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TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

Rödklöver med vita blommor.Liten blåklocka, vit form.

Vita blommor

Skogsnävan kan ha en mycket varierande blomfärg och den kan också vara helt vit.

N
aturen är ibland nyckfull. Det kan hända stora 
och små saker som gör att det ögat vant sig vid 
inte är sig likt. En förändring som ibland inträf-
far är att blommor som normalt är röda eller blå, 
får vit färg. Det händer inte ofta men kan ske hos 

många arter. För några av dem, som blåklockor, är det lite 
vanligare än hos andra. 

När det gäller en skillnad som bara påverkar en egenskap 
hos arten, som blomfärg, brukar förändringen kallas för en 
annan form. Anledningen här är att någon störning slagit ut-
bildandet av de normala färgpigmenten. Sådana plantor har 

också normalt en ljusare grön färg på bladen. Ofta växer de 
vitblommande plantorna tillsammans med sådana som har 
normalfärgade blommor. De flesta arterna med avvikande 
vita blommor har jag hittat i min närmaste omgivning, där 
jag rör mig dagligen.

Här kan du se några exempel på vita former av några 
vanliga och mindre vanliga arter. Jag vet att det går att 
hitta många flera. Själv har jag utom de arter som finns på 
bilderna sett vitblommande gökblomster, blåsippa, ljung, 
krypljung, stor blåklocka, rödkämpar, borsttistel, åkervädd 
och fläcknycklar. 

Mjölkörtens blommor kan variera. Här är en form med vita kronblad och ljust 
beiga foderblad. Den växte i ett ”hav” av plantor med normalfärgade blommor. 

Den vitblommiga kärrviolen fann jag på fjällheden vid Stekenjokk. 

Brunört med vita blommor har jag 
sett flera gånger. Normalt har blom-
man trots namnet en blålila ton.

Att möta orkidén norna är en ovanlig 
upplevelse, ännu mera unikt är det att 
få se plantor med vita blommor. 



  Ledare
 

Våra sinnen
I de böcker och på de hemsidor som handlar om att bestämma 
växter till släkten och arter är det nästan alltid synintrycken 
som är viktigast. Bladens former, antal av något, färger eller 
strukturer som syns, beskrivs i böckerna. Många botanister 
använder dock andra sinnen på sina utflykter. 

Luktsinnet används ibland för att avgöra vilken art det kan 
vara, och det kan också vara en del av själva naturupplevelsen. 
Att gå genom en lövskog med starkt doftande ramslök kan 
nog ingen göra utan att få starka doftintryck. Svampkännarna 
använder ofta luktsinnet vid artbestämningar och har också, likt 
vinkännarna, utvecklat ett rikt språk för de olika doftintrycken. 
Smaksinnet går också att använda på naturutflykten och inte 
bara till de smakfulla växterna som ängssyra och späda björklöv. 
Det går att skilja på arter av vide genom att smaka på bladen och 
känna hur stark bitterheten av salicylsyran är. 

När det gäller hörseln så har botanister sällan nytta av detta 
sinne. Det finns dock en del fröställningar som går att artbe-
stämma med hjälp av ett karakteristiskt rassel. Om man går i en 
aspskog på sensommaren upplever man också ett typiskt ljud 
från vindens prassel i de styva asplöven. 

Att känna på växterna kan också vara lärorikt. Olika typer av 
strävhet och taggighet kan skilja arter åt och på försommarens 
vackra ängsväxt tjärblomster finns en liten klibbig tjärklick 
strax under blomställningen, som är lätt att känna. En del 
erfarna botanister kan ibland tyckas använda ett sjätte sinne för 
att hitta rara arter. Det handlar dock mera om att med mycket 
samlad kunskap omärkligt kunna lägga ihop olika saker. Om 
naturtypen, klimatzonen, berggrunden, säsongen, markanvänd-
ningen etcetera känns rätt kan man ha stor nytta av detta för att 
bestämma växter under sina utflykter. 

Välkommen ut att se, 
lukta, smaka, höra och känna 
på de vilda växterna.  

Stefan Grundström, 
ordförande i 
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Jag är svag för makrobilder – det vill säga närbilder som visar blomman på 
ett sätt man aldrig ser. Det är svårt att hitta riktigt bra makrobilder, därför 
känns det väldigt bra att kunna publicera Ulf Janssons närgångna studier 
av mossor i det här numret. Dessutom en läcker bild på en hasselblomma 
som baksidesbild. Överlag breddar vi ämnesområdet i det här numret. 
Tidigare har vi i princip uteslutande hållit oss till kärl-
växter, men det här numret innehåller både mossor 
och lavar. Men också väldigt mycket orkidéer. Sven 
Hansson har åter besökt Sardinien efter 22 år. Det blev 
ett kärt besök och många vackra bilder. Glöm inte bort 
De vilda blommornas dag som närmar sig, och om du 
inte redan är Floraväktare är det hög tid att bli det nu. 
Du behöver inte mer än ett genuint blomintresse – och 
vem har inte det?                                           Niklas Aronsson

Ett nummer fyllt med närgångna studier  
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  Från fältet

Svenska Botaniska Föreningen har äntligen 
fått en uppfräschad webbsida. Den nya 
adressen är svenskbotanik.se. Förhopp-
ningsvis går det att betydligt lättare att 
hitta och söka fram uppgifter på den nya 
hemsidan. 

4
län med flest 

rödlistade kärlväxter
enligt Artdatabankens rödlista.

1. Skåne – 318 arter
Överlägsen etta genom sitt 
sydliga läge. Här hittar vi akut 
hotade arter som jättefräken, 
spädlosta, vårvial, naverlönn 
och åkerros.

2. Västra Götaland – 
274 arter
Stort län som innebär många 
arter genom sitt sydliga läge 
och mångfald i olika biotoper. 
Här finns akut hotade 
arter som ostronört och 
åkerskallra. 

3. Gotland – 
208 arter
Kalkinnehållande berggrund 
som ger ett stort antal orki-
déarter som kärrnycklar och 
stor skogslilja som är starkt 
hotade. Gotlandsranunkel 
tillhör gruppen akut hotade.

4. Kalmar, fastland – 
207 arter
Slår intilliggande Öland, som 
räknas för sig, med en enda 
art, men är bara en från Got-
lands siffra. Här finns bland 
annat akut hotade kritsuga.

Hästhov som sträcker sig mot ljuset.

Vi har alla noterat att många växter 
vänder sig mot solen för att maximera fo-
tosyntesen och undviker skugga. Men hur 
vet växten var solen är? Nu har svenska 
och finska forskare presenterat en teori 
som handlar om proteinfamiljen fytokro-
mer som finns i alla växters blad.

–  Man kan likna dem vid växtens ögon. 
Vår studie visar hur dessa ögon fungerar 
på molekylnivå, säger Sebastian Westen-
hoff vid Institutionen för kemi och mole-
kylärbiologi, Göteborgs universitet.

När solen lyser på bladen förändras 
fytokromerna. Den informationen skickas 
vidare till cellerna. De nya som forskarna 
presenterar i ett nummer av Nature är att 
man kan förklara hur strukturen föränd-
ras. 

– Att någon slags strukturförändring 
skulle ske visste vi redan innan, ljussigna-
len ska ju föras vidare till cellen. Vi visste 

Botanisk 
konst på 
galleri
På Rådmansgatan i Vasastan finns något 
så ovanligt som ett konstgalleri som är 
specialiserat på botanisk konst och konst 
i naturen. Det är Margaretha Bååth som 
äger galleriet och vid mitt besök var det 
vernissage för en utställning med Sveriges 
troligen främste växt- och svampillustra-
tör – Bo Mossberg. 

Bo Mossbergs utställning i två plan 
kallades Sofis värld och var illustrationer 
från hans barnböcker om myran Sofi. 
Bo Mossberg är annars mest känd för de 
utsökta växtillustrationerna i Den nya 
nordiska floran och flera svampböcker 
(läs mer om honom på sidan 14 där han 
intervjuas)

På utställningen fanns det också orki-
déakvareller från resor i Europa på 70-ta-
let. Själv köpte jag en vacker akvarell med 
en fjällbjörkskog med nordisk stormhatt 
och en stormhattshumla. Denna humla är 
med sin långa snabel specialiserad på att 
suga nektar ur stormhattens långa sporre. 

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: NIKLAS ARONSSON

Fytokromer är 
växternas ögon

Humlebilden är från en bok om humlor 
i Sverige som han gjorde tillsammans 
med Björn Cederberg. Den kom ut 2012 
och fick pris som vackraste fackbok året 
därpå.   

Sätter botanisk konst på kartan
Margaretha Bååth berättar att galleriet 
varit öppet sedan hösten 2011. Det är dock 
inte någon lukrativ verksamhet utan mera 

Vilda Växter rättar

I år äger De vilda blommornas dag rum 
söndagen 15 juni. Som vanligt arrangeras 
det blomstervandringar på en rad platser 
i landet. 

För att ta reda på vad som är på 
gång där just du bor, kan du gå in på vår 
webbsida svenskbotanik.se och klicka dig 
fram till De vilda blommornas dag där ett 
program finns. I skrivande stund finns 29 
aktiviteter listade där.

däremot inte hur strukturen ändrades. 
Det är det vi har upptäckt nu. Nästan hela 
molekylen görs om, säger Sebastian Wes-
tenhoff.                                    Niklas Aronsson

Hitta programmet på svenskbotanik.se

FOTO: NIKLAS ARONSSON

ett sätt att sätta botanisk konst på kartan 
i Sverige. Margaretha är själv en mycket 
skicklig växtillustratör är utbildad i bo-
taniskt måleri på Kew Gardens i London. 
Hon har även haft konstverk utställda på 
Liljevalchs vårsalong 2014. Margaretha 
hade en egen utställning på sitt galleri, 
kallad Rosor & Tistlar, strax efter Bos 
utställning.  
          Stefan Grundström

Bo Mossberg med en av böckerna i serien om Sofi som han gjort tillsammans med författaren Stefan Casta.

I förra numret av Vilda Växter står på sid 
19 att Pehr Kalm följde med Linné på sin 
västgötaresa 1746, och att det resulterade 
i ”Västgöta och Bohusländska Resa”. Det 
är felaktigt. Rätt är att Pehr Kalm gjorde 
sin resa 1742, alltså fyra år före Linnés 
resa och han skrev sedan Västgöta och 
bohuslänska resa 1742.

Uppfräschad hemsida för föreningen

En ny utgåva av Danmarks græsser har getts ut av 
BFN:s förlag. Författarna är Jens Christian Schou, 
Peter Wind och Simon Lægaard. Boken är på 544 
sidor och innehåller totalt 205 arter, 15 underarter 
och 32 hybrider. 

Det finns även ett appendix med ytterligare 
51 gräs som inte är naturligt förekommande. Till 
skillnad från den första utgåvan är den nya tryckt 
helt i färg. Teckningarna är gjorda i svart och vitt, 
men där det har varit möjligt har man i den nya 
upplagan placerat färgfoton. 

I den nya upplagan har även kompletterats 
med utbredningskartor över Danmark. Men även 
om boken i första hand är gjord för en dansk 
publik, kan den vara ytterst användbar även i Sve-
rige, vilket inte minst gäller Sydsverige. 

Dansk bok om gräs 
i ny upplaga

Titel: Danmarks græsse.

Författare: Jens Christian 
Schou, Peter Wind och Simon 
Lægaard.

Förlag: BFN:s forlag.

Pris: 300 danska kronor + 
frakt från förlagets hemsida: 
www.bfnsforlag.dk.

Luddvårlök – sårbar.

Grådådra – sårbar.

Gotlandsranunkel – 
akut hotad.

Rutlåsbräken – starkt 
hotad.

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTER
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M
argareta Edqvist är sam-
ordnare för Floraväktarna 
i Sverige. Det finns en lång 
tradition av floraväkteri i 
landet. Redan 1987 startade 

Floraväktarna som ett sätt att inventera 
och skydda hotade kärlväxter. Idag är 
cirka 500 botaniskt intresserade, utsprid-
da över hela landet, floraväktare. Flest 
floraväktare finns i Skåne.

– Vi behöver bli många fler i nästan 
alla områden. Vi har en önskan att besöka 
alla lokaler åtminstone vart femte år, 
men det hinner vi inte, säger Margareta 
Edqvist.

Räcker med ett växtintresse
I princip alla med någon form av växt-
intresse är välkomna att vara med. Det 
behövs inga expertkunskaper egentligen.

– Vi har många arter på rödlistan som 
är lätta att känna igen, som backsippa och 
mosippa till exempel, säger hon.

Det är rödlistan som är utgångspunkt 

för de arter som ska inventeras. Hela 
rödlistan finns publicerad på webbsidan 
www.slu.se/artdatabanken. Till höger på 
förstasidan finns en knapp som heter ”sök 
rödlistade arter”. Där kan man söka fram 
de kärlväxter som är hotade i ens eget län.

Rapportera på Artportalen
Inventeringen sker länsvis och det är med 
den länsansvarige man kommer fram till 
vilken eller vilka arter man ska inventera.

– En del gillar att leta nära där de bor, 
medan andra tycker det är roligt att få se 
nya lokaler och vill helst inventera i hela 
länet. Om man har en favoritart man vill 
inventera kan man föreslå det, säger hon.

Tanken är att floraväktaren sedan 
besöker lokalerna för de växter man 
ansvarar för med viss regelbundenhet och 
räknar hur många det finns av arten och 
även uppskattar om det finns några hot 
mot den. Rapporteringen görs sedan till 
en speciell del av Artportalen som inte är 
synlig för vanliga användare. Sitter man 

Sökes: Floraväktare för omväxlande 
och spännande arbete utomhus

på gamla uppgifter om var vissa växter 
finns eller har funnits tas även dessa emot.

– Det är många som har dagböcker 
med uppgifter, och som även har räknat 
antalet. Men för att det ska bli rätt och 
likadant räknat har vi en särskild manual 
där metodiken beskrivs. Ibland är det 
individerna som räknas, ibland, om det är 
en klonbildande art, kanske stänglarna, 
säger Margareta Edqvist.

Floraväktarläger i Falbygden
Varje år arrangeras särskilda floraväktar-
läger. I år hålls det ett läger 22-24 augusti 
i Falbygden i Västra Götalands län. Exakt 
plats är ännu inte bestämt.

– Det är ett jättebra tillfälle att lära sig 
hur man inventerar och alla är välkomna, 
säger hon. 

               Niklas Aronsson

  Floraväktarna  Från fältet

Floraväktaren Joakim Ekman har slagit 
larm om planerna och de konsekvenser 
som dessa planer kan komma att få.

– Förutom gräset finns också en unik 
hällinskription från 1752 och ett minnes-
märke över Estonia. Hällinskriptionen 
skyddas genom fornminneslagen. När det 
gäller tofsäxingen så är den fridlyst, men 
växtplatsen är inte skyddad. Hittills har 
det inte fattats något beslut om skydd av 
denna, säger han.

Enda lokalen i landet
Stor tofsäxing upptäcktes på lokalen 
redan 1892. I början 1920-talet var den 
relativt rikligt utbredd inom området, 
men har därefter successivt minskat, 

Risk att unik växtplats 
för ovanligt gräs förstörs

Stor tofsäxing från Kapellskär där den nu är hotad.

FOTO: HANS BISTER FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till: 
margareta.edqvist@telia.com.

Bli Floraväktare du också:

Förra årets floraväktarläger hölls i Härjedalen.

bland annat genom att en del av beståndet 
låg på mark som på 1960- och 1970-talen 
exploaterades för byggnationen av Kapell-
skärs hamn.

– Ett annat hot är igenväxning på den 
plats där tofsäxingen finns. Eventuellt 
kan försurande avgaser från färjetrafiken 
i hamnen påverka negativt, säger Joakim 
Ekman.

Oklart ursprung
Närmast växter arten i Estland och det 
här är den enda platsen i Sverige för arten. 
Hur den har hamnat i landet är okänt, 
men enligt en teori kom den hit med 
ryssar under ”Det stora nordiska kriget” 
1719-1721.                                 Niklas Aronsson

I mellersta Uppland, närmare bestämt i Kapellskär, finns landets 
enda lokal för stor tofsäxing Koeleria grandis. Nu är risken stor att 
denna enda växtplats försvinner när den befintliga hamnen ska 
byggas ut.

Stor tofsäxing hotas av den utbyggnad som pågår av Kapellskärs hamn.

Hällinskriptionen berättar att kung Adolf Fredrik 
låg med sin flotta vid Kapellskär och väntade på 
förliga vindar för att segla över till Finland för att 
kriga. 

FOTO: JOAKIM EKMAN

FOTO: JOAKIM EKMAN
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  Violer TEXT OCH FOTO: STAFFAN KIHL

O
m människan föredrar en oxfilé framför en bukett 
violer, så beror det på att hon är ett djur, som bara 
tänker på mat.” Så skriver den franske författaren 
Georges Bernandos i början av 1900-talet. Mer po-
etiskt uttrycker Harry Martinson det i Utsikt från en 

grästuva: ”Man kan på goda grunder anta att dofterna helt enkelt 
är blommornas tankar. En gång kände jag hur en violbukett med 
sin doft framsade en fyrradig strof så vacker och egendomlig att 
jag inte förmådde fånga den i ord. Jag kände bara att den kommer 
att finnas kvar, som en oskriven dofternas dikt om violens liv och 
villkor.”

Viktig plats i kulturhistorien
Violen har en stor plats i kulturhistorien. I det antika Grekland 
användes den framför allt som sinnebild för fest i samband med 
de traditionella symposierna. Under dessa fester släppte man loss 
duvor, som var heliga fåglar redan då, med vingarna indränkta av 
parfym av violer och rosor. Man kunde också bära violkransar på 
huvudet för att lindra huvudvärk, yrsel och till och med bakrus.

Violer kanderades till sötsaker (vem minns inte violpastiller-
na?) och användes för att parfymera köttpastejer och badvatten. 
Till slut gick det så långt att den vise Solon förbjöd de förvekligan-
de välluktsorgierna. Violen var också en symbol för oskuld eller 
politisk makt, den användes till exempel som symbol för Aten. 

En rit i det antika Aten, där spädbarnsdödligheten var förfärande 
hög, var att en viss dag på våren sätta en violkrans på alla barn 
som nått tre års ålder. 

Inte bara grekerna använde sig av aromatiska örter, seden före-
kom även bland perser och araber. Muhammedaner använde ofta 
violen som symbol för oskuld, och i det gamla perserriket tillredde 
man en dryck smaksatt med violer, scherbet, som senare blev en 
älsklingsdryck hos denna folkgrupp. I Turkiet heter motsvarande 
dryck sorbet, ett namn som vi har importerat, dock med något 
annorlunda betydelse.

Skydd mot onda andar
Under medeltiden odlades olika sorters violer i klosterträdgårdar-
na, inte bara för sin läkande förmåga, utan också för att de ansågs 
skydda mot onda andar. Som medicinalväxt har violer, framför 
allt luktviol, använts mot allehanda sjukdomar. Förr användes en 
dekokt på violrot som kräkmedel, man ansåg att det var nyttigt att 
då och då rensa kroppen. I lägre doser är dock det aktiva ämnet, 
emetin, slemlösande och används i hostmediciner. 

Inom örtterapin rekommenderar man numera som huskur 
en dekokt på violrot för att lindra bronkit med rethosta. I äldre 
örtmedicin användes violsirap, som ansågs välgörande framför 
allt vid förkylningssjukdomar. Sirapen framställdes av luktviolens 
blommor efter att man tagit bort foderbladen. Blommorna stöttes 

och urlakades i vatten. Sedan tillsatte man socker och kokade ihop 
blandningen till sirapsliknande konsistens. Sirapen lindrade inte 
bara hosta utan ansågs också ge god sömn. I Svensk Botanik från 
1802 varnar dock J.W. Palmstruch för överdriven användning av 
luktviol: ”Med försigtighet bör denna liksom alla starkt luktande 
blommor förvaras i boningsrum. Ett ungt fruntimmer sof i till-
stängdt rum, der man insatt ett fat med färska violblommor; hon 
dog deraf under anfall af slag.”

Före den franska revolutionen 1789 var violen en högt älskad 
symbol för kungamakten. När Napoleon 1815 återvände till Paris 
och lät utropa sig till kejsare lär Tuilerierna ha varit nära att 
sprängas av violdekorationer. Fascinationen av violdofter fortsatte 
under 1800-talet och i slutet av seklet fanns det på franska Rivi-
eran stora violodlingar som producerade hundratals ton violer för 
parfymtillverkning. Dödsstöten för den marknaden kom 1893 då 
två tyska kemister lyckades analysera vilka ämnen som ger violen 
dess doft och framställde dem syntetiskt.

Luktviolen är vanligen först hos oss
Violer växer över hela jorden, till och med på Grönland. I Sverige 
finns cirka 20 arter, många av dem sällsynta. Den som visar sig 
först på våren, i våra trakter i början eller mitten av april, är 
luktviolen Viola odorata. Luktviolen är förmodligen inplanterad 
i Sverige och de exemplar vi ser är trädgårdsflyktingar. Möjligen 
är den inhemsk i sydligaste Sverige men det är omtvistat. I slutet 
av april kommer buskviolen Viola hirsuta, som dyker upp i soliga 
vägslänter. Buskviolen har håriga blad och stjälkar vilket skiljer 
den från den snarlika (och vanligare) skogsviolen Viola riviniana, 
som börjar blomma något senare, oftast i början av maj. Ungefär 
samtidigt brukar de första styvmorsviolerna Viola tricolor visa sig 
i soliga lägen, oftast i sydvända klippskrevor. Artnamnet trico-
lor kommer av latinets tres (tre) och color (färg, kulör), namnet 
betyder trefärgad och syftar på blomman. Det svenska namnet 
styvmorsviol syftar också på blommans utseende. Det nedre 
kronbladet symboliserar styvmodern som vilar på två foderblad, 
de två närmast sittande kronbladen är hennes döttrar som vilar på 
varsitt foderblad och slutligen föreställer de två översta kronbla-
den styvdöttrarna, som delar på ett foderblad.

Populära penséer
Violer har alltid varit populära som trädgårdsväxter. De allra 
flesta är korsningar mellan olika violarter. Mest populära är för-
modligen penséerna Viola×wittrockiana. Artnamnet wittrockiana 
syftar på den svenske botanisten Veit Wittrock. Han grundade 
Botaniska trädgården i Stockholm, numera Bergianska trädgården 
och var dess förste professor Bergianus. Från början låg trädgår-
den vid nuvarande Karlbergsvägen men tvingades snart på grund 
av stadens expansion att flytta till Frescati där den fortfarande 
ligger. Veit Wittrock grundade också 1883 Botaniska Sällskapet 
i Stockholm för att stimulera samarbetet mellan professionella 
botanister och amatörer. Föreningen existerar fortfarande och har 
idag cirka 240 medlemmar.

De trädgårdsväxter som i handeln bara kallas ”violer” är också 
korsningar. Violer har väldigt lätt för att hybridisera, vilket man 
utnyttjar för att ta fram nya sorter. Dessa har dock alla en förälder 
gemensam – hornviolen Viola cornuta, som ursprungligen kom-
mer från Pyrenéerna. Ibland hittar man också den rena arten i 
handelsträdgårdarna. 

Vårens efterlängtade violer

Pensé.

Styvmorsviolen kommer också tidigt på våren.

Luktviolen är oftast den första violen på våren.

Buskviolen kommer i slutet av april.
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F
örst kan det vara intressant att se hur man kan få tag på 
ett exemplar av den här floran. Den senaste upplagan 
är ganska dyr, men det borde också gå att komma över 
exemplar av äldre upplagor. Några ställen där man kan 
söka är på antikvariat, i äldre släktingars bokhylla och 

på skolors biologi-institutioner – ibland har man kvar ett antal 
exemplar av Kroken, trots att de tyvärr sällan används. Även om 
en del av namngivning och indelning i familjer har förändrats 
mellan upplagorna, så stämmer ändå det mesta. Principen att det 
ska gå att arbeta sig fram till i stort sett alla kärlväxter i Sverige 
gäller alla upplagor.

Den här gången väljer vi som exempelart för nyckling gullvi-

När ni, kära läsare, får det här numret av Vilda Växter är det nog nästan sommar. 
Hur går vi då vidare med Svensk flora av Krok-Almquist, den vi brukar kalla för 
”Kroken”? 

Del 4: Klassen Pentandria 

Gullviva
van, även om dess blomningstid snart är över för i år. Gullvivan 
har tvåkönade blommor med 5 ståndare, som sitter fria från var-
andra och från pistillens märke. Både kronan och fodret är sam-
bladiga, det vill säga allt hänger ihop, och ibland kan man plocka 
loss hela kronan (färgade delen av blomman) som en enhet.

I Linnés sexualsystem (börjar på s. 33 i senaste upplagan) 
kommer man med fem ståndare lätt till klassen Pentandria. Då 
fortsätter man där, på s. 37. Men oj, här finns hur många familjer 
som helst! Vi ska se, att i fallet gullvivan kan vi ändå komma rätt. 
Samtidigt ska jag i slutet av den här texten tipsa om hur man löser 
problemet med överväldigande många familjer med fem ståndare 
i blomman! 

Nyckling steg för steg
Vi börjar förstås med de två alternativen ”1” i nyckeln. Antingen 
håller vi på med ”Träd, buskar, ris eller lianer” eller också ”Örter” 
– och det senare gäller förstås.

Då blir det sedan att välja vid alternativ ”13”.”Bleka parasiter 
utan blad” stämmer förstås inte, utan det är bättre med ”gröna 
örter med blad”.

På ”14” ska vi se om 
det rör sig om ”Fler än 10 
pistiller i varje blomma”, 
eller ”högst 10…”. Det senare 
gäller, och då hamnar vi på 
alternativ ”15” med antingen 
”blommor i dubbel flock 
eller i huvud med taggiga 
svepeblad” eller också det 
riktiga ”blomställning annor-
lunda”. ”16” rör om bladen 
är sammansatta eller, som 
fallet är här, enkla. Då kom-
mer vi till ”23”, om bladen är 
sköldlika, men det är de inte. 
Snabbt blir det då alternativ 
”24”. Bladen är inte ”motsatta eller kransställda” utan i stället 
”strödda eller med basal bladrosett”.

Vid ”31” är det fråga om ”blad ovan med gröna, långskaftade, 
brunröda glandelhår” eller om de är mer normala. Med det första 

alternativet kommer vi till sileshår – något helt annat än gullvi-
van!

”32” gäller då om kronan är fribladig eller, som fallet är hos 
gullvivan, sambladig. ”39” gäller om det finns fem stift eller som 
hos gullvivan ett. ”40” ställer frågan om fruktämnet är fyrdelat – 
nej, det är helt, odelat!

”41” gäller hur hyllet (foder + krona eller ibland bara kalk, som 
hos amaryllis och tulpan) sitter i förhållande till fruktämnet. Det 
är inte översittande som hos amaryllisen utan undersittande som 
hos tulpanen.

”43”gäller om vi har ett eller två märken – det finns bara ett! 
Sista valet i huvudnyckeln blir då om ståndarna sitter mitt för 
kronflikarna, och fruktämnet är enrummigt, eller om ståndarna 
sitter mitt för mellanrummen mellan kronflikarna osv. Ståndarna 
sitter mitt för kronflikarna, och då kommer vi till familjen Primu-
laceae, viveväxter. Då får vi bläddra till den familjen, som finns på 
s. 400 i senaste upplagan av Kroken.

Väl där är det dags för nyckeln för att komma till rätt släkte 
inom familjen. Alternativ ”1” gäller om alla blad är i rosett, och 
kronan har en tydlig pip, eller om det finns blad på stjälken. Det 
första gäller. I”2” får man välja mellan ”Blad finflikiga, blommor 
i kransar”, eller det riktiga, ”blad hela, blommor i flock”. Där 
finns det två släkten att välja på under ”3”. Om vi har ”krona vit, 
pip kort, äggformig” kommer vi till släktet Androsace, med bl.a. 

grusvivan, annars gäller 
”krona gul el. violett, pip 
cylindrisk”, och då kom-
mer vi till gullvivans släkte 
Primula. 

Vi får nyckla även i släk-
tet Primula. ”1” gäller ifall 
vi har ”Blad tätt småludna, 
tydligt skrynkliga”, eller 
”Blad kala och nästan 
släta”. Det första gäller. Nu 
har vi som vildväxande i 

Sverige (Norden) bara tre 
arter att välja på. Gullvivan 
är ju ganska vanlig i södra 

Sverige, medan lundvivan och jordvivan är mycket ovanliga.  På 
”2”-alternativen får vi jordviva enligt alternativet ”stjälk sak-
nas eller mycket kort”, och gullviva eller lundviva enligt ”stjälk 
välutvecklad”.  På ”3” får man gullvivan vid ”krona med veckad 
pipmynning; bräm vanl. 10-12 mm i diameter”, och lundvivan vid 
”krona med slät pipmynning; bräm vanl 15-18 mm i diameter”.

Heterostyl = flera varianter av plantor
I texten om gullvivan står också var i Sverige den finns och hur 
pass vanlig den är. Dessutom ser man det konstiga ordet hete-
rostyl. Det innebär i gullvivans fall att det finns två varianter av 
plantor. Antingen har alla blommor på plantan långa ståndare och 
kort pistill, eller tvärtom. Fullt grobara frön tycks främst bildas 
från korsningar mellan de två olika varianterna!

Två andra heterostyla växter i Sverige är vattenklöver, med 
två varianter ungefär som gullviva, och fackelblomster, med tre 
varianter: Långa och mellanlånga ståndare samt kort pistill, korta 
och långa ståndare samt mellanlång pistill, och slutligen korta och 
mellanlånga ståndare med lång pistill!Hos gullvivan sitter bladen i rosett.  

Vi nämnde förut att huvudnyckeln i Linnés sexualsystem 
ibland blir överväldigande stor. I små blommor kan det dessutom 
vara svårt att se alla blomdetaljer. En lösning på problemet hur 
man hamnar rätt i floran kan vara att lära sig så mycket om växter 
att man kan gå direkt på familjen innan man börjar nyckla! Då kan 
man tänka sig en bildningsgång liknande min egen.

Först lärde jag mig, särskilt av min mor, ett lagom stort antal 
växtarter utantill. Sedan fick jag, som 7,5-åring En gyllene bok om 
naturen utgiven på Folket i Bilds förlag. I den boken finns en tabell 
med rubriken Några familjer bland blomväxterna. Principen är 
bara att man anger familjens svenska och vetenskapliga namn, och 
sedan ett lagom antal utvalda arter/släkten inom familjen, men så 
pass många att det enkelt går att förstå vad som är gemensamt för 
familjen. Något omarbetat kan alltså presentationerna av famil-
jerna se ut ungefär så här (ett litet urval):

Gräs (Poaceae): Vete, råg, korn, havre, ris, majs, hirs, timotej, 
ängskavle, hundäxing, gröe (flera), svingel (flera), vass, sockerrör, 
bambu (många arter).

Halvgräs (Cyperaceae): Säv, ängsull m.fl., ag, starr (många 
arter), papyrus.

Orkidéer (Orchidaceae): Nattviol, jungfru Marie nycklar och 
liknande, guckusko, knipprot-arter, vanilj.

Nejlikväxter (Caryophyllaceae): Nejlikor, tjärblomster, glim, 
stjärnblommor, våtarv, åkerspärgel.

Smörblomsväxter (Ranunculaceae): Smörblommor, svalört, 
sippor, akleja, stormhatt, riddarsporre, kabbleka.

Korsblommiga (Brassicaceae): Senap, kål, rova, raps, rädisa, 
rättika, pepparrot, lövkoja, trav (olika arter), nagelört.

Ärtväxter (Fabaceae): Ärt, luktärt, gökärt, vicker, bondböna, 
böna, jordnöt, klöver, lusern, lupin, käringtand, ginst, gullregn, 
robinia, getväppling.

Strävbladiga (Boraginaceae): Förgätmigej, blåeld, vallört, 
gurkört.

Läppblommiga (Lamiaceae): Mynta, plister, timjan, mejram, 
salvia, rosmarin, lavendel.

Om man alltså direkt ser att man har att göra med en växt som 
hör till exempelvis ärtväxter, korsblommiga eller läppblommiga, 
så besparar man sig mycket besvär med nyckling. Då vet man 
också var man ska leta i en bildflora som är systematiskt ordnad, 
som exempelvis Den nya nordiska floran. 

TEXT OCH FOTO: GUNNAR BJÖRNDAHL
 Lär dig hitta i floran

Här syns att kronan är sambladig.  

Varianten med lång pistill och i varje blomma bara en pistill med ett märke.  

Här ses att blomman har fem ståndare – 
blomvarianten med långa ståndare och 
kort pistill.  
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  Personligt

” Det viktigaste är att hitta 
blommans rytm och linjespel.”

P
å ett fik i Umeå i slutet av 
1970-talet sa Stefan Ericsson till 
Bo Mossberg: ”Det är synd att 
det inte finns någon riktigt bra 
svensk fältflora!”. 

– Jag har ofta sagt ja till saker utan att 
veta vad jag gett mig in på, så mitt svar till 
honom var: ”Jamen då gör vi väl en då!” 

Bo var i staden för att ställa ut sina 
original från boken Svampar i Sverige. 
Lennart Stenberg kom snart med i projek-
tet, men det kom att dröja 15 år innan den 
första upplagan av Den nordiska floran 
publicerades 1992. Den blev en omedelbar 
succé, en botanisk sensation. 

Bo Mossberg visste redan som liten 
att han skulle bli tecknare när han blev 
stor. Men han kunde lika gärna ha blivit 
yrkesmusiker. Under flera år i mitten av 
1950-talet spelade han klarinett med Rolf 
Larssons kvintett på jazzklubben Sfinx i 
Stockholm. 

– Jag minns att jag uttalade mig i en 
tidning om att jag skulle bli tecknare och 
det där irriterade Rolf Larsson, säger Bo 
Mossberg.

Då hade han redan en fyraårig utbild-
ning på Konstfack bakom sig där han kom 
in som rekordung 15-åring.

Jobbar på självbiografi
Vi sitter i Bo Mossbergs kök. Framför 
oss ligger ett ganska färdigt utkast till en 
självbiografi.

– Ibland har jag sagt att jag har tecknat 
färdigt, men det har visat sig vara lite över-

drivet sagt, säger han och ler.
Fast i självbiografin, som han för övrigt 

inte vet när den kommer ut, är det teck-
ningar från 1940-talet och fram till nutid 
som han grävt fram.

I det lilla kedjehuset i Upplands Väsby 
är garderoberna knökfulla av teckningar 
och illustrationer. Här finns förstås alla 
original till Den nordiska floran (1992) 
och uppföljaren Den nya nordiska floran 
(2003), men även helt andra typer av mo-
tiv. Bo visar färdiga boksidor på människor 
som han genom åren har tecknat av på 
pendeltåget från Stockholm till Upplands 
Väsby. Han är entusiastisk över biografin 
som betar av hans liv i kapitelform.

Bakom honom hänger en tavla av Rolf 
Lidberg, legendarisk botaniker och konst-
när. Det är ingen tillfällighet. Under flera 
år kamperade de bägge tillsammans.

– Jag fick tips om honom när jag 
behövde hitta lokaler för knottblomster 
och skogsfru under arbetet med Nordens 
orkidéer, säger han.

Slog igenom med svampar
Även om Bo Mossberg är mest känd som 
illustratör till Den nordiska floran har 
han gett ut en lång rad andra böcker både 
innan och senare. När rocken gjorde 
sitt intåg i början av 60-talet försvann 
musikjobben. Bo fick jobb i ateljén på 
Almqvist & Wiksell genom klasskamra-
ten Börje Öbergs försorg. Där fick han 
lära sig typografi, layout och att göra alla 
slags teckningar. Bland det första han fick 

Bo Mossberg är mest känd för att ha illustrerat de 
bägge tegelstenarna Den nordiska floran och Den nya 
nordiska floran, två omistliga verk för blomälskaren. 
Men det var med svampar han slog igenom och nu har 
han fullt upp med sin självbiografi.

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

 Favoritlokal:
Det finns många fina lokaler både kring 
min sommarstuga i Runsten på Öland, 
och runt där jag bor, som Runbyskogen 
i Upplands Väsby.

 Önskeresa:
Varför inte orkidétäta platser som 
Kreta i Grekland, den italienska spor-
ren, eller Transsylvanien i Rumänien?

 Växter som är lite extra 
roliga att måla:
Ärtväxter är jag lite extra svag för. 
Varför vet jag inte, men de är vackra på 
något sätt. De är också relativt enkla 
att måla. De korgblommiga har jag haft 
lite svårare för, även om jag inte tycker 
illa om dem.

Namn:  Bo Mossberg.
Ålder:  78 år.
Bor:  Upplands Väsby.
Familj:  Hustrun Ann, två barn, barn- 
 barn.
Aktuell: Som en av världens skick- 
 ligaste illustratörer av   
 växter och svampar.

Ärtväxter är ett favoritmotiv.
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En sida ur självbiografin Bo Mossberg arbetar med. 
Människor på pendeltåget.
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Personligt
publicerat var illustrationer i en bok med 
ryska noveller, bland annat Anton Tjech-
ovs. Naturintresset har funnits där sedan 
han var liten. Pappan var svampintres-
serad och Bo följde ofta med ut i skogen 
och minns doften av kantarell. Det föll sig 
rätt naturligt att han därför fick göra en 
del svampillustrationer i en ny upplaga av 
Svampar i färg. Men även orkidéer blev 
tidigt ett favoritmotiv.

– Jag samlade på mig ett stort antal 
skisser av orkidéer som jag visade på Alm-
qvist & Wiksell. 

Förlaget var intresserat. Men mate-
rialet blev liggande några år och Bo hann 
sluta där för att bli frilans innan det till 
slut resulterade i Nordens orkidéer med 
text av Sven Nilsson. Under tiden ringde 
en redaktör från Wahlström & Widstrand 
som sett hans svampillustrationer. 

– Han frågade om jag ville göra en 
svampbok med mykologen Olle Persson 
och det ville jag.

Både Svampar i Sverige och Nordens 
orkidéer kom ut 1977 och blev Bo Moss-
bergs stora genombrott. Nils Dahlbeck 
skrev uppskattande om boken i Göteborgs-
Posten.

– Det ledde till att Gunnar Brusewitz 
ringde och ville komma och titta på mina 
original, säger han och ler.

Tecknat av i naturen
Efter boken om orkidéer inspirerade Rolf 
Lidberg Bo att gå vidare och göra en bok 
om Europas orkidéer, vilket förde dem till 

många nya spännande platser runt om i 
Europa.

– I Gargano, sporren på den italienska 
stöveln, stannade vi en hel månad. Ingen 
av oss hade körkort så vi vandrade, åkte 
buss och någon gång fick vi skjuts av en 
kypare på vårt hotell.

Också Kreta och det grekiska fastlan-
det, Spanien, Transsylvaniens urskogar i 
Rumänien och Krimhalvön i dåvarande 
Sovjetunionen inventerades på orkidéer.

Boken Syd- och Mellaneuropas orkidéer 
utkom 1981 med text av Sven Nilsson. 
Under den här perioden var det också 
stort fokus på att bli klar med Den nordiska 
floran.

– Vi jobbade systematiskt. Lennart 
Stenberg skrev ner vad jag skulle teckna. 
Allt är gjort i skala 1:1. Det mesta har jag 
tecknat av direkt ute i naturen, men ibland 
har jag tagit in växterna. I några få special-
fall har jag utgått från herbarieexemplar. 

Han har aldrig tittat på andras bilder 
eller på fotografier i förväg.

Vid varje växt i floran står det var väx-
terna är avtecknade. Den uppmärksamme 
har kanske lagt märke till att orterna Run-
sten på Öland och flera mindre samhällen 
i Uppland, som till exempel Ed, förekom-
mer ofta. Skälet är enkelt. I Runsten på 

Öland har Bo ett sommarhus och han bor i 
Upplands Väsby.

Ett lustfyllt arbete
För Bo Mossberg har varje blomma ett 
eget linjespel. När han ska måla av en växt 
gäller det att hitta just detta, eller rytm för 
att göra en analogi till musikens värld.

– Jag mäter in det där på något vis. Det 
kan ta en halvtimme, ibland längre, sedan 
brukar flytet komma. Då är det bara jag 
och blomman – penselspetsen och mitt 
medvetande som jobbar, det känns fint.

Svåra växter som guckusko kan ta en 
hel dag att göra.

– Jag brukar börja i mitten av växten 
någonstans, i en central del och sedan 
jobba mig utåt, uppåt och nedåt. Det svåra 
är att hålla rätt proportioner.

Han minns en av de allra svåraste – en 
klöversnyltrot. Han låg på knä i ett dike, 
med långtradare som passerade bara några 
meter bort.

– Det här går inte, tänkte jag, men så 
plötsligt…Det är en så enorm glädje att få 
ner den på pappret. Att teckna blommor 
är ett lustjobb, och jag är glad att jag inte 
har vetat när jag har startat ett projekt, hur 
stort det ska bli! I så fall hade det nog inte 
blivit någon flora. 

I Upplands Väsbys centrum har Bo Mossberg gjort den offentliga utsmyckningen.

  Kniviga artpar 

Sumpstarr eller dystarr?
– bra kunskap att ta fram på myren

TEXT OCH FOTO: STEFAN ERICSSON

Starrar finns det många av, men någon-
stans måste man börja. Ett lätt igen-
kännligt par är de i nästan hela Sverige 
allmänna våtmarksarterna dystarr och 
sumpstarr (ovanligare eller saknas i 
slättbygder i söder). Båda är 2–3 decimeter 
höga, med ett toppställt hanax och några 
få grönbruna honax på långa, nickande 
skaft. Den osäkre kan kolla att fruktgöm-
mena är gröna och kala (korthåriga eller 
vårtiga hos slankstarr på kalkhaltig, torr-
rare mark i landets södra hälft, brunsvarta 
i de rundare, ”fluffiga”, honaxen hos 
svedstarr i fjällens rikkärr).

Räkna honax
Klassiskt skiljer man på dystarr och 
sumpstarr genom antalet honax och 
axfjällens form (de fjäll som täcker varje 
fruktgömme): dystarr har 1–2 honax men 
någon sällsynt gång 3, sumpstarr har 2–4 
honax; dystarr har kortare och trubbigare 
axfjäll som knappt når över fruktgömmets 

spets, medan sumpstarrens axfjäll har 
mer utdragen spets som oftast når långt 
förbi fruktgömmet, vilket gör att axen ser 
mörkare ut. Oftast fungerar det här bra, 
särskilt om starren växer i bestånd, men 
karaktärerna överlappar och enskilda eller 
sotangripna exemplar kan vara lömska.

Säkrare är bladens bredd och färg. 
Dystarrens blad är bara 1–1,5 millimeter 
breda och rännformade (vikta som ett ”V” 
i tvärsnitt), sumpstarrens är 2–4 millime-
ter breda och platta. Skillnaden är högst 
påtaglig vid en direkt jämförelse. Dess-
utom är dystarrens blad ljust ärggröna, en 
färg som orsakas av små luftfyllda papiller 
(lupp!), medan sumpstarrens är gröna el-
ler mattgröna och saknar papiller.

Kolla skottsystemet
Är du fortfarande osäker så kolla skott-
systemet. Medan sumpstarr är mer tuvlik 
med endast korta utlöpare och ofta flera 
strån från samma bas, bildar dystarr ho-

risontella eller snett uppåtstigande revor 
i myren från vilka nya strån skjuter upp 
ett och ett, och avslutas med ett ärggrönt 
bladknippe som pekar snett framåt där det 
tittar upp. Denna skillnad grundar också 
skillnaden i biotopval – dystarren breder 
ut sig över myrens lösa flarkar och kan 
från gungflyn löpa ut i gölar, medan sump-
starren håller till på myrens fastare delar, 
på bäckstränder och i sumpskog, ja, till 
och med i vägdiken. Den vane myrvand-
raren vet att man kan gå där det växer 
sumpstarr, men att ytor med bara dystarr 
bör undvikas!

Rara starrar förväxlingsrisk
Ska sanningen fram så finns det ytterliga-
re två norrlandsstarrar som liknar de här 
båda: fjällens myggstarr och stormyrarnas 
gäckande slakstarr. Men båda är rara och 
får räknas som överkurs, och för att hitta 
dem måste man kunna de här båda vanliga 
arterna. 

Sumpstarr Dystarr
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Vanligen ett till två honax hos dystarr, och 
trubbigare axfjäll.

Två till fyra honax hos sumpstarr med 
axfjäll med mer utdragen spets.

Arbetsprovet som gav Bo Mossberg en inträdesbil-
jett till Konstfack som 15-åring.

Foto: Jens Schou

Foto: Jens Schou

Exemplaret är taget tidi-
gare på året och saknar 
därför färdigutvecklade, 
hängande honax.



  Mossor

Sex på mossors vis
Per Darell har varit intresserad av mossors fortplantning under många år. Till-
sammans med fotografen Ulf Jansson har de kunnat belysa detta från såväl bio-
logisk som fototeknisk vinkel. Närbilder som leder till en vacker och okänd värld. 
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L
evermossor är små växter som 
ofta växer tätt mot underlaget 
och har antingen stam med blad 
eller ett bållikt utseende. Den del 
av mossan som vi ser som stam 

och blad (eller bål) kallas gametofyt till 
skillnad från sporofyten som bildas efter 
befruktning. 

Gametofyten har enkel genuppsättning, 
och bildar könsorgan, honorgan (arkegon) 

och hanorgan (anteridier). Sporofyten har 
däremot dubbel genuppsättning. 

Till skillnad mot egentliga mossor sit-
ter sporofyten hos levermossor inbäddad 
i och mognar i gametofytens vävnad, och 
får där näring. 

Andra skillnader skiljer levermossor 
från andra mossor är att sporkapseln hos 
flertalet levermossor spricker upp i fyra 
flikar och att de aldrig har klyvöppningar.

Levermossor
Levermossor består av två morfologiska 
huvudgrupper bållevermossor, och bladle-
vermossor. Vi har valt ut ett antal exempel 
från båda grupperna för att illustrera 
några olika utseenden hos levermossornas 
könliga spridningsorgan.

Strandbronia är en mossa som vi hit-
tade rikligt på de frilagda stränderna den 
torra sommaren 2013. Det är en pionjär-

TEXT: PER DARELL FOTO: ULF JANSSON

Hanplantans anteridier sitter också på undersidan av en paraplyliknande struktur, men här är paraplyet så 
att säga upp och ner. 

Kapslar som precis har spruckit. Inne i kapslarna 
finns sporer blandat med så kallade elaterer.

mossa som växer ensamt eller med bland 
annat fetbålmossa, rännbålmossa och 
åkerdagmossa. 

Hos strandbronian sitter både han- och 
honorgan på samma planta spridda på 
ovansidan (monoik eller sambyggare). 
Runt honorganet finns ett svepe som skyd-
dar sporofyten och en mössa. Sporofyten 
består av en fot som kan liknas vid moder-
kakan, seta (nästan genomskinligt skaft) 
och kapsel, se bilden till vänster.

 När sporerna är mogna förlängs skaf-
ten mycket kraftigt och kapseln spricker 
ofta redan efter några timmar och spo-
rerna sprids. Se hur två kapslar spricker 
vid fotograferingen på bilden längst ner 
till höger. 

Kapseln är hos strandbronia svart och 
klotformad. Man kan ana små suturer 
på den småknöliga kapseln som när den 
torkar, snabbt spricker upp i fyra oregel-
bundna delar. I kapseln finns avlånga cel-
ler, elaterer, blandat med sporerna. Dessa 
är hygroskopiska, vilket innebär att deras 
form beror av fuktigheten. Vid ändrad 
fuktighet bryts med hjälp av elatererna 
spormassan upp i kapseln och kastas på så 
vis åt olika håll. 

Sporerna gror sedan nästa vår till nya 
plantor. Det är emellertid inte uteslutet 
att den under milda vintrar kan överleva 
under vatten som vattenstjärna kan.

Avlång sporofyt
Fetbålmossan växte exponerat på en torr-
lagd strand av Stråken i Alvesta tillsam-
mans med listslevmossa och rännbålmos-

Unga och äldre kapslar spridda på strandbronians ovansida.

När kapseln torkar spricker den upp i fyra oregel-
bundna delar.

Sporofyten hos fetbålsmossan har en starkt el-
lipsoid form.

Lungmossan har skilda han- och honplantor. Honplantan utvecklar en paraplyliknande struktur där arkego-
nen sitter på undersidan.
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sa. Den förekommer också i flera miljöer 
med kalkinslag som rikkärr och i kalkrika 
berg. Honplantan är större än hanplantan. 
Sporofyten har en avlång ellipsoid form. 
Man kan ana rester av kalyptran på neder-
delen av skaftet.

Lungmossa är också en pionjärmossa 
som kan dyka upp i mycket stor mängd på 
brandfält som vid branden på Vakö myr i 
Småland 1992. Om du eldar löv, kvistar och 
dylikt i en fuktig grop kan den snart dyka 
upp. Den växer också i trädgårdar, vid 
stränder och åkerkanter. 

Lungmossan kan föröka sig med 
groddkorn eller med sporer. Groddkor-
nen bildas utan könlig förökning och är 
stora jämfört med sporerna. Mossan kan 
på kort tid föröka sig utan befruktning i 
en osäker miljö som på en torrlagd strand 
där vi hittade den. Groddkornen ligger i 
en skål och när en vattendroppe träffar 
skålen skvätter de ut. Lungmossan har 
skilda hon- och hanplantor, kallas att den 
är tvåbyggare (dioik). Våra exemplar växte 
vid en åkerkant i Alvesta. På honplantan 
utvecklas ett paraplyliknande honorgan, 

där arkegonen sitter på undersidan (se bild 
på föregående sida). 

Hanplantans anteridier sitter också 
på ett paraplyliknande organ men här är 
paraplyet ”upp och nedvänt.” 

Befruktningen sker genom att en 
vattendroppe faller i hanorganets upp-
och-nedvända paraply varvid spermierna 
frigörs. Ytterliggare vattendroppar får 
spermierna att skvätta ner och eventuellt 
träffa honorganet som är moget i plantan 
innan dess paraply rest sig. 

Spermierna är rörliga och söker sig mot 

honorganet och slutligen sammansmälter 
en av spermierna med äggcellen och en 
sporkapsel bildas. Ett honparaply kan pro-
ducera upp till sju miljoner gula sporer.

Pionjärmossor
Rosettmossor är mycket små och få tänker 
på dom. De är pionjärmossor på öppen 
jord eller lever under vatten. Flertalet är 
ettåriga.  Men med lite tur kan man hitta 
dom i sin trädgård, eller på stigar på bar 
jord. Själv hittade jag rosettmossan utan-
för vår tennishall. 

Några är kalkkrävande och ovanliga 
som alvar-rosettmossa. Rosettmossorna 
avviker från de övriga levermossorna vid 
sin sporbildning. Han och honorgan (på 
samma planta) bildas i håligheter i bålen 
och sporofyten utvecklas helt inne i en 
hålighet i bålen. Sporkapseln är utan fot. 
För att sporerna ska frigöras löses kapsel-
väggen upp innan sporerna är mogna och 
sporerna ligger öppet i en hålighet.

Oändligt spännande värld
Vi hoppas att med denna blandning av bild 

Levermossa med stam och blad. Dessa kallas gametofyt och har en enkel genuppsättning. Efter befruktning 
bildas en sporofyt med dubbel genuppsättning.

och text ha väckt eller kanske förstärkt 
intresset för mossor. 

Mossorna tillhör de växter som, bero-
ende på sin litenhet, ligger i gränslandet 
av vad vi förmå att se och ta till oss med 
obeväpnade ögon. 

Mossorna värld, som är en del av vår, 
är till synes oändlig och det finns mycket 
att fördjupa sig i. Detta kommer vi att 
fortsätta med och vårt konstaterande – 
man behöver inte vara mossig för att man 
är intresserad av mossor – gäller även 
fortsättningsvis! 

Lungmossan kan föröka sig med groddkorn, gemmae, eller med sporer. Groddkornen bildas utan könlig förökning och är stora jämfört med sporerna.

Rosettmossa med spororgan.

Strandbronia fanns i rikliga mängder på frilagda stränder den torra sommaren 2013. 
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  Resan

Bland orkidéer på Sardinien
Efter 22 år återvände orkidékännaren Sven Hansson tillsammans med två 
andra botanister till Sardinien för att uppleva den fantastiska blomsterprakt 
som står att finna i april månad. De blev inte besvikna.

S
ardinien, som med sin yta på 
24 000 kvadratkilometer är 
Medelhavets näst största ö 
efter Sicilien, har 1,7 miljoner 
innevånare. Sardinien var ett 

tag eget kungariket men införlivades med 
Italien i mitten på 1800-talet då Viktor 
Emanuel II blev kung även av Italien i 
samband med Italiens enande. Ön är ur 
natursynpunkt kanske inte lika känd som 
Kreta och Sicilien men har mycket att 
erbjuda den naturintresserade. Sardiniens 
centrala delar upptas av bergskedjan 

Gennargento med en högsta topp på 1 829 
meter. Både i norr, väster och söder finns 
dock slätter med bördiga jordbruksbygder. 
Vi besökte ön 1991 och nu skulle det bli 
ett kärt återseende med förhoppningsvis 
fint väder. Förra gången hade vi nämligen 
storm, regn och kallt. Det blev tyvärr inte 
så mycket bättre den här gången skulle det 
visa sig. 

Med på resan, som företogs 20–28 april 
2013, var förutom undertecknad, Sven 
Birkedal och Curt Lofterud. Skildringen är 
i dagboksform.

20 april
Flyg från Köpenhamn via Berlin Tegel, 
som borde lagts ned för flera år sedan, 
till Olbia på norra Sardinien där hyrbilen 
uthämtades. Färd mot hotellet vid Lago di 
Gusana i Gennargentomassivet där vi skul-
le bo i tre nätter. Sista milen av färden mot 
hotellet bjöd på ett vackert parkliknande 
landskap format av djur och människor. 
Den mycket vackra Orchis longicornu sik-
tades vid vägkanterna på ett flertal ställen. 
Vägkanter är en mycket bra orkidébiotop i 
medelhavsområdet eftersom det är öppet 

TEXT OCH FOTO: SVEN HANSSON

 Lago di Gussana på Sardinien. där medan det ofta blir för tät vegetation i 
”macchia” och ”garrigue”. Det här började 
lovande.

21 april
Dagen skulle i första hand ägnas åt områ-
det runt Ortuabispasset. Dåligt väder med 
regnskurar och bara 6-7 grader varmt. 
Detta hade vi inte väntat oss och 
alla varma reservkläder togs 
på. Längs vägen mot passet 
siktades fjärilsnycklar Or-
chis papilionacea i rikliga 
mängder. Vi har aldrig 
förut sett så mycket av 
denna orkidé under våra 
trettioåriga medelhavsre-
sor. Även den gulblommiga 
Orchis provincialis iakttogs 
på flera ställen. Vi körde fel och 
kom in på en eländig grusväg 
och fick vända om, men felkör-
ningen blev lyckad då vi fann 
en individ av den på Sardinien mycket 
sällsynta Ophrys passionis ssp. garganica. 
Området runt passet var mycket rikt med 
Ophrys morisii, endem för Sardinien, 

Ophrys tenthredinifera, Ophrys lepida, 
Orchis ichnusae, Aceras anthropophorum 
(numera Orchis anthropophora) och Barlia 
robertiana. 

Vädret var tidvis miserabelt och kro-
nan på verket var när vi fick söka skydd 
i bilen för en hagelskur(!). Vi fortsatte 
till den nedlagda järnvägen nära passet 

och där hade vi fjärilsnycklar i 
olika former samt ett flertal 

Ophrys tenthredinifera. Vi 
har aldrig sett så mycket 

av sistnämnda art som 
denna gång. Det hade 
varit en mycket regnig 
vinter vilket sannolikt 
medverkat till bloms-

terrikedomen. Annars 
har ju medelhavsområdet 

haft alldeles för torra vintrar 
de senaste tjugo åren vilket 

hotar att utarma floran. 

22 april
Fortsatt ostadigt väder. Denna dag skulle 
vi ägna åt Monte Albo nordost om Nuoro. 
Vi skulle främst söka efter Ophrys eleo-

norae, som är en nära släkting till Ophrys 
iricolor. Vi såg den vid vårt förra besök 
men förstod då inte riktigt vad det var. 
Den har sedermera beskrivits som ny 
art med angivet namn. Vi körde längs en 
slingrande bergsväg med berget till höger 
och en djup dalgång till vänster. Vid första 
stoppet hade vi en fräsch Orchis lactea, en 
art som annars varit överblommad vid vårt 
besök. Så småningom dök den eftertrak-
tade ophrysen upp på båda sidor om vägen. 
Den stod i full blom med sina vackra blå 
speglar på läppen. Även andra orkidéer 
siktades längs vägen som Neotinea ma-
culata och en gyllengul form av Ophrys 
speculum som vi aldrig hade sett tidigare. 
Även en lokal för den mycket ludna Ophrys 
incubacea besöktes innan vi körde tillbaka 
till hotellet vid vår sjö.

23 april
Äntligen bättre väder och solen sken över 
vår sjö på morgonen. Vi lämnade hotellet 
där vi bott tre nätter och satte kurs på Sar-
diniens nordvästligaste udde vid Stintino. 
Här hade vi varit även vid vårt besök 1991. 
Vid framkomsten fann vi att området växt 

från vänster Ophrys incubaceae, Orchis papilionacea, Orchis provinsialis.

Serapias lingua.
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igen och att orkidéerna minskat i antal. Vi 
fann liksom förra gången Gennaria dip-
hylla i utkanten av busksnår men den var 
nästan överblommad. Även ovanligt hög-
vuxen Serapias lingua växte här. Däremot 
kunde vi inte återfinna Serapias nurrica 
denna gång. Blomningen i ”macchia” och 
”garrigue” var annars praktfull med cistu-
sar som Cistus ladaniferus och fjärilslaven-
del Lavendula stoechas. Under april når ju 
medelhavsfloran sin höjdpunkt.

Vi vände sydostvart mot en sjö väster 
om Ittiri vid vilken ”locus classicus” för 
Ophrys holoserica ssp. annae är belägen. 
Efter diverse letande fann vi växten i en 
brant som vi med viss möda kunde ta oss 
upp i. Vädret var nu fint med sommar-
känsla. Längs vägen växte rikligt med den 
gulblommiga Cerinthe major. 

Vi fortsatte österut till Lago Bidighinzu 
och på betesmarker ovanför sjön fann vi 
några plantor av Ophrys zonata, som är en 
typ av Ophrys fusca. Vi fortsatte sydvart 
mot vårt bokade hotell i byn Santu Lus-
surgui och väl framkomna till byn hade vi 
stora besvär med att hitta hotellet bland 
alla trånga gränder. Till slut fann vi det 
och fick uppleva en kulinarisk sensation 
då middagen visade sig vara en utsökt 
gourmémiddag med sex rätter för endast 
25 euro (cirka 215 kronor). Tänk vad man 
kan få uppleva utanför allfarvägarna.

24 april
Vi satte kurs sydvästvart mot havet där 
”locus classicus” för Ophrys liverani skulle 
finnas. Vi letade i tallskog nära havet och 
fann ett exemplar av en ophrys vi aldrig 
sett tidigare. Dess utseende stämmer dock 
inte riktigt med bilder vi sett av Ophrys 
liverani på internet varför vi får sätta ett 
frågetecken för fyndet. Annars var det gott 
om överblommad Gennaria och Neotinea 
i skogen.

Vi styrde kosan ostvart och en mil 
väster om Busachi kom vi fram till ett 
naturskyddsområde där Serapias nurrica 
skulle finnas. När vi kom fram hälsades vi 
av kraftiga regnskurar, blåst och kyla. Om-
rådet var mycket fint med mängder av den 
vackra Serapias cordigera, Serapias lingua 
samt Orchis (Anacamptis) laxiflora. Någon 
Serapias nurrica fann vi tyvärr inte.

Skam den som ger sig, vi fortsatte 
söderut och en mil söder om San Gavini 
fann vi nära en gammal järnväg äntligen 
Serapias nurrica. Den hade precis börjat 
blomma. På platsen växte stora mängder 

av Serapias parviflora och Ophrys tenthre-
dinifera. Vi har aldrig sett något liknande. 
Därefter färd mot Iglesias där vi skulle bo 
två nätter.

25 april
Dagen skulle ägnas åt om-
rådet norr om Iglesias där 
såväl Ophrys chestermanii 
som Ophrys normanii skulle 
eftersökas. Förstnämnda 
art dök upp ganska snart 
och fanns på ett flertal ställen 
runt Sa Duchessa bland annat 
vid mynningen av den numera 
stängda gamla tunneln. Vi fann 
också Limodorum trabutianum 
som dock ännu inte var i blom. Färden till 
Ophrys normanii blev slingrig och krokig 
på dåliga vägar förbi nedlagda gruvor i en 
mycket ödslig trakt. Så småningom fann 
vi dock den eftertraktade arten och när vi 
kom fram utbröt förstås blåst och regn-
skurar – en följetong under denna resa. 
Ophrys normanii har sannolikt uppstått 
genom hybridisering mellan O. chesterma-
nii och O. tenthredinifera. Mellan regnsku-
rarna blev den också fotograferad.

26 april
Vi lämnade Iglesias och satte kurs mot 
nordost och Ortuabispasset som vi ville se 
i sol denna gång. Vi återsåg då de orkidéer 
som vi sett första dagen men nu var vädret 
behagligt. Därefter fortsatte vi åt nord-
ost tvärs över ön till trakterna söder om 
Dorgali och längs väg 125 fann vi på flera 
ställen Ophrys panattensis som också är 

endemisk för Sardinien. Den har sannolikt 
hybridogent ursprung. Därefter färd mot 
Dorgali där vi övernattade.

27 april
Denna dag skulle vi söka 

efter Orchis brancifortii 
som är mycket sällsynt på 
Sardinien. Under färden 
hade vi träffat flera andra 
botanister, som sökt efter 

den förgäves. Frågan 
var om den blommade i 

år eller ej. Vi tog sats mot 
berget Sopramonte där vi sett 
den 1991, höll på att fastna i en 
trång gränd i en liten by men 

nådde så småningom bergets fot. Då skrek 
Sven Birkedal till: ”Här känner jag igen 
mig” och så småningom fann vi ett 20-tal 

plantor av den märkliga orchis-arten vars 
tredelade läpp är mindre än kalkbladen.

Därefter besökte vi ytterligare några 
lokaler för Ophrys panattensis innan vi 
körde norrut mot Olbia. Vi övernattade två 
mil söder om staden.

Bättre engelskkunskaper
Sardinien är en mycket fin ö ur botanisk 
synvinkel och har mycket att erbjuda. Dä-
remot såg vi inte så mycket fågel den här 
gången som 1991. 

Vi noterade också nyttan med EU, eng-
elskspråkigheten breder ut sig alltmer och 
det blir lättare att kommunicera. Typiskt 
var att när vi blev stoppade av carabinieri 
för en trafikkontroll och Sven Birkedal 
frågade: ”Do you speak English” blev 
svaret: ”Of course”. Det svaret hade vi inte 
fått 1991. 

Orchis branchifortii.

Ophrys ortuabis.

Ophrys holoserica ssp. annae. Ophrys speculum (gul form). Ophrys liverani.
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TEXT OCH ILLUSTRATIONER: FRIDA NETTELBLADT
  Växtbruk

Lavar 

Vårtbjörk.

och renlavar Cladonia sp., just de som vi 
gärna dekorerar adventsljusstaken med. 
Den skiljer sig omisskännligt från dessa 
ljusa och rikt förgrenade kamrater genom 
sin bruna (grön vid fuktigt väder) plattade 
och grova bål. Den finns i Sverige mest i 
hällmarkstallskogens näringsfattiga och 
torra miljöer, och arten är vanlig över hela 
norra halvklotet. 

Islandslaven ska enligt utsago ( jag har 
själv fortfarande kvar att smaka den) vara 
riktigt god att äta. Den innehåller, något 
förvånande, mycket av ett ämne som liknar 
stärkelse – lichenin – vilket gör den kolhy-
dratrik och faktiskt meningsfull som föda, 
till skillnad från många svampar, som inte 
är den mest energirika mat man kan äta. 
Som namnet antyder har den konsumerats 
flitigt på Island, och även idag kan man 
köpa till exempel brödkakor med islands-
lav i mataffärerna där. 

I Sverige har den dock aldrig varit rik-
tigt känd, trots att den är så vanlig. Laven 
innehåller lavsyror som gör den besk att 
äta rakt av, att blötlägga den över natten 
eller sjuda den i ett par timmar kan hjälpa 

Ä
ven om dessa sidor brukar 
handla om hur man kan 
använda olika växtarter vill 
jag ändå ge lavarna lite tid i 
rampljuset. Om man någon 

gång letar efter något ätbart i naturen 
tänker man kanske inte i första hand på 
lavar. Man kan tycka att de knappast ser 
aptitliga ut, och vänder sig snarare hellre 
till bär och svamp. Dock är det spännande 
att vidga vyerna ibland. Faktiskt så finns 
det flera arter lavar – varav ett par mycket 
vanligt förekommande – som faktiskt går 
utmärkt att äta och som av vissa historiskt 
setts som rena hälsokosten. Dock står det 
klart att lavarnas användbarhet alltid varit 
en ganska undanskuffad kunskap, även om 
flera arter används flitigt av entusiaster för 
färgning av garn.

Brödkakor med islandslav
Islandslaven Cetraria islandica intar nog 
förstaplatsen som den mest användbara 
av våra vanligaste lavar. Det är en stor, 
markväxande busklav som gärna finns i 
stor mängd tillsammans med fönsterlavar 

26 vilda växter | 2.2014

Vad är en lav? 
En lav – eller kanske mer korrekt – en lav-
svamp är ett symbiotiskt förhållande mellan 
en svamp, som står för själva strukturen, 
samt närings- och vattenupptaget, och en 
alg som förser svampen med energi i form av 
kolhydrater från sin fotosyntes. 

Man brukar dela upp lavarna i tre grupper 
efter hur de växer: bladlavar, busklavar och 
skorplavar. Det är dock en uppdelning som 
inte har någon direkt vetenskaplig grund men 
kan vara bra när man vill beskriva en lav i 
grova drag.

Islandslav – en markväxande busklav.

Rostspricklav.

Foto: Hans Bister

Renlav. FOTO: NIKLAS ARONSSON
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till att laka ur dessa, men 
bäst blir resultatet om man kan 

använda någon form av basisk lösning, 
till exempel asklut eller bikarbonat för att 
neutralisera smaken helt. På flera ställen 
stöter man på recept där laven kokas i 
mjölk och socker, ibland under lång tid 
vilket ger en lite tjock och limaktig konsis-
tens. Annars tycks man använda den i allt. 
Den bryggs bland annat till te och stoppas 
i korv. Att den anses ha vissa medicinska 
egenskaper gör inte saken sämre. Inte 
minst innehåller den C-vitamin, vilket 
gjort att den använts framgångsrikt mot 
skörbjugg. Sedan ska den också verka 
lugnande för magen i största allmänhet, 

vilket har gjort 
att den använts 
mot alla möjliga 
magåkommor 
och dessutom 
mot hosta och 
lungsot. 

Som många 
andra av lavar-
terna vi har så 
går den också 
att färga med. 
Färgerna kanske 
inte är de mest 
upphetsande, 

det varierar från blågrön och olivgrön till 
ljusbrun och ljusgul, men den används 
inte desto mindre ofta i detta samman-
hang av dem som gärna vill pröva på att 
färga garn själva.

Lav som färgar
En annan lav som i långa tider varit känd 
som mycket användbar för färgning av 

garn är färglaven 
Parmelia saxatilis, 

vars namn givetvis kommer av denna 
egenskap. Det är en lav som växer på ste-
nar och träd, och har en platt rosettformad 
bål som är gråvit i torrt väder och mer 
grönaktig i fuktigt. Den lossnar lätt från 
underlaget och då kan man också se den 
svarta undersidan. 

Av färglaven kan man få ett tjugotal 
olika färger, varav olika nyanser av rostrött 
till orange färg gör den särskilt användbar. 
Den växer långsamt, men är så vanlig att 
insamling till hobbybruk knappast kan 
inverka menligt på artens fortlevnad. 

Det rekommenderas dock inte att 
försöka äta just denna art, däremot finns 
det en släkting som går under namnet 
kalpasi Parmotrema perlatum, tidigare en 
medlem av släktet Parmelia, och mycket 
lik färglaven till utseendet som är vanlig 
som krydda i Indien. Den har en smak som 
påminner om bitter kanel eller stjärnanis 
och används tillsammans med andra kryd-
dor i bland annat Curry Masala. 

Färglaven kan man hitta på grenar på 
buskar och träd, särskilt fruktträd, tillsam-
mans med en annan lav som kan använ-
das för växtfärgning – slånlaven Evernia 
prunastri. Denna skiljer sig markant fån 
den förra, då det liksom islandslaven är 
en busklav, men som till skillnad från 
denna växer i tussar, mestadels på bark på 
grenar, ibland på stammar och sällsynt på 
stenar. Bålen är rikt förgrenad, plattad och 
ljust grågrön, undersidan är någon nyans 
ljusare än ovansidan. 

Det är den enda vanliga arten i sitt 
släkte i Sverige. Det har påträffats fyra 
arter, varav en inte är observerad sedan 

”På flera 
ställen stö-
ter man på 
recept där 
laven kokas 
i mjölk och 
socker.”

Det är mycket få lavar som 
är giftiga nog för att vara 
farliga för människor – men 
de flesta som är det är gula. 
Den giftigaste laven vi har 
är varglav Letharia vulpina. 
Den är dock mycket säll-
synt – rödlistad som nära 
hotad och fridlyst. Den 
finns mestadels i norra 
Sverige. 

Den har ibland förr 
använts för att förgifta 
rovdjur, därav namnet, då 
den innehåller ett relativt 
starkt nervgift. Detta gjorde 
man oftast genom att lägga 

ut ett djurkadaver prepare-
rademed en blandning av 
varglav och krossat glas, 
som skulle underlätta för 
giftet att verka genom att 
orsaka inreblödningar. 

De flesta arter vill man 
helst laka ur med något 
basiskt, som till exempel 
lut, för att neutralisera lav-
syror som förutom att vara 
osmakliga, också kan vara 
milt skadliga. Fast bäst är 
trots allt att hålla sig till de 
vanliga och lätt igenkänn-
liga arter som nämnts här 
i artikeln.

Det finns få giftiga lavar

 Växtbruk

början på 1900-talet och de andra två 
är rödlistade. Speciellt för slånlaven är 
kanske allra mest det att den används 
inom parfymtillverkning, dels för att man 
ur den kan få fram en myskliknande doft, 
som gärna används som basnot i många 
parfymer och dels för att man ur den får 
ett ämne som kan binda andra, flyktigare 
parfymoljor. Den är ätlig men verkar inte 
ha konsumerats i någon större utsträck-
ning annat än under hungersnöd. Den 
har annars använts som läkemedel i olika 
sammanhang. Som färgämne kan man få 
en rad olika nyanser ur denna lav allt från 
mörkt blågrön till citrongul och det mesta 
däremellan. Den kan förväxlas med en 
annan lav med liknande växtsätt, nämli-
gen gällaven Pseudevernia furfuracea, som 
dock hellre växer på barrträd och björk 
och som lätt kan skiljas från slånlaven 
genom att bålen har mörkgrå undersida 
till skillnad slånlavens ljusa. Denna art 
används också inom parfymtillverkning.

Ätlig bladlav
Tuschlav Lasallia pustulata är en annan 
ätlig lav som man hittar på klippor och 
stenar i torra och näringsrika miljöer. Den 
är vanlig vid kusten i Sverige, särskilt på 
platser som gödslas av fåglar eller närings-
rikt damm. Det är en så kallad bladlav 
som består av en rund sammanhängande 
bål som är täckt av blåsor. Den är fäst vid 
underlaget med en ”navel” i mitten. 

Färgen varierar från vitgrå till brun-
grön med svarta, koralliknande isidier 
(organ för asexuell förökning). Namnet 
kommer föga förvånande av bruket att 
tillverka tusch av denna lav och den ger 
också olika röda och lila nyanser vid garn-
färgning, som i princip kan ersätta den 
mycket dyrare koschenillen, som utvinns 
av sköldlöss. 

Laven går som sagt bra att äta och är 
välkänd för många naturintresserade från 
överlevnadshandböcker och dylikt. Den 
behöver inte, som islandslaven, lakas ur 
innan den äts, eftersom den inte är lika bit-
ter, men ska gärna koka en god stund, upp 
till en timme. 

Ännu inte på lyxkrogen
Ovanstående är bara ett axplock av de la-
var som är nyttiga. Även om ingen av dem 
än så länge har funnit vägen till lyxkrogar-
na kan det vara värt ett försök att återer-
övra detta hörn av kulinariska upplevelser. 
Lycka till med provsmakandet! 

Bål – en organism som inte kan delas upp i 
blad och stam har en bål (ibland kallad thal-
lus), det är alltså lavens ”kropp”.

Isidier – organ för asexuell förökning där 
små hårda utskott bildas som sedan bryts 
av och sprids med vinden eller med djur och 
kan etablera en ny lav på ett nytt ställe

Soral – En annan form av asexuellt förök-
ningsorgan med mjölliknande föröknings-
kroppar

Apothecier, perithecier och pyknid – Olika 
typer av organ för produktion av sporer för 
sexuell förökning.

Bra att veta 

Giftig varglav på ett träd.

Tuschlav är faktiskt ätbar, sitt ganska oaptitliga 
utseende till trots.

Färglav och slånlav som växer på en kvist.

Färglav som växer på sten.

Foto: Hans Bister
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  Från läsarna

E
n skotsk botanist, Mark Tulley, 
ringde våren 2012 om att han vid 
midsommartid skulle komma till 
Sundsvall där hans son bor, och 
sonen skulle gifta sig på midsom-

marafton. Hela släkten från Skottland 
skulle samlas här. Mark frågade om jag 
ville guida honom till nornan i Ångesko-
gen, vilket jag accepterade.

Kvällen före midsommarafton var det 
så dags. Mark hade under dagen varit vid 
Villmyran i Ångermanland och skådat 
orkidéer och bland annat funnit en ännu 
blommande norna. Vi åkte i Marks bil 
från Granloholm rätt sent på kvällen. Vi 
stannade och hälsade på Lena och Bengt 
Larsson som bjöd på fika. Mark visade på 
sin lilla dator fina bilder från Villmyran 
och vi kunde verifiera ängsnycklar och 
andra blomster. Bengt tog fram sin dator 
och visade läckra bilder från de senaste 
botaniska äventyren under en nystartad 

Magisk midsommarnatt
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TEXT: JAN-OLOF TEDEBRAND

rutinventering i medelpadsskogarna, 
bland annat fynd av svedjenäva. 

När solen ännu inte gått ner i den ljusa 
midsommarnatten anlände jag och Mark 
till nornornas skog i Ensillre by i Borgsjö 
socken. Redan i början av stigen stod en 
pampig grupp med guckusko och rikligt 
med färggrann vårärt som Mark fotogra-
ferade. Sedan fann vi stora grupper med 
guckusko lite varstans i sumpskogen. 
Det var nästan så man ville citera salig 
sågverksdirektör N Bo Callans, som vid en 
minnesvärd naturvårdsträff på gamla S:t 
Olofs värdshus i Borgsjö år 1995 skojfriskt 
påpekade för Håkan Lindström, Rolf Lid-
berg och oss andra att ”här i Borgsjö kan vi 
hässja med guckusko”. 

Ropade ”Calypso”
I sanningens namn bör sägas att N Bo 
Callans även hade känsla för fin natur 
och tog initiativ till det första biotopskyd-

Veneris blomma, nosserot, 
vinden far upp, som sov vid din fot, 
ur mörkret ett lidelsens stråkdrag svingar 
på flädermusvingar 
mot månens klot. 
Jungfrublomma, böj dina knän, 
oskuld som brytes, dess doft är frän. 
Vet du de skära drömmarnas öde? 
Djupt i din rot går ett hemligt flöde, 
en jordbrygd skum, 
Veneris blomma, Satyrium. 

det i Medelpad: en gammal grov aspskog 
på toppen av Holkåsen. Vid samma träff 
lovade han även Rolf och oss andra att inte 
avverka kalkbarrskogarna runt Halmmy-
ran där vi bland annat funnit ett tjugotal 
rödlistade marksvampar förutom en fin 
uppsättning av kalkväxter.

Nåväl, vi letade och letade efter even-
tuella nornor. Var det för sent för nornan 
som blommar finast i månadsskiftet maj-
juni? 

Mark, som även är ivrig fågelskådare, 
övergick till att fotografera en närgången 
större hackspett som gillade de döda gra-
narna i reservatet. 

Jag letade vidare och kunde så till slut 
högt ropa: ”Calypso” i den ljusa midsom-
marnatten och Mark rusade till. Tre 
nornor blommade i närheten av varandra, 
en av dem stod bara i knopp nu den 20 
juni. Det var i skuggigt läge i norra delen 
av reservatet. Det blev sent men solen sken 
i väster från en klar himmel. 

När vi skulle lämna nornornas skog 
kom ett trevligt par från trakten och 
vi kunde visa dem var nornorna ännu 
blommade. Nornareservatet har blivit så 
populärt att länsstyrelsen med rep hägnat 
in stigarna runt nornorna!

Mytisk sommarnatt
Det var en mytisk natt i midsommartid 

Över dig, yxne, älskogsört, 
susade Veneris flyende skört, 
daggen som lopp av den vita foten 
göt dig i roten 
sin vårliga vört. 
Daggig hon kom av de långa hav, 
daggig av lundarnas färska sav, 
glidande sakta i tungelnatten 
nyckfullt in mot de späda vatten, 
sjönk som en svan 
ned mellan kasdun och baldrian. 

Veneris blomma, nattviol, 
vinden dör bort som en matt fiol, 
strängad med dvärgsnät från grenar och 
ängar, 
strängad med strängar 
av sjunkande sol. 
Vit är din kind, och all dagen du gömt
blicken för solen och lutat och drömt. 
Vet du ditt blod som en jungfrus är blandat? 
Vet du ditt drömliv som hennes är andat
renast och bäst 
blott som en doft vid en tungelfest?

 Ur Flora och Pomona (1906)

Midsommarnatt i nornornas skog.

Blommande nornor.

i nornornas skog. Mark tog massor med 
bilder av Calypso. Nu vet vi även att 
nornan vissa år blommar ända fram i ljusa 

Nattviol.

midsommarnätter! På midsommarafton 
hämtade jag först björkar och prydde 
gårdens farstukvistar. Sedan tog jag på mig 
ryggsäcken och vandrade upp i berget norr 
om min boplats. 

Självsådd ekplanta
Väl uppe i lundarna framför berget fann 
jag en självsådd halvmeterhög ekplanta 
intill bergväggen och intill den sommar-
bladen av sundsvallsviol Viola collina. 

Efter misslyckade klimatmöten så får 
vi kanske varmare klimat och ekarna ökar 
ännu mer i antal? Detta var i alla fall första 
ekplantan som jag noterat i Siljebergets 
lundar.

Inne i granskogen blommade den blyga 
ögonpyrolan liksom svampen Entoloma 
pallescens som vi brukar kalla ”midsom-
marrödling”. Den är en av våra vanligaste 
sommarsvampar i den norrländska gran-
skogen. 

På en mossig berghäll intog jag med-
havt fika och sniffade väldoften från ett 
tjugotal nattvioler som redan blommade 
på sin gamla vanliga plats på berghällen. 
Om denna orkidé skaldade Erik Axel Karl-
feldt (se rutan nedan).  

Nornan gick förr under 
namnet jungfrutoffel.
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Honblomma av hassel med en 
liten, knappt synlig, lus.


