipor, men 
här finns mycket annat intressant att uppleva 
Landskapet domineras av stora barrskogar men 
hyser också stora myrar och mängder av sjöar och 
vattendrag. 

Det finns ett ännu levande odlingslandskap 
längs Ådalens nedre delar. Botaniska rikområden 
finns både på kustens grönstenar och på den 
kalkrika morä nen och myrmarken i landskapets 
västra del. 

Olika exkursionsalternativ
Tre dagsturer utgår från Gålsjö Bruk mitt i land-
skapet. På turerna kommer vi ibland att erbjuda 
olika alternativ, ett mera strapatsrikt som kräver 
starka ben och god kondition och ett alternativ 

med lägre tempo. På kvällarna blir det föredrag 
om Ådalens spännande historia och om världsar-
vet Höga kusten.

Priser för Botanikdagarna
Enkelrum: 5 600 kr, dubbel rum: 4 400 kr, fler-
bäddsrum (4–6 bäddar): 3 500 kr (sänglinne och 
handduk ingår). Vid eget boende är priset 3 100 
kr. I kostnaden ingår exkursioner, fyra frukostar, 
tre lunchpaket och fyra middagar. 

Anmälan är bindande och görs antingen via 
SBF:s hemsida (www.sbf.c.se) eller per telefon 
(018 -471 28 91) från 10 mars. Vid telefonanmälan 
ange: namn, adress, telefon och e postadress. An-
mäler du flera personer, ange vem som ska betala.

Sista anmälningsdag är 24 mars.
Kontakta Maria Redin på fören ingens kansli 

(018- 471 28 91, sbf@sbf.c.se) eller Stefan Grund-
ström (stefan.grundstrom@hotmail.com).

terblomma. Arten är lätt att känna igen 
och kan inte förväxlas med någon annan 
växt.
     Ulla-Britt Andersson,  
  ansvarig för Årets växt

Strandvial vid Höga kusten i Ångermanland.

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM FOTO: THOMAS GUNNARSSON

skriftlig anmälan senast 1 april till Pontus 
Johansson, pontus.e.johansson@hotmail.
se (OBS! hotmail.se). Maximalt antal del-
tagare är 15 personer. Den enda kostna-
den är 200 kronor i anmälningsavgift, viss 
reseersättning kan erhållas. 

Har du frågor är du välkommen att 
höra av dig till Pontus eller Jennie 
(klockgentiana@gmail.com). 
                  Jennie Jonsson

Mäktiga klippor vid Kullaberg i nordvästra Skåne.

FOTO: BRUNO TOFTGÅRD

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HERMANN SCHACHNER
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R
iddersholms naturreservat 
ligger nära Kapellskär, längst 
ut på Rådmansö, vid Roslags-
kusten. Det 350 hektar stora 
reservatet är lättillgängligt och 

genomkorsas av flera vandringsleder. Man 
kan enkelt komma hit med kommunala 
färdmedel. Större delen av området har en 
kalkpåverkad flora. 

Ovanliga maskrosor
Norr om Norrviken finner man betade 
friskängar med rika bestånd av älväxing 
och majvivor. Här kan man leta efter de 
ovanliga maskrosarterna kvälls-, fläck-, 
strand- och liten kärrmaskros. Sådana 
maskrosor visar på höga naturvärden och 
man hittar dem bara på välhävdade mar-
ker. I betesmarkerna växer även orkidén 
grönkulla och ormbunken månlåsbräken.

Inom Riddersholms naturreservat 
ligger rikkärret Gunnarsmaren med ett 
flertal orkidéarter. Intressant är att vit-
starr här har en utpostlokal. Den påträffas 
normalt i fattigkärr i norra Sverige, men 
växer i detta kärr sida vid sida med sump-
nycklar och kärrknipprot. 

Gunnarsmaren når man lättast via 
vandringsleden från parkeringsplatsen vid 
Eknäset. Cirka femtio meter in på stigen 
från denna parkering når man en liten 
slåtteräng med ett rikt bestånd av hart-
mansstarr. Stigen fortsätter sedan över 
betesmarker fram mot Gunnarsmaren. 

Jordtungor under goda svampår
I reservatet finns stora lundområden med 
flertalet av de lundväxter man kan på-
träffa i Roslagen som till exempel vätteros 
och lundsmörblomma. 

Kalkrika marker vid Roslagskusten
Kommer man på hösten under goda 
svampår kan man på flera platser hitta 
olika arter av jordtungor. Dessa svampar 
har minskat påtagligt under senare år då 
välhävdade naturbetesmarker försvinner 
i rask takt.

Resultatet av ryssars härjningar
Strax utanför reservatet har det ovan-
liga gräset stor tofsäxing sin enda lokal i 
landet. Den har sannolikt kommit hit med 
hö från öster, under ryssarnas härjningar 
efter Roslagskusten för snart tvåhundra 
år sedan. 

Kommer man till Riddersholm på 
försommaren är fågellivet rikt. Rosenfink 
sjunger ofta i markerna. Sommargylling, 
göktyta och mindre flugsnappare är andra 
arter som har noterats. 

  Pärlan TEXT OCH FOTO: JOAKIM EKMAN

Plats: Riddersholm, Rådmansö, Uppland.
Typ av lokal: Kalkpåverkade öppna 
betesmarker, rikkärr, hagmarker, löv- och 
barrskogar, havsstränder.

Bästa tid: Vår–höst.
Växter: Älväxing, månlåsbräken, majviva, or-
kidéer, sällsynta maskrosarter, stor tofsäxing, 
jordtungor.

Titel: Field identification of the 50 most 
common plant families in temperate 
regions.

Författare: Lena Struwe

Utgivare: RUTGERS, the state univer-
sity of New Jersey, 2009

Pris: Gratis. Ladda ned från: www.sci.
sdsu.edu/plants/plantsystematics/
Identifying_50_major_plant_families.pdf  

Det här är inte någon bok man hittar i bok-
handeln, utan en pdf (ett digitalt dokument-
format) som man kan ladda hem gratis från 
nätet. 

Författaren Lena Struwe är svensk men 
numera bosatt i USA och verksam som 
botaniker vid ett universitet i New Jersey.

Familjerna som behandlas har fått en 
sida var, med undantag för Asteraceae, Ro-
saceae och Ranunculaceae som fått två var.

Till vänster överst på varje sida presen-
teras karaktärer i punktform medan det till 
höger finns bilder på växt och växtdelar från 
någon representativ medlem ur familjen.

Ofta har författaren lagt till små pilar som 
pekar på de olika karaktärer som nämns i 

texten vilket gör det lättare att förstå vad 
som menas. Underst på sidan finns först 
noteringar och sedan nämns ett antal släk-
ten ur familjen. Noteringarna kan ta upp så-
dant som att exempelvis Chenopodiaceae 
numer ingår i familjen Amaranthaceae eller 
att en del karaktärer inte är användbara för 
ett speciellt släkte i familjen. 

Det enda som kan verka lite ovant är att 
man valt att presentera familjerna i bok-
stavsordning istället för släktskapsordning 
vilket de flesta är vana vid från olika floror. 
Jag skulle råda alla som är intresserade av 
fältbotanik att surfa in på ovanstående länk 
och hämta hem denna underbara pdf.
         Patrik Engström

Boktips!

  Från fältet

Strandängen på Norrsundets norra sida.

Gratis familjeguide

Titel: Nyttoväxter från hela världen.

Författare: Bente Eriksen, Åslög Dahl 
och Magnus Neuendorf.

Illustrationer: Kirsten Tind.

Förlag: Warne förlag.

Pris: 950 kronor (två volymer), mejla 
bente.eriksen@bioenv.gu.se.

I Nyttoväxter från hela världen illustreras och 
beskrivs 400 av våra viktigaste nyttoväxter. 
De flesta av växterna är ätliga, men även fiber 
och medicinalväxter finns med. Gemensamt 
är att vi använder dem i vårt dagliga liv. Prakt-
verket är författat av forskare vid Göteborgs 
universitet.

Det finns 300 000 växter på jorden och 
människan använder bara några tusen av 
dem.

I två färgrikt illustrerade volymer får 
läsaren möjlighet att lära sig mer om de 
växter som är en del av vår vardag, om deras 

hälsoeffekter och den natur- och kulturhisto-
ria de bär på. 

Spännande fakta som att samma bota-
niska art har gett upphov till allt från vitkål 
och grönkål till brysselkål, blomkål och broc-
coli presenteras.

Boken belyser nyttoväxterna hälsoeffekter 
men också växternas evolution. Utvecklingen 
av citrusfrukter kan läsaren följa i ett spän-
nande bildschema.
Nyttoväxter från hela världen beskriver bio-
logi, kultur och naturhistoria hos 400 arter. 
                    NA

Ny bok om nyttoväxter

Tillsammans med de botaniska föreningarna i Danmark och 
Norge anordnas en gemensam exkursion till den försommarfagra 
ön Møn med sina berömda kritklippor och artrika bokskogar. 

Dansk Botanisk Förening bjuder oss med dit under pingsthel-
gen 6–9 juni. Priset är preliminärt 1 750 DKK för boende i dub-
belrum och 2 250 DKK för enkelrum på Danhostel Møns Klint.
Begränsat antal platser. 

Anmälan till Claus Helweg Ovesen på clho@ ruc.dk före 1 
mars. Frågor besvaras även av Stefan Grundström.

Följ med till Møn

I bokskogarna på Mön kan man hitta orkide-rariteter som stornycklar och 
stor skogslilja. 

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM

Hårig jordtunga.

Månlåsbräken.
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F
örst ut på året är snödropparna som redan i februari visar 
sina vita blommor. Innan blommorna slagit ut helt förstår 
man varför växten fått sitt namn. Det finns flera arter 
snödroppar som skiljs genom bladens utseende, deras 
bredd och placering. Dessutom är bedömningen av de 

gröna fläckar som sitter på de inre kalkbladen viktiga. 
På Öland är det endast snödroppe som bildar större bestånd. 

Ibland kan ståndarna vara omvandlade till kalkblad, så kallad 
”fylld form”. 

Vid ett ödehus där ingen bott på nästan 100 år är marken i 
mars täckt av en vit matta med blommande snödroppe. På håll kan 
man tro att det är vitsippor som tagit fel på almanackan och slagit 
ut nästan två månader för tidigt. 

Krokusar i mängd
Vintergäck är också tidigt ute, redan i februari–mars slår den ut 
sina gula blommor. Vissa trädgårdar och kyrkogårdar på Öland 
kan vara helt gula av vintergäck, speciellt om underlaget inte är 
alltför torrt. Ibland verkar det som växten otåligt väntar på våren 

och därför smälter sig fram genom den kvarvarande snön.
Krokusar finns av olika slag men jag har bara sett vårkrokus 

och snökrokus bilda stora bestånd. Vårkrokus har, i förhållande 
till andra krokusarter, en stor blomma i enfärgat vitt eller mörkt 
lila. Ibland kan kalkbladen vara strimmiga i lila och vitt. På några 
ställen har vårkrokus invaderat betesmarker och bjuder på en 
härlig syn i mars–april månad. Även snökrokus kan fullkomligt 
explodera och täcka marken i mars–april under sin korta men in-
tensiva blomning. Den har oftast blekt violetta kalkblad som helt 
saknar gula toner. De andra krokusarterna som odlas blir aldrig så 
talrika ute i naturen som de som nämns ovan.

Leta efter rysk blåstjärna
Tidig blåstjärna har blommor med blå, sällsynt rosa/vita, kalk-
blad. Blomningen sker i mars–april  och blommorna sitter upp-
rätta i en klase. Ståndarknapparna är mörkblå. Arten kan bilda blå 
mattor längs vägkanter och den sprider sig även ut i betesmarker. 

Rysk blåstjärna har också mörkblå ståndarknappar men blom-
morna hänger ner det vill säga tittar ner i backen. Kalkbladen är 

  Förvildat TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Snökrokus blommar invid kalkstensmuren vid Ås kyrka

Öländska rymlingar
mörkblåa, ibland kan de vara vita. Den förefaller ha lätt att sprida 
sig, blomningen sker främst i april månad. 

Luriga vårstjärnor
Av vårstjärnor finns det tre arter som kan vara svåra att skilja. Till 
skillnad från blåstjärnorna har vårstjärnorna vita ståndare med 
blekgula ståndarknappar. 

Vårstjärna har klarblå kalkblad med ett tydligt markerat, vitt 
centrum. Blomklasen har 3–12 blommor. Stor vårstjärna har kalk-
blad som är blekvioletta, ibland rosa, och med mer otydligt marke-
rat vitt i centrum. Oftast har den bara 1–2 blommor i sin klase. 

Liten vårstjärna har mörkblå kalkblad som nästan helt saknar 
vitt i centrum. Blommorna sitter 4–12 tillsammans. Vårstjärnorna 
blommar främst i april månad och samtliga kan sprida sig och 
bilda stora bestånd. Mellanformer finns och även korsning med 
tidig blåstjärna, den sistnämnda benämns hybridvårstjärna. 

Porslinshyacint är mycket vanlig på Öland och kan i mars–april 

täcka marken i vita drivor. Blommorna sitter i en klase, kalkbladen 
är blåvita med en blå strimma. Ståndarna är sammanväxta och 
blomman har en så kallad bikrona. Växten är mycket uppskattad 
av bin och humlor som besöker blommorna varma dagar. 

Det finns en sällsynt förväxlingsart, persisk blåstjärna, men 
denna art har fria ståndare. 

Ringer in våren
Snöklocka ringer in våren när den blommar i mars–april månad. 
Den har sex vita kalkblad som är likstora och försedda med gula/
gröna fläckar vid spetsen. Blommorna sitter ensamma vilket skil-
jer den från sommarsnöklocka som har 2–3 blommor tillsammans. 
Den sistnämnda blommar betydligt senare, i maj månad, och den 
bör därför inte leda till förväxlingar. 

Snöklocka har på några lokaler spridit sig ut i det fria bland 
annat vid ett ödetorp nordost om Färjestaden (se bild högst upp 
på motstående sida). 

Från vänster till höger. Porslinshyacint. Tidig blåstjärna på kalkrik torräng vid Lerkaka. Vintergäck i senvinterns snö och snöklockor i mängder.
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N
är det här numret av Vilda Växter kommer ut är nog 
våren ganska snart här, åtminstone i södra Sverige. 
De blommor som dyker upp tidigt är dels de ”gamla 
bekanta” hästhov, blåsippa och vitsippa, dels några 
doldisar som de korsblommiga växterna nagelört, 

backtrav och backskärvfrö. På havsstränder finns ytterligare en 
tidig korsblommig art, nämligen skörbjuggsört.

Andra vanliga växter kan blomma hela vintern om det är milt 
väder; gräset vitgröe, de korgblommiga korsört och tusensköna, 
samt nejlikväxten våtarv. 

Sedan finns det förstås många andra tidiga vårblommor också, 
både ursprungligt vilda och förrymda trädgårdsväxter. För att 
träna på ”Kroken” allra först tar vi några vanliga och välkända 
arter, samt nagelörten. Sedan är det upp till alla läsare att fortsätta 
på egen hand!

Dags att plocka fram Krok-Almquists eminenta nyckel till den svenska floran på 
nytt. Gunnar Björndahl levererar här sin tredje artikel i hur man fältbestämmer 
växter. Nu blir det lite mer komplicerat. Men håller du tungan rätt i munnen så 
går det vägen. 

Del 3: Krokad flora 

Vårväxter
Vitsippa
Fördelen med vitsippan är att den är en vanlig 
växt, där man lätt ser blommans delar och hur hela 
plantan är uppbyggd. Som man ser på bilden har 
den inga foderblad, utan endast en kalk av vita, 
skyltande blad. I mitten av blomman finns många 
pistiller med var sitt fruktämne, och alldeles utan-
för sitter ett stort antal ståndare. Då kan vi gå in på 
klasserna i Linnés sexualsystem i nyaste upplagan 
av ”Kroken” på sidan 33, och börja. 

I. Alternativ ”1” är om vi har att göra med växter 
med – eller utan – ståndare och pistiller. Vitsippan har bådadera. 

Vid alternativet ”2” så väljer vi att alla blommor är tvåkönade – 
de har ju både pistiller och ståndare. 

Vid alternativet ”3” finner vi också att ståndarna är fria från 
varandra och från pistillens märke. Av alla varianter 
på antal ståndare bör vi fastna för ”Ståndare fler än 
12, fästa tätt under pistillfästet”, klassen Polyandria. 
Vi slår då upp denna (i senaste upplagan på sidan 
44). 

II. Alternativ ”1” gäller om det är fråga om träd el-
ler örter/små buskar. Vitsippan är inget träd! 

Vid alternativ ”2” väljer vi ”Pistiller 2 – många”. 
Alternativ ”3” gäller om bladen är köttiga eller 
normala – det senare stämmer. Sedan gäller det på 
”4” om bladen har stipler – men så är inte fallet. Då 
kommer vi till familjen Ranunculaceae, ranunkel-
växter (ibland kallade smörblomsväxter). 

III. I nyckeln i familjen hamnar vitsippans släkte 
Anemone allra sist! Om vi inte vet det, utan börjar 
från början, får vi i stället:

1: Buskartad eller ört; 2: Fruktämne 1 resp. 2 många; 4: Till 
fruktämnen fler än 6, sedan alternativ ”9” blommor med foder-
blad – men det har vitsippan inte! Så där blir det 9-alternativet 
”Alla hylleblad lika eller de inre förvandlade till nektarblad”.

”13” gäller om bladen är hela eller flikiga/sammansatta – och 
så är ju fallet. ”15” är om det finns 4 hylleblad eller fler, och ”16” 
om dessa är 10 eller fler respektive 5-9. ”17” är om det finns ett fo-
derlikt svepe alldeles under blomman eller ej, och det gör det inte. 
Då har vi kvar att välja mellan släktena Pulsatilla, med backsippa 
och Anemone, vitsippans eget släkte. 

IV. Nycklingen inom Anemone (senaste upplagan sidan 229) blir 
därefter väldigt enkel: 1: Kalk gul eller vit; 2: fruktämnen gröna 
eller tätt vitludna. Vitsippans fruktämnen är gröna! I texten om 
vitsippa kommer några fler påpekanden, bl.a. ”Blommar innan 
det ensamma basalbladet har utvecklats” – det kan i stället finnas 
kvar långt in på sommaren!

Blåsippa
Den här blomman är ganska nära släkt med vitsippan, så fram till 
familjen ranunkelväxter och ”Fruktämnen fler än 6” är det ingen 
skillnad! 

Därefter kan man komma till blåsippa på två sätt. Det ser ut 
som om blåsippan har tre foderblad, men de är egentligen svepe-
blad, aningen under blomman.  Dock kommer man rätt om man 
på ”9” väljer blommor med foderblad, och sedan på ”10” ”Stjälkar 
bladlösa, krona vanligen blå”. 

Alternativt kan man följa nycklingen för vitsippa ända till 
alternativ ”17”, där det för blåsippan blir ”Foderlikt, 3-bladigt 

svepe tätt under blomman”. I 
båda fallen kommer man till 
blåsippans släkte Hepatica, 
och där behövs ingen ytterli-
gare nyckel, för blåsippan är 
den enda arten i det släktet i 
Sverige.

(I många floror omfat-
tar släktet Anemone även 
de arter som i den senaste 
upplagan hamnar i Hepatica 

och i Pulsatilla).

Vitsippan är en av våra vanligaste växter. Den har också en struktur där man 
enkelt ser hur den är uppbyggd. Därför lämpar den sig väl som exempelväxt 
när man ska lära sig att ”nyckla”.  

Blåsippan är en släkting till vitsippan. Med den kunskapen kan man bläddra 
fram till familjen ranunkelväxter och ”Fruktämnen fler än 6”, men sedan kan 
man följa en annan väg, om man vill.

Hästhov
Det går att förstå att ståndarknapparna på hästhoven är förenade 
till ett rör, så att man i Linnés sexualsystem kommer till klassen 
Syngenesia (i senaste upplagan sidan 46), och att man därefter 
ganska rimligt kommer till familjen Asteraceae, korgblommiga 
växter. I det här fallet är det bättre att redan från början inse att 
vi har att göra med en korgblommig växt, och gå på den familjen 
direkt.

De korgblommiga 
är en av de allra största 
familjerna i den svenska 
floran. Gemensamt är 
att det vi först tror är en 
”blomma” av hästhov, 
prästkrage, tistel eller 
maskros, i stället är en 
samling av många små 
blommor, som antingen 
kan vara rörformiga, 
i viss mån lika en blå-
klocka i miniatyr, eller 
tungformiga. 

I ”Kroken” finns en 
översiktsnyckel, där 
man får välja om korgen 
har tratt/rörlika blom-
mor, tunglika blommor 
eller både och. Det 
sistnämnda gäller för 
hästhov, och då gäller 
översikt 2, sidan 474 
(senaste upplagan).

Alternativ ”1” gäller 
om stjälken är bladlös/har 
fjälliga blad, respektive ”gröna örtblad”. Sådana finns inte på häst-
hoven, så vi kollar ”2” och finner att stjälken är fjällig. Korgarna 
sitter ensamma på den här 
fjälliga stjälken, så då blir 
det släktet Tussilago. Häst-
hoven är den enda svenska 
arten i Sverige. 

Efter vårblomningen 
växter det från hästhovens 
underjordiska delar ut 
stora gröna blad – möjligen 
påminner dessa om en hov 
på en häst. 

Eftersom hästho-
ven även använts som 
medicinalväxt, ett medel 
mot hosta, menar andra 
skribenter att namnet är en 
förvrängning av ”hosthäva”…

Om man så har förstått hur man känner igen en korgblommig 
växt kan man förse sig med ”nycklingsarbete” ända tills snön och 
frosten kommer på hösten, och milda höstar och vintrar kan de 
korgblommiga korsört och tusensköna, som tidigare nämnts, hålla 
ut även i december/januari.

Ståndarknapparna på hästhoven är förenade 
till ett rör, ett bra tecken på att det rör sig om 
en korgblommig växt.

Bladlösa stjälkar och vanligen blå krona 
gäller för blåsippa.

TEXT OCH FOTO: GUNNAR BJÖRNDAHL
 Lär dig hitta i floran

Här syns att vitsippan 
har både ståndare och 
pistiller.

Vitsippan saknar 
foderblad.

Hästhovens blommor består både av trattlika 
blommor och tunglika.

Korgarna sitter ensamma på den fjälliga 
stjälken vilket ger släktet Tussilago.
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Lär dig hitta i floran

Nagelört
Vissa vårar kan torra och grusiga marker lysa alldeles vita under 
andra halvan av april. 

Det beror på nagelörten, som är en kortlivad, mycket fascine-
rande växt. Den gror på eftersommaren och bildar en bladrosett, 
och under barmarksperioder på vintern kan man ana blomknop-
par djupt inne i den lilla rosetten, som påminner om en kaktus i 

miniatyr, eftersom bladen har små 
greniga hår.

Mot slutet av mars, när dagarna 
har blivit längre, sträcker sig blom-
skotten, och de vita blommorna visar 
sig. De har fyra kronblad, som är 
kluvna i änden. Vidare finns det en 
pistill och sex ståndare. 

Om man bedömer att ståndarna 
är ungefär lika långa allihop hamnar 

man i klass Hexandria, sidan 40. Om 
man i stället bedömer att 4 ståndare 

är längre och 2 något kortare, kommer man däremot till klassen 
Tetradynamia, sidan 45, och då finns inget annat att välja på än 
familjen Brassicaceae, korsblommiga. (Man kan komma dit även 
från Hexandria, eftersom man hamnar rätt där om man inser att 

det finns 4 foderblad och 4 kronblad!).
Om man sedan ska komma rätt 

inom familjen, från sidan 333 (senaste 
upplagan) bör man låta nagelörten bli 
så pass överblommad att det dyker 
upp frukter/frökapslar, som hos den 
här familjen kallas skidor. 

Låt oss titta på huvudnyckeln: 
Alternativ ”1” är om det är syllika 
blad eller som i det här fallet platta, 
och ”2” om det finns groddknoppar 
i bladvecken eller ej – och det finns 

det inte hos nagelörten. ”3” gäller om skidorna är långa och smala 
eller korta och breda– och det senare är fallet (nu är vi på övre 
delen av sidan 335). 

Av ”31” väljer vi att skidan är plattad. 
När nagelörten så småningom är rejält överblommad kan man 

dessutom lägga märke till när skidan 
har öppnat sig, att det finns en tunn 
skiljevägg mitt i – och den ser ut som 
en nagel! Skiljeväggen är parallell 
med skidans platta sidor, och sedan 
är det ”43”-alternativen krona röd 
och skida mycket stor, eller krona 
vit eller gul och skidorna små, som 
gäller. ”44”-alternativen tar upp ifall 
det knappast finns några stjälkblad, 
eller om det finns flera – men det är 
inte gott om stjälkblad, så vi hamnar på 
släktet Draba. Här har vi tur, för i nyckeln vid släktet gäller ”1” om 
kronbladen är kluvna eller inte, och det är de! Utan några andra 
hårklyverier hamnar vi då på Draba verna, nagelört. (I många 
floror förs i stället nagelörten till ett eget släkte, och kallas då 
Erophila verna).

Leta fler vårväxter
När du har prövat att nyckla de här växterna, med ganska snygga 
blommor, är det bara att fortsätta. Kolla till exempel om du kan 
hitta lungört, svalört, vårlök (flera olika arter) och vitsippans 
ovanligare släkting gulsippa samt – ofta väldigt tidigt – olika vio-
ler. Lite senare på våren kommer kabbleka, olika smörblommor, 
gullviva och mandelblom.

En tidig växt, som har mer brunaktiga men ändå tydliga blom-
mor, är vårfryle. Den kan man gärna också pröva att nyckla. Andra 
gräsliknande växter är svårare, så med dem avvaktar vi en del. Det 
gäller även det lilla gräset vitgröe, som håller igång större delen av 
året! 

Den lilla bladrosetten finns på 
plats redan på eftersommaren 
året innan den blommar.

Nagelörtens kronblad är 
kluvna i änden. Den har vidare 
en pistill och sex ståndare.

När skidan har öppnat sig 
syns en tunn skiljevägg i form 
av en nagel.

Mot slutet av mars sträcker sig nagelörtens blomskott och de vita blommorna visar sig.

  Kniviga artpar 

Svartkämpar eller rödkämpar?
– inte så kämpigt som det kan verka

TEXT: STEFAN ERICSSON

Rödkämpar och svartkämpar är inte svåra 
att skilja från släktingen groblad. Hos 
de förra är ju blomställningarna mycket 
kortare än sina stänglar, medan grobladets 
är längre, ungefär liklånga med stänglarna. 
Groblad har också annorlunda blad, med 
nästan tvär bas och tydligt avsatt skaft.

Men hur skiljer man de båda käm-
parna? Ja, blommar de så är det inget 

problem. De har visserligen ynkligt små 
kronblad, men ståndarnas skyltande moln 
ger en tydlig färgsignal – rosa hos röd-
kämpar, vit hos svartkämpar. Färgtonen 
kommer framförallt från ståndarsträng-
arna, även om knapparna oftast drar mot 
rosa respektive gulvitt. Men båda kan ha 
vita knappar.

Titta på stänglarna
Om ståndarna ännu inte visat sig, eller re-
dan hunnit skrumpna, kan man skärskåda 
stänglarna. Rödkämparnas stängel är trind 
och jämn, medan svartkämparnas är på-
tagligt räfflad. Särskilt upptill är det lätt att 
se att den har fem djupa fåror, i tvärsnitt är 
den närmast stjärnlikt femkantig.

Om blomstänglar saknas, till exempel 
tidigt på året eller efter bete, får man hålla 
sig till bladen. Rödkämparnas är för det 
mesta rundare och bredare, med något 
avrundad spets, medan svartkämpar-
nas är smalare och spetsigare. Oftast är 
skillnaden uppenbar, men båda arterna 
varierar mycket. Särskilt på fet jord och 
bland högre växter kan bådas blad bli stora 

och förvirrande lika, lurigast är kanske 
långbladiga rödkämpar. Då löser det sig 
om man granskar hårigheten: rödkäm-
parnas blad är tätare och mjukare håriga, 
svartkämparnas mer gles- och borsthåriga, 
de kan nästan vara kala. 

En titt i luppen ger full säkerhet: 
rödkämparnas hår är tjockare och vitare 
och har små leder, små distinkta tvärstreck 
som saknas hos svartkämpar.

Olika utbredningsområden
Svartkämpar är allmän i söder och lätt 
att hitta på närmast all slags kultur- och 
skräpmark. Redan i södra Norrland är den 
sällsynt och har där minskat påtagligt, 
norr om Ångermanland saknas den helt. 
Rödkämpar däremot, har man chans att 
se i nästan hela Sverige. Men den är sällan 
så allmän som svartkämpar är söderut, 
och längst i norr både lokal och sällsynt. 
Även om man kan se den på bangårdar 
så uppträder den gärna i ”finare” kultur-
marker, helst i kalktrakter. De flesta av oss 
blir nog gladare av att hitta rödkämpar än 
svartkämpar. 

Svartkämpar Plantago lanceolata har vita 
ståndarsträngar och ofta gulvita knappar, 
men de kan också vara vita. Stängelns 
tydliga fåror saknas hos rödkämpar.

Rödkämpar Plantago media 
har rosa ståndarsträngar och 
knappar som kan vara vita 
eller rosa. 

Rödkämparnas blad (till vänster) är vanligen runda-
re och bredare, medan svartkämparnas (till höger) 
är smalare och spetsigare, men båda varierar en 
hel del.

Foto: Hans BisterFoto: Hans Bister
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  Personligt

” För en del passar det sig inte 
riktigt att en pojke gillar blommor.”

H
an har snabbt satt avtryck på 
flera håll. I Fältbiologerna har 
han redan hunnit sitta en pe-
riod i deras riksstyrelse. Trots 
att han bara fyller 22 år i mars 

har han redan hunnit med tre upplagor 
av SBF:s Botanikdagarna, varav två som 
stipendiat. I slutet av april leder Pontus 
Johansson ett botanikläger för unga på 
Kullaberg i nordvästra Skåne. Trots den 
ringa åldern har han åtskilliga timmar i 
fält bakom sig.

– Jag hittade min första knärot när jag 
gick i fyran. Det var bara bladen som stack 
upp, men jag visste direkt vad det var för 
något, säger han.

Han värjer sig emot uppfattningen att 
botanik mest är ett teoretiskt ämne.

– Jag har inte läst en enda kurs, utan 
hela min kunskap bygger på praktiskt 
fältarbete.

Nu är Pontus på intet sätt en motstån-
dare till teoretisk kunskap, men han vill 
understryka att det går att komma långt på 
andra sätt också. Han har en strategi för 
framtiden som omfattar även mer teore-
tiska kunskaper, men han känner inte att 
han är där än.

Spanar in mossor
Vi befinner oss i Vitsippsdalen – i den 
vilda delen av Botaniska trädgården i 
Göteborg. Det är bara början av februari 
och långt kvar tills den lilla juvelen får 
göra skäl för sitt namn. Pontus tar chansen 
att spana in några mossor som han vill 

använda i en studiecirkel samma kväll.
– Med tiden har jag dragits allt mer 

åt det som är litet och oansenligt. Det är 
nog så det funkar rent allmänt. Det är lätt 
att dras med av det stora och färggranna i 
början, så var det för mig också, när blom-
morna kom över mig.

Och det var tidigt i Pontus liv. Moss-
berg/Stenbergs flora hade han som 
godnattsaga redan innan han fyllt tio. Två 
äldre naturintresserade systrar såg till att 
underblåsa naturintresset generellt och 
specifikt för fåglar som föregick blom-
intresset. Kanske hjälpte även inram-
ningen därhemma till i form av mjölkkor, 
hästar, katter och hundar? Och så förstås 
Pontus mamma som alltid uppmuntrat 
hans intressen. 

Ville se annan bana
Alla i släkten har däremot inte varit lika 
stöttande i blomvurmen hos en ung ton-
årspojke.

– För en del så passar det sig inte riktigt 
att en pojke håller på med blommor. Jag 
fick till exempel bilar av en moster som 
ville att jag skulle ägna mig åt typiska 
pojkintressen istället, säger han med ett 
stort leende.

Sådana påtryckningar har aldrig Pontus 
fallit för och bilar har han aldrig varit 
intresserad av. 

Han hoppade av gymnasiet som en 
protest mot hur han upplevde skolan som 
institution, men försörjer sig nu, en aning 
paradoxalt, som lärarvikarie på en skola 

Pontus Johansson älskar blommor, men ogillar att 
”nyckla”. Han går hellre på känsla och erfarenhet när det 
gäller artbestämning. Till sin hjälp har han sitt goda 
bildminne och utvecklade mönsterseende, och numera 
även sin kamera.

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

 Favoritlokal:
Lärkemossen, ett naturreservat utan-
för Vårgårda. Här växer myggblomster 
och sumpbläddra. Ett annat fint ställe 
är Kröklings hage och Mölarps ö utan-
för Borås. 

 Önskeresa:
Alla länder har intressanta växter 
och platser. Men några områden som 
dyker upp i huvudet är Australien, USA, 
Colombia, Färöarna och Sydafrika.

 Växter som får det att 
pulsera lite extra:
Desmeknopp, dvärglin, lappfela och 
myggblomster. Samtliga är ganska 
små och oansenliga.

 Önskeväxt:
Knottblomster, skogsfru, blomvass, 
ormax.

Namn:  Pontus Johansson.
Ålder:  22 år.
Bor:  Borås.
Familj:  Föräldrar och två storasystrar.
Aktuell: Som en av tre ledare för ett  
 botanikläger för unga som  
 anordnas av Fältbiologerna  
 och Svenska Botaniska 
 Föreningen i slutet av april.

Vitsippa. För fler bilder – googla Pontus och 
MesmerizedByNature.
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Personligt
i Borås. Men planen är att han ska läsa 
vidare. Om det inte blir på komvux för att 
kunna plugga vidare på universitetet, fun-
derar han på att utbilda sig till naturguide. 
Men Pontus skyndar långsamt.

Han kallar sig själv för lat, men säger 
att han är fullt beredd att ta konsekven-
serna av sina beslut.

– Det måste man om man ska vara lat, 
säger Pontus.

– Min tanke är att först vara minst ett 
år på Nya Zeeland. Helst vill jag åka som 
volontär redan till sommaren. På Nya 
Zeeland finns det en rad intressanta orki-
déer, dessutom är 150 av de 180 inhemska 
gräsarterna endemiska och finns alltså 
bara där.

Han berättar att han är med i flera 
grupper på Internet där det postas bilder 
från bland annat Nordamerika. Intresset 
för världens flora går inte att ta miste på. 
Men det är ett relativt nyvunnet fokus.

Under flera år var Pontus inte överdri-
vet begiven på utlandsresor, men så dog 
en nära vän vars önskan var att få med 
Pontus ut i världen. Det fick Pontus att 
vända blickarna utåt. Fast Norden ligger 
fortfarande honom varmt om hjärtat.

– Jag tycker det är så fint här, trots att 
det inte är så artrikt, och har alltid först 
velat se vår egen flora först.

Gillar att kryssa växter
Orkidéer är en favoritgrupp för Pontus. 
Han har sett 41 av 47 vilda arter i Sverige. 

– Det är en grupp blommor som är 
vackra och speciella och lätta att få andra 
att tycka om.

Fast det var ju små och oansenliga väx-
ter han gillade? Fast det finns förstås små 
orkidéer också.

– Myggblomster och lappfela är två 
favoriter. Andra blommor jag tycker lite 
extra mycket om är desmeknopp och 
dvärglin.

Överlag har Pontus bra koll på vad han 
har sett, men han tycker det tar emot att 
säga att han gillar att kryssa.

– Egentligen vill jag ju inte tycka att 
det är viktigt att kryssa blommor, men jag 
tycker om aspekten av att kunna bocka av.

Han litar till sitt bildminne när det gäl-
ler vilka arter han har sett och uppskattar 
det till cirka 75 procent av landets drygt 2 
500 kärlväxter. 

På senare tid har han börjat fotografera 
en hel del av de växter som han finner 
intressanta. Bilderna lägger han upp på en 
sida för konst

– Det hänger ihop med att jag har målat 
en hel del. Nu var det tag sedan, men jag 
hoppas jag ska kunna komma tillbaka till 
det igen.

Var färdig med fåglar
Pontus återkommer gärna till att han en 
gång var mer intresserad av fåglar. 

– Det blir ofta diskussioner med andra 
naturintresserade som tycker det är så 
mycket lättare att vara botaniker än få-
gelskådare. Men för mig handlade det om 
att gå vidare. Jag var färdig med fåglarna 
redan som ung.

– Det krävs ett lugn för att klara av 
blommor och ännu mer lugn för att klara 
av mossor. Jag tror det är lättare att från 
början dras med av något som rör sig och 
låter. Men för mig är fåglarna inte lika 
viktiga. Det är växterna som är grunden i 
ekosystemen. 

Han beskriver det som att han alltid har 
varit mer intresserad av hur saker och ting 
hänger ihop, hur de fungerar.

– Jag ville lära mig om ekologiska förut-
sättningar, kalktillgång, vattentillström-
ning och så vidare.

– Fast allt det där är kanske en projek-
tion för att det ska låta bättre, kanske 
förfinar jag bara historien för att den ska 
låta bättre, säger Pontus Johansson. 

I Vitsippsdalen i Botaniska trädgården i Göteborg trivs Pontus Johansson.

  I Linnés fotspår

” Det krävs ett 
lugn för att klara 
av blommor och 
ännu mer lugn 

för att klara 
mossor.”

Av Linnés lärjungar är 
Pehr Kalm en av de mer 
berömda. För Kalm var 
nyttoaspekten betydel-
sefull. När han reste till 
Nordamerika var det för 
att hitta nyttiga växter 
som kunde föras tillbaka 
till Sverige för att an-
vändas som föda eller i 
andra sammanhang. En 
stor del av sitt liv levde 
han i finska Åbo, som då 
var en del av Sverige.

Pehr Kalm – letade nyttoväxter

H
an föddes i Ångermanland 
1716 dit hans föräldrar hade 
flytt från Finland undan Det 
stora nordiska kriget mellan 
Sverige och Ryssland. Hans far 

dog strax efter Kalms födelse och modern 
flyttade tillbaka och bosatte sig i Vasa efter 
Freden i Nystad 1721. 

Vid 14 års ålder skrevs han in vid Åbo 

Akademi som student, och fem år senare, 
hösten 1740, påbörjade han studier vid 
Uppsala universitet. Han fick en mentor 
och mecenat i Sten Carl Bielke som bodde 
på Lövsta Bruk utanför Uppsala. Den eko-
nomiska tryggheten innebar att Pehr Kalm 
helt kunde koncentrera sig på sina studier.

Året efter han började sina studier i 
Uppsala lärde han känna den nio år äldre 
Linné (Carl Linnæus fram till 1757) som 
då hade något år kvar innan han kunde 
titulera sig botanikprofessor. De bägge 
blev vänner och Pehr Kalm fick följa med 
på Linnés resa till Västergötland och Bo-
huslän 1746. Ett resultat av resan blev Pehr 
Kalms Wästgötska och Bohuslänska Resa.

Nyttiga växter
Året därpå fick Kalm en förfrågan om han 
kunde resa till Nordamerika för att föra 
hem nyttiga växter. Bakgrunden var att 
Bielke i samråd med Linné hade föreslagit 
att en svensk naturforskare borde sändas 
dit. Kalm accepterade och gav sig iväg 
1747. Han startade sin resa 5 oktober från 
Lövsta. Ett knappt år senare, i september 
1748, nådde han fram till Philadephia. 
Under de kommande åren utforskade han 
Pennsylvania, New Jersey och delar av 
södra Kanada. Den 3 juni 1751 var han åter 
i Stockholm.

Han samlade in en stor mängd växter, men 
gjorde också en rad värdefulla iakttagelser 
inom många områden. Kalm hälsade bland 
annat på i den gamla svenska kolonin Nya 
Sverige, som knappt hundra år tidigare er-
övrats av holländarna. Fortfarande pratade 
nybyggarna en del svenska, men blandade 
upp språket med ord på engelska.

Kalms noggranna anteckningar har fått 
stor användning, och han är välkänd även i 
Nordamerika.

Han publicerade en stor del av mate-
rialet i tre volymer med titeln En Resa til 
Norra America, där den sista utgavs 1761. 
Verket är översatt till engelska.

Däremot ville inte de frön som han 
tagit med sig från den nya världen gro som 
han och Linné hade hoppats. Det blev en 
stor besvikelse. 

Arbetade även som präst
Efter äventyret i Nordamerika forsatte han 
sin karriär i Åbo där han hade utsetts till 
professor i ekonomi. 

Pehr Kalm var gift, och paret fick en 
rad barn, men det är oklart hur många. För 
att trygga försörjningen arbetade Kalm 
även som präst, vilket samtidigt gjorde ar-
betsbördan diger. Han fortsatte att arbeta 
ända fram till sin död 1779. 

Pehr Kalm har fått ge namn åt släktet Kalmia. Här tuvkalmia Kalmia polifolia som växer vild i Nordamerika, 
men som kan köpas i vissa handelsträdgårdar.
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Pehr Kalm föddes 1716 och dog i Åbo 1779. Ovan-
stående oljemålning finns att beskåda i Björneborg 
i Finland. Det har på senare tid ifrågasatts om det 
verkligen föreställer Pehr Kalm.

TEXT: NIKLAS ARONSSON

Foto: Albert Herring/Wikimedia Commons



  Vilda bär

Björnbär – dessertbordets svarta guld 
och taggbuske med många ansikten
Tore Mattsson är en av landets skickligaste björnbärsexperter. Här berättar han 
om några varianter av björnbär man kan träffa på, och deras spännande liv. Men 
det dröjer innan bären är mogna.
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E
nligt Bibeln är björnbär det 
förnämsta av alla träd och buskar. 
Märkligt, tycker många som 
svurit eder när de försökt pas-
sera ett taggigt björnbärssnår. 

Men den som stiftat närmare bekantskap 

med de delikata svarta bären instämmer 
säkert i bibelcitatet. Norrlänningen kanske 
invänder att åkerbär eller hjortron borde 
räknas som förnämast, men smaken är 
som bekant delad…

Dessa tre utsökta bär är ju utseende-

mässigt mycket lika varandra och tillhör 
tillsammans med hallon och blåhallon det 
stora släktet Rubus. 

Gillar sol och behöver växa länge
Björnbär kräver en lång vegetationsperiod 

TEXT: TORE MATTSSON

Sensommarens bästa tårta kläs med björnbär.

Hybrid mellan krypbjörnbär och hallon med håriga 
frukter.

Björnbär trivs på kustnära soliga och torra lokaler.

och mycket sol och värme på sommaren 
och finns därför i vårt land vildväxande 
framför allt i sydligaste delen och i kust-
trakterna från Bohuslän till Söderman-
land. En art, skogsbjörnbär, är tåligare och 
kan hittas något längre åt norr och en bit 
in i landet. 

Buskarna bildar ofta utbredda snår 
och växer i torra och soliga miljöer som 
vägkanter, skogsbryn, hagmarker, utmed 
stengärdsgårdar och sydvända bergsbran-
ter. 

Bären, som egentligen består av sam-
mansatta stenfrukter, mognar från slutet 
av juli till in i september. Björnbär och 
kor tycks trivas bra ihop. Korna undviker 
nogsamt att beta av de taggiga buskarna, 
men jag har själv sett kor som försiktigt 
sträcker in sina mular i björnbärssnår 
och nafsar åt sig de mogna bären ett och 
ett. När sedan fröna kommer ut har de en 
varm och fin miljö att gro i de multnande 
mockorna. Ofta finns det därför gott om 
björnbärssnår i kustnära naturbetesmar-
ker.

Många arter
”Vilken art är nu detta?” brukar många 
botanister utbrista med ett bekymrat 
uttryck i ansiktet när de står framför ett 
björnbärssnår. Frågan är befogad, för näs-
tan 100 olika björnbärsarter har påträffats 
i Sverige! Dessa tillhör två olika grupper: 
äkta björnbär och krypbjörnbär. Det är 
de äkta björnbären som levererar de så 
uppskattade bären. Krypbjörnbär däremot 
brukar ha dålig fruktsättning och smaken 
är dessutom inte mycket att hurra för. Det 
är denna grupp som innehåller de svå-
raste arterna att bestämma. Även erfarna 
botanister går ofta bet, därför var grup-
pen under många år i vanrykte och man 

Alla frukter mognar inte samtidigt. Här 
franskt björnbär.

Foto: Tore Mattsson

Foto: Tore Mattsson Foto: Tore Mattsson

Foto: Malin Fogelström

”Then said all the trees 
unto the bramble, Come 
thou, and reign over us. 
And the bramble said 
unto the trees, If in truth 
ye anoint me king over 
you, then come and put 
your trust in my shadow.”
Domarboken 9: 14-15
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antecknade helt enkelt bara krypbjörnbär i 
inventeringslistorna.

De många arterna och krypbjörnbärs-
förvirringen beror på att björnbären har 
ett mycket intrikat förökningssätt. Pol-
linering krävs för att frukten ska utvecklas, 
men själva fröanlaget befruktas inte, så 
den nya busken blir en genetisk kopia av 
moderbusken. En spontan förändring av 
arvsmassan i ett frö ger då direkt utslag i 
den uppkomna plantan och en ny art kan 
utvecklas. 

Hos krypbjörnbären blir dock ibland 
även fröanlagen befruktade. De är heller 
inte alltid så noga med valet av sexpartner, 
utan kan då och då bli pollinerade med 
hallon- eller blåhallonpollen. Därför växer 
det ibland upp hybridplantor som i en del 
fall sprids i en trakt och kan utvecklas till 
en så kallad lokalart. 

Batolog eller inte?
Björnbärens spännande liv och släktska-
pen inom gruppen har naturligtvis lockat 

Vilken art är nu detta? Artikelförfattaren undersöker en intressant björnbärsbuske.

till forskning. Denna speciella gren av 
botaniken kallas batologi.

Batolog eller inte, så är det en stor kuli-
narisk upplevelse att en fin sensommardag 
plocka en näve mogna, solvarma toppbär 
på en sötbjörnbärsbuske, låta dem krossas 
mot gommen och med slutna ögon njuta 
av den sötsura aromatiska smaken. 

Just arten sötbjörnbär har i mitt tycke 
de godaste bären, kanske beroende på att 
det i mina hemtrakter i Bohuslän är det 
vanligaste björnbäret och bären hos de 
andra arterna som finns just där inte har 
samma sting i smaken. 

I andra landsdelar anses andra arter 
som till exempel rostbjörnbär ha de 
godaste bären. Eftersom bären mognar 
efterhand, kan man skörda samma buske 
under lång tid. Överskottet, som inte äts 
färska, kan med fördel kokas sylt av. 

En nationalrätt i Bohuslän är ägg-
ost, som ska avnjutas med en rejäl klick 
björnbärssylt – ett måste vid alla festliga 
tillställningar i detta landskap. 

Krypbjörnbär har oftast dåligt utvecklade bär. Här 
västkustbjörnbär.

Foto: Tore Mattsson

Foto: Olle Molander

S
om 15-åring samlade jag växter 
och pressade mellan gråpap-
per i en växtpress för att sedan 
montera blommorna på stora 
papper. Längst ned på sidan 

satte jag fast en liten förtryckt lapp där det 
stod vad växten hette på svenska och latin, 
vilket familj den tillhörde, var den växte 
och så vidare. Min mamma hjälpte till med 
examinationen och en inte oansenlig del 
av de monterade växterna såldes sedan till 
min bror och hans klasskamrater i gymna-
siet. Det räckte till nya gråpapper, en egen 
flora och lite till. Fortfarande känner jag 
en glädje av att se en vild blomma och säga 
till den: ”Hej du, jag vet vad du heter!”

När man träffat nästan alla nordiska 
blommor – och pratat med dem – kan det 
vara spännande att se vad det finns i andra 
länder. 

Stort som Götaland
Jag fick en gång chansen att titta på 
orkidéer i Malawi, ett land i Afrika 
vid världens ände. Om man flyger från 
Stockholm till Addis Abeba har man kom-
mit halvvägs. Man byter där och landar 
sedan i Malawis huvudstad, Lilongwe, en 
miljonstad som nästan ingen har hört talas 
om. Till flygplatsen kommer tre flygplan 
per dag, ett från Etiopien, ett från Kenya 
och ett från Johannesburg, vilket inte är 
mycket för ett 16 miljonersland med en 
enda internationell flygplats. Landet är lite 
större än Götaland och tillhör jordens allra 
fattigaste. I princip lever alla av jordbruk, 
vilket innebär att hela landet är uppodlat – 
skogar finns endast i de naturreservat som 
engelsmännen avsatte under kolonialti-
den samt på några av de otillgängligaste 
höjderna.

I oktober är landet torrt, torrt, torrt och 
jorden lyser rödbrun och dammar i hettan. 
Det är svårt att förstå hur människor i 

de små byarna med halmtakshyddor ska 
kunna få någon mat ur denna ogästvänliga 
jord. 

Som att stiga in i ett drivhus
Innan jul börjar regntiden och i januari 
– när jag ska titta på orkidéerna – är allt 
grönt och det växer överallt. Verkligen 
överallt! Hela landet känns som ett driv-
hus och fuktigheten, värmen och klorofyl-
let tränger in i minsta skrymsle. Regntiden 
betyder inte att det regnar hela tiden, men 
att det varje eftermiddag kommer ett eller 
flera åskskyfall som får svenska skyfall att 
kännas som duggregn. Men till skillnad 
från i Sverige blir kläderna rimligt torra på 
bara några minuter, fastän vattnet bildar 
djupa, gyttjiga pölar. 

Äventyrlig jakt på orkidéer
Bilen jag lånat är fyrhjulsdriven, vilket är 
en förutsättning för att titta på blommor i 
Malawi, trots att huvudvägarna (få), som 
byggdes av engelsmännen, är asfalterade 
och håller hygglig standard. Kom dock 
ihåg att det kan vara åtskilliga mil till när-
maste bensinstation och att minst hälften 
sannolikt saknar bensin. 

När det finns en liten pil till ”Luwawa 
Forest” tre timmar norr om Lilongwe 
hamnar jag på två hjulspår som mestadels 
är fyllda av minst decimeterdjupt vatten, 
som mest når vattnet de stora hjulens 
navkapslar, och med frodig grönska i mit-
ten. Några stiliga orkidéer körs med sorg 
i hjärtat över eftersom det är för riskfyllt 
att stanna och någon möjlighet att vända 
finns inte för regnskogen som står tät vid 
hjulspårens kant. Det regnar som i en bra 
dusch och skymningen är nära – då blir 
det på minuter kolmörkt.

Efter 30 minuters färd med hjärtat i 
halsgropen öppnar sig skogen just då solen 
går ner och vid en vacker damm ligger ett 
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Orkidéer i Malawi –
botanik på ett annorlunda sätt

Blommor är oftast vackra, ofta mycket vackra, ibland fantastiska 
som exempelvis orkidéer. För botaniker finns det dessutom en 

annan aspekt, nämligen glädjen att veta.

  ResanTEXT OCH FOTO: ÅKE ANDRÉN-SANDBERG

Klänglilja, tillhör familjen tidlöseväxter.

Satyrium trinerve, hör till ett stort orkidésläkte.
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hus som taget från hobernas samhällen i 
Sagan om Ringen.

Innanför farstun finns en typisk eng-
elsk pub, men utan gäster. Lite längre in, 
invid en minimal reception, möter mig Mr 
Smith, en typisk engelsk gentleman cirka 
75 år gammal och som klippt ur en filmpa-
rodi av engelsmän för 70 år sedan.

Han är innehavare av puben, restau-
rangen och de rum som hyrs ut som hotell. 
Han är från East Anglia, men har tillbring-
at större delen av sin tid som skogvaktare 
just där han bor nu. Engelsmännen byggde 
dammen på 30-talet och planterade sko-
garna avsedda för papperstillverkning och 
slipers för järnvägen (nu nedlagd) och har 
hunnit avverka skogarna två gånger – om-
rådet är cirka två kvadratmil så det rör sig 
om mycket skog. Nu ägs de av malawiska 
staten som kanske inte vårdar den så ömt, 
men som heller inte missköter den. Herr 
Smith åker hem till England någon gång 
vartannat år, men trivs bäst i sin engelska 
trädgård – minutiöst skött med kortklippt 
gräs, rosengårdar, gångar och häckar ända 
ner till dammen – här i norra Malawi, och 
tänker förbli här så länge han kan.

Jag bjuds på five O’clock tea enligt kon-
stens alla regler, får beställa min kvällsmat 
med öl eller vin, och tillfrågas om jag vill 
ha bacon eller bräckt skinka till frukost. I 
biblioteket finns många böcker om flora 
och fauna i södra och östra Afrika, och 
många reseberättelser. Ingen av böckerna 
tycks ha tryckts efter andra världskriget. 
Böcker om orkidéer saknas helt, och en-
dast några få bilder med orkidéernas namn 
i allmännare floror kan återfinnas. 

Nåväl, tänker jag, jag får väl fråga Mr 
Smith när jag hittar något spännande, 
och i värsta fall får jag examinera när 
jag kommer hem. Några andra gäster att 
fråga finns inte dessa dagar och kock, 
städerskor, servitrisen och trädgårdsmäs-
tarna kan endast vänligt säga att de inte 
vet vad blommorna i trädgården heter på 
engelska.

Orkidéparadis
Nästa dags morgon är det redan klockan 
sex strålande sol och ångande varmt, 
men redan efter några timmar är det bara 
varmt. Första turen blir runt den ganska 
långa dammen som byggdes för att förse 

skogen med vatten under torrtiden. I 
strandkanten ser jag de första orkidéerna 
och på andra sidan fördämningen i sump-
marken ytterligare några resliga exemplar. 
Jag sjunker ner till knäna i gyttjan och 
får med möda med mig skorna, men tre 
olika orkidéer blir fotograferade. Jag tar 
efter två timmar en paus i den engelska 
trädgården under en parasoll, och kan 
med hjälp av de gamla flororna förstå att 
jag fotograferat Disa erubescens och Disa 
robusta (förutsatt att inte någon professor 
eller kommitté ändrat på namnen sedan 
tryckåret 1934) samt tre orkidéer jag inte 
klarar att namnge. 

Efter en kort(?) slummer i en förföriska 
hammock väcks jag av åskmuller och se-
dan regnar det oavbrutet i två timmar och 
slutar först då det är dags för lunch.

När lunchen är slut är det dags för 
nästa åskväder, vilket innebär att det bara 
blir ytterligare två timmars botaniserande 
den dagen – men det blir ändå en upp-
levelse utöver det förväntade. En bit in 
i skogen finns lövängar som på Gotland, 
med en rad olika orkidéer och många 
andra blommor, några våta hyggen som 
fått rå sig själva i några år ger ytterligare 
napp och i lövskogen ännu fler vackra 
arter. Tyvärr tar kamerabatteriet slut, men 
nu vet jag ju var jag ska finna det jag letat 
efter, så i skymningen tillbaka på lodgen 
är jag mycket nöjd. Lite synd är det att Mr 
Smith visar sig kunna allt om träd, mycket 
om Malawi och en hel del om djurlivet, 
men knappast något alls om blommor och 
skvatt inga namn på orkidéer.

Efter en god engelsk kvällsmat med 
utsökt inhemskt öl till kommer den stora 
chocken. Ingen elektricitet! Det vill säga, 
elektrisk ström alstrade lodgen själva 
med ett eldat aggregat, men det avsåg att 
producera 120 volt (fast enligt Mr Smith 
låg spänningen snarare på 100) och mitt 
kamerabatteri krävde 240. Således, ingen 
lämplig flora och ingen fungerande kame-
ra, men omgiven av vidunderliga blommor 
i alla dess former och klorofyll på längden 
och tvären. Det kändes som när man var 
liten och hamnade i en leksaks- eller go-
disbutik och bara fick titta.

Strålande dag utan kamera
Till råga på allt blev nästa dag – min 
sista i Luwawa – en helt strålande dag 
utan regn, men med möjlighet till många 
timmars strövtåg i barr- och lövskogar, 
gamla hyggen, lövängar, sumpmarker och 

dikesrenar. Några vilda, spännande djur 
skymtade förbi och överallt mängder av 
blommor, nästan som i en Walt Disney-
värld. Gula, röda, blå, prickiga och randiga 
blommor i både enkla, sannolika och 
osannolika former i en värld där orkidéer, 
liljor och annat rart är lika vanliga som 
Sankte Pers och Jungfru Marie nycklar 
på Gotland. Men utan kamera och utan 
flora blev botaniserandet nästan som en 
ny upplevelse. Jag kunde visserligen inte 
hälsa på blommorna med deras namn utan 
vi förblev främlingar för varandra, men av 
deras hållning kunde jag ändå förstå hur 
stolta de var och att de gladdes åt att glädja 
mig trots att jag inte kunde deras språk 
och de inte mitt. 

De utstrålade att detta var deras land 
och att jag var en välkommen gäst hos 
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 Resan

Fyra stycken obestämda orkidéer och 
orkidéliknande växter i Malawi.

Eldkrona gör skäl för namnet. Växten, som tillhör familjen verbenaväxter, gör skäl för sitt namn.

dem och att de visste så oändligt mycket 
mer än jag om hur de hade det. Något av 
en drömvärld befann jag mig i: aningen 
psykedeliska färger, former och lukter 
kombinerat med total bekymmerslöshet 
och ansvarsfrihet och inte så lite barnslig 
glädje över att få vara med. 

Blommor är oftast vackra, ofta mycket 
vackra, ibland fantastiska som exempelvis 
orkidéer i Luwawa. Jag vet fortfarande 
inte vad de heter, men jag vet var de finns. 
Trots det vill jag nog aldrig mera resa 
dit, för upplevelsen var så perfekt att alla 
försök att återupprepa den måste hamna i 
en lägre division. Antagligen kommer jag 
att leta efter liknande orkidéer någon an-
nanstans, men då utrustad med modernast 
tänkbara flora – sannolikt digitaliserad – 
och med extra batterier till kameran. 

Artikelförfattaren hann trots allt fotografera en och annan växt innan batteriet i kameran tog slut.  Längst 
upp till vänster en Delphinium dasycaulon, som hör till riddarsporresläktet. Längst upp till höger en orkidé 
som heter Disa ornithantha. Längst ned till vänster en nära släkting till Disa ornithantha som heter Disa 
robusta. Längst ned till höger ett svartöga, en art som är en populär kulturväxt hos oss. På engelska heter 
den sistnämnda Black eyed Susan.



Mångsidig
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TEXT OCH ILLUSTRATIONER: FRIDA NETTELBLADT   Växtbruk

Björk
Släktet Betula 

Vårtbjörk.

till senare. Björken är i stort en otroligt 
mångsidig nyttoväxt och har genom hela 
historien varit en viktig stöttepelare för de 
nordligast levande kulturerna. Alla trädets 
delar kan användas och varje del har ofta 
en rad skilda användningsområden. 

Välanvänt björkvirke
Den nytta som är närmast till hands för 
dagens skogsbruksorienterade Sverige 
kanske är björkvirkets användning som 
vedbränsle, pappersmassa och som mate-
rial till möbler. 

Björkved brinner hett, ljudlöst och 
snabbt, och är det kanske mest uppskat-
tade trädslaget att använda i braskaminen. 
Björkvirke är också relativt massivt och 
lätt att arbeta till möbler och bruksföre-
mål. 

Högt uppskattat är en variant som finns 
hos både glasbjörk och vårtbjörk som kal-
las masurbjörk. Sådana björkar växer inte 
med regelbundna årsringar utan får ett 
flammigt utseende. Detta innebär också att 
detta virke är mycket hårdare än normalt 
virke.  Även vissa delar av normalt väx-
ande björkar får detta masurvirke, oftast 
i så kallade vrilar (eller masurknölar), 
utväxter på stammen som uppstår till följd 
av genetiska fel eller skador av olika slag.

Aska som löser fett
Askan från björkved kallas pottaska och 
kan lösas i vatten för att skapa en lutlös-
ning som löser fett bra. Därför har pott-

Fjällbjörken är en underart till glasbjörken med 
det vetenskapliga namnet Betula pubescens 
tortuosa.

B
jörkarna tillhör våra absolut 
vanligaste lövträd, men detta 
gör dem inte mindre intressan-
ta. Tre arter går under namnet 
björk i Sverige, de två som man 

kanske i första hand tänker på är vårtbjörk 
och glasbjörk, men sedan har vi också den 
lilla dvärgbjörken som också är världens 
härdigaste ”träd”, dock blir den aldrig 
större än en lågt krypande buske då den 
växer långt ut på tundran och högt uppe 
på kalfjället, där vinden obönhörligt nöter 
ned mer högväxande växter. 

Även de två storvuxna arterna hör till 
de träd som kan växa på både högst altitud 
och latitud av alla träd i norden. Detta be-
ror på deras förmåga att lagra socker i sina 
vävnader vilket gör att cellerna inte fryser 
sönder under de långa och extremt kalla 
vintrar som präglar deras livsmiljö. 

Samma som xylitol
Björksocker känner de flesta till under 
ett annat namn, nämligen xylitol, ett 
sötningsmedel som används flitigt i bland 
annat tandkräm och tuggummi. Björkens 
socker har dock använts och uppskattats 
långt innan de båda senare produkterna 
var påtänkta, hur ska vi komma tillbaka 

Foto: Hans Bister
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aska varit uppskattat som tvättmedel och 
tvål i de flesta kulturer, särskilt för tvätt av 
linne, som inte kan kokas.

Bark som smörjmedel
Björkens bark kan ha olika utseende, be-
roende på dess ålder och läge på stammen. 
Den svarta och skrovliga bark, som oftast 
uppstår längst ner på stammen hos både 
vårtbjörk och glasbjörk, är oljerik och kan 
torrkokas för att utvinna en tjärliknande 
olja som ofta kallas ”ryssolja”. Denna olja 
användes förr ofta till att smörja in läder 
med. 

En mer välkänd användning av 
björkens bark är att använda den vita 
nävern till tillverkning av askar och andra 
behållare, ett hantverk som fortfarande är 
livskraftigt. Björkens rötter kan också an-
vändas till korgflätning och kvistarna har 
förstås använts till kvastar och till ris, både 
för dekoration och till betydligt mindre 
behagliga sedvanor.

Tidiga blad kan ätas
Björkens löv är ätliga, och dessutom rika 
på C-vitamin. De nyutspruckna bladen 
kan plockas fram till midsommar och ätas 
som sallad, användas som krydda (nästan 
som persilja) och bryggas till te. Senare på 
säsongen blir bladen beska och osmakliga. 
Även björkens innerbark kan användas 
till te. 

Bladen kan också 
användas som ett 
slags nödtvättmedel 
om man till exempel 
är ute på vandring. 
Man lägger då sin 
smutsiga tvätt i 
en vattentät påse 
tillsammans med 
björklöv och vatten 
och skakar kraftigt, 
kläderna får sedan 
ligga i detta björkvattenbad i några tim-
mar, man kan med fördel hänga påsen på 
ryggsäcken under tiden som man vandrar 
så att blandningen skakas om. 

Man sköljer sedan ur och hänger klä-
derna på tork, nu hyfsat rena och med en 
behaglig björkdoft.

Just den behagliga doften och de milt 
rengörande egenskaperna har gjort björk-
lövsolja till en uppskattad ingrediens i 
bland annat hårvatten Birkenhaarwasser.

Björklövens användningsområden 
slutar inte här, man kan förstås också 

använda dem för färgning av garn, 
gärna betat med björkaska för att 
färgen ska fästa. Resultatet blir olika 
nyanser från brungrönt till grönt och 
gult.

Björksav flitigt använd
För att återkomma till björkens höga 
sockerhalt: björkens söta sav är en 
av de viktigaste anledningarna till 
att björken har varit en så enormt 
uppskattad nyttoväxt. 

Björksaven kan drickas direkt 
som den är, eller användas på ett 
flertal andra sätt. Det är här man får 
ut björksockret, xylitolen, och detta 
innebär bland annat att man kan jäsa 
björksav till en champagneliknande 
alkoholhaltig dryck, (som ibland till 
och med kan beställas på systemet) 
och man kan också koka in saven 
till björksirap, en kusin till den mer 
välkända lönnsirapen. 

Saven har också gärna använts till 
hårtvätt och hudvård. 

När saven stiger
Med detta axplock av användnings-
områden som bakgrund är det inte 
svårt att förstå att björken har om-
givits av mycket mystik och ansetts 

besitta många magiska och 
medicinska egenskaper. 

Vad det gäller välgörande 
egenskaper är det mycket 
som kan anses ha ett korn 
av sanning. Då björksaven 
börjar stiga tidigt på våren 
var det ett av de första 
färska växtfödoämnena 
som blev tillgängligt 
efter en lång vinter av 
torkad och konserverad 
föda. Därmed kan man 
tänka sig att den blev 
ett för kroppen mycket 
välkommet tillskott av 
mineraler och andra 
näringsämnen.

Även om vi kanske 
inte har detta problem i 
dagens Norden är björ-
kens alla användnings-
områden fortfarande 
lika aktuella. 

I björken har vi 
resurser som vi bör 
ta vara på, och kring 
den en skatt av 
kunskap om hur 
björken kan använ-
das. 

”Björkens 
rötter kan 
också an-
vändas till 
korgflät-
ning...”

Glasbjörk och vårtbjörk kan vara lätta att 
förväxla. Även om deras egenskaper är lika och 
deras utbredning överlappar så kan man vilja 
skilja de båda arterna åt. 

Vårtbjörk är den vanligaste arten i de södra 
delarna av landet. Den har oftast grovsprucken 
och skrovlig bark, ibland på hela stammen, 
medan glasbjörken i regel har kvar mer av den 
vita nävern. Det lättaste sättet att skilja dem åt 

Så skiljer du på arterna 
är dock genom att titta på årsskotten. 

Glasbjörken har håriga blad och skott, 
bladen är också rundare. Vårtbjörkens 
skott är täckta av hartsvårtor, bladen 
saknar hår och är mer trekantiga än 
glasbjörkens.

Den lågväxande dvärgbjörken är svårare 
att förväxla med de andra arterna, bladen 
är små och runda med naggade kanter 
istället för sågade.

Det finns flera varianter, underarter och 
former av både glasbjörk och vårtbjörk. 
Vårtbjörken har flera flikbladiga varianter, 
ornäsbjörk, flikbladig björk och fransbjörk. 

Glasbjörken har en underart som går 
under namnet fjällbjörk.

Blad från ornäsbjörk.

Blad från glasbjörk.

Blad från vårtbjörk.

Plocka nyutslagna björklöv på våren 
och låt dem koka i ett par minuter i 
vatten, gärna tillsammans med andra 
örter som mynta eller citronmeliss 
för ett friskt och sommarsmakande 
te med många välgörande effekter. 

Först och främst: savtappning 
ingår inte i allemansrätten! Be 
markägaren om lov eller tappa 
från björkar på din egen mark.
Man tappar björksav på våren 

när dagstemperaturen går över 8 
grader och tjälen släpper.
 Man gör helst ett relativt litet hål för 

att björken man tappar från inte ska 
drabbas av svampangrepp eller 

liknande i det ”sår” som skapas av 
tappningen. Hålet görs oftast i 

brösthöjd och i det sätter 
man sedan ett litet rör. 
Nedanför röret sätter 
man sedan en behållare, 

helst en flaska (inte av 
glas då risken för frost kan 

spräcka den) och i denna en 
tratt för att man säkert ska samla 

upp vätskan.
Man kan få ut så mycket som 15-
20 liter sav per dygn, när saven 
stiger som mest, så håll koll på 
dina kärl!
Du kan tappa fram till dess att 
löven slår ut.
När du har tappat klart ska 
du se till att täppa igen hålet 

ordentligt med en träplugg och 
lite mossa för  att skydda trädet.
Tappa inte på samma björk flera år 

i rad, utan vänta 3-4 år innan 
du tappar från samma 

träd igen. 

Tappa björksav

Te på björklöv
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Blåsippa. Ängsvädd.

  Från läsarna

M 
itt namn är Uncas Liljefors, och jag är pensionerad skulptör och målare, 
bosatt i Hökerum mellan Borås och Ulricehamn i Västergötland. Fast 
egentligen är jag upplänning, och lite norrlän-
ning. Jag alltid varit intresserad av de vilda 
växterna, har aldrig varit någon trädgårdsod-

lare. Intresset har nu som äldre gubbe tagit ny fart, tack vare 
digitalkameran och inte minst de lärorika grupperna på nätet. 
Har liksom tyckt att: ”jasså där är den”, ”blommar du nu”...
har inte alltid haft något namn på det jag sett. Nu är det en stor 
livsglädje för mig att lära mer om växterna. En av mina favo-
ritväxter är åkerviolen som har följt mig genom åren. Någon 
favoritplats har jag inte. Alla platser har sin tjusning! 

När knoppar brista
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En rölleka på väg att slå ut.

Druvfläder.

Uncas Liljefors. Glasögon-
prydd till tänderna.

Smörblomma.

Nattviol.



Ett hav av porslinshyacint på 
Öland. Tidiga vårarter kan breda 
ut sig utan den konkurrens som 
uppstår ur växtrikedomen senare 
på säsongen.  


