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Hanblomma av
hjortron.

Typisk växtplats för hjortron.

Hjortron –
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eftertraktad klassiker

P

å engelska kallas de för Cloudberries och det hade varit
ett vackert namn även på svenska – molnbär. Dels är
formen som ett högsommarens cumulusmoln, dels är
smaken himmelsk. Vi kallade dem för ”snåttren” där
jag växte upp i Västerbotten och de kallas även myrbär, mylta och solbär i olika delar av landet. Sedan länge är dock
hjortron det officiella svenska namnet, tydligen uppkommet som
en parallell till de i sydsverige vanliga hallon-namnen med hindmotiv, till exempel ”hindbär” och ”hinnebär”, jämför med det
danska ordet ”hindbær”.
Det vetenskapliga namnet är Rubus chamaemorus och Rubus
betyder röd, vilket inte riktigt stämmer med denna art, men det
stämmer bättre på andra arter i samma släkte, som till exempel
hallon och åkerbär. De omogna hjortronkarten kan dock vara
lysande klarröda.
Efterleden chamaemorus lär betyda ungefär lågväxande mullbär och det var givetvis Linné som gav växten det vetenskapliga
namn som det ännu har kvar.

Kärv sötma och nyansrik bitterhet

Formen på hjortronet är inte alldeles olik ett cumulusmoln, det typiska
sommarmolnet. Så heter hjortron också Cloudberry på engelska.
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Vanligen är hjortronet moget att plocka under sensommaren, men vissa år
kan man plocka mogna bär redan under första halvan av juli.

Smaken är unik med en blandning av en lite kärv sötma och en
nyansrik bitterhet som dröjer sig kvar. Enligt min mening gör sig
hjortronen bäst som sylt. I väl förslutna burkar kan den klara sig
ganska länge i en jordkällare eller i ett kylskåp. Halten av bensoesyra är hög, vilket förhindrar mögelangrepp som är vanliga på
till exempel blåbär- och hallonsylt. Trots detta kan hjortronsylt

inte sparas länge då den efter några år blir ganska fadd i smaken.
En efterrätt med färsk hjortronsylt och gräddig vaniljglass av bra
kvalitet är i mitt tycke en av de godaste och vackraste desserterna.

Vanlig växt i hela landet
Hjortron är en mycket vanlig växt som finns nästan i hela Sverige.
Den växer på myrmarker och håller tillgodo med en sur och
näringsfattig växtmiljö, och bildar vida kloner som breder ut sig
genom krypande rotstockar. Klonerna är enkönade, så de stora,
vita blommorna som pryder myrarna under tidig försommar är
fläckvis antingen hanblommor eller honblommor, och det förefaller som att hanblommor är vanligare.
Tillgången på hjortronbär varierar kraftigt mellan åren, till
exempel var tillgången 2013 mycket god i stora delar av norra Sverige, medan den 2014 har varit betydligt sämre. En god bärtillgång
förutsätter lämpligt väder vid blomningen då pollineringen främst
sker med hjälp av olika sorters flugor.
I Norrland är det ganska vanligt att den sista nattfrosten i
slutet av maj och i början av juni nyper de hjortronblommor som
växer mer öppet. Enstaka år kan man plocka hjortron redan i
första halvan av juli på de öppna myrarna men oftast mognar de
först på sensommaren.
I fjällnära trakter kan man vissa år plocka fina hjortron ända
in i september i sumpskogar och i trädbevuxna myrkanter. Då
slipper man också myggor och bromsar som kan vara besvärliga
följeslagare på hjortronmyren under högsommaren.
vilda växter | 3.2014
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Gör din egen äng

Hjortron –

eftertraktad klasiker.

Ingen annan naturtyp är så omhuldad i sommarvisor, och så förknippad med svensk sommar, som blomsterängen. Detta trots att ängen
som markslag av ekonomisk betydelse för länge sen har försvunnit.
Det finns ett gammalt talesätt: ”Ängen är åkers moder” som för
nutida människor kräver en förklaring. Med detta avsågs att den areal
åker man kunde bruka och skörda var beroende av hur mycket gödsel
man fick från djuren under den period man höll djuren inne på vinterhalvåret. Den mängd gödsel man fick var i sin tur beroende på hur
mycket boskap man hade, och detta var sin tur beroende på hur mycket
vinterfoder man kunde skörda under sommaren.
Innan vallodlingen och konstgödseln togs i bruk tog man allt
vinterfoder från självvuxna ängar, både olika typer av strandängar och
myrängar, men också steniga hårdvallsängar.

Synpunkter på hemsidan efterlyses.

Ut i skogen och leta efter ryl.

Ungdomsläger i Kullaberg.

Gräs, halvgräs och tåg.

Blomsterprakt och vidsträckt utsikt
Vid Botanikdagarna i Ångermanland första veckan i juli besökte vi fina
och välskötta slåtterängar i naturreservatet Västeråsen strax söder
om Kramfors. Deltagarna var lyriska över blomsterprakten och den
vidsträckta utsikten över de ångermanländska bergen.
Vackert blommande fältgentiana i mängd, kattfot, månlåsbräken,
stagg, liten blåklocka, ängsdaggkåpa, backnejlika och många andra
typiska ängsväxter hänförde besökarna. När en av deltagarna dessutom
stämde upp med en stark och vacker fäbodkulning var sommaridyllen
fullständig.
Det som finns kvar av ängsflora idag är bara små fragment av en
tidigare utbredd naturtyp. Dessa fragment är dock viktiga att bevara,
för den hotade ängsfloran och alla insekter som är knutna till den, men
också av kulturhistoriska skäl. För en del av ängsfloran kan även andra
biotoper duga, vägkanter, magra betesmarker, äldre slåttervallar som
slås sent och till och med utmagrade gräsmattor.
Du kan själv göra en insats för ängsblommorna. Många lokala naturskyddsföreningar och botaniska föreningar har slåttergillen som man
kan hjälpa till med. Det kan också gå att ordna en egen slåtteräng vid
sommarstugan eller på en del av gräsmattan. Välj ut en mager del av tomten och låt
blommorna och gräsen blomma ut och slå
av vegetationen på sensommaren med ett
skärande redskap. Var noga med att räfsa
ihop höet och för bort det så magras ängen
ut och efter några år kommer ängsblommorna in.
Stefan Grundström,
ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

Kurt-Anders Johansson.

Österplana hed på Kinnekulle.

Målaängen utanför Ulrika.

Läs om våra åtta vilda snyltrötter.

Kärleksört.

17

Anna Göthelid.

Höstfibblans fröställning.
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Fokus på ängsblommorna

26

22

Det här numret är ett hyllningsnummer till ängen. Ingen biotop är lika artrik som
ängsmarken. Få biotoper är lika hotade. Hotet kommer i första hand från igenväxning som en följd av att hävden upphör. En rad ängsarter är
upptagna på rödlistan, men det finns också ett starkt engagemang för att bevara ängsmark, och därmed de hotade arterna
för framtiden. Kurt-Anders Johansson är en de eldsjälar som
aktivt arbetar med naturskydd. Han möter du i det här numret
Vi följer också med Janne Wester till Målaängen utanför Ulrika
i Östergötland, där han och hans arbetskompisar slår ängenmed sina liar. Trevlig läsning!
Niklas Aronsson, redaktör
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Från fältet
FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM
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Slåttergubbar och slåtterblommor

mest hotade
kärlväxter
De fyra arter som åtnjuter den
högsta skyddsklassen av alla
kärlväxter i Artportalen.

Små växter kräver goda luppar för att kunna beskådas.

2. Lappfela

Härligt väder på Botanikdagarna

En liten orkidé
som har sina enda
växtplatser i
Sverige i Abisko
nationalpark i
Lappland. Kallas
också för lappyxne.

Synpunkter på nya webbsidan efterlyses
Du har väl inte missat att
Svenska Botaniska Föreningen har en sprillans ny
webbsida sedan några månader? Du når den på adressen
www.svenskbotanik.se.
Här finns all information
om föreningen och vilka aktiviteter som är på gång. Den
ska också vara lätt att navigera på, hoppas vi. Men hur
uppfattas den av er? Vi vill
jättegärna ha era synpunkter Startsidan på föreningens nya webbsida: www.svenskbotanik.se.
på allt från webbsidans utseende, färgval på sidan, vilken information
ter till oss så att vi kan bli ännu bättre. Enksom du hittar där, hur lätt den är att navigera
last gör du det genom att skicka ett mejl till:
på, ja, allt du kan ha synpunkter på.
kansliet@svenskbotanik.se.
Tyck till och skicka sedan dina synpunkNiklas Aronsson

6

vilda växter | 3.2014

3. Brunkulla
En av Nordens
mer sällsynta orkidéer som i Sverige
växer i Jämtland
och i Härjedalen. Finns även
i angränsande
områden i Norge.
Är dessutom
Jämtlands landskapsväxt.

4. Vityxne
En sällsynt orkidéart som finns i två
skilda populationer i landet – en i
sydvästra Sverige
och en mer nordlig i fjällen.

Även slåtterblomma har ett annat namn i
Lyttkens verk, hvit visil, men det framgår
att växten redan under 1700-talet har gått
under namnet slåtterblomster och här
skriver Lyttkens: ”...(arten blommar vid
slåttertiden). Andra namn är slåtterört
och slottepiga. I boken Gökblomster,

SBF överklagar
domstolsbeslut
FOTO: HANS BISTER

exempel ävjebrodd, fyrling och sylört, var så
små att man var tvungen att gå ner på knä och
ta fram luppen för att se dem. Ett längre referat
från årets Botanikdagar kommer i nästa nummer av Svensk Botanisk Tidskrift.

FOTO: LARS PETERSSON

Över 100 deltagare njöt av det perfekta exkursionsvädret under tre dagar i Ångermanland
under första veckan i juli. En betad strandäng
vid nedre delen av Ångermanälven intresserade
de tillresta botanisterna. En del av växterna, till

Slåttergubbe och slåtterblomma har fått
sina namn för att de berättar för bonden
när det är dags att slå ängen. Det påstås
i många böcker och i digitala källor, men
stämmer det verkligen, eller är det en
myt? Ett sätt att reda ut detta är att leta
skriftliga belägg för namnen. När dyker de
upp i historien? August Lyttkens Svenska
växtnamn är ett standardverk utgivet
1904–1915. Av verket framgår att slåttergubbe och slåtterfibbla (ibland stavat med
o) varit namn för flera olika korgblommiga växter, bland annat den art som idag
heter slåttergubbe, men som Lyttkens
kallar hästfibla. Linné skriver till exempel
1741 om slåttergubbe Arnika montana:
”Arnika kallas Fibla vid Kalmar.” Lyttkens
skriver också att slottergubbe användes
för denna art i Småland och Östergötland.

Starkare samband

FOTO: HANS BISTER

Är känd från
några få lokaler,
bland annat en
på Öland. Mer om
denna snyltrot
finns att läsa i
detta nummer på
sidan 22.

FOTO: GÖRAN MATTIASSON

1. Röllikesnyltrot

FOTO: HANS BISTER

Svenska Botaniska Föreningen har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut
från 2 juni att ge Nordkalk tillstånd att
öppna ett kalkbrott i Bunge på Gotland.
Konsekvenserna av tillståndet blir skador
på tre Natura 2000-områden som inte går
att reparera. Därför bryter domen mot
EU-rätten. De tre Natura 2000-områdena
det handlar om är Bräntings haid, Bästeträsk och Gildarshagen.
Föreningen menar att dessa skador
kommer att uppstå som en följd av att
hydrologin ändras och vattenförsörjningen skadas, vilket bekräftas av etablerade
forskare inom området. Svenska Botaniska
Föreningen menar att detta är fakta som
domstolen inte ens har beaktat. I en 13
sidor lång inlaga till Mark- och miljööverdomstolen redogör föreningen noggrant
för de fakta som den anser bör utgöra
grund i frågan och varför slutsatsen blir

Slåttergubbe med besök av skogsnätfjäril.

ryssgubbe och vandrande jude av Ingvar
Svanberg citeras Linné från 1745 angående slåtterblomster: ”Höstens budbärare, förkunnar att slåttertiden är inne.”
Namnet skulle framför allt ha använts på
detta sätt i Uppland.

Det säger naturligtvis ingenting om
hur ofta allmogen verkligen använde slåtterblomman som ett tecken för att det var
dags att slå, men namnen slåtterblomma
och slåttergubbe har i varje fall gamla
anor.
Niklas Aronsson

FOTO: JÖRGEN PETERSSON

Är du inte
medlem
i SBF ännu?

Gaffelfibbla är en av de rödlistade arter som hittats
i Bungeomrdået.

att Mark- och miljödomstolens beslut
från i juni måste rivas upp och kalkbrottet
stoppas.
		
Niklas Aronsson

Som medlem i
Svenska Botaniska
Föreningen (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.svenskbotanik.se och klicka på
länken Vill du bli medlem.
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Från fältet

Floraväktarna
FOTO: HANS BISTER

Vresros grävs upp
på sandig mark
Alla växter är inte lika mycket
värda, i alla inte om de växer
på fel ställen och stämplas som
invasiva, det vill säga är av främmande ursprung och sprider
sig okontrollerat. Det gäller till
exempel den vanliga vresrosen
som ursprungligen bara fanns
i Asien. Den har funnit sig väl
tillrätta i Sverige och sprider sig
snabbt. Så snabbt och effektivt
att den har blivit ett hot mot
både inhemska växter och djur,
framför allt på sandiga marker.
Inom ramen för EU-projektet Sand LIFE har sedan några
år pågått försök med att gräva
upp vresrosor på vissa platser.
Dessa försök har nu utökats och
permanentats.

Skummeslövstrand i södra
Halland och Flommens naturreservat på Falsterbonäset är
två platser där man gräver upp
vresrosor. Dessa måste grävas
upp med rötterna för att de
inte snabbt ska återkomma på
platsen.
Meningen är att skötselåtgärderna ska gynna naturligt
förekommande arter som sandrör, strandråg och den sällsynta
växten martorn.
Överlag har fokus på invasiva
djur och växter ökat de senaste
decennierna. Andra exempel på
invasiva arter är björnloka, amerikansk dunört, jättebalsamin,
blomsterlupin och kanadensiskt
gullris.
Niklas Aronsson

R
På många håll i landet ska vresros nu grävas upp.

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTER

FOTO: HANS BISTER

Bra år för låsbräken
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Det har varit ett riktigt bra år för
låsbräken i landet. Det gäller för
flera av de sju svenska arterna:
topplåsbräken, månlåsbräken, stor
låsbråken, nordlåsbräken, höstlåsbräken, rutlåsbräken och dvärglåsbräken.
I Roslagen har dvärglåsbräken
haft rekordförekomst på en lokal,
medan två andra lokaler har haft
goda förekomster.
På andra håll i landet har månlåsbräken haft ett fint år med gott
om individer.

yl är en av alla de arter som
floraväktarna försöker besöka
regelbundet. Under 2014 försöker vi få så många lokaler som
möjligt besökta. Tyvärr lär vi
inte klara av alla lokaler, eftersom vi är för
få floraväktare.
Ryl är inte en av de lättaste arterna att
finna, men en fördel är att den kan eftersökas hela året, så länge vi inte har något
snötäcke. Känner du till någon ryl-lokal,
besök gärna lokalen och räkna hur många
skott det är, och rapportera sedan till
floraväktarna.
Ryl är ett 10–25 centimeter högt ris
med vintergröna, styva, blanka, mörkgröna, tandade blad som sitter i kransar. De
svagt skära blommorna sitter i flock och
liknar släktingarna bland pyrolorna, där
blommorna normalt sitter i en kortskaftad
klase. Blomningen infaller under senare
delen av juli och större delen av augusti.
Fröspridningen börjar under slutet av
september. Ryl bildar underjordiska utlöpare och förökar sig vegetativt. Plantorna
blir mer än tio år gamla.

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Fynd av ryl
efter 1900.

Kan hittas året runt

Närmast till höger:
I Roslagen har det
varit ett bra år för
dvärglåsbräken. På en
av tre lokaler har det
varit rekordförekomst,
och på de två andra
god förekomst.
Längst till höger: Även
månlåsbräken, har
haft ett bra år.

Stor låsbräken från Säivisnäs i Norrbotten.

Ut i skogen och leta efter ryl

Låsbräknar har i många kulturer
haft en särskild ställning som växter
med trolldomsegenskaper. Till
exempel sades de kunna öppna alla
lås, och med dess hjälp kunde man
finna skatter. Månlåsbräken skulle
plockas vid fullmåne för den skulle
behålla sina magiska egenskaper.
På Facebook finns en särskild
grupp som heter låsbräkenriddarna
där man kan söka medlemskap om
man vurmar lite extra för dessa
spännande doldisar.
Niklas Aronsson

Ryl går att hitta året runt, bara det är snöfritt. Arten är ganska lik lingonris, särskilt
på lite håll och för en ovan betraktare. När
den växer bland blåbärsris är den mycket
svårfunnen, om den inte blommar eller
blåbärsriset har fällt sina blad.
Ryl har förr använts i folkmedicinen
mot lamhet, gikt och reumatism, och har
för sin underbara verkan kallats ”Statt up
och gack”.
Ryl växer helst i mer eller mindre
torra, äldre, talldominerade barrskogar på
sand, morän eller berghällar. Underlaget
kan vara neutralt urberg, ibland grönsten
eller kalksten. I markskiktet brukar mossor, lingon, blåbär eller sällsynt ryl själv
dominera. Intressanta följearter kan vara
knärot, linnéa, tallört, plattlummer och
mellanlummer, eller på basiska bergarter
nästrot och vit skogslilja. Under 1900-talet har antalet växtplatser minskat.
Minskningen beror sannolikt på ett
förändrat skogsbruk, där halvöppna, ofta
olikåldriga och betade skogar med stort
inslag av tall, ersatts av slutna, ofta planterade grandominerade skogar som mycket

Ryl finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är placerad i kategorin starkt hotad (EN).

sällan betas. När tallskogen sluter sig och
granen etablerar sig brukar blomning och
fruktsättning upphöra. Detsamma sker
om blåbärsriset blir för tätt.
Vid stormfällning av enstaka träd och
lätt gallring kan arten återigen blomma.
Efter en slutavverkning invaderas hyggena ofta av kvävegynnade växter som
kruståtel och hallon. Under ungskogsfasen sker ofta en alltför kraftig beskuggning för att rylen ska klara sig. Markberedning och körskador kan också utrota

den. Växtplatsen får inte kalaverkas utan
grupper av fröträd bör sparas.
		
Margareta Edqvist

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

TEXT: ERIK DANIELSSON

FOTO: JENNIE JONSSON

FOTO: JENNIE JONSSON

FOTO: ERIK DANIELSSON

FOTO: JENNIE JONSSON

FOTO: ERIK DANIELSSON

Växtyra! Nedom ekkrattskogen vid Solvik.

Botanikläger på Kullaberg
Sista helgen i april i år ordnade Svenska Botaniska Föreningen, Fältbiologerna
och Lunds Botaniska Förening ett botanikläger för ungdomar i Kullabergs
naturreservat. Här berättar tolvårige Erik Danielsson om lägret.

J

ag fick höra talas om lägret på Nordiska trädgårdar och
blev jättepeppad, men ville inte åka ensam. Föräldrar
fick inte följa med men vi fick dispens, så pappa fick följa
med, fast inte på exkursionerna. Här följer nu min dagbok för de fyra dagarna.

Torsdag 25 april
Denna dag tillbringade vi mest på resande fot på tåg och buss från
Stockholm till Mölle. Jag var nyfiken på hur långt orkidéerna hade
kommit på Kullaberg, och om det fanns några alls.
Vid stationen i Mölle mötte Jennie, en av ledarna. Hon körde
oss till Kullabergsstugorna där vi skulle bo. Bokskogen hade precis slagit ut. På ett litet eget äventyr hittade jag två jättekonstiga
blad som sedan visade sig vara ett häfte, alltså hjärtbladen på en
bok. Resten av gänget droppade in allt eftersom. Jag var yngst, de

10
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äldsta i 20-årsåldern. Sammanlagt var vi cirka 15 personer.
Redan första kvällen gick vi ut på en exkursion. Vi började
med lite grundkunskaper om blommors uppbyggnad som Jennie
visade på en amaryllis. På en äng lite längre bort växte det många
intressanta växter. En som jag fattade extra mycket tycke för var
desmeknoppen, som har den roliga effekten att den har fyra blommor som har fem kronblad och tio ståndare och en blomma med
fyra kronblad och åtta ståndare. Denna växt orsakade stort förtret
för Linnés system som bygger på hur många ståndare en växt har.
Nästa stopp var på berget Barakull där vi fick se en vacker
solnedgång. Nedanför berget växte den väldoftande månviolen
som inte alls är en viol utan en korsblommig art. Vi såg förra årets
frökapslar som var penningliknande, alltså platta och runda. Med
det var kvällsexkursion slut och vi gick tillbaka till stugorna och
pratade om diverse växter, särskilt maskrosor.

Överst till vänster: Sankt Pers nycklar, en av Eriks favoriter. Nederst till vänster: Glansbräken i Mindre Josefinelustgrottan. Överst till höger: Bokarnas förtrollande
lövsprickning kom precis i rättan tid. Nederst till höger: Klättring upp till klippoxeln vid Kristinehof.

Fredag 26 april
Dagens exkursion gick ut på att klättra, gå och leta växter en himla massa. Vi såg bland annat tussilago, även kallad hästhov, vilken
är ovanlig på Kullaberg på grund av att det är lite lera i berggrunden. Vi såg också snyltande vätteros, hålnunneört och benved,
för att bara nämna några. Den ovanliga ormbunken glansbräken
hittade vi i en grotta och räknade enligt Floraväktarmetoden.
Till min förtret hittade pappa den första orkidén, en Sankt Pers
nycklar, när han var ute och gick. Jag var jättepeppad på att se den
så efter exkursionen sprang jag och pappa iväg och tittade. Efter
maten ville resten av gruppen också titta på nyckeln så vi fick
guida dem dit.

Lördag 27 april
På Kullaberg finns det väldigt många arter av växter. Därför är
Kullen intressant för många botanister. Att det finns så många
arter beror på att det finns så många olika naturtyper, vilket i sin
tur beror på geologin på Kullen. Bland naturtyperna kan man välja
bland till exempel hedbokskog, ängsbokskog, lund och grottor.
Allt detta fick vi uppleva under dagarna på Kullaberg.
Under söndagens exkursion började vi med en kort vandring

längs en väg. I vägkanten hittade vi bland annat sandkrassing och
sandtrav. Snart var vi var vi utanför Kullabergs naturreservat, där
vi hittade ramslök som vi fick plocka (i naturreservatet fick vi
förstås inte plocka växter). Det var smarrigt. Efter ramslöksplockningen hade vi en uppgift som sammanfattade det vi hade lärt oss
dittills.
I nästan full fart gick vi mot Josefinelustgrottorna som avslutade denna dag. Vi gjorde några stopp på vägen bland annat vid
några sankt Persnycklar och några glansbräken. I Josefinelustgrottorna hittade vi mer glansbräken. Ovanpå grottorna hittade vi
den ovanliga klippoxeln, som bara är känd
från några få lokaler i Skåne. Med det var
lägret i stort sett slut. På kvällen lagade
vi middag som vanligt och avslutade med
ett bad i havet.

Söndag 28 april
Denna dag avslutade jag och pappa ett
fantastiskt läger med ett härligt gäng med
en liten promenad då vi återsåg några av
favoriterna.

Erik Danielsson.
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Lär dig hitta i floran

TEXT OCH FOTO: GUNNAR BJÖRNDAHL

Del 5: Gräs, halvgräs och tåg

Allt är inte gräs
som grönskar
Det är ofta slående att halvgräsens blad sitter i tre rader, kring det trekantiga
strået.

När detta skrivs är vi inne i mitten av juli månad, och kvickroten står i sitt flor…
Men många vill ju bara bli av med kvickroten, och blommar den verkligen? Jodå
se bilden på en del av ett kvickrot-ax. Ståndarna hänger ut på tunna trådar,
så att pollen ska skickas iväg med vinden, och i närheten ser man pistillernas
fjäderformiga märken, som är beredda att fånga upp pollen ur luften.

der). Men det är inte alltid som man verkligen kan känna att strået
är trekantigt. Bland arter med tydligt trekantiga strån kan nämnas
havssäv och blåsstarr.
De vindpollinerade blommorna sitter i mer enkelt uppbyggda
ax, som kan vara olika stora och olika många på samma strå. I
många fall är blommorna tvåkönade, men det absolut största släktet, starr (Carex) har i stället skilda han- och honblommor. Mer
om halvgräsen i kommande nummer av Vilda Växter.

O

När gräset kvickrot blommar sticker både ståndarknapparna (gula) och pistillens märken (vita) ut ur axen.
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m man som växtintresserad ägnar
en del tankar åt det man brukar kalla
”gräs”, har man både skönhetsupplevelser att vänta, och tre intressanta
och vid första ögonkastet snarlika
familjer att studera. Men vi behöver nog en del
hjälp om vi ska komma någon vart med nycklingen, i ”Kroken” (Svensk Flora av Krok Almqvist),
och i andra likande floror.
Alla tre familjerna gräs, halvgräs och tågväxter har långsmala blad med parallella nerver.
Eftersom blommorna är vindpollinerade behöver
de inte vara ”vackra” just i syftet att locka insekter, även om de kan vara vackra för oss på andra
sätt.
Antalet släkten är litet bland tågväxterna,
större bland halvgräsen och enormt stort bland
gräsen. Likaså har gräsen störst betydelse för
oss människor. Vi äter nog alla gräsfrö dagligen,
eftersom bland annat vete, råg, korn, havre ris
och majs hör till gräsen!
Gräsen är en av de största familjerna i växtriket, och även i den svenska floran är antalet
släkten mycket stort. Inom halvgräsen hittar vi
i Sverige ett jättestort släkte, starrsläktet Carex,
flera halvstora släkten och några små. Tågväxterna har endast två släkten i Sverige, tåg, släktet
Juncus, och fryle, släktet Luzula.
Hur ser man då skillnad på familjerna, så man
enkelt kan komma rätt i ”Kroken”?

Tågväxterna
Tågväxterna har runda strån utan ledknutar. Till skillnad från
de andra familjerna ser deras små blommor ”kompletta” ut, med
6 hylleblad, 6 ståndare och en pistill. Frukten är en kapsel som
spricker upp så att fröna kommer ut (Både gräsen och halvgräsen
har i stället för kapsel någon form av nöt, alltså en frukt där fröet
bara omges av en torr vägg). Mer om tågväxter i nästa nummer av
Vilda Växter.
Gräset ängsgröe – småaxen (de äggformade bildningarna) sitter i en vippa.

Gräsen

Övre bilden: Ett grässtrå
har ledknutar. Där sitter
bladslidan fast.
Nedre bilden: Ett vetestrå,
där man ser axet, samt
övergången mellan bladslidan och bladskivan,
med snärpet, och hos
vete, även bladöron.

Gräsen har mer eller mindre runda strån med ledknutar från
vilka bladslidorna utgår. Bladslidan övergår längre upp väldigt
tydligt i bladskivan. Vid vinkeln dem emellan sitter ofta en hinna,
ett snärp, som kan vara av stor betydelse vid nycklingen. Några
släkten gräs har i stället för snärp bara en krans av hår. I Krokens
senaste upplaga finns på sidan 14 en bra skiss av uppbyggnaden av
ett grässtrå.
Gräsen har tvåkönade vindpollinerade blommor, som sitter
samlade i speciella ställningar, småax. Småaxen kan antingen sitta
samlade i ett ax, som hos vete, eller i en vippa, som hos havre och
många vanliga svenska gräs. För nyckling av gräsen måste man
även titta mer i detalj på småaxen. Mer om det i nästa nummer.

Halvgräsen
Halvgräsens strån saknar ledknutar, och strået är ofta trekantigt,
bland annat eftersom bladen sitter i tre rader (hos gräsen två ra-

Likt de andra tågväxterna är vårfrylets blomma mer ”komplett” än blommorna hos gräs och halvgräs. Att växten är vindpollinerad kan man dock sluta
sig till av att ståndarknapparna (tjocka, gula) och pistillens märke (vitt) är
väldigt stora jämfört med resten av blomman.
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Personligt

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

”Jag gissar att det finns över
10 000 brudsporrar här.”
Kurt-Anders Johansson har fått en paragraf i skogsvårdslagen upphävd och är eldsjälen bakom en fantastisk hävdad äng utanför Skultorp. Dessutom fick han
Svenska Botaniska Föreningens guldlupp 2010.

D
Kungsmynta växer i Nohlmarken. Kungsmynta kallas även oregano.

Favoritlokal:
”Nohlmarken utanför Skultorp. Den
känns som min lokal på något sätt. Den
har blivit vad jag hoppats på och sköts
på det sätt som jag alltid har tänkt.”

Önskeresor:
”Alperna på sommaren och Kreta på
våren.”

Växter som får det att
pulsera lite extra:
”Orkidéer av alla slag, natt och dag,
blåeld och glansen i gräsull.”

14
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et är som att köra rakt i in i en
tavla av Monet. Vid parkeringsplatsen som hör till Nohlmarkens naturreservat utanför
Skultorp står stora bestånd
av blåeld, vit sötväppling, färgkulla och
rödklöver. En värdig entré till en av de
viktigaste och största hävdade ängarna i
landet. Utan Kurt-Anders Johansson hade
området troligen fortfarande varit ett
stycke igenvuxen mark med sälg och höga
örter, som på så många andra håll.
– Det började när jag flyttade hit från
Töreboda 1984. Anders Dahlberg tipsade
om ett rikt orkidéområde, säger KurtAnders.
Vi har gått en bit ut på den cirka sju
hektar stora ängen. Natt och dag har dominerat vår lilla vandring, men nu börjar
brudsporrarna bli allt vanligare.
– Brudsporren är den vanligaste orkidén. Jag gissar att det finns över 10 000
brudsporrar här och nästan lika många
kärrknipprötter. Totalt har vi hittat 17
orkidéarter, säger han.

Brevbärare i 40 år
Två lärkfalkar leker tafatt på himlen. KurtAnders vet att de finns här i området. Han
började faktiskt som fågelskådare en gång.
– Men så hade jag en klasskamrat som
var mer intresserad av växter. I början
av 1970-talet fick jag ett exemplar av
Krok-Almquist och åkte på exkursion till
Mariestad och Katthavet, som ligger nära
Vänerns strand.
Kurt-Anders var då lite drygt 20 år
gammal och hade precis fått jobb som

brevbärare. Det jobbet var han trogen i 40
år innan han gick i pension.
– Som anställd på Posten hade jag
möjlighet att gå i pension redan vid 60 års
ålder.
Då hade han sedan länge flyttat sina bopålar några mil söderut – till Skövde.
– Vi hade en slåtteräng i Ölmestorp i
Töreboda som jag jobbade en del med. Det
arbetet gjorde mig sugen att testa någon
form av praktiskt naturvårdsarbete även i
Skövde-trakten.
Orkidéer står för de flesta svenskar för
något lite extra. När Kurt-Anders första
gången kom till Nohlmarken, som inte ligger långt från Skövde, häpnade han. Trots
att det var igenvuxet hittade han stora
mängder flugblomster, skogsnycklar och
kärrknipprot.
– Dessutom såg jag många andra kalkälskande växter som kärrspira, gräsull,
starrarter, plattsäv, tagelsäv och mycket
annat, säger han.

Leder studiecirklar
Ett par år senare, närmare bestämt 1986,
var han ledare för en studiecirkel för
botaniskt intresserade. Gruppen gjorde ett
par besök i Nohlmarken och Kurt-Anders
lyckades övertyga studiecirkeln att börja
ett restaureringsarbete.
– Flera av dessa pionjärer kom sedan
att vara med i många år. Totalt rör det sig
om ett 30–40-tal personer som varit involverade i arbetet.
Kurt-Anders leder fortfarande botanikcirklar, men han upplever att intresset till
en del har stagnerat.

Namn: Kurt-Anders Johansson.
Ålder: 62 år.
Bor:
Skövde.
Familj: Ensamstående.
Aktuell: Ständigt aktuell som naturvårdare och eldsjäl. Är mannen bakom den restaureringen av Nohlmarken, en hävdad
slåtteräng utanför Skultorp.
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Pärlan

Personligt
– Mest folk får vi när vi har orkidévandringar. Det har vi två gånger per år – en
gång vid midsommar och en gång i slutet
av juli månad. Det kan komma en 60–70
personer. Då är vi flera stycken som leder
mindre grupper runt på ängen, säger han.
Precis som många andra har han
känslan att det var arbetet med landskapsflororna som höll uppe mycket av intresset. När dessa var klara dalade intresset.
Kurt-Anders Johansson fick SBF:s
guldlupp 2010.
– Tyvärr tappade jag bort den kort därefter men fick en ny. Jag är nog den ende
som har fått två guldluppar, säger han och
skrattar.
I motiveringen beskrivs hur han tidigt
under 1980-talet uppmärksammade
dåvarande jordbruksministern Svante
Lundkvist på att de så kallade 5:3-skogar som Skogsstyrelsen ville få avverkade
hade höga naturvärden. Resultatet blev att
paragrafen skrotades.
Annars är det just restaureringar av rikkärr och torrängar som är hans specialitet
– och kronan på verket är förstås Nohlmarken.
– Det måste skapas fler ängsmarker om
vi inte ska förlora växter. Det finns ingen
biotop som är så artrik som slåtterängen.
Ängsmark är inte viktig bara för blommorna utan även för fjärilar, humlor och
många andra insekter, liksom för fågellivet.

Slår en gång per år
Vi står på reservatets högsta punkt med
utsikt över sluttningen som övergår i
våtare partier.
– För några veckor sedan hade man fin
överblick över den blommade gräsullen
här. Då var det fantastiskt vackert.
I Nohlmarkens naturreservat slår man
en gång per år, sent på säsongen för att så
mycket som möjligt ska hinna blomma.
– Betesdjur är ofta en förutsättning för
att blommorna ska trivas, men jag tycker
att det betas alldeles för tidigt, och ofta
med för många djur. Man borde kunna
variera mer så att blommorna kan sätta
frön en del år, säger han.
En stor del av sitt liv har Kurt-Anders
ägnat åt inventeringar, som landskapsfloran förstås. Under några år har han,
Rolf Göran Karlsson och Karin Kjellberg
inventerat Billingens flora, genom att dela
in området i ett finmaskigare nät (1×1 km
stora rutor) än under landskapsflorans tid.
16

vilda växter | 3.2014

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Plats: Österplana hed på Kinnekulle.
Typ av lokal: Ålderdomligt och unikt landskap som formats av betesdjur och liar under
flera århundraden.

Bästa tid: Våren då Sankt Pers nycklar blommar i mängder, vilket lockar många besökare.
Växter: Backtimjan, fetknoppsarter,
kalknarv, orkidéer av olika slag.

Stor ögontröst är en
av Nohlmarkens rara
invånare. Den finns
i Falbygden i Västergötland och på ett par
andra ställen i landet.

– Det är viktigt att ha ett mål när man
åker ut. Jag vill alltid ha något att inventera. Dessutom är det ett väldigt bra sätt att
repetera alla växter. Ett annat skäl är att
landskapet förändras så fort att det snart
borde vara dags för en ny flora.
Sandklint (vid Säter – ny för Västergötland), rapunkelklocka, bitterfibbla, skogsskräppa, berberissnyltrot och taggbräken
är några av de roligaste upptäckterna
hittills.
– Bara här på Billingen ser man stora
förändringar. De arter som tar stryk är
de som kräver hävd. Vi har alltid haft en
del kul åkerogräs som riddarsporre och
nattglim, men då krävs det att det plöjs
regelbundet. På Billingen har väldigt
mycket av det som varit plöjda åkrar blivit
vallodlingar istället. Produktionsåkrarna
som har tagit över på de stora slätterna är
rena öknarna.
Plötsligt kastas vi tillbaka till nuet och
Nohlmarken. En planta av hundkäx växer i
kanten av stigen.
– Hundkäx gillar jag inte. Jag försöker
göra det här området till en hundkäxfri
zon och brukar säga till mina kursdeltagare att dra upp dem.

På det allvarliga ansiktsuttrycket förstår jag att Kurt-Anders inte skämtar. Vi
lämnar det trista samtalsämnet samtidigt
som Kurt-Anders pekar på en svamp.
– Det är en eldsopp. De kommer alltid
just här.

Tycker om all natur
Kurt Anders är också en skicklig mykolog
och ordförande i föreningen Västgöta
Bergens svampklubb sedan den grundades
1982.
– Egentligen försöker jag lära mig allt
om natur. Jag försöker med lavar just nu,
men kan inte så mycket än, och mossor
höll jag på mycket med i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Så där behövs
repetition.
Vi är tillbaka på parkeringsplatsen –
med färgsprakande bestånd av blåeld, färgkulla och rödklöver. Jag inser hur mycket
arbete som har lagts ned här för att skapa
denna oas. Samtidigt är det trösterikt –
finns potentialen går det att skapa paradis,
men det kräver tålamod, hängivenhet och
en kärlek till ängsblommorna – egenskaper som Kurt-Anders Johansson har i
överflöd.

Skyddad äng vid Österplana hed på Kinnekulle.

Sexfläckig bastardsvärmare.

Varierat och rikt på Kinnekulle

K

innekulle är kanske det mest
typiska av Västergötlands alla
platåberg. Här finns en rad
spännande naturtyper och berget är värt ett besök under årets
alla månader. Österplana hed och vall är
Kinnekulles största naturreservat på hela
600 hektar. Det ligger på kalkstensplatån
där jordtäcket är tunt (ni minns väl ramsan ”USA kl 3”? – I botten urberg, sedan
sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer
och överst trapp).
De många kalkstensmurarna skvallrar
om boskapsanvändning. Byarna är gamla
och nämns i källor redan på 1300-talet.
Kalkstenen, som är cirka 50 meter
tjock, har skapat speciella växtförutsättningar. Det gäller kanske särskilt den
naturtyp som kallas alvar, och som bara
finns på några få ställen i världen. Här

dominerar backtimjan, fetknoppsarter och
andra lågväxande växter som till exempel
den sällsynta kalknarven. På våren blommar stora mängder Sankt Pers nycklar vid
Österplana kyrka. Här finns även flera
andra orkidéarter.
Den rika växtligheten har varit känd
sedan 1800-talet. De flesta av de rödlistade
kärlväxterna är kopplade till naturliga

Backtimjan.

gräsmarker som alvar, kalkgräsmark,
fuktäng och rikkärr, men även de områden
som betats av djur har höga naturvärden.

Ängsmarken
Naturreservatet är inte bara alvar, utan
innehåller även en rad andra naturtyper
som ädellövskog, kärr och ängar. En del
av ängen skyddas genom elstängsel från
boskapens bete och från människor som
annars trampar ned många av ängsblommorna. Här kappas prästkragar med stor
blåklocka, höskallra, ängsskallra, brudbröd, blodnäva och orkidéer som nattviol.
Den varierande växtligheten gör att
många insekter trivs, inte minst dagfjärilar
som ängspärlemorfjäril och sexfläckig
bastardsvärmare på ängsmarken och
violettkantad guldvinge där marken är
torrare.
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Slåtterängen

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Typiska ängsarter och hotade i varierande
grad.
– Efter avverkning fick vi i uppdrag att
rensa och ta bort levande stubbar och rotskott på den knappt tre hektar stora ängen.
Det tog några år innan den började se ut
som en hävdad äng på nytt, säger Janne,
som berättar om de första årens slit med
att få bort stubbar och buskar.
Det är nästan svårt att tro honom när
man blickar ut över den till synes jämna
fina ängen i full blom.

Hotad naturtyp

Tre svettiga män med liar: Janne Wester, Torbjörn Einarsson och Simon Alskans.

Ängsslåtter i Ulrika i Östergötland
Det säger ”svisch” och ”svosch” om vartannat när liarna sveper över örterna
på ängen. Tre svettiga män går på rad i solen med liar i händerna och fokuserad
blick. Knappt tre hektar ängsmark är på väg att slås. Längre bort skymtar några
andra män och ett par kvinnor – alla med en lie i handen.

E

n äng är enligt Nationalencyklopedin vegetation bildad av
stråväxter, främst gräs och örter.
De nordiska ängarna är bortsett
från ängar ovan trädgränsen,
strandängar, och troligen vissa branter,
inte naturliga utan skapade av människorna och betesdjuren. Uppslagsverkets
ord ringer i mina öron när jag svänger av
från den trafikerade E4:an i Mjölby och
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fortsätter på ringlande vägar genom ett
halvöppet kulturlandskap och täta skogar
i riktning mot Ulrika i Östergötland. Det
är hett som i en bakugn när jag rul�lar de sista hundra meterna in på en liten
traktorväg fram till den lilla gruppen av
tält vid Målaängen. I ett par ekar, bredvid
ett enkelt utomhuskök, hänger ett tiotal
liar. Det är Janne Wester som är här med
sina arbetskompisar. Deras jobb är att slå

ängen på uppdrag av länsstyrelsen. Om
ängen inte slås årligen kommer den snart
att växa igen, först med älggräs och tistlar
och andra höga örter, och sedan alltmer av
sälg och andra buskar och träd. Det var så
Målaängen såg ut för bara nio år sedan. Då
hade ängen stått för fäfot i flera decennier.
Någon från länsstyrelsen kom förbi, gjorde
en inventering och fann slåtterblomma,
loppstarr, brudsporre och fältgentiana.

Den svenska ängen är hotad. Enligt en
artikel i tidskriften Biodiverse nummer 2
2008 som ges ut av Centrum för biologisk
mångfald bestod tio procent av gräsmarkerna av slåttermark vid mitten av
1800-talet. Motsvarande siffra idag är tre
procent. Går man tillbaka till 1700-talet
så var troligen andelen slåttermark ännu
högre. En stor del av slåttermarkerna har
antingen blivit betesmark eller lämnats att
växa igen.
Åter till Målaängen. Vi gör en vandring över ängen som i vissa partier är
rejält blöt. Vi hittar typiska ängsarter som
brudborste, jungfrulin, ormrot, darrgräs,
knägräs, vårbrodd, svinrot, slåtterfibbla,
tvåblad, nattviol (bägge arterna), stor och
liten blåklocka och ännu inte utslagen
ängsvädd.
Det kan tyckas lite märkligt att slå
ängen redan i mitten av juli. Även om just
slåtterblomman, slåtterfibblan och slåttergubben fått sina namn för att visa när
det var tid att slå ängen, är det många idag
som vill att man slår så sent som möjligt.
Men det är inte alltid så lätt att klara det
rent praktiskt.
– Vi har ett rätt stort antal ängar att slå.
Tidpunkten då vi får slå dem regleras av
länsstyrelsens avtal. Vissa får vi inte börja
slå förrän i augusti. Därför blir det lite
olyckligt att vi alltid slår vissa ängar först.
Det hade varit bättre om vi hade kunnat
ha ett rullande schema för de ängar vi slår.
Samtidigt så är de flesta växter perenner
och klarar av att slås innan de har fröat av
sig. Många växter hinner även blomma en
gång till under sommaren, säger Janne.
Han beräknar att det tar cirka sex dagar
att slå ängen. När de är klara med Målaängen flyttar de baslägret till Hjältevad
i Småland. De flesta ängar som ska slås
under sommaren ligger runt Linköping,
med några få undantag.

Slåtterblomma med staminodierna – fem ståndare som blivit sterila och omvandlats till trådiga strukturer
med glänsande, gula klumpar (falska nektarier) längst ut. Norska ekologer har utfört experiment som visat
att staminodierna fungerar som extra lockmedel för pollinerande insekter.

Loppstarren är typisk för fuktrika gräsmarker.
Blomställningen för tankarna till asiatiska pagoder.

Även slåtterblomman trivs på fuktig ängsmark, men
är liten och skir, och får svårt i hårdare konkurrens.

Ängen är en av de mest artrika biotoper
vi har. Många arter hotas i takt med att
ängsarealen minskar. Men för att svara på
varför ängen hyser så många olika arter
behöver vi kika på hur en äng ser ut. Kort
sagt så består den av en grässvål, och på
den ett glest skikt av buskar och träd.
Vidare gör den regelbundna hävden att
det hela tiden plockas bort biomassa, och
att ingen förna ansamlas. Det gör att det

blir ljusare vilket gynnar både de öppna
markernas flora, som den glesa lövskogen,
och i någon mening även lundarnas arter.
Artrikedomen gynnas även av att markoch fuktförhållandena ofta är varierande.
– Det gäller inte minst här på Målaängen, säger Janne Wester när vi fortsätter.
Vi har kommit ner där det är som lägst,
och även som fuktigast. En hel del orkidéer ser vi, som nattviol, och några tidigt
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Slåtterängen
utblommade brudsporrar. Men också rikligt med slåtterblomma. Längre upp mot
torrare marker möter vi fältgentianan som
även den har blommat över. Janne tömmer
ut några frökapslar i handen.
– Fältgentianan är en av de arter som
behöver fröså sig för att komma igen, säger
han.

Stora förändringar i jordbruket
Under första halvan 1800-talet påbörjades
en industrialisering och produktivitetshöjning av jordbruket som pågår än idag. I
äldre jordbruk skiljde man på utmarken
där boskapen betade, och inägan där
huvuddelen av åkrarna och slåtterängarna
fanns. I stora delar av landet fanns de
viktigaste ängarna på utmarken, stränder
och myrar.
På inägan skiljde man även på
hårdvallsäng och sidvallsäng, där den
senare ofta utgjordes av våtare partier.
Anledningen till att man slog ängen var
förstås för att man ville ha mat till boskapen under vintern. Ju bättre slåtteräng
desto fler djur kunde man hålla.
– Mellan 1850 och 1930 skapas den så
kallade vallen – alltså insådd gräsmark där
man skördade hö. Grunden var att blanda
klöver och/eller lusernarter med starkväxande gräs. Idag dominerar förädlade
varianter av rajgräs och timotej, samt rödoch vitklöver, ibland även lusern. Men
många gräsarter har använts, bland annat
rörsvingel, knylhavre och foderlosta.
– På det här sättet skapades betesmarker där det inte gick att plöja, och ett
växelbruk med insådda vallar som gav rika
grässkördar, vilket också kvävegödslade
marken inför nästa års gröda.
Under dessa år dikades en stor del av
ängsmarken ut och röjdes på större stenar,
vilket gjorde den plöjbar. Under 1900-talet
gjorde låg lönsamhet och allt hårdare konkurrens att jordbruket minskade i landet,
och landskapet växer nu långsamt igen på
många håll. Men kanske har de kampanjer
som förts av olika ideella organisationer
om att bevara ängsmarken fått visst fäste
hos de naturvårdande myndigheterna.
Åtminstone finns det en hel del ängsmark i
dag med upprättade skötselplaner.
För Janne och hans företag Slåttergubben innebär det en hel del jobb under ett
par intensiva sommarmånader. Till sin
hjälp brukar han ha ett tiotal kvinnor och
män.
– Det är mycket det sociala som drar. Vi
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Janne Wester och Simon Alskans kontrollerar att skärpan är okej.

upprättar ett basläger och sedan hjälps vi
åt med matlagningen och umgås på kvällarna. Det är alltid någon som har med sig
något instrument, säger Janne.
Centraltvätten där både tvätt och
mänskliga kroppar blir rena är ett litet
bäckstråk vid ängens lägsta punkt.

Använder knackblad på lien
Liarna är ett kapitel för sig. Janne gör dem
själv. Orven är traditionsenligt gjorda i ask.
Bladen importerar Janne från Österrike.
Det är så kallade knackblad, vilket innebär
att de inte behöver brynas med slipsten

Brunfläckig pärlemorfjäril är en av de insekter som
gillar fuktängar.

som den typ av lie som använts i Norden
historiskt. På kontinenten har däremot
dessa knackblad varit vanliga.
– Hemligheten är att man knackar ut
eggen en eller två gånger per dag. Sedan
räcker det att vässa den med ett vanligt
bryne under resten av dagen, säger Janne.
Vi går en bit bort till själva knackplatsen. Janne tar upp en liten hammare och
lägger bladet mot ett litet städ i marken
med orvet över benet och knackar.
– Så här har jag fått lära mig att man
gör när man knackar ut bladet. Det kräver
viss erfarenhet. Vi har även en jigg till
hjälp som gör att även oerfarna kan knacka
säger han och pekar mot en liten konstruktion i metall.
– Viktigaste delen på lieeggen är de
innersta 20–30 centimetrarna, är inte den
delen vass är det inte mycket som går av.
När Janne först hörde om knackblad
var han skeptisk men har med tiden blivit
övertygad om deras förträfflighet. För att
hitta någon som kunde tekniken var han
tvungen att utforma en väldigt speciell
platsannons.
– Jag skrev rakt ut att den som kunde
komma ifråga helt säkert inte var född
i Sverige. Jag fick svar från Husko som
vuxit upp i en liten by i Montenegro. Han
hjälpte mig de första åren.
Att slå med lie är närmast en konstform

Matpaus i de fria efter hårda timmar med lien.

för de invigda. Janne visar på en liten del
av ängen där det är småkuperat och fullt
med dolda stenar. Med kraftfulla drag
svischar lien fram och tillbaka medan
tistlar, gräs och örter ljudlöst faller till
marken. Ibland hörs ett skrapande ljud när
liens spets touchar en sten.
– Det gör absolut ingenting, det är
eggen som inte får slå i. Jag älskar att slå
i sådan här terräng. Då är man hela tiden
helskärpt och planerar nästa drag medan
man slår, säger han.
En vanlig dag startar arbetet redan
vid fyra på morgonen. Skälet är att det är
lättare att slå när det är lite fuktigt. Fram
på dagen när det är varmare blir stråna
vekare, och då viker de sig lättare samtidigt som värmen gör det jobbigare att
jobba fysiskt.

Växterna blir allt fler
Nästa år är det tioårsjubileum för slåttern
på Målaängen. Ingenting talar emot att

Janne står här då också – med sina tält och
utomhuskök. Resultatet är tydligt, särskilt
för Janne som sett utvecklingen här under
nästan ett decennium.
– Jag ser också hur växterna på ängen
har spridit sig. Det gäller särskilt slåtterblomma, fältgentiana och brudsporre. När
vi lämnar denna natursköna plats kommer
det att gå boskap här på efterbete, säger
han.
Vägen tillbaka till civilisationen blir en
resa i tiden. Från ett förindustriellt landskap med hävdade ängar och aspfjärilar
som söker salt på grusvägarna via några
mindre samhällen till den stora kroppspulsåder som E4:an genom sydöstra
Sverige är för det moderna samhället. I
vägkanterna står älggräs och överblommade lupiner. Enorma sädesfält avlöser
varandra, och jag funderar på vem i vardagens ekorrhjul som har tid att reflektera
över hotade och sköra liv som slåtterblommans.

Jigge underlättar knackandet på lien. Med hammaren behöver man bara träffa den gula hättan.
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Snyltrötter

TEXT: GÖRAN MATTIASSON

FOTON: NIKLAS ARONSSON

en av förklaringarna till att individantalet hos dessa
snyltrötter kan variera kraftigt mellan år.

FOTO: GÖRAN MATTIASSON

Värdväxten berättar vilken snyltrot det är
Snyltrotsarter är starkt specialiserade och bundna
till en speciell värdväxt som skiljer från art till art.
Värdväxten har gett respektive art sitt svenska namn
– exempelvis murgrönssnyltrot, röllikesnyltrot och
timjansnyltrot. Någon enstaka art kan parasitera på
två eller flera arter. Klintsnyltrot är strikt bunden till
väddklint, medan klöversnyltrot kan ha både vitklöver,
rödklöver och lusern som värdväxt – alltid en ärtväxt.
Om du hittar en snyltrot, kan det ibland vara knepigt att
med florans hjälp bestämma vilken art det är. Enklaste
sättet att avgöra detta är att bestämma vem som är
värdväxt. Värdväxten är oftast en allmänt förekommande art, vilket framgår av exemplen.

Murgrönssnyltrot förekommer i Skåne och på
Öland samt i botaniska
trädgårdar.
FOTO: GÖRAN MATTIASSON

Klöverätare i folkmun

Varför så sällsynta?

Berberissnyltrot upptäcktes som vildväxande på norra Billingen i Västergötland 2012 vid en berberisbuske. Snyltrötterna lyste som en gulbrun fackla i solskenet.
2014 blommade inom en kvadratmeter 70-talet plantor (bilden) i små grupper. I bakgrunden på miljöbilden skymtar Kinnekulle.

Våra åtta vilda snyltrötter
Snyltrötter väcker uppmärksamhet och skapar intresse, särskilt hos dem som
fått se eller själva hittat en växtplats med en art tillhörande snyltrotssläktet.
Växtens utseende väcker förundran. Blommor som är vita, gula, bruna, rödaktiga, blåvioletta eller purpurfärgade, samlade i axlika klasar på toppen av en rak
upp till halvmeterhög stjälk är något alldeles speciellt.

D

et är knappast avsaknaden av gröna växtdelar och
riktiga blad man först lägger märke till. Få känner till
att snyltrötter har en livscykel som på olika sätt avviker
från alla andra vilda växter i Sverige. Snyltrötter är
parasiter som livnär sig på andra arter. I Sverige finns
idag åtta vilda arter tillhörande snyltrotsläktet. Alla är sällsynta
rariteter som förekommer i södra Sverige. I Uppland finns Europas nordligaste förekomster. De flesta snyltrötter är fridlysta.
Arterna och deras växtplatser ska utan undantag behandlas med
omsorg och skyddas.

Tränger in i värdens rot
Snyltrötter saknar klorofyll – ämnet som färgar växter gröna och
är livsnödvändigt för att de med hjälp av vatten och luftens koldioxid ska kunna bilda organiska ämnen som bygger upp växternas
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olika delar, och producerar syre som gör liv på jorden möjligt. För
snyltrötter är värdväxternas transport av vatten och näring mellan
rot och ovanjordiska delar särskilt viktigt. De kan inte själva med
hjälp av solljus bilda kolhydrater eller andra organiska ämnen som
krävs för att växa, blomma och bilda frö. För att utvecklas och leva
måste snyltrötter hämta vatten och näring från andra växter – de
är riktiga parasiter!
Snyltrötterna är rotparasiter. Växterna utvecklar särskilda
snyltrötter, haustorier, som har förmåga att tränga in i värdväxters
rotsystem och förbinda deras kärlsträngar (transportleder) med
sin egna. Härigenom kan parasiterna suga upp och förse sig med
vatten, näringsämnen och andra produkter som de behöver. Om
det råder brist på vatten eller näring utvecklas ingen snyltrot,
vilket är vanligast hos de arter som växer på de torraste växtplatserna (klintsnyltrot, timjansnyltrot och röllikesnyltrot). Detta är

Varför är snyltrötter så sällsynta, när deras värdväxter
är så vanligt förekommande och så spridda över stora
geografiska områden? Svaret på frågan har ännu ingen
lyckats besvara! Alla snyltrötter har små, lätta frön
som sprids med vinden. Frön hamnar lätt i närheten
av sin växtplats men kan uppenbarligen också spridas
över stora avstånd. Tistelsnyltrot, som under lång tid
enbart var känd från Västergötland, upptäcktes oväntat
först i Skåne och senare i Uppland. De nya lokalerna
är belägna cirka 30 mil söder respektive nordost om
närmast kända växtplats i Västergötland. Är det de
förhärskande sydvästliga vindarna som fört arten till
Uppland?
Frön som sprids för vinden måste hamna i närheten
av sin värdväxt för att kunna utvecklas. Frön kan ligga i
flera eller tiotals år och vänta på sin värdväxt. Flertalet
frön väntar nog förgäves och utvecklas aldrig till någon
planta, särskilt inte om de haft otur att hamna på en
plats där värdväxten inte finns eller kan växa. Det är
normalt få frön som utvecklas till fullvuxna plantor på
längre avstånd från moderplantan.

Signalsubstans får snyltroten att gro
Hur vet ett frö att just den artens specifika värdväxt
finns på platsen och att det är dags att gro? Groningen
startar inte slumpmässigt när som helst utan regleras
av kemiska signalsubstanser, så kallade strigolaktoner, som utsöndras av värdväxten. Det finns en stor
mängd olika strigolaktoner, och varje värdväxt har sin
specifika blandning, så att det finns goda möjligheter
för parasiten att känna igen rätt värdväxt, även om
somliga parasitväxter såsom klöversnyltrot är mindre
nogräknade. Värdväxten utsöndrar genom sina rötter
den artspecifika signalsubstans som får snyltrotens frö
att gro och öka rötternas längdtillväxt, så att de kan
utveckla snyltrötter och etablera kontakt med värdväxtens eget transportsystem i roten. På så sätt skapas
förutsättningar för en ny snyltrot att utvecklas och gå i
blom.

Hos flera arter sker utsöndringen av signalsubstans
uppenbarligen vid en tidpunkt som gör att snyltroten
kommer att blomma före sin värdväxt. Härigenom kan
snyltroten under de mest optimala förhållandena, det
vill säga värdväxtens mest vitala tillväxtperiod, hämta/
stjäla vatten och näring från värdväxten. Klintsnyltrot, som blommar under juni månad, har vanligtvis
helt vissnat när väddklinten blommar som bäst.
Klöversnyltrot anpassar sin blomning till värdväxten.
Blomningsperioden sker tidigare på fält med höstsådd vitklöver än hos ärtväxter som blommar senare.
Blomningsperioden för klöversnyltrot kan därför vara
utsträckt under några månader, juni – september,
medan flertalet snyltrötter bara blommar under en
kortare period.

Tistelsnyltrot har mörkt
rödaktiga märkesflikar.
FOTO: HANS BISTER

Klöversnyltrot kan särskilt i Sydeuropa uppträda rikligt i klöverfält. I södra Tyskland berättas att ”parasiterna sköt likt svampar upp ur jorden i tusental”. Arten
har i folkmun fått det mindre smickrande namnet
”Kleefresser” (klöverätare) och Kleeteufel (klöverdjävul). Det råder ingen tvekan om att snyltroten
hämmar plantans tillväxt. I Sverige är arten känd från
en plats i Skåne, oftast i ett mindre antal, men blomningen uteblir helt om värdväxten försvinner eller om
odlingen av klöver upphör. Det är naturligtvis fullt
logiskt – ingen värdväxt, ingen snyltrot. Osynliga delar
av klöversnyltrot finns dock kvar på växtplatsen i avvaktan på ny värdväxt såsom insådd av vitklöver. Detta
aktiverar groning av snyltrotsfrön, så att nya plantor
kan växa upp och gå i blom.

Hittas i vitt skilda miljöer

Skråpsnyltrot upptäcktes
utanför Visby ringmur
2012 i ett stort bestånd
av pestskråp, som är
snyltrotens värdväxt.
FOTO: GÖRAN MATTIASSON

Klintsnyltrot, klöversnyltrot, murgrönssnyltrot, timjansnyltrot och tistelsnyltrot är kända från olika växtplatser från tiden kring eller efter mitten av 1800-talet.
Det handlar om arter vars värdväxter hör hemma i
väldigt skilda miljöer och med högst varierande tillgång på vatten. Timjansnyltrot återfinns i torrängar på
alvaret på Öland och Gotland, medan tistelsnyltroten
växer i fuktigare miljöer och har kåltistel eller brudborste som värdväxt.
Flera arter av snyltrötter förekommer i odling i
landets botaniska trädgårdar. Det gäller särskilt berberissnyltrot, murgrönssnyltrot men i något fall också
klintsnyltrot och timjansnyltrot. Samtliga dessa arter
finns i Uppsala.

En av våra mest skyddsvärda växter

Klöversnyltrot bland
klöver och lusern – ”parasiterna sköt likt svampar
upp ur jorden i tusental”
– vid Håslöv i Trelleborgs
kommun.

Röllikesnyltrot, som är vårt lands mest sällsynta snyltrot och anses vara en av landets fyra mest skyddsvärda
kärlväxter, hittades första gången på Öland 1924 men
försvann senare. År 2002 upptäcktes röllikesnyltrot
på den nu enda kända svenska växtplatsen på norra
Öland. Det var markägaren själv som gjorde den sensationella upptäckten efter att året innan ha röjt bort
slånbuskar som vuxit upp i den igenväxta betesmarken
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Snyltrötter
FOTON: THOMAS GUNNARSSON
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Snyltrotsfakta
Det finns 150 arter tillhörande släktet snyltrötter. Alla är rotparasiter.
Arterna trivs bäst i varma, tempererade och subtropiska områden.
Antalet arter minskar från söder mot norr. I Europa finns 45 arter, vilka
främst förekommer i varmare regioner i Medelhavs-området. I Sverige
finns idag 8 vildväxande snyltrotsarter. Ytterligare 2 arter har visat sig
tillfälligt i Sverige. Ametistsnyltrot och fibblesnyltrot (med martorn
respektive bitterfibbla som värdväxt) är sedan länge försvunna från
landet.
Kommer antalet snyltrötter att öka i landet, när vi nu går mot
varmare tider?
FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Timjansnyltrot parasiterar på timjan, som i Sverige växer på Ölands och Gotlands
torrängar på kalkhaltig mark. Totalt är snyltroten känd från 50-talet växtplatser,
de flesta på Öland (75 procent). Antalet växtplatser liksom antalet blommande
individ kan variera kraftigt mellan åren beroende på bland annat tillgång på
vatten. Vissa år, eller under en lång rad av år med försommartorka, visar sig
snyltroten inte alls på många av sina växtplatser.
FOTO: GÖRAN MATTIASSON

Timjansnyltrot, relativt lågvuxen, tillsammans med en matta av sin värdväxt
timjan.
FOTO: GÖRAN MATTIASSON

Röllikesnyltrot är Sveriges sällsyntaste snyltrot, och finns förutom på Öland närmast i Danmark. Röllika är värdväxt för denna snyltrot. Antalet blommande plantor varierar med vårens och försommarens nederbördsmängd liksom hos timjansnyltrot. Infälld bild: Röllikesnyltroten är med sin blåvioletta krona omisskännlig.

under 15 års tid. Uppenbarligen har röllikesnyltroten – liksom
värdväxten röllika – överlevt hela tiden utan att visa sig, för att
slutligen kunna gå i blom när buskagen försvann och miljöförhållandena förbättrades. Otroligt – men sant!
Markägaren är mycket mån om röllikesnyltroten och sköter
växtplatsen föredömligt. 2013 hittades det största antalet blommande plantor av röllikesnyltrot hittills – 85 stycken.

Nya snyltrötter upptäckta 2012
I juli 2012 upptäcktes högst överraskande två helt nya vilt växande
snyltrötter i Sverige – berberissnyltrot på Nordbillingen i Västergötland och skråpsnyltrot i Visby på Gotland. Båda upptäckterna
skedde på många mils avstånd från arternas närmast kända växtplats. Berberissnyltrot finns införd i de botaniska trädgårdarna
i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala, medan skråpsnyltrot
aldrig förr påträffats i Sverige. Arten hade tidigare sin enda kända
växtplats i Norden i Köpenhamn i Danmark.
Berberissnyltroten hade 3 blomstjälkar vid sin upptäckt 2012.
Ett år senare blommade 14 stjälkar, och 2014 fanns ett bestånd
med 70 stjälkar – en snabb tillväxt. Skråpsnyltroten hade 20 blomställningar vid upptäckten. Bara ett år senare fanns det mer än ett
hundratal – också detta en mycket snabb utveckling. Om utvecklingstakten med ett femdubblat antal blomstjälkar varje år varit
likartad hos de båda nyupptäckta arterna, kan knappast någon av
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dem ha funnits på växtplatsen särskilt länge, innan de upptäcktes.
Pestskråp, som är sällsynt på Gotland, har funnits utanför Visby
ringmur sedan början av 1900-talet.

Beroende av sina värdväxter
Varje snyltrot är helt beroende av sin värdväxt – därför är det
viktigt att i första hand trygga värdväxtens framtid. Gör man det
gynnas också snyltroten, så att den har någon som kan försörja sig!
Berätta alltid för markägare att det växer en snyltrot på fastigheten. Markägare som är stolta över sina märkliga och sällsynta
växter, är den bästa garantin för att växtplatsen och snyltroten ska
få sin framtid tryggad.
Personer som själva hittat en snyltrot eller sett en växtplats
med en sådan art följer gärna av eget intresse upp hur populationen utvecklas. Även om snyltrötter är sällsynta håller de flesta
arter sin ställning relativt bra. Klintsnyltrot minskar dock i Skåne
på grund av igenväxning. I Skåne hotas också två av landskapets
tre växtplatser med tistelsnyltrot av igenväxning. Det finns en
växtplats i Västergötland där vegetationen av oförstånd slagits
alltför tidigt, vilket missgynnat tistelsnyltrot.
Sveriges floraväktare har följt och följer kontinuerligt snyltrötternas utveckling på olika platser. Floraväktarna bidrar med
uppgifter och data, så att underlag finns för att vid behov vidta
åtgärder för att sköta och bevara växtplatserna.

Klintsnyltrot finns idag på ett 20-tal platser i
Skåne och blommar normalt i gula- brunvioletta
färgnyanser under juni månad. Klintsnyltrot har
gula märkesflikar liksom ytterligare tre andra
snyltrötter, medan övriga fyra har mer eller mindre
röda märkesflikar.

När gulmåra och väddklint färgar Borre backe i sydvästra Skåne med sina gula respektive rödlila blommor,
har klintsnyltroten redan blommat (två bruna, vissna individ ses till höger i sluttningen). Genom att blomma
före värdväxten kan snyltrötter förse sig med vatten och näring, när tillgången är som störst och värdväxten
själv förbereder sig att blomma.
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Växtbruk

Kärleksört
Oväntat smaklig

H

ar du aldrig smakat på späda
blad och skott av kärleksört
så har du, enligt min mening,
en fin smakupplevelse att se
fram emot. Denna växt finns
i var och varannan trädgård i en mängd
hybrider och kultivarer, men det är inte så
många som känner till att den är ätlig och
till och med mycket smaklig.
De köttiga bladen har en fin konsistens
och mild smak, och de kan ätas antingen
som de är, till exempel i sallader, eller
snabbt frästa i smör eller olja, alternativt
förvällda. Har växten utsatts för torka
under lång tid är den dock inte alls lika
smaklig, utan blir då bitter, precis som
andra bladgrönsaker, som till exempel
plocksallat som kan bli extremt osmaklig
om den fått ojämn vattning eller om den
börjar gå i blom.

Kan bli bitter
Då kärleksört gärna växer torrt – på
sådana ställen där de inte får för stor
konkurrens från andra kärlväxter – till
exempel i kanten av solbelysta klipphällar, i skrevor på bergväggar eller i sprickor
och urholkningar i stenblock, blir den lätt
just sådär bitter. Detta gäller särskilt under
den senare delen av sommaren. Den bästa
tiden att plocka den är alltså på vår och
försommar då skotten är friskt gröna och
tillväxer snabbt. Då är de som mildast och
krispigast. Ännu bättre blir det om man
låter stjälkar med blad ligga i vatten någon
timme innan de ska ätas. Det är inte bara
26
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bladen som är ätliga. Ingen del av växten
är giftig, men särskilt rötterna kan vara användbara, då de är rika på kolhydrater. Det
är just för denna egenskap som kärleksört
ofta nämns som en viktig växt i en överlevnadssituation: man får mycket utdelning
i form av energi, för mödan man lägger
på att samla in den. Rötterna kan ätas råa,
men kokas helst en stund i saltat vatten.

Var hittar man den?
Kärleksört kan man finna i södra halvan
av landet och upp längs norrlandskusten.
Tyvärr växer kärleksörten sällan i större
bestånd, och de växer i regel inte så tätt i
det vilda som trädgårdsodlade plantor kan
göra. Även om lämpliga växtplatser utan
problem kan härbärgera relativt många
plantor, är dessa växtplatser inte längre ett
riktigt så vanligt inslag i det svenska landskapet som förr, även om den fortfarande
är en ganska vanlig växt.
Den trivs i torra öppna marker, som
i vårt land i första hand betyder öppna
betesmarker rika på hällar och/eller
stenblock. Dessa betesmarker är en miljö
minskar i snabb takt eftersom allt fler av
dessa fattiga jordar planteras med skog
eller växer igen för att de inte anses lönsamma som betesmark åt snabbväxande
och högproduktiva kött- och mjölkdjur.
Var med andra ord glad om du hittar
kärleksört i det vilda, särskilt om du bor i
inlandet och har långt till kusternas talrika
klippväggar, och använd istället i första
hand den kärleksört du har i din trädgård.

Kärleksörtens köttiga blad kan ätas som de är
eller användas i sallader. Men se upp för bittra
exemplar.
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Växtbruk
Denna är i regel både betydligt godare och
mer lättillgänglig. Trädgårdsvarianterna
av kärleksört är dessutom i regel mycket
förlåtande när det gäller både odlingszon
och jordmån, så länge platsen är relativt
solig och väldränerad.
Det är knappast förvånande att var
och varannan trädgård någonstans har en
planta. Den kan stå där den stått i år och
dagar utan någon särskild skötsel och fortfarande återkomma kraftig och frisk varje
år, så länge den inte får för stor konkurrens från andra växter.
Kärleksörten är svår att förväxla med
andra arter, möjligen skulle man kunna
blanda ihop den med rosenrot som även
den är en flerårig högväxt suckulent med
köttiga blad och gulaktiga blommor, men
rosenroten växer främst i fjällen och då
på fuktig mark, gärna nära bäckar och älvstränder, den har fyra kronblad och doftar,
precis som namnet antyder, rosor.
Andra fetbladsväxter kan knappast
förväxlas med kärleksörten, och de flesta
arter i släktet Sedum är ätliga, eller åtminstone inte giftiga, med endast ett par
kända undantag. Den enda sådana arten i
Sverige är gul fetknopp som har en starkt
bitter, pepprig smak, därav det vetenskapliga namnet acre som betyder just ”bitter”.
Den har kallats både för bitterknopp och
FOTO: NIKLAS ARONSSON

Förutom för att påskynda läkningen av
svårläkta sår, kan man använda den för att
behandla eksem, finnar och utslag, vårtor
och liktornar etcetera. Främst allt anses
krossade blad från örten effektivt lindra
och påskynda läkningen av brännsår.
Ordet telephium som hos denna art ingår
i både släktnamn och artepitet syftar
faktiskt på en sägen som berättar om hur
Telefos, Herkules son, upptäckte växtens
användbarhet när han försökte sig på att
använda kärleksört för att behandla en
svårläkt stridsskada som han fått i kamp
med Akilles.

Flera underarter av kärleksört

Höstkärleksörtens skott kommer tidigt på våren
och är minst lika goda som den vilda kärleksörten.

munkpeppar, vilket väl beskriver växtens
smak vilken knappast lockar till konsumtion. Krukväxten Sedum rubrotinctum är
även den måttligt giftig, men konsumtion ger på sin höjd irriterad mage. Stor
fetknopp kan användas på
ungefär samma sätt som
kärleksört.

Inget afrodisakum

I kustbandet är kärleksört en vanlig art som
blommar under en stor del av året.
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kärleksörten kan tänkas ha vissa effekter
som kan dämpa tumörtillväxt, med andra
ord bromsa förloppet hos cancer.
Huruvida dessa egenskaper faktiskt gör
örten praktiskt användbar i detta syfte är
dock inte helt klart.
Nära till hands ligger
annars utvärtes användning. Här kommer den
andra viktiga polysackariden in i bilden som gör att
växten har en astringent
effekt, det vill säga får
vävnader att dra ihop sig,
vilket är en användbar
egenskap då man vill få
sår att sluta sig och läka
snyggt. Vetenskapliga
studier har belagt örtens
sårläkande egenskaper,
och kallar dem till och med ”outstanding”.
För de som är välbekanta med en annan
suckulent växt som ofta används i allt
från tandkräm till dryck till hudvård –
nämligen Aloe vera – är det ganska lätt att
förstå att även kärleksört kan användas på
liknande sätt.

”Kärleksörten har visat
sig innehålla
två medicinskt viktiga
typer av polysackarider.”

Mer än mat. Som det så
ofta är med länge kända
bruksväxter så stannar
det inte vid kulinariska
användningsområden –
givetvis är kärleksörten
också en medicinalväxt.
Den är dock inte något
afrodisiakum såsom
namnet kanske skulle
kunna antyda. Detta syftar istället på en
bred samling traditioner som förknippas
med denna växt i Europa, men detta ska
vi återkomma till. Kärleksörten har visat
sig innehålla två medicinskt viktiga typer
av polysackarider, varav den ena verkar
dämpande på celldelning. Detta gör att

Sedan några år är det vetenskapliga namnet för kärleksört ändrat från Sedum till
Hylotelephium. Tidigare räknades alltså
kärleksörterna (det finns fler än en art) till
släktet Sedum – fetknoppar.
Vår vanliga kärleksört har flera underarter, varav två förekommer i vilt tillstånd
i Sverige, vanlig kärleksört ssp. maximus är
spontant invandrad. Denna har gulaktiga
blommor, medan den röda kärleksörten
ssp. telephium, som förekommer som
förvildad eller naturaliserad, har rosaröda
dito. Även höstkärleksört (som ofta förekommer som hybrid med andra arter,
däribland H. spectabile × telephium) kan
man sällsynt hitta förvildad. Kanske är det
egentligen också denna senare variant som
är den vanligaste i våra trädgårdar.
I världen i stort finns det runt 33 arter,
varav man i Norden, förutom förvildad
höstkärleksört och vidhängande hybrider,
finner tre underarter av H. telephium. Förutom vanlig och röd så finns i Finland även
underarten finsk kärleksört ssp. ruprechtii.
Viktigast i detta sammanhang är kanske
att tillägga att alla släktets arter är ätliga,
vilket medför att du knappast behöver
bekymra dig om möjliga förväxlingar med
fatala konsekvenser, såsom kan vara fallet
med många andra ätliga växter.

Det svenska namnets betydelse
Men jag ska återvända till kärleksörtens
svenska populärnamn. Förutom det vetenskapliga namnet syftar växtens namn,
både på svenska och på andra europeiska
språk, sällan på dess medicinska egenskaper. Istället syftar det på växtens förmåga
att lagra vatten och därmed länge hålla sig
inte bara levande, utan också vid tillsynes
god vigör, även om man gräver upp den
och låter den hänga inomhus. Två plantor

Höstkärleksörten har fler och mindre blommor
som sitter i mer kompakta huvuden, än den
vilda kärleksörtens. Namnet kommer dels av att
den är är vacker långt in på hösten och blommar länge, dels på att blommorna gradvis får en
allt klarare purpurfärg.

som grävdes upp och hängdes uppochned
bredvid varandra sades förutspå kärlek
om de efter en tid växte mot varandra.
Så länge en planta höll sig vid liv så
skulle en bortrest käresta hålla sin kärlek
levande. En kärleksört som plötsligt och
oförklarligt vissnade och dog, oavsett om
den hade rötterna i jorden eller ej, var
ett i alla händelser olyckbådande omen.
Oftast förebådade detta någon närståendes
plötsliga död.
På engelska har växten en hel drös
med olika populärnamn: Livelong, Lifeeverlasting, Live-forever är tre namn som
anknyter till växtens förmåga att klara sig

i alla lägen. Witch’s Moneybags, Frog’s
stomach, Midsummer-men, Orphan John
och Harping Johnny är ett urval av andra
namn som uppstått i samband med olika
myter och traditioner som har omgivit
kärleksörten.
Det är inte långt till slutsatsen att detta
är en växt som är starkt förankrad i den
europeiska kulturen, och en växt vars stora
möjligheter länge har varit kända.
Nästa gång du bränner dig kan du alltså
pröva att döva svedan med krossade blad
från kärleksörten, och veta att detta användningsområde har utnyttjats av många
generationer före dig.
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Från läsarna

TEXT OCH FOTO: ANNA GÖTHELID

Jungfrulin.

Brudbröd.

Blommor som terapi

J

heter Anna Göthelid och bor i Uppsala. Fotografering
har varit mitt största fritidsintresse i över tjugo år och
jag har alltid tyckt om att fotografera blommor, både
vilda och odlade. Det senaste året har jag börjat intressera mig även för de vilda blommornas namn, inte bara
för hur de ser ut. Det finns väldigt mycket att lära sig. Jag har
varit sjukskriven för utbrändhet i ungefär ett år och den här
tiden har fotografering av bland annat blommor fungerat som
terapi för mig. Det hjälper mig att stanna upp och se det vackra
omkring mig, istället för att stressa.

Skogsnäva, eller midsommarblomster.

30

vilda växter | 3.2014

Anna Göthelid.

Prästkrage.

Stor blåklocka.
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Höstfibban har hetat staduflur på
visa håll, där ”flur” anses syfta på
fröställningens likhet med tovigt
hår.

