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Lundviva, som i Sverige bara förekommer i Skåne, blommar från april med 
ljusare och mer svavelgula blommor än gullvivan. Det förekommer hybrider 
mellan gullviva och lundviva.

Gullviva är, liksom hästhov och sippor, ett tydligt vårtecken.

Fjällviva är lik både majviva och smalviva, men 
skiljs från den förra på att stiften är lika långa 
och från smalvivan på att den har vitmjöliga 
bladundersidor. Från Dalarna till Torne Lapp-
mark på kalkrik mark i fjällen.
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Viva la viva 
V

ad vore våren utan vivor? I södra Sverige är gullvivans 
blomning från slutet av april ett efterlängtat bevis på 
att våren är kommen. Gullvivans vetenskapliga namn 
är Primula veris, där veris betyder just vår. Gullvivan 
är också Närkes landskapsblomma. Även om den inte 

är rödlistad, så är den fridlyst i hela landet. Enligt fridlysningen är 
det tillåtet att plocka en bukett till sig själv överallt utom i Skåne, 
Hallands och Örebro län. 

Vivorna förekommer ymnigt både i sång och dikt som i Sjösala 
vals av Evert Taube där verserna avslutas med den bekanta raden: 
"… gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.”

Även om rubriken associerar ordet viva med latinets vivat, att 
leva, så har den betydelsen inget att göra med namnet på växter-
na. Här är det blommornas form som åsyftas. Hvivor, eller huvor, 
var en vanlig form på huvudbonader för kvinnor på 1800-talet.

Sju arter i Sverige  
I Sverige har vi sju arter i släktet Primula: fjällviva, gullviva, jord-
viva, lundviva, majviva, smalviva och strandviva. Tre av dem har 
gula blommor (gull-, jord-, och lund-), medan de övriga fyra har 
violetta blommor. I släktet Primula finns över hela världen cirka 
400 arter. 

Flera av de svenska vivorna är hotade, och en är till och med 
utgången. Majviva och lundviva är rödlistade i kategorin Nära 
hotad (NT), medan fjällviva hittas i kategorin Sårbar (VU). Gull-
viva, strandviva och smalviva räknas alla tre som livskraftiga (LC) 
i Sverige. 

Noterbart är dock att fjällviva är är klassad som starkt hotad 
(EN) på den internationella rödlistan (IUCN:s lista), och att 
strandviva på samma lista återfinns i kategorin Nära hotad (NT). 

Den sista av de sju, jordviva, är nationellt utdöd, efter att tidi-
gare funnits på Kullaberg i Skåne, varifrån den försvann i början 
av 1900-talet. Numera finns bara förvildade jordvivor i södra 
Sverige. Som närmast finns jordviva i västra Norge.

Stor familj
Det finns fler växter som har namn med ordet viva i sig, som 
grusviva. Det är också en viveväxt, men hör till ett annat släkte 
Androsace. Totalt har vi i Sverige åtta släkten i familjen viveväxter 
och 20 arter. Till viveväxterna hör bekanta arter som strandlysing, 
penningblad, strandkrypa, skogsstjärna, rödmire och vattenblink. 
Gemensamt är att de oftast är tvåkönade, och har klocklika blom-
mor med fem ståndare och ett stift.
                          Niklas Aronsson
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Jordviva växte förr på Kullaberg i Skåne, men finns numera bara förvildad.

FOTO: MATTI VIRTALA
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Smalviva påminner om 
fjällviva, men har bara svagt 
vitmjöliga bladundersidor 
och mindre blommor. Växten 
förekommer sällsynt i fjällen 
från Härjedalen och norrut, 
också i Norrbotten. Blommar i 
juni och juli.

Strandviva har, till skillnad från de andra violettblommande vivorna, långskaf-
tade blad. Den är sällsynt och växer bara i Norrbotten på havsstrandängar. 
Blommar i juni och juli.  

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Majviva blommar något senare än 
gullvivan, men ändå tidigt, i maj och 
juni. Den är den enda av de violett-
blommande vivorna som förekom-
mer i södra Sverige. Majvivan är 
kalkgynnad och vanligast på Öland 
och Gotland.

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Våren var sen i år och det har under vintern varit snö i hela 
landet. På påskafton blev jag insnöad på Linderödsåsen i 
mellersta Skåne. Efter att ha satsat stenhårt för att komma ut 
med bilen körde jag in i en vägg av snö. Jag fick vänta några 
timmar tills grannen, som är ägare till en traktor, kom och 
kunde dra loss mig. Det är meningen att vägen ska vara plogad 
innan klockan sju på morgonen, men de gäller uppenbarligen 
vardagar och inte på påskafton. Vi hade inte mycket snö i 
Skåne, men det var kallt. När väl värmen kom i början på maj 
så kom den direkt, och det blev mycket varmt – upp till 26 
grader! All växtlighet satte igång och man kunde nästan se hur 
bladen på träden växte. 

På tal om lövträd så har vi tre arter lind i Sverige – 
skogslind, bohuslind och parklind. Man skiljer dem åt på 
färgen på en liten hårtuss som sitter mellan nerverna på 
undersidan av bladen. Utanför Ekologihuset här i Lund 
finns gott om självföryngrad lind, och jag ville naturligtvis 
veta vilken art det var. Hårtussarna var vita, vilket tydde på 
bohuslind, men bohuslind är steril och här fanns frön överallt! 
Vad gör man då? Jo, man väntar till sommaren, och helt 
plötsligt är hårtussarna rostbruna – alltså är det skogslind. Det 
gäller att inte ha för bråttom. 

Fältskiktet led i det varma vädret, tulpanen som slog ut på 
morgonen var nedvissnad när kvällen kom. 

Det har varit mycket snö i hela landet, som mest 178 
centimeter utanför Härnösand. När värmen kom även till 
Norrland så smälte all snö och jokkar, bäckar och älvar 
blev snabbt överfulla och svämmade över – vattnet spreds 
till marker som inte varit översvämmade på mycket länge. 
I Umeå var gatorna dränkta, och på flera ställen fick man 
stänga av vägarna för att inte bilarna skulle bli stående 

i vattenmängderna. Jag 
misstänker att det inte går att 
köpa stövlar längre, vare sig 
i Umeå eller i trakterna runt 
staden. 

 

Eva Waldemarsson 
Ordförande i 
Svenska Botaniska 
Föreningens styrelse

Från vinter till 
sommar på en 
eftermiddag
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  Från fältet

Spana efter vattenstjärna.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Vattenstjärna är årets mossa
Svenska Botaniska Föreningen har utsett vat-
tenstjärna Ricciocarpos natans till årets mossa. 
Vattenstjärna har ett ganska ovanligt växtsätt då 
den växer flytande på vatten eller dy. Den är lätt 
igenkännlig med sin V-formade bål. Vattenstjärna 
finns i grunda, näringsrika vatten, främst i de 
södra delarna av landet. Den är idag bara vanlig i 
Skåne och Mälardalen men den verkar sprida sig 
till fler delar av landet, troligen genom sjöfåglar. 
Rapportera gärna in fynd av arten på Artportalen. 

Skatt att utforska
Botanisterna Thomas Karlsson och Torbjörn Tyler 
har på nätet samlat en rad intressanta nycklar 
för svåra släkten under namnet Den botaniska 
skattkammaren. Ta till exempel en titt på släktet 
Lonicera. Det vi tidigare uppfattat som äkta 
kaprifol har en del liknande taxa. De blommar nu, 
så samla gärna belägg av sådant som avviker. 
Botaniska skattkammaren hittar du på adressen 
www.euphrasia.nu/cribtest/Skattkammaren.

Inventera Norrbotten i sommar
Välkommen till sommarens 
inventeringar i Norrbotten. De 
sker huvudsakligen i området 
runt Pajala, men också på några 
öar i Luleå skärgård. Mer infor-
mation kan fås genom Hans 
Groth, hans.groth14@gmail.
com, eller på hemsidan 
www.norrbottensflora.se.

Äldre nummer 
på nätet
Gamla nummer av Svensk Botanisk 
Tidskrift finns numera digitalt på nätet. 
Det gäller årgångarna 1907–2015. Alla 
tidningar ligger på Digitala Vetenskap-
liga Arkivet (www.diva-portal.org). 
Om man gör sökningen direkt på DIVA 
kan man endast söka på det som står 
i innehållsförteckningen, men det går 
även att göra fulltextsökningar direkt 
på google. Så småningom kommer 
även äldre nummer av Vilda Växter att 
finnas där.

Uno Holmberg har fått 2017 års mångfaldspris för driften av gården Änga på Härön 
i Tjörns kommun. De välskötta markerna här tillhör Västkustens finaste och mest 
värdefulla kulturmarker. Det är Föreningen Bohusläns Flora som med priset vill 
uppmärksamma eldsjälar som gör stora insatser för bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Vad lämnar vi över till våra barn och barnbarn? Blommande hagar, eller 
granskog och asfalt? Igenväxningen av öppna marker går med rasande fart och skogsbetet 
har upphört. Föreningen instiftade därför 2016 Mångfaldspriset, som delas ut en gång 
per år. Prissumman är på 10 000 kronor.

Belönas för mångfaldsarbete

Hitta ditt blomsteräventyr
I år anordnas De Vilda Blommornas Dag 
den 17 juni. På svenskbotanik.se/dvbd 
kan du gå in och läsa om vad som händer 
just där du bor. I skrivande stund finns ett 
hundratal blomstervandringar att välja på. 
Ta med fikakorg och gärna hela familjen. 
De Vilda Blommornas Dag arrangera-

des första gången av Dansk Botanisk 
Forening. Därifrån spred sig konceptet 
till hela Norden. Under denna dag går 
tusentals människor på blomstervand-
ringar i fem länder och på Färöarna och 
på Grönland.
               Niklas Aronsson

Guldluppen till 
Birgitta Herloff
Svenska Botaniska Föreningens styrelse 
har utsett Birgitta Herloff till årets mot-
tagare av Guldluppen med följande moti-
vering: "Birgitta har hela sitt liv ägnat sig 
åt fältbotanik vilket exempelvis utmynnat i 
stora insatser i fält när det gäller Väster-
götlands flora och även vad gäller Bohus-
läns flora. Birgitta har också gjort stora 
insatser i herbariet i Göteborg och hållit 
ordning på alla personer som deltagit.  På 
grund av tilltagande svår lungsjukdom har 
hennes fältbotaniska insatser begränsats 
men istället bytts mot botaniska dokumen-
tationer och publikationer. Som redaktör 
för tidskriften Calluna som startats av VBF 
och på senare år utgivits tillsammans med 
BFiG har Birgitta gjort tidskriften till en 
botanisk tidskrift i Sverige att räkna med."

Tidigare mottagare av Guldluppen:

2017 Bo Göran Johansson/Jörgen Petersson 
2016 Charlotte Wigermo
2015 Lennart Persson
2014 Torbjörn Tyler
2013 Kjell Emanuelsson
2012 Kerstin Ekman
2011 Ebbe Zachrisson
2010 Kurt-Anders Johansson
2009 Bengt Nilsson
2008 Gun Ingmansson
2007 Anders Bertilsson
2006 Stefan Ericsson  
2005 Håkan Lindström
2004 Karl-Gustaf Nilsson
2003 Erik Ljungstrand
2002 Lennart Stenberg
2001 Anders Delin
2000 Kjell Georgson
1999 Janne Andersson
1998 Ingmar Holmåsen
1997 Tommy Knutsson
1996 Lars-Erik Muhr

I år har vårens ankomst varit ett stort 
samtalsämne för många, kanske ännu 
mer än under andra år. Stora snömäng-
der och ihållande vinterkyla ända fram 
till påsk gjorde att frustrationen växte 
i södra Sverige. Men så plötsligt vände 
det, sommarvärme svepte in, och april 
blev en varmare månad än normalt. ”Än 
normalt”? Ja, vad menar vi med normalt 
egentligen? I Vårkollen som äger rum på 
Valborg för fjärde året i rad sökte Svenska 
Botaniska Föreningen svaret tillsammans 
med övriga partners i Svenska fenologi-
nätverket.

Deltagare från hela landet skickade in 
8 500 observationer av vanliga vårtecken 
från mer än 1 500 platser – från Ystad i 
söder till Abisko i norr.

Möjlighet att jämföra
Under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet fanns en liknande verksam-
het, vilket gör att Vårkollens resultat kan 
jämföras med hur det såg ut vid Valborg 
för hundra år sedan. Till exempel var det 
normalt att björkarnas lövsprickning star-
tade precis efter Valborg i södra Skåne. I 
år hade lövsprickningen redan nått stora 
delar av Svealand, trots att vårtempera-
turerna dröjde i södra Sverige. Längre 
norrut hindrade årets snötäcke utveck-
lingen för flera av våra tidiga vårtecken. 

Vitsippor, blåsippor och tussilago hade 
hunnit ungefär lika långt som var normalt 
för 100 år sedan. Däremot hade sälgens 
blommor, som ju sitter uppe i träden, 
redan slagit ut en bra bit upp i södra Norr-
land. Förr brukade den i medeltal bara ha 
nått till norra Svealand vid Valborg.

                  Kjell Bolmgren

Tidig vår jämfört med för 
100 år sedan trots kyla 

Blommande sälg.

FOTO: HANS BISTER

Uno Holmberg och Evastina Blomgren, ordförande i Fören-
ingen Bohusläns Flora. 

Vinnare av boken 
Humlans herbarium
I förra numret hade vi på 
sidan 20 ett uppslag om 
boken Humlans herbarium 
av Stefan Casta (text) och 
Maj Fagerberg (illustratio-
ner). Tre läsare har lottats 
fram av de som skickade in sitt namn 
och adress, och dessa får ett exemplar 
av boken med posten. Grattis!  

Vinnarna:
Björn Stenberg, Överum
Inger Andersson, Tvärred
Gunnel Gustafson, Örebro

Åkerbär.

FOTO: HANS GROTH

FOTO: BO ERIKSSON
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  Personligt

”Jag läste biokemi som 
om det var skönlitteratur.”

P
å vägen från golfbanans 
parkering till Kungsmarkens 
naturreservat berättar Ulf Ryde 
om sitt nya engagemang i Lunds 
Botaniska Förening. Han är glad 

att äntligen ha tid, men har ännu inte helt 
klart för sig var hans hjälp behövs mest. 
Kanske är det för skötseln av området dit 
vi är på väg? Kungsmarken var förr en av 
Skånes allra finaste orkidélokaler. Numera 
är både Adam och Eva och krutbrännare 
utgångna. Det har Ulf berättat på 
vägen hit. Troligen har naturreservatet 
påverkats negativt av de dräneringar som 
golfbanan tillåtits göra i nära anslutning 
till det böljande landskapet, som fått sin 
karaktär genom långvarig betesdrift och 
slåtterbruk. Under medeltiden ägdes 
marken av ärkebiskopen. Åren efter första 
världskriget var området övningsfält. 
Därefter anlades en golfbana 1936. 
Naturreservat blev Kungsmarken 1974 
med förbehåll att golfbanans fairway inte 
gödslas och att ruffarna (ängsmarken 
närmast banan (fairway)) slås först efter 
blomning. 

Letar efter humlesuga
Vi vadar fram genom smörblommor och 

älgört, och känner oss oroliga över bristen 
på botaniska smycken, men vi ser trots allt 
också en del tecken på rikedom i jungfru-
lin, blodnäva, rödkämpar och klasefibblor. 
Några pinnar märker ut blad av smalbladig 
lungört. Blomningen är redan över. Det 
har varit en rekordvarm maj, och solen ste-
ker från en klarblå himmel. Över oss kret-
sar röda glador som visslar på varandra. 
En gök flyger orolig fram och tillbaka med 
en svans av upprörda björktrastar. Till slut 
finner vi i alla fall några överblommade 
Sankt Pers nycklar och en brudsporre. 
Ulf hinner bli en smula förvånad över all 
hartmansstarr innan vi tar en paus för att 
hämta andan. Därefter letar vi efter den 
sällsynta humlesuga som har räddats kvar 
på Kungsmarken genom stödplantering. 
På en bänk vid utslaget för ett av hålen 
närmast Kungsmarken berättar Ulf om hur 
han botanikintresset började.

– Jag hade en morfar och en mamma 
som var lagom kunniga för att få mig 
intresserad. Min morfars far, som jag 
aldrig har träffat, var framstående 
botanist. Han lämnade ett stort herbarium 
efter sig.

Inget av Ulfs fyra barn är särskilt 
intresserad, och själv tror han att det kan 

Ulf Ryde är botanisten som bringat reda i de svenska 
krypbjörnbären och gärna kryssar växter. Och som nu 
– när barnen blivit stora – har mycket tid över för 
botaniken.

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Favoriter
Växt:
"Som liten tyckte jag mycket om gult. 
Den går bra ihop med alla andra färger. 
Gulsporre och gullkrage var favoriter då, 
idag skulle jag kunna lägga till vårärt och 
kärrvial.”

Plats:
”Egentligen har jag ingen, utan tycker 
mycket om att åka till nya lokaler. 
Fjällripfjället var fantastiskt med all fjällbrud, 
fjällögontröst, fjällviva och klibbig fetknopp."

Kryss:
”Av inhemska arter saknar jag bara ett 
30-tal. Till sommaren ska vi till Jämtland 
för att leta efter dovresnögräs, vekgröe och 
jämtlandsgröe. Jag är inte så mycket för 
ruderatväxter utan vill ha naturupplevelsen."

Vårärt.
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Namn Ulf Ryde.  Ålder 55 år.  
Bor Lund.  Aktuell Har rett ut landets 
krypbjörnbär och vill ha nya utmaningar. 

FOTO: HANS BISTER
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Personligt

hänga ihop med att hans eget intresse och 
kunskap har kvävt varje frö.

– Jag brukade ta med mig barnen ut, 
och vid ett tillfälle så ställde sig ett av bar-

nen med armarna i kors och sa med hög 
röst: ”Jag njuter inte av naturen”.

Ulfs föräldrar hade ett sommarhus i 
Steninge – det finns kvar i familjen. Det 
var här det startade på allvar.

– Min mamma och morfar visade några 
hundra växter runt sommarhuset där jag 
har tillbringat alla mitt livs somrar. Det 
räckte för att komma igång. Jag upptäckte 
rätt snart att det fanns växter som de inte 
brydde sig om. Jag fick lära mig att nyckla 
växter i Krok–Almquists Svensk Flora.

Höll växtkurser i åttan
Ulf är född i Lund, men familjen flyttade 
till Helsingborg när han bara var åtta år 
gammal. När han gick i sjunde klass fick 
han kontakt med den lokala botaniska 
föreningen som annonserat om hjälp i 
samband med en inventering av stadens 
flora.

– Där satt jag och mamma med sty-
relsen. De blev jätteglada åt att se en ung 
intresserad pojke som jag och gjorde allt 

för att sluka mig. 
 Redan året därpå höll han egna växt-

kurser i Helsingborg.
Efter några år var han tillbaka i Lund, 

där allt hade börjat. Han hade kommit in 
på biologlinjen. Tanken var att bli grön 
biolog, men när Ulf kom i kontakt med 
molekylärbiologi och biokemi var det 
klippt.

– Jag läste biokemi som om det var 
skönlitteratur.

Så även om han gick på biologlinjen 
och tyckte geovetenskap var den roligaste 
kursen, så var det kemi som blev hans 
framtid och levebröd. Efter några år dis-
puterade han i biokemi på enzymkinetik 
och sedan blev det kvantkemi. Låter det 
teoretiskt? Det är precis vad det är.

– Jag försökte som experimentell 
kemist ett tag men insåg snart att jag har 
tummen mitt i handen.

Ulf blev professor i teoretisk kemi i 
Lund 2004, där han bland annat arbetar 
med läkemedelsutveckling.

Ulf Ryde tittar närmare på en trubbhagtornsbuske. 
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Naturreservatet Kungsmarken är en av de finaste lokalerna i Skåne, botaniskt sett.

Rett ut krypbjörnbären
För botaniskt intresserade är han troligen 
mest känd för sitt arbete med krypbjörn-
bär.

– För mig är det en viktig drivkraft att 
skapa ordning där jag ser att det är fel, det 
var så det började med björnbären.

Tillbaka till sommarstugan i halländska 
Steninge. Hallands flora har just kommit 
ut (1997) och Ulf som tycker om att kryssa 
växter noterar att det ska finnas ett antal 
arter krypbjörnbär runt tomten. Han går 
sin vana trogen upp redan vid fyratiden på 
morgonen för att hinna med några timmar 
i fält innan resten av familjen vaknar. 

– Men ju mer jag tittade på dessa 
krypbjörnbär, desto mer kaos blev det. Jag 
förstod rätt snabbt att mycket var fel och 
det retade mitt vetenskapliga sinne. 

Mycket av materialet hade bestämts i 
herbarier, vilket var en viktig anledning 
till att artbestämningen av krypbjörnbären 
blivit fel.

– Det är fruktansvärt svårt att bestäm-
ma björnbär från herbarieark på grund av 
att de varierar så mycket inom arten. Det 
saknas tydliga karaktärer. I samma be-
stånd kan det finnas individer som saknar 
glandler och individer som har fullt med 
glandler. Sådana variationer fångas inte 
upp av hebarieark.

Av samma skäl är det svårt att göra 
nycklar för krypbjörnbären. Ulf har 
försökt många gånger med samma klena 
resultat.

Ulf tog belägg och skickade iväg till 
experter i Sverige och Danmark. Han fick 
svar och tog nya belägg. Det som ställde 
till det var att det krypbjörnbäret som var 
vanligast runt hans tomt inte var beskrivet 
alls i floran.

Eller jo, det var beskrivet för länge 
sedan av Hjalmar Hylander. Av ett tiotal 
belägg från de omedelbara omgivningarna 
runt tomten var de flesta steningebjörnbär. 
Det var när ett hallandsbjörnbär dök upp 
som han fick något att utgå från.

– Den har ett helt annat utseende med 
väldigt mycket taggar, till exempel.

Skilj ut hybriderna med blåhallon
När han förstod att de övriga var samma 
art men med olika utseenden insåg han 
att han var något på spåren. Förutom den 
stora variationen inom en art, var en an-
nan nyckel till framgång att kunna skilja ut 
alla hybrider med blåhallon eller hallon.

– Jag förstod efterhand att flera av 

”Det är fruktans-
värt svårt att be-
stämma björnbär 
från herbarieark 
på grund av att de 
varierar så myck-
et inom arten. Det 
saknas tydliga 
karaktärer.”

Humlesuga är rödlistad i kategorin Starkt hotad.

de arter som har beskrivs i flororna är 
krypbjörnbär som har hybridiserat med 
blåhallon. Kan man skilja ut dessa så går 
det att bringa ordning i de som blir kvar. 
Totalt med de lite ovanligare arterna, får vi 
kvar ett 40-tal arter, säger han. 

För Ulf har det varit ett spännande 
detektivarbete. De senaste åren har han 
arbetat tätt ihop med Mikael Hedrén för 
att få fram genetiska bevis för det han har 
kommit fram till genom att studera utse-
endet hos krypbjörnbären.

– Vi har material till ett tiotal artiklar 
som vi hoppas få tid att skriva de närmaste 
åren, säger han. 

Det är inte alla som är lika förtjusta 
över resultaten eftersom de innebär att 
etablerade arter som hjärtbjörnbär och 
rosenbjörnbär, bägge med huvudsaklig 
härkomst i Bohuslän, skulle falla bort som 
hybrider, liksom en art som lindbjörnbär 
som enligt Ulf är en hybrid med blåhallon.

Snabbfotad dynamo 
Nu när Ulf känner att han har koll på 
landets krypbjörnbär, och de fyra barnen i 
det närmaste är utflugna är frågan vad han 
nu ska kasta sig över.

– Rosorna har alltid irriterat mig.  När 
jag ser utbredningen för de mer ovanliga 
arterna, känns det som om det delvis 
skulle kunna vara samma situation som 

med krypbjörnbären med hybrider som 
fått artstatus.

Ett annat möjligt område är vårlökar 
där han funderat på om det verkligen är 
pommersk vårlök som förekommer på 
Öland och i Skåne, eller om det är en egen 
art?

– Eller så får det bli mossor, som för 
alla andra i Skåne, säger han, och syftar på 
den stora kartläggning av Skånes mossor 
som nu pågår.

Lunds Botaniska Förening är att 
gratulera att den nu får tillgång till en 
snabbfotad botanisk dynamo redo att reda 
ut botaniska klurigheter. 

På väg tillbaka till parkeringsplatsen 
hittar vi till sist humlesugan efter en 
stunds letande. Den har inte kommit långt 
ännu, utan visar bara sina blad. 



   En herbation TEXT: ANDERS EJDERVIK 
FOTO: MIKAEL SVENSSON

D
en 19 juni. I går var det De 
Vilda Blommornas Dag. 
Runt om i landet bjöds 
det på botanikvandringar. 
Blommorna är nog lika 
vilda i dag. Vi ska gå en 
sväng tillsammans med 

Mattias Lindholm. Han har arbetat som 
naturvårdsbiolog och ekolog sedan 2001. 
Nu är han doktorand i naturvårdsekologi. 
Skydd och skötsel av ljunghedar 
heter hans ämne. Han bor i kanten av 
Delsjöområdet och är hemmastadd där.  

Vi träffas vid Lilla Torps allé, där den 
kommer fram vid Delsjövägen. Börjar med 
att gå en liten sväng in i allén.

– Jag måste visa den här.  Det är en lav 
som heter silverlav. Den är en indikator 
på ren luft. Luften blir bättre och bättre i 
Göteborg. Det är skojigt.

Mattias knäfaller vid en grov kastanj 
på vänster sida. Petar, tar fram luppen och 
visar. En liten gråvit, nästan lysande lav på 
den grova barken. Vi hänförs. Av den friska 
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Upptäcktsfärd i 
utkanten av
storstaden 
En herbation är enligt ordboken det namn 
som Carl von Linné använde för en bota-
nisk exkursion. Författaren Anders Ejdervik 
och fotografen Mikael Svensson har varit 
på upptäcktsfärd i blommornas värld till-
sammans med Mattias Lindholm. Utflyk-
ten har gått till Delsjöområdet i Göteborgs 
östra utkant. Texten är hämtad från boken 
Delsjön – där stad och vildmark möts.   

indikatorlaven, av den rena luften och av 
entusiasmen hos förevisaren. Mattias kan 
sina saker.

Djungellandskap
Vi fortsätter över det frodiga gräset mot 
bäcken. Gräset är nyklippt. Framför oss 
har vi ett tätt skogsbryn. I kanten mot 
brynet frodas kirskål, maskros och gårds-
skräppa. Alla trivs de på feta jordar. Vi går 
genom de täta buskarna. Här öppnar sig 
ett djungellandskap. 

– Nu ska vi röra oss från de näringsrika 
markerna mot de mer fattiga, förklarar 
Mattias

De rika markerna är de fuktiga lerjor-
darna nere vid vägen. Här i bäckravinen 
växer vitsippa och svalört på våren. Nu är 
grönskan tät och dalbotten ligger i skugga.

– Kornstorleken i leran är liten. Varje 
korn kan binda näringsämnen och leran 
håller kvar fukten. Här har det varit goda 
odlingsmarker. 

Mattias botaniserar i skogsbrynet. 

Jordreva, mannagräs och lundgröe. Längre 
ner i ravinen blekbalsamin och ett hav av 
strutbräken. Skulle göra sig bra i en film 
om dinosaurier. 

Som en orörd värld
Vi går ner i bäckravinen. Ett fantastiskt 
landskap. Bara några få meter från allfar-
vägarna öppnar sig en orörd värld. Bäcken 
glider fram i lugna svängar.

– En naturlig bäck meandrar alltid. 
Raka vattendrag hittar man bara i grävda 
kanaler och diken, förklarar Mattias.

Över den fina sandbotten rör sig små-
fisk. Mattias går ner i bäcken och vänder 
på stenarna. Fullt av liv, om än i det lilla 
formatet. Sländlarver med och utan hus!

– Här finns det gott om åsandslända. 
Nymfen gräver gångar i sandbotten. De är 
kalas för öring. När åsandsländan svärmar 
på våren, då startar flugfiskesäsongen!

Han knipsar ett blad. Och ett till. Ger 
oss att smaka. Bäckbräsma, löktrav, mynta. 
Vi luktar på stinksyska och stinknäva. 
Mattias berättar vad allt det gröna heter. 
Berättar om fjärilar och sländor. Om 

jordarter och stenar.  Jag kommer att 
tänka på en annan man som också var 
hemmastadd i Naturens tre riken. Som såg 
något synnerligt i allt – även i det minsta. 
Som menade att allt hängde samman: Carl 
von Linné. 

Vi luktar och smakar. Tittar och lyssnar. 
Det piper, visslar och drillar i snåren. Ti-
digt på våren flyger forsärlan längs bäcken. 
I ett hål i en trädstam häckar en kattuggla. 
Från Korpberget hör vi en skogsduva hoa. 
Mattias blir glad.

– Hör ni skogsduvan! Den har varit 

Mattias förevisar husbyggande 
nattsländelarver och nymfer 
av forssländor som griper fast i 
stenarna i den forsande bäcken.

Hästkastanjens bark hyser en miniatyrvärld av 
lavar och mossor.
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En herbation

borta i många år, men nu är den tillbaka.
Vi ser spår efter rådjur. Legor i gräset 

och spår av små klövar i bäckens sand-
stränder. På vägen på andra sidan bäcken 
passerar jag ofta. Det händer nästan alltid 
att jag ser rådjur. Det är här i ravinen de 
gömmer sig! Det är ett myller av liv. Här 
växer det och bryts ner. 

Genom den täta grönskan ser jag en grå 
husvägg torna upp sig. Det är fasaden på 
ett av husen i nya Örgryte/Torp. Så fantas-
tiskt att få bo nära denna lilla vildmark. 

Några kaprifolrankor letar sig upp 
bland träden. Så ser vi en annan ranka. 
Humle! Kanske en kvarleva från Lilla 
Torps humlegård? 

Vi går vidare längs dalbotten. Vi går i en 
sagoskog. Fallna stammar ligger tvärs över 
bäcken. Djungeln av strutbräken är bitvis 
så tät att vi vadar fram. Doften står tät. 

Vi ser andra ormbunkar. Örnbräken 
med sina vida vingar. Hultbräken, där alla 

de pariga bladen trycks mot varandra, 
utom det sista paret. Det spretar bakåt. Så 
kallas också hultbräken för ”Sista paret 
ut”.

Skräppor och björktrastar
Vi kliver upp ur ravinen. Kommer upp på 
en liten äng bredvid polishästarnas hage. 
Fortfarande rik och frodig mark. Inte så 
mycket lera, men näringsrik mull under 
ytan. Här växer skräppor i gräset. Vi ser 
björktrastar och koltrastar hoppa omkring. 
Ett par stora harar skuttar makligt ner i 
ravinen.

Vi går vidare och letar oss uppåt. Nu 
ändras både mark och vegetation. En bit 
till följer lövträden med. Undervegeta-
tionen förändras. Den täta gräsmattan är 
borta. Nu är det mossor, lavar och ris som 
dominerar. Vågig sidenmossa lyser ljust 
mitt i den mörkgröna björnmossan. Inslag 
av vårfryle och stensöta.

Fortfarande kan vi se ängen i gläntorna. 
Där solljuset når ner växer vårbrodd. Den 
sprider väldoft. Om man tuggar på ett strå 
så känner man smaken av kola. Inte så 
märkligt. Ämnet kumarin som ger både 
lukt och smak åt vårbrodden användes 
som smaktillsats i Dixikola! Kolagräs!

När vi går högre upp försvinner granen. 
Det är torrare mark. Nu går vi i en skog 
som är en blandning av ek och tall. Mul-
len är borta. Inga maskar som bryter ner. 
Nu är det svampar som bryter ner det 
tunna förnaskiktet. Här och där ser vi 

blåtåtel och kruståtel. Blåtåtel är Delsjöns 
vanligaste kärlväxt enligt Mattias. Vi tror 
honom. 

Vi kommer över krönet och går ner 
i nästa bäckdal. Nu ligger Delsjöbäcken 
framför oss. I de soltorra backarna är 
floran en helt annan. Smultron, johannes-
ört och blodrot, käringtand och bergsyra. 
Vid vägkanten blommar olvonbuskar. Rätt 
tid att fixa midsommarkransen. Hallonen 
har tappat sina kronblad. Karten börjar 
mogna. En jungfruslända med glänsande 
mörkblå vingar skimrar förbi.

Nu har vi kommit till de fattiga mar-
kerna. Det har varit en vandring mellan 
ekosystem, men också en vandring mellan 
sociala system. Vi har gått från herrgår-
dens feta jordar till torpens magra täppor. 

Jag har läst om Linnés beryktade ex-
kursioner – herbationerna. Nu har Mikael 
och jag fått vara med om en alldeles egen 
herbation under ledning av Mattias Lind-
holm!  

"Blåtåtel är 
Delsjöns vanli-
gaste kärlväxt 
enligt Mattias." 

Död är en förutsättning för livet i bäckravinen. 
Nedfallna lövträd fortsätter ge liv åt svampar och 
insekter innan de blir ny mull åt ståtliga ormbunkar 
och spirande växter.

Anders Ejdervik och Mikael Svensson har skrivit 
boken Delsjön – där stad och vildmark möts.

Blekstarrets veckade stödblad är en tacksam 
karaktär för den som vill skilja den från liknande arter.

 Även en vanlig art som jordreva har vackra färger 
och former och förtjänar en närstudie.
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     Oliver

Via Oliva – 
olivens väg 
genom historien

Oliv – Olea europaea – har sedan 
antiken förknippats med hälsa, 
välstånd och fred. Vägen är lång från 
gudomlig frukt och maffians signum 
till botanisk nyckelart.

TEXT OCH FOTO: TORGNY NORDIN
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Bete i olivlundarna befordrar markfloran högst väsentligt (bilden till vänster). När oliverna skördas sent på hösten finns olika metoder, från försiktig handplockning till 
trädskakning och, som här i Marocko, hårdhänta käppslag (bilden till höger).

Hur ser egentligen en grönskande oliv ut? Frågan har trollbundit konstnärerna och gav bland annat upphov till impressionismen.

O
livlinjen är passerad och jag 
har nått fram till utkanten 
av Trapani på västra Sicilien. 
Morgonens exkursion inled-
des runt Monte Cofano i 

hällregn, men den växtgeografiskt gåtfulla 
ljungsläktingen Erica sicula höll humöret 
uppe. Enda växtplatsen i västra Medelha-
vet är här på berget, sedan återkommer 
den längst bort i öster. Nere vid kusten tog 
regnet en paus och solen sken över en av 
öns verkliga specialiteter, den endemiska 
ringblomman Calendula maritima. En 
stund senare stannade jag vid två olivod-
lingar. 

Bägge odlingarna innehåller sorten 
eller kultivaren carasuola. Det rör sig om 
relativt låga träd, fjärran vår idealtypiska 
föreställning av oliv, Olea europaea, som 
knotig och storståtlig bjässe. Sådana oliver 
ser jag ytterst få under min färd genom 
Medelhavets olivländer och skälet är dels 
att äldre träd utan pardon utmönstras som 
lågproduktiva och fälls, dels att uråldriga 
olivträd blivit en lukrativ handelsvara. De 
grävs allt oftare upp och omplanteras i 
exklusiva villaträdgårdar i norra Europa, 
där de snart nog tynar bort och dör.

Skillnaden mellan de två olivodling-
arna jag står vid är talande. Den ena är 
modern med traktorplöjd mark mellan 

träden, den andra är fårbetad och med en 
botaniskt intressant ängsflora. Endast ett 
taggtrådsstängsel skiljer dem åt vilket gör 
alternativen i frågan om kulturlandskap 
glasklart: enfald eller mångfald. Det är 
bara att välja!

Floran kräver anpassning
Kommer man från norr är ögat inställt på 
granar, ekar och bokar. Så passeras oliv-
linjen, och vi befinner oss i Medelhavs-
världen med sina torra, varma somrar och 
milda, fuktiga vintrar. För floran kräver 
det anpassning och många arter blommar 
två gånger, först på vårvintern och sedan 
under hösten. 

Oliven – medelhavsregionens stora 
gåva till världen – har hårda, läderartade 
blad som är grönblå på ovansidan och lätt 
silverfärgade undertill. Det senare beror 
på en fin behåring vilken även den är en 
fysiologisk anpassning till klimatet. När 
vinden går genom olivträden sluter sig 
bladen dessutom en aning för att ytter-
ligare minska vätskeförlusten, vilket är 
viktigt eftersom det städsegröna trädets 
fotosyntes fortgår året runt.

Vito Corleone, Gudfadern, inledde 
typiskt nog sin illegala verksamhet med 
firman Genco Pura som importerade oliv-
olja från Sicilien. För dagens maffiabossar, 

vilka är nog så aktiva här på Sicilien, hör 
det inte längre till kärnverksamheten, 
men oliver fortsätter vara en lukrativ gren 
samtidigt som den utsträckta olivkvisten 
i andra sammanhang är den yttersta sym-
bolen för fred och försoning. 

En krans av vildoliver, Zeus tecken, 
tilldelades vinnarna i de första olympiska 
spelen. I kristendomen står olivkvisten för 
de trognas själar, och olivoljan har sedan 
urminnes tider följt troende från inoljade 
dop till dödsögonblickets sista smörjelse. 
Olivoljan hör jämte vinet till de botaniska 
stöttepelarna i medelhavskulturen och 
därmed vår europeiska identitet. Helig, 
hyllad och hälsobringande har den alltid 
varit, och samtidigt har den blivit fördär-
vad, förvanskad och förgiftad. 

Olivträden dominerar
Två hundra mil österut vandrar jag genom 
dalen Wadi Dana upp mot Qadishiyyeh. 
Även denna del av Jordanien är torr och 
stenig, men landskapet är ändå över-
raskande rikt med knotiga askar och 
småväxta oliver av typen Olea europaea 
var. sylvestris. Gränsen mellan brukat och 
obrukat land är diskret, och snart nog be-
finner jag mig inne bland odlingar av per-
sikor och granatäpplen, pistageträd och 
mullbär. Högt ovanför branterna kretsar 

en klippörn som från sin höga position lär 
ana Medelhavets blåa bård långt i väster.

Närmare bebyggelsen dominerar oliv-
träd och jag klättrar omkring i branten för 
att fotografera dem innan solen stigit för 
högt och bränt bort alla nyanser. Återigen 
slår det mig hur svårfotograferade de 
är och jag kommer att tänka på Renoir, 
den franske målaren, som påpekade att 
olivträdens färg ligger mellan bladen. Po-
ängen är att se och fånga mellanrummen. 
Vilket för övrigt är en god strategi även 
när det gäller olivbotanik och olivhistoria 
i allmänhet.

Cézanne var en av de första moderna 
målarna att ägna sig åt olivträdsmåleri, gi-
vetvis i Provence. Renoir var möjligen den 
som tydligast gick in för uppgiften, men 
Van Gogh var närmast besatt av oliver, av 
hur träden gäcksamt skiftade färg i varje 
stund och hur de liksom upplystes inifrån. 
Upplevelsen av olivträd kan vara inten-
siv och mångfacetterad. För botanisten 

är olivträdet dörren till den artrika och 
väldoftande medelhavsfloran och den har 
även format vårt sätt att se och uppleva: 
det var Olea europaea som skapade im-
pressionismen.

Under ett 
urgammalt och 
minst tio meter 
högt olivträd 
möter jag 
Ahmed som är 
i full färd med 
skörden. Han 
plockar effek-
tivt men försik-
tigt oliv för oliv, 
och när handen 
är full släpper – inte kastar - han dem i 
korgen vid sin sida. Det är ett krävande 
arbete utan vindruveplockandets charm 
och småsnaskande; att bita i en färsk oliv 
är nämligen en bitter upplevelse, och inte 
gärna något man gör om.

Jag betraktar trädet. Bladen rör sig i 
vinden, vibrerar och det gröna och silv-
riga liksom speglas i varandra och speglar 
samtidigt omgivningen. Och det är inte 

endast grönt och 
silver ser jag nu; 
himlens blåhet 
reflekteras sam-
man med den 
bruna jorden; 
den brandgula 
färgen från en 
dold härfågel 
och en solfå-
gels metalliska 
svärta. Det är 
hypnotiskt. 

Ahmed pratar på medan han plockar. 
De välskötta träden i sluttningen är hans 
familjs och tillsammans med andra i byn 
ingår han i ett kooperativ med gemensam 
olivpressning, tappning och försäljning. 
Men du vet, fortsätter Ahmed uppgivet, 

Oliver

Marockanska olivplockare.
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Olea europaea definierar Medelhavsvärlden och är områdets stora botaniska gåva till Europa och världen.

Oliver

Under senhösten och vintern plockas oliverna och måste skyndsamt tas omhand eller pressas för att inte 
förfaras.

det ger inte så mycket i inkomst eftersom 
marknaden är dränkt av billig olja av un-
dermålig kvalitet. Det är ett klagomål jag 
inser har skäl för sig, och jag kommer att 
höra det om och om igen. 

Enzymer frigörs
Jag rycker loss en oliv – trädet släpper 
inte ifrån sig stenfrukten frivilligt – och 
när den ligger i min hand inser jag att den 
kemiska processen därinne redan satts 
igång. Som när rymdkapseln kopplats loss 
från moderskeppet och måste förlita sig 
till sina egna resurser för färden ut i det 
okända. Så börjar enzymer frigöras för att 
bryta ner oljan i fruktköttet och skapa de 
rätta förutsättningarna för att fröet ska 
kunna gro i den ogästvänliga och hotfulla 
miljön utanför. För de som önskar göra 
högkvalitativ olivolja är därför tiden kort, 
pressningen måste ske inom någon timme.

Det var här i närheten, i världens äldsta 
kulturlandskap, det började. Någon gång 
för åtta, kanske tio tusen år sedan upptäck-
te människorna att de beska oliverna och 
de likaledes sura vindruvorna hade intres-
santa egenskaper. Man började spana efter 

exemplar med stor och riklig fruktsättning 
av vilka man tog rotskott. Selektionen ut-
mynnade så småningom i olivlundar vilka 
med tiden växte till regelrätta odlingar. 

Olea europaea är idag en naturalise-
rad del av medelhavsfloran i likhet med 
exempelvis mandel och fikon. Den förökas 
endast genom kloning eftersom dess urfa-
der är okänd på grund av att vildformerna 
försvunnit. Det betyder å ena sidan att det 
finns distinkta geografiska underarter och 
sorter, eller kultivarer som de också kallas, 
vilka gissningsvis har samma egenskaper 
och smak som de allra första oliverna.
Ahmeds olivolja är kanhända densamma 
som korsfararen Richard Lejonhjärta eller 
Jesus doppade brödet i. Å andra sidan har 
selektionen bidragit till en häpnadsväck-
ande mångfald, minst sjuhundra olika sor-
ter finns katalogiserade. Carasuola utanför 
Trapani är således bara en i mängden.

Oliv tillhör den stora familjen med 
syrenväxter, Oleaceae, närmare bestämt 
släktet Olea vilket innehåller ett tjugotal 
arter med städsegröna buskar och träd 
som hör hemma i Gamla världens tropiska 
och subtropiska regioner. Stenfrukterna 

pressades historiskt till olja som använ-
des i lampor, till matlagning och som 
skönhets- och rengöringsmedel. Före-
ställningar om god hälsa, evig ungdom 
och heta erotiska eskapader associerades 
mycket tidigt med oljan. Och lika uråld-
rigt är fusket. Redan i kilskriftstexter från 
Aleppo, ett femtiotal mil norr om Wadi 
Dana, varnas för giriga olivbedragare. Och 
värre skulle det bli. För olivolja är alltså 
inte endast en nyttig och välsmakande 
historia, utan en historia även befolkad av 
banditer. Med hjälp av dagens EU-stöd till 
jordbrukssektorn har den organiserade 
kriminaliteten gjort olivoljemarknaden till 
en minst sagt ljusskygg verksamhet.

Skandaler och polisingripanden under 
de senaste decennierna har visat hur fiffel 
blivit en integrerad del av olivmarknaden, 
i synnerhet i Italien. Tillvägagångssät-
tet är enkelt; i vackra flaskor med rustika 
namn, sköna bilder från Toscana och 
namn på kändisar säljs prima jungfru-
oljor som i verkligheten är allt annat än 
orörda. Tvärtom är de ofta utblandade 
och parfymerade. Slutsatsen borde inte 
överraska någon om man beaktar arbetet 
och kostnaderna vid framställning av så 
kallad extra virgin jungfruolja – den går 
helt enkelt inte att framställa till de priser 
vi idag betalar i billighetsvaruhusen. Ett av 
flera skäl till förhållandet är de stöd från 
EU som går till raffinering av pressrester. 
Oljan som utvinns den vägen är inte till för 
konsumtion, men urgamla nätverk ser till 
att den förses med ny etikett och rinner dit 
den inte borde. 

Glänsande kroppar
Under antiken ökade olivoljeproduktionen 
dramatiskt och nya odlingar anlades runt 
om i Medelhavsvärlden. Såväl i Grekland 
som i Rom rann olivoljan i strida ström-
mar: i badhusen, över religiösa offer och 
vid allehanda atletiska övningar. I synner-
het grekernas förtjusning över nakna män, 
rejält inoljade, har av somliga historiker 
tolkats som en homoerotisk läggning 
möjliggjord av olivolja. Men det uttalade 
skälet var nog snarare att kropparna 
skulle glänsa och se gudalika ut. Poängen 
i sammanhanget är emellertid att olivolja 
tidigt ansågs ha såväl helande som heliga 
egenskaper.

Att Platons filosofiskola låg i skuggan 
av en olivlund antyder möjligen vilka kloka 
tankar gamla olivträd kan befordra. Och 
efterföljaren Aristoteles påbud om att den 

som hugger ner ett olivträd måste plikta 
med döden ledde till vår världsdels första 
naturskyddslag, vilken föreskrev fredande 
av olivlundar. För övrigt inleddes faktiskt 
Västerlandets filosofi med Olea europaea. 
Thales från Miletos, den förste filosofen i 
nuvarande västra Turkiet, kritiserades för 
att hans filosofi var en onyttig verksamhet. 
Men Thales förutspådde gott väder och 
god olivskörd och köpte i förväg upp alla 
olivpressar i Miletos – och tjänade en rejäl 
hacka.

I och med Europas kristnande och 
utvecklingen mot en enhetskultur är 
oliver och olivoljan närvarande på flera 
sätt. Dess kulinariska och hälsobring-
ande egenskaper tvivlade ingen på, men 
mot hednatidens sensuella utsvävningar 
var man misstänksam. I somliga kloster 
växte det således fram ett ideal, nämligen 
att de gudfruktiga absolut borde undvika 
helkroppssmörjning. Till läsning dög dock 
olivlampor alldeles utmärkt. I praktiken 
gick det åt stora mängder olivolja för att 
få ljus i kyrkor och kloster. Det gav ett 
jämnt och luktfritt sken som vida översteg 
osande grisspäck; man kan bara gissa hur 
det stank i Nordeuropeiska kyrkor av alla 
tran- och späcklampor.

Olivodlingens Ullared
Tillbaka till västra delen av Medelhavet 
och spanska Andalusien där jag fortsätter 
resan uppströms Guadalquivir - al-wâdi 
al-kebîr, den stora floddalen, som morerna 
kallade den. Från Córdoba mot Grenada 
passeras milsvida slätter runt Jaén med 
olivodlingar så långt ögat når. Detta är san-
nerligen något helt annat än heliga oliv-
lundar bestående av knotiga, tusenåriga 
stammar. Här i olivodlingens Ullared betar 
inga får under träden; här råder räta rader 
så långt ögat når. Det är inget mindre än 
ett innanhav med oliver. Och inte en fågel i 
sikte, ingen vägkantsflora, inga ängar. Allt 
har plöjts och sprutats bort.

Föga överraskande är detta Europas 
största odlingsområde, och enbart de 
distrikt jag kör igenom producerar mer 
olivolja än hela Italien. Hur Italien kan 
exportera mer än tre gånger så mycket 
olivolja som de producerar har här sin 
förklaring. Unga olivträd av kultivaren pic-
tual producerar en billig olja av tveksam 
kvalitet vilken, efter förädling, exporteras 
och säljs i Italien som vore det ypperli-
gaste italienska jungfruolja. 

Vid en restaurang utmed vägen pratar 

jag med Angel som arbetar inom turistnä-
ringen nere vid kusten. Ja, det är typiskt 
inleder han. Vi säljer dålig pictual-olja fast 
vi egentligen borde hålla fast vid sorter 
som hojiblanca och satsa på kvalitet. Små-
bönderna slås ut och bidragen går till mul-
tinationella företag vilka inte tillför orten 
vare sig arbetstillfällen eller skatteintäkter 
– och det levande kulturlandskapet dör. 
Det är sorgligt, fortsätter han, och påmin-
ner mig om historien med den förgiftade 
oljan som 1981 gjorde att runt sjuhundra 
människor dog. De trodde att det var oliv-
olja de köpte, men i själva verket var det 
giftig rapsolja ämnad för industribruk. 

Men frågan är komplicerad. Vito 
Corleones efterföljare arbetar inte med av-
skurna hästhuvuden längre utan med hjälp 
av skickliga kemister vilka vet hur man 
exempelvis kan blanda in solrosolja och 
rapsolja utan att det upptäcks. Till bilden 
hör även odlare som överdriver sina area-
ler, mutade kontrollanter och så vidare. 
Förlorarna är småbönder som inte klarar 
konkurrensen – och alla vi konsumenter 
som luras och fördummas eftersom den 
billiga oljan saknar de positiva egenskaper 
som utmärker en riktig olivolja. Fast den 
verkliga förloraren är kulturlandskapet 
och den biologiska rikedomen.

Slog igenom med chartern
Fram till sextiotalet var olivolja i princip 
något okänt i svenska och nordiska kök. 
Den enda olivolja som fanns såldes på 

apotek i miniatyrflaskor och var avsedd 
för utvärtes bruk. Gränsen mellan söderns 
olivolja och nordens smör var lika mycket 
ekologisk som kulturell. Visserligen hade 
romarriket fört olivoljan till Frankrike och 
Storbritannien, men med reformationen 
försvann den därifrån och kom helt att 
ersättas med ister och smör. Först mot 
slutet av 1800-talet återvände olivoljan till 
det franska köket. 

Från att ha varit en udda produkt slog 
olivoljan igenom i vårt land med charter-
turismen. Det tog något decennium innan 
vi vande oss, men numera finns olivolja i 
snart sagt varje kök. Först handlade det 
om något nytt och en smula exotiskt, nu 
ansluter vi till en växande internationell 
trend som tar fasta på de påstådda hälso-
egenskaperna med det vegetabiliska fettet, 
alltså olivoljans betydelse för att sänka 
höga kolesterolvärden, dess rikedom på 
antioxidanter och mycket mer. Trenden 
innebär bland annat att det inletts stor-
skalig olivodling även i andra områden 
utanför Medelhavsområdet med sklero-
fyllvegetation, som södra Australien och 
Kalifornien, Chile och Kapregionen.

Ett område som inte märkbart drabbats 
av den europeiska dragkampen mellan 
smör och olivolja är Nordafrika. Och nu är 
jag där, i norra Marocko, strax utanför den 
gamla romerska gränsstaden Volubilis. När 
romarna byggde staden anlades olivod-
lingar, både för egen konsumtion och för 
export till Rom. Idag fortsätter verksam-
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Oliver

Mogna stenfrukter av Olea europaea. Mångtusenårig selektion har gjort att den ursprungliga oliven idag är okänd. Åtskilliga mer eller mindre vilda oliver med små 
frukter växer runt om i Medelhavsvärlden.

heten med nya ägare. Det mesta verkar 
dock vara som på romarnas tid. Oliverna 
här skiljer sig emellertid en del från andra 
i Medelhavet. Jag ser dem visserligen inte i 
Volubilis, men längre inåt land, i Höga At-
las, växer underarten Olea europaea subsp. 
maroccana, som kan bli ett rejält högt träd. 
Den underarten har tidigare ansetts som 
en egen art, och representerar en mycket 
gammal afrikansk utvecklingslinje.

Att plocka oliver som Ahmed i Wadi 
Dana prisades under antiken som en skön 
dygd. Sättet att skörda på varierar dock, 
och redan romerska agronomer skrev 
upprörda texter om faran med att slå 
på olivträden för att få ner oliverna. Det 

förstör träden och minskar skörden längre 
fram, påpekade de. 

När jag följer med Amrani Hafid och 
hans arbetslag som skördar oliver runt 
Volubilis är det uppenbart att de inte anser 
sig ha tid att beakta de gamla råden. Tvärt-
om ger de sig med full kraft på grenarna 
med långa slanor så att löv och kvistar yr. 
Under ett av de högsta träden har jag lagt 
mig på marken för att fotografera uppåt 
när oliverna dråsar mot marken. Det hela 
håller dock på att ända i förskräckelse när 
en av arbetarna uppe i kronan bryter av 
en tjock gren som faller till marken med 
ett brak, alldeles intill. Jag intalar mig att 
det var tack vare Pallas Athena, olivens 

skyddsgudinna, som jag undslapp med 
några mindre skråmor. För säkerhets skull 
beslutar jag mig dock för att inte utmana 
hennes humör genom att fortsätta.

Väl hemma går jag igenom bilderna och 
intervjuerna med odlare och plockare på 
andra sidan olivlinjen, utmed Medelhavets 
stränder och närmaste inland. De ger alla 
uttryck för samma tankar och har samma 
passionerade förhållande till ämnet. 
Medan jag läser doppar jag brödbitar i en 
skål siciliansk olivolja. Ingen tjuvbland-
ning från Genco Pura, utan en carasuola 
från Trapani. Oljan river en aning i halsen 
med en tydlig förnimmelse av mandel, gräs 
och Medelhav.  

  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Färgstark svamp
De flesta svampar lever större delen av sitt liv 
som mycel, tunna svamptrådar, och är då sällan 
särskilt lätta eller ens möjliga att få syn på. Det 
är först när svamparna bildar fruktkroppar som 
vi brukar kunna se att de finns 
på platsen. Men det finns 
några undantag – ett 
exempel är de små 
svamparna grönskål 
och blek grönskål 
som lever som 
nedbrytare av lövved. 
Deras mycel färgar den 
murkna veden starkt 
blågrön vilket man kan 
se under hela året. Däremot 
får man inte lika lätt ögonen 
på de små, gröna fruktkrop-
parna som bildas från våren 
och fram till hösten. 

Renande mossa 
Mossor tar upp vatten och näringsämnen genom 
porer som finns på hela plantan och kan inte 
reglera sitt upptag. Det gör dem känsliga för 
föroreningar eftersom de ämnen som finns i 
omgivningen ackumuleras i mossan. Vissa arter 
har dock en förmåga att tåla höga halter av 
tungmetaller och kan därför bidra till att rena sin 
omgivning. Nyligen upptäckte svenska forskare 
att vattenkrokmossa tar upp så stora mängder 
arsenik att den kan göra otjänligt vatten drickbart. 
Förhöjda halter av arsenik är ett problem i gruv-
brytningsområden vilket skulle kunna ge upptäck-
ten stort praktiskt värde. Vattenkrokmossa växer 
på fattigmyrar i hela landet och hittas framför allt 
på riktigt våta och dyiga delar av myren.

Växlar mellan hagtorn och en 
Bland svamparna finns grupper med väldigt 
varierade levnadssätt. Bland rostsvampar är det 
vanligt med värdväxling, vilket innebär att den 
enskilda svampindividen under sin levnad växlar 
mellan två olika värdarter som den parasiterar på. 
Hagtornsrost växlar mellan hagtorn och en. Den 
form som uppträder på stammen av levande enar 
utvecklas på våren. Den är iögonfallande med sina 
gula till orange utskott. Vårformen kan påminna 
om en gelésvamp till utseendet och kallas även 
gelérost.

Blåslav är en av Sveriges vanligaste organismer och trivs där växter har svårt att klara sig.

Svamparna grönskål 
och blek grönskål färgar 
veden blågrön.

Framgångsrika 
på många platser

M
ossor, svampar och lavar – 
eller kryptogamer som de 
kallas med ett gemensamt 
namn – växer ofta på platser 
där högre växter och andra 

organismer har svårt att leva. 
Många kryptogamer klarar av ganska 

kärva förhållanden, som stark kyla, låg 
tillgång på näringsämnen, kraftig vindex-
ponering eller stark sol. Därför kan de do-
minera i vissa miljöer, som magra tallhedar 
och högalpina områden. På de allra högsta 
fjälltopparna är det nästan inga kärlväxter 
som klarar sig, men däremot en hel del 
kryptogamer. De flesta kryptogamer lever 
på sten, mark, död ved eller bark. På ett 
enda träd kan man hitta ett stort antal ar-
ter som växer på olika delar av stammen. I 

sprickorna mellan barken hittar man vissa 
arter, på grenarna en annan. Det kan också 
skilja sig mellan den sida av trädet som är 
mer solbelyst och den skuggade sidan.

Även om många kryptogamer klarar 
hårda förhållanden skiljer det sig mel-
lan arterna. En del arter kan också leva 
på konstgjorda material som tegel och 
cement. Det kan räcka med ytterst lite jord 
eller organiskt material för att en kryp-
togam ska kunna få fäste på underlaget. 
Därför kan man ibland hitta kryptogamer 
på så oväntade ställen som tvättlinor och 
fönsterbleck.

Gatuskylten på bilden är bevuxen av 
flera olika lavar, däribland blåslav som är 
en av Sveriges vanligaste lavar.        

          Linnea Helmersson

FOTO: JONAS HELMERSSON

Kryptogamer är ett samlingsnamn för mossor, svampar och 
lavar. Linné delade in växtvärlden i fanerogamer (med ståndare 
och pistill) och kryptogamer (utan tydliga befruktningsorgan). 
Idag används kryptogamer snarare som ett ekologiskt begrepp, 
för grupper av arter som lever i liknande miljöer.
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Hagtornsrost kallas ibland gelérost.

FOTO: JONAS HELMERSSON
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V
arifrån kommer blomväxternas 
doftämnen? Under ämnesom-
sättningen bildas biprodukter 
som blomväxterna inte behö-
ver för sin tillväxt och energi-

försörjning. Över tid har dessa biproduk-
ter utvecklats till skyddande gifter eller 
doftämnen. Andra biprodukter utsöndras 
och ingår i det naturliga kretsloppet.

Ett spektrum av olika ämnen
Blomväxternas biprodukter är ämnen av 
många olika typer och kan grovt indelas 
efter molekylstorlek. De största ämnena 
är inte flyktiga och i denna grupp finns 
till exempel gifter som blomväxterna 
utnyttjar som försvar mot gräsätare 
(herbivorer). 

Dessa gifter – till exempel akonitin hos 
nordisk stormhatt – är oftast komplicerat 

uppbyggda. De minsta ämnena utgörs 
av mycket lättflyktiga ämnen som till 
exempel vatten, koldioxid, syre, metan 
och svavelväte. Blomväxternas doftämnen 
tillhör de medelstora ämnena som är lätt- 
till medelflyktiga.

Hur många doftämnen finns det?
En grov skattning visar att det hos blom-
växter finns cirka 1 000 doftämnen som 
är mycket vanliga, kanske 10 000 som är 
ganska vanliga och över 50 000 som är 
ovanliga. Eftersom doftämnena förekom-
mer i kombination med varandra, för att 
ge en specifik doftprofil, är ett mycket 
stort antal unika doftämneskombinationer 
möjliga – de överstiger vida antalet kända 
blomväxtarter i världen, vilket är cirka 
300 000. Blomväxters doftsignal består 
av en blandning av många olika ämnen.

Blomväxternas doftämnen kan indelas i 
tre olika huvudgrupper med olika kemiska 
grundstruktur.

Grupp 1. Fettsyraderivat
Den kemiska grundenheten för denna 
typ av ämnen är kolvätegruppen CH2-. 
Ett flertal sådana enheter är hopkopp-
lade och bildar långa kedjor eller ringar, 
båda med möjliga förgreningar. Kol (C) är 
grundstommen och väte (H) kan bytas ut 
mot andra atomer/molekyler, vilket ger 
upphov till ett mycket stort antal olika 
ämnen, så kallade fettsyraderivat. Den så 
kallade funktionella gruppen på fettsyra-
derivatet är oftast en alkoholgrupp (OH), 
en aldehydgrupp (CHO), en ketongrupp 
(C=O) eller en estergrupp (COO). 

Två exempel på fettsyraderivat är 
nanonol och oktanol som har citrusdoft.

Grupp 2. Terpener (isoprenoider)
Den kemiska grundenheten för denna 
typ av ämnen är kolvätestrukturen C5H8- 
(isopren). Flera av dessa enheter kan 
också kopplas ihop och bildar då olika 
terpener. Två ihopkopplade enheter bildar 
en monoterpen. Doftämnet geraniol, som 
är en monoterpen, är karaktärsdoftämnet 
hos nävorna. 

Ett liknande monoterpen är citronellol, 
som finns hos till exempel pelargoner. 
Nerolidol, som har tre sammankopplade 
enheter, är karaktärsdoften hos lindar. 
Ett annat exempel är damascener – som 
är karaktärsdoften hos vissa odlade rosor, 
som också kallas damascenerrosor. 

Terpener kan också ha ringstruktur 
i stället för en kedja, vilket är fallet 
för doftämnena pinen och verbenol 
som ger karaktärsdoften i barrskog 
och protoanemonin som finns hos 
smörblommor – det senare kan orsaka 
hudirritationer på betande djur. 

Grupp 3. Bensenoider 
Den kemiska grundenheten för denna typ 
av ämnen är kolvätestrukturen i bensen, 
C6H6, som har ringstruktur. När väte (H) 
byts ut mot till exempel en OH-grupp 
i denna ring bildas ett bensenderivat 
(bensenoid). Ett exempel på detta är 
2-fenyletanol som är en karaktärsdoft hos 
rosväxter. Olika bensenoider ger stor vari-
ation i olika rosors doftkaraktär. Kumarin 
hos till exempel sydvårbrodd är exempel 
på en annan vanlig bensenoid.

Hopkopplade bensenringar är mindre 
vanliga. Ett exempel på denna typ är doft-
ämnet naftalen.

Hur fungerar de? 
Genom samevolution kan en unik 
doftprofil hos en blomväxtart attrahera 
en specifik pollinatör, som då för 
pollen mellan olika individer av samma 
blomväxtart, och på så sätt säkerställer 
artens fortbestånd. Sannolikt sker 
misstag ibland där doftprofilen mellan 
liknade arter är snarlik och pollinatören 
tar fel. Detta skulle kunna vara en 
av förklaringarna till att korsningar 
– hybrider – uppstår ibland. Andra 
pollinatörer är mindre eller inte alls 
artspecifika vilket sannolikt också bidrar 
till uppkomst av korsningar.

Till denna artspecifika pollinering, med 
hjälp av doftämnen, kommer också annan 
anpassning hos blomväxterna till sina 

pollinatörer, som till exempel blommans 
form och färg, inklusive det ultravioletta 
och infraröda ljusspektrat. 

Motsvarande anpassning finns hos de 
specifika pollinatörerna. Ju mer specifik 
anpassning, desto mer specifik pollinatör. 
Här är guckusko, som pollineras av unga 
sandbihonor, ett bra exempel. Intressant 
nog producerar guckusko ingen nektar, så 
biet får lämna växten ”tomhänt”, men får 
på väg ut ur blomman pollen på sig, som 
den tar med sig till nästa guckusko som då 
pollineras. 

Givetvis är växtmiljön viktig i denna 
anpassning, det vill säga blomväxten och 
dess pollinatör är båda anpassade till 
samma växtmiljö. 

Ju mer högspecialiserad pollineringen 
är desto sårbarare är den om något går 
fel som till exempel när pollinatörer 
försvinner, vilket tyvärr är fallet i 
Europa, där en majoritet av pollinerande 
individer verkar ha slagits ut – sannolikt 
beroende på bland annat giftanvändning i 
jordbruket.

Var bildas doftämnena?
Doftämnen bildas oftast i körtlar på 
kron- och foderbladen, men kan även 
bildas i speciella körtlar – glandler – på 
bladen som hos till exempel äppelros. 
Det är också visat att pollen, som bildas 
av ståndarna, kan ha en egen och specifik 
doftprofil som sannolikt både är ett försvar 
mot fel pollinatörer men också en hjälp till 
rätt pollinatör. 

Detta har bland annat studerats för 
släktena Actaea, till exempel trolldruva, 
Rosa, till exempel vresros, och Ranunculus, 
det vill säga smörblommor.

Perspektiv
Blomväxter och deras pollinatörer har 
över lång tid stegvis anpassat sig till 
varandra, vilket lett till artspecifik och 
unik signalering till pollinatörer med hjälp 
av doftämnen. Det har inneburit artspe-
cifik pollinering och fortplantning, en 
av förutsättningarna för artstabilitet och 
fortlevnad. 

Denna fantastiska anpassning mellan 
olika typer av organismer är bara en av en 
mängd liknande anpassningar, som utgör 
grundförutsättningarna för mångfalden i 
vår fantastiska natur. Vilket stämmer till 
eftertanke och stor ödmjukhet, något som 
alltför ofta saknas som en följd av män-
niskans nutida livsstil.   

Många arter kräver befruktning med pollen för förökning, där 
pollenet sprids med vinden, via vatten eller med pollinatörer. I den 
senare gruppen spelar specifika doftprofiler hos blomväxterna en 
avgörande roll i fortplantningen för att attrahera rätt pollinatör. Här 
fokuserar Börje Wernersson på denna senare grupp.

Nerolidol är lindens karaktärsdoft, vars kemiska 
grundenhet är isopren.

Klockgentiana pollineras huvudsakligen av humlor 
som luktar sig fram till blomman.

2-fenyletanol är det kemiska ämnet som ger 
äppelrosen dess starka doft som kan kännas vida 
omkring.

     Dofter TEXT OCH FOTO: BÖRJE WERNERSSON

Nävors doft har ämnet geraniol 
som karaktärsdoftämne. 

Texten bygger på ett samtal med Gunnar Bergström, professor i 
etologisk kemi vid Göteborgs universitet.

Guckusko pollineras främst av sandbihonor. 
Exempel på högt driven specialisering.

Blommornas doftämnen
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V
arifrån kommer blomväxternas doftämnen? Under 
ämnesomsättningen bildas restprodukter som 
blomväxterna inte behöver för sin tillväxt och 
energiförsörjning. Över tid har blomväxternas 
restprodukter utvecklats till skyddande gifter eller 

doftämnen. Andra restprodukter utsöndras och ingår i det 
naturliga kretsloppet.

Ett spektrum av olika ämnen
Blomväxternas restprodukter är ämnen av många olika typer 
och kan grovt indelas efter molekylstorlek. De största ämnena 
är inte flyktiga och i denna grupp finns till exempel gifter som 
blomväxterna utnyttjar som försvar mot gräsätare (herbivorer). 
Dessa gifter – till exempel akonitin hos nordisk stormhatt – är 
oftast komplicerat uppbyggda. De minsta ämnena utgörs av 
mycket lättflyktiga ämnen som till exempel vatten, koldioxid, 
syre, metan och svavelväte. Blomväxternas doftämnen tillhör de 
medelstora och mindre flyktiga ämnena.

Hur många doftämnen finns det?
En grov skattning visar att det hos blomväxter finns cirka 1 
000 doftämnen som är mycket vanliga, kanske 10 000 som 
är ganska vanliga och över 50 000 som är ovanliga. Eftersom 
doftämnena oftast förekommer i kombination med varandra, 
för att ge en specifik doftprofil, är ett mycket stort antal unika 
doftämneskombinationer möjliga – de överstiger vida antalet 
kända blomväxtarter i världen, vilket är cirka 300 000. Vanligast 
är att blomväxtartens doftsignal består av en till tre kända 
huvudämnen.

Skvattram.

Skvattram
Snygging som 
tjusat många

TEXT, FOTO OCH ILLUSTRATIONER: FRIDA NETTELBLADT
  Växtbruk

V
i är många som inte kan hålla fingrarna borta 
från skvattram. Det är en växt som drar till sig 
uppmärksamhet, dels genom sina tjusiga vita 
blommor, men också genom sin starka och inte alls 
obehagliga doft. Det är en medelstor buske som 

växer på myrarnas skuggigare delar, tillsammans med odon 
och väldoftande pors. De vita, starkt doftande blommorna som 
kommer i juni är omtyckta av bland annat humlor. Det är just den 
starka doften som har gjort skvattram till en självklar nyttoväxt 
och den har utnyttjats till en rad olika ändamål sannolikt under 
hela den tid som människor bebott jordens nordligare områden. 

Skvattram finns i hela den boreala regionen på både den 
eurasiska och den nordamerikanska kontinenten (utom på 
Island). Det finns många olika varianter och flera av dessa har på 
senare tid visat sig vara egna arter. Skvattram finns i hela Sverige, 
men i landets sydvästra delar är den mer sällsynt och saknas helt i 
större delen av Skåne. 

När det gäller skvattram är det verkligen sant att "kärt barn har 
många namn"; det finns en uppsjö av alternativa och dialektala 
namn. Den har fått heta bland annat myrkrona, vägglusgräs och 
käglabuske, men mest känt och använt är kanske namnet vildpors 
eller getpors, där ”get” syftar på den fräna doften. Detta namn 
till trots är skvattram inte alls nära släkt med pors, som tillhör en 
egen familj och som i Sverige har sina närmaste släktingar i björk-
familjen. Skvattram tillhör istället familjen ljungväxter och blev 
under 90-talet flyttad från det egna släktet Ledum till det stora 
släktet Rhododendron. Då fick den också helt byta namn från Le-
dum palustre till Rhododendron tomentosum, vilket direkt översatt 

skulle betyda ”det filtludna rosenträdet”. Det gamla vetenskapliga 
namnet används ändå fortfarande i ganska stor utsträckning. Det 
finns bara en annan art i släktet Rhododendron som är naturligt 
förekommande i Sverige – lapsk alpros – en krypande fjällbuske 
med rosaröda blommor.  Skvattram är alltså en växt som är lätt att 
känna igen och inte har några andra arter som den rimligtvis kan 
förväxlas med.

Viktig inom folkmedicin
Skvattram har använts över hela sitt utbredningsområde och är 
fortfarande en viktig växt inom den traditionella folkmedicinen. 
Här i norra Europa har den utnyttjats som medicinalväxt för 
både människor och djur. Den har använts både invärtes mot allt 
från hosta och förkylning till reumatism och utvärtes mot en lång 
rad hudåkommor och dessutom som insektsfördrivande medel. 
I Nordamerika har ursprungsbefolkningen framförallt nyttjat 
en annan art – bredbladig skvattram – till att göra ett slags örtte 
som man dricker till vardags, på engelska kallat ”Labrador tea”. 
Drycken har av dessa folk kallats ”örtteernas urmoder”, och detta 
bruk har också gett namn åt de tre arter av skvattram som finns i 
Nordamerika: Northern- (som är samma art som vår skvattram), 
Western- och Bog Labrador tea. 

En förklaring till denna användning, förutom den rätt 
tilltalande smaken och doften, är att brygden har en uppiggande 
verkan. Det beror på att växten innehåller ett centralstimulerande 
ämne; ledol. Just för att detta ämne påverkar det centrala 
nervsystemet är det giftigt i för höga doser. Får man i sig 
för mycket kan man få huvudvärk, berusningssymptom och 
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höga doser kan ledol orsaka kramper, 
andningsproblem, paralys och i värsta 
fall leda till döden. Det har visat sig att 
bredbladig skvattram har en mycket 
lägre halt av det här ämnet än vår vanliga 
skvattram och det kan vara förklaringen 
till varför man inte använt skvattram på 
samma sätt till vardags i Europa. Mängden 
ledol varierar dock kraftigt beroende på 
växtplats även hos vår art av skvattram, på 
vissa platser kan den innehålla nästan tio 
gånger så mycket som den gör på andra.

Ledol är långt ifrån den enda aktiva 
substansen i skvattram. Den starka doften 
skvallrar om bladens höga innehåll av 
eterisk olja, så kallad ledumkamfer. I 
oljan ingår, förutom tidigare nämnda 
ledol även till exempel citronellol (se sid 
25 i detta nummer), ett ämne som det 
också  finns mycket av i citrusfrukter 
och doftpelargonblad och som ger dessa 
sin typiska doft.  Växten innehåller även 
rikligt med mineraler och vitaminer, 
särskilt c-vitamin och kalcium.

Förutom användningen som 
medicin har skvattram använts som 
krydda. I Europa har den ibland fått 
ersätta humle som smaksättare och 
konserveringsmedel i öl. Detta bruk var 
dock inte utan bieffekter, skvattram gav 
ölen en större berusningseffekt men 
orsakade aggressivitet och gav dessutom 
en rejält obehaglig baksmälla. Det är 
med andra ord ingen bra idé att ta fel 
”pors” att krydda brännvinet med! Hos 
nordamerikanska ursprungsfolk har man 

istället använt skvattram för att krydda 
kött genom att koka köttet tillsammans 
med skvattramblad, det har varit särskilt 
användbart vid tillagning av björnkött som 
har en mycket speciell smak.

Skvattram går också att använda som 
färgväxt. Den ger en relativt ljusfast 
gulgrön färg vid färgning av garn av både 
ull och lin.

Avskräcker insekter
Det faktum att en rad folkslag genom årtu-
senden har använt växten gör naturligtvis 
skvattram intressant även för modern 
medicinsk forskning. Många av de använd-
ningsområden som man haft för växten 
har visat sig ha en vetenskaplig grund. 
Man har dessutom hittat nya användnings-
områden som kan vara intressanta att 
fortsätta undersöka.

Den mest påtagliga användningen 
av skvattram – som insektsmedel – har 
inte varit särskilt svår att bekräfta. Även 
idag anses skvattram vara en av de mest 
användbara och effektiva växterna för 
att hålla mygg och fästingar borta. Man 
kan helt enkelt ta gröna skvattramskott 
och gnida in huden med dem när man är 
ute för att få en effekt mot bitande och 
stickande insekter. 

Traditionellt har man även använt 
blad av skvattram för att hålla pälsängrar 
borta från yllekläder. Vetenskapliga 
studier har bekräftat denna effekt och 
dessutom visat att extrakt från skvattram 
fungerar mycket bra för att avskräcka olika 
skalbaggar som mjölbaggar, olika vivlar 
och snytbaggar som orsakar stor skada i 
bland annat sädesmagasin. Förr har avkok 
på skvattram använts till att tvätta husdjur 
som grisar, hästar och kor för att skydda 
dem mot insektsangrepp och för att 
behandla hudåkommor och sår. Även den 
sistnämnda användningen har visat sig ha 
vetenskaplig grund. 

Skvattram innehåller ämnen som 
verkar både mot bakterier, virus och 
svampinfektioner. Växten har också en 
anti-inflammatorisk effekt, vilket förklarar 
varför den använts för att behandla 
reumatism, smärta och förkylningar inom 
folkmedicinen. 

Den verkar också vara verksam mot 
hosta, främst torr- och rethosta, vilket 
också har utnyttjats i ett populärt ryskt 
receptfritt läkemedel mot hosta. Det har 
också visat sig att skvattram innehåller 
ämnen som öppnar upp luftvägarna vilket 

förklarar den traditionella användningen 
mot astma.

Men varför stanna där? Det verkar 
finnas långt mer att upptäcka om växtens 
medicinska kvaliteter. 

Moderna studier av skvattram har 
avslöjat att den skulle kunna användas för 
att behandla och förebygga diabetes av typ 
2. Skvattram verkar innehålla ämnen som 
skyddar cellerna både vid för högt och vid 
för lågt blodsocker och dessutom hämma 
glukosupptaget i tarmen. Vidare har andra 
studier visat på egenskaper hos skvattram 
som liknar de som kvanne också har visat 
sig ha. 

Intas med försiktighet
Extrakt av skvattram kan ge skydd mot 
strålningsskador och cancer. Det skulle 
kunna användas både för att förebygga 
skador och för att hjälpa cellernas 
återhämtning efter strålningsexponering 
vilket skulle vara mycket användbart 
vid cancerbehandlingar. Växten kan till 
och med vara användbar för att dämpa 
abstinensbesvär när man försöker sluta 
röka.

OBS! Skvattram har visat sig kunna 
skapa farliga samverkanseffekter om den 

intas tillsammans med vissa konventionella 
mediciner, genom att antingen påverka 
deras aktiva ämnen och därmed göra dem 
potentiellt giftiga, eller genom att inverka 
på deras effektivitet. Växten ska absolut 
inte intas i någon form av gravida, och har 
traditionellt använts som abortmedel. Man 
ska inte heller inta eller använda vanlig 
skvattram utvärtes under längre perioder, 
då detta kan orsaka dåsighet, illamående, 
huvudvärk och andra obehagliga bieffekter. 
Vissa personer kan dessutom uppleva 
allergiska reaktioner mot växten, pröva 
försiktigt till att börja med!

Med detta sagt så verkar skvattrams 
giftighet vara ganska låg, fastän den, som 
nämnts ovan, kan variera mycket mellan 
olika platser. Det finns extremt få kända 
fall av förgiftning hos människor. 

De stora fördelarna växten har visat sig 
ha som medicinalväxt tycks vida överstiga 
nackdelarna. 

Till sist kan det vara värt att nämna 
att man nog ändå ska undvika att tälta i 
skvattrambuskage (även om det står torrt). 
Det må skydda mot mygg men kan ge 
huvudvärk och inte minst orsaka märkliga 
(förvisso enligt rykten ofta erotiska) 
drömmar!  

Skvattram pollineras ofta av humlor.

Skvattram har visat sig vara effektiv för att avskräcka både mygg och fästingar.
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J 
ag har upptäckt något som jag 
inte har tänkt på tidigare. Näm-
ligen att den vanliga växten 
jordreva, som ofta förekommer 
i trädgårdar, har två sorters 

blommor, där den ena är mindre än den 
andra, vad beror detta på?                 
Margareta Andersson, Öland

Ulla-Britt Andersson svarar: Kul och 
skarpögt att du noterat att jordreva har 
blommor av olika storlek. Växter som både 
har enkönade och tvåkönade blommor 
kallas mångbyggare. Hos jordreva ser 
man blommor som är ganska stora och 
tvåkönade, det vill säga har både ståndare 
och pistiller. Men det finns även mindre 
blommor som enbart har pistiller, det vill 
säga fungerar som honor. En växt med 
tvåkönade och enbart honliga blommor 
på samma planta kallas gynomonoik och 
prästkrage är ett exempel. 

Om de tvåkönade och de honliga blom-
morna finns på olika plantor kallas växten 
gynodioik, och det är ganska spritt bland 
de kransblommiga växterna i familjen La-
miaceae dit just jordreva hör. Varför detta 
fenomen uppstått har diskuterats bland 
forskare. De hansterila blommorna med 
enbart pistiller kan inte sprida sina gener 
genom att producera pollen vilket borde 
vara en nackdel för dem. 

Forskning har visat att blommor med 

enbart pistiller kompenserar detta genom 
att producera fler frön som dessutom 
håller högre kvalitet än vad de tvåkönade 
blommorna klarar av. En annan känd växt 
som är gynodioik är backtimjan. 

Det finns växter som i stället satsar 
på att ha enkönade hanblommor (med 
ståndare) och tvåkönade blommor. Detta 
förekommer främst hos flockblomst-
riga växter, familjen Apiaceae. Välkända 
representanter för detta är hundkäx och 
kvanne. För att komplicera det ytterligare 
finns det polygama växter som har hanliga, 
honliga och tvåkönade blommor. Trädet 
ask har denna komplicerade uppbyggnad 
av sina blommor. 

Vad är det för skillnad 
mellan fridlyst och 
rödlistad?
Vad är det för skillnad mellan begrep-
pen fridlysning och rödlistad? Är 
fridlysningen ett gammalt begrepp som 
inte längre har någon funktion? 
Agneta Svensson, Mariestad

Sebastian Sundberg svarar: Begreppen 
”fridlyst” och ”rödlistad” förekommer fli-
tigt i naturvårdssammanhang. För många 
är det förvirrande vilken juridisk status 
som gäller för arter som är rödlistade och 
för dem som är fridlysta. 

Rödlistning är en kunskapsbaserad 
prognos över arters risk att dö ut, om inget 
görs för att förbättra situationen. Den 
svenska rödlistan har gjorts av ArtDa-
tabanken vart femte år sedan år 2000, 
enligt internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) regionala kriterier. En arts risk att 
dö ut kan gälla såväl global utrotning som 
att den ”bara” försvinner från ett geogra-
fiskt område (från Sverige, i fallet med den 
svenska rödlistan). Att en art är rödlis-

Varför har 
jordreva 
olika slags 
blommor? 

tad innebär i sig inte att arten har något 
lagligt skydd. Däremot används rödlistade 
arter ofta i praktiken vid prioriteringar av 
skydd och åtgärder, samt för att kunna ta 
särskilda hänsyn vid exploateringsärenden 
och skogsbruk. Arterna har därmed ett 
indirekt skydd genom de nationella och 
internationella åtaganden Sverige har för 
att bevara ett rikt växt- och djurliv. Enligt 
2015 års rödlista är 4 264 svenska arter 
rödlistade, varav 416 kärlväxter (samt 
ytterligare 474 underarter, varieteter och 
småarter av kärlväxter).

  Fråga experten

Torbjörn Tyler från 
Lund är en Sveriges 
skickligaste botaniker. 
Han är museiinten-
dent på Lunds univer-
sitet med ansvar för 
de botaniska samling-
arna. Erkänt duktig 
på det mesta som rör 
kärlväxter och mossor. Inte minst fibblor, vars 
snåriga systematik han har grottat ned sig i.

Ulla-Britt Andersson 
bor på Öland där hon 
tillsammans med maken 
Thomas Gunnarsson har 
koll på allt som växer. 
Hon är med i Svenska 
Botaniska Föreningens 
styrelse och är pensio-
nerad läkare. Ulla-Britt 
svarar på allt från artbestämning till hur giftiga 
växter påverkar människokroppen.

Sebastian Sundberg 
är disputerad växt-
ekolog med särskilt in-
tresse för våtmarker, 
spridningsbiologi, 
vitmossor och flora-
förändringar. Jobbar 
som kärlväxtansvarig 
på ArtDatabanken se-
dan 2011. Började som ornitolog men är nu mest 
enveten floraväktare och kärlväxtnörd. 
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Jordreva. Exemplar med två 
sorters blommor. Den stora med 
både pistiller och ståndare, den 
mindre med bara pistiller.

Fridlysningen är i högsta grad aktuell 
och innebär att en art har ett specifikt 
lagligt skydd. Hur det skyddet är utformat 
och för vilka arter det gäller regleras i art-
skyddsförordningen (Svensk författnings-
samling 2007:845, med smärre senare änd-
ringar) – för vissa djur i kombination med 
jakt- och fiskelagstiftningen. Arter som är 
fridlysta utgörs i huvudsak av de som är: 
1) utpekade i EU:s art- och habitatdirek-
tiv, 2) samtliga vilda fåglar, fladdermöss, 
grod- och kräldjur, 3) samtliga orkidéer, 
4) de flesta kärlväxtarter som bedömdes 
som Akut hotade (CR) eller Starkt hotade 
(EN) i 2005 års svenska rödlista, 5) andra 
arter som är begärliga för insamling eller 
plockning, eller 6) arter som är regionalt 
sällsynta – de två senares skydd regleras 
i många fall länsvis, exempelvis blåsippa 
och gullviva som inte får grävas upp 
någonstans men som får plockas i vissa 
län. Fridlysningen omfattar cirka 585 av 
60 000 svenska arter, varav 260 svenska 
kärlväxter (samt ytterligare cirka 120 
underarter, varieteter och hybrider av 
kärlväxter).

Av de nationellt fridlysta kärlväxtar-
terna är 169 (74 procent) rödlistade medan 
58 inte är det. Att en art är fridlyst har 
ingen inverkan på om den blir rödlistad el-
ler inte, då rödlistningsbedömningen görs 
oberoende.

Påverkas kirskålen av 
buskstjärnblomman?  
I somras hittades buskstjärnblomma 
i Mackmyra brukspark i Valbo vilket 
flyttade nordgränsen från Uppland 
och hit till Gästrikland. Ägaren till 
bruksparken skriver så här: En sak 
har jag funderat över. Det finns väldigt 
få kirskålsblad i stjärnblomsmattan. 
Däremot utanför finns mängder. Vet du 
varför? Skickar växten ut något som gör 
det otrivsamt för kirskålen eller bildar 
en så tät tova att kirskålen har svårt att 
hävda sig? 
Berit Berglund, Valbo

Torbjörn Tyler svarar: Generellt så 
är det känt att vissa växter ägnar sig åt 

"kemisk krigföring" genom att utsöndra 
kemiska ämnen som hämmar andra arters 
tillväxt och frögroning (så kallad allelopa-
ti), men jag tror inte att något sådant visats 
för just buskstjärnblomma. 

Det finns också exempel på växter 
som mer generellt förändrar markförhål-
landena där de växer så att de blir mindre 
lämpliga för andra växter, ja ibland till och 
med för dem själva, men det brukar gälla 
mer långlivade arter som bildar mer mas-
siva bestånd än vad buskstjärnblomma gör. 
Annars konkurrerar växter förstås både 
ovan och under jord, men buskstjärnblom-
mans rotsystem är ganska klent så jag har 
svårt att tro att det skulle kunna ha någon 
negativ inverkan på kirskålens grova 
jordstammar. 

Jag tror därför att i just detta fall beror 
fenomenet antingen på att det finns skill-
nader i vegetationshistoria eller markför-
hållanden mellan de olika markplättarna. 
Buskstjärnblomma har ett mycket ytligt 
rotsystem och är relativt torktålig, medan 
kirskål vill ha ett större jorddjup och mer 
fukt så en möjlighet skulle kunna vara att 
det ligger sten strax under markytan på de 
ställen där buskstjärnblomman dominerar. 

Buskstjärnblomma är dessutom en 
typisk kolonisatör som snabbt etablerar 
sig på markplättar som av någon anled-
ning blivit "lediga". Ofta dominerar de helt 
under några år för att sedan försvinna och 
flytta till andra markplättar, så en annan 
möjlig förklaring kan vara att det skett 
någon markstörning för cirka fem år sedan 
på just de fläckar som nu domineras av 
buskstjärnblomma.
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Buskstjärnblomma.



"Du lindar av olvon en midsom-
markrans och hänger den om ditt 
hår." I Nordens Flora, som kom 
ut för knappt 100 år sedan, står: 
"under sin blomning ( juli månad) 
tävlar den i blomsterprakt och 
skönhet med de vilda rosenbus-
karna, och sedan häggblomningens 
hänryckande men korta tid förgått, 
har skogsängen ingen blomning, 
mera lysande än olvonets." 

Men redan nu står olvonet i 
full blom! De yttre blommorna är 
könlösa och signalerar till insek-
ter att hit ska ni komma, och på 
plats upptäcker de att de mindre 
blommorna i mitten har nektar 
(och förstås könsorgan i form av 
ståndare och pistill). 

Kika närmare på bladen så 
ser du dels långa stipler (bladlika 
bildningar), men även direkt un-

der bladet, en bägarformad grön 
struktur (se bild nedan).

Det är så kallade honungskört-
lar eller nektarier, som alltså 
också producerar nektar. Varför 
producera nektar där? Tolkningen 
är att myror gärna gästar dessa 
honungskörtlar och därmed ser 
till att inga larver kommer upp 
i blomställningen och äter upp 
blommorna.


