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Vivi Täckholms blomsterklubbBatatens stora släkte

Baliberg

Sumpgentiana
Sumpgentiana Gentianella 
uliginosa är en småvuxen ört 
som man sällsynt kan hitta 
runt Sydsveriges kuster, kan-
ske framför allt på Öland och 
Gotland, men även i Bohuslän, 
Skåne och Uppland.

Sumpgentianan är mycket 
kortlivad. Den gror på våren 
och blommar sent på somma-
ren, ofta ända in i september. 

Den kortvuxna och ibland 
svårupptäckta arten ses främst 
på fuktiga, välhävdade strand-

ängar, men även på kalkfukt-
ängar och i källkärr i inlandet.

Sumpgentiana har minskat 
på senare år i takt med att dess 
växtplatser växer igen.
foto: Thomas Gunnarsson. – Öland, 
Kalkstad, 1 september 2016.



314  Ingemar Jonasson 
minns en aprildag på 
ett blomsterberg med 

kejsarkronor och tulpaner vid den lilla 
staden Ture i västra Iran.

323 Den sällsynta smäll
vedeln Astragalus 
penduliflorus blommade 

vackert på Jutjärnsängen under årets 
Botanikdagar i Dalarna. 

332 Den utomordentligt 
vackra och välskrivna 
Gästriklands flora har 

nu kommit ut. Läs om boken på sid. 332 
och beställ den sedan i föreningens 
webbutik (www.svenskbotanik.se).

276 De dystra 
krigsåren 
livades upp 

av Vivi Täckholm och hennes 
Blomsterklubb i tidningen 
Husmodern. Klubben startade 
på hösten 1940 och skickade 
snart ut en strid ström av 
nya krukväxter med fantasi
eggande namn över hela 
landet. 

Karin Martinsson ger oss 
hela den spännande historien 
om cissusar, karlbergare, 
cikoriakaffe och kaniner!

300Död ved är ett viktigt 
inslag i den biologiska 
mångfalden även på 

Bali, och på berget Batukaru får träden 
ligga kvar och ge liv åt kryptogamer och 
insekter under många år.
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foto: Stefan Grundström

våra regionala föreningar
Ulf Malmgrens Västman-
lands flora från 1982 var 
en av de första moderna 
landskapsflororna, men en 
botanisk förening var sak-
nad av många. Vår förening 
bildades i maj 2008 och 
är därmed en av landets 

yngsta botaniska föreningar. Vi har idag nästan 
hundra medlemmar. Vi vill öka intresset för och 
kunskapen om botanik i Västmanlands län, verka 
för skydd och vård av hotade arter och växtmil-
jöer samt inventera länets växter och svampar. 

Vi valde Västmanlands län som område då 
Örebro Läns Botaniska Sällskap fanns sedan 
tidigare, men deras floraområde är landskapet 
Närke vilket gjort att den stora västra delen av 
landskapet Västmanland för närvarande inte 
ingår i något floraprojekt. Malmgrens naturgeo-
grafiska indelning av landskapet i Mälarslätten, 
skogslåglandet och Bergslagen har vi dock 
behållit i länsanpassad form för våra krysslistor.

Inventering 
Sedan 2009 bedrivs en inventering av länets 
kärlväxter med en indelning i 278 atlasrutor om 
5 × 5 km. För rapportering var det naturligt att 
från början använda Artportalen, där 130 000 
inlagda fynd från länet nu nåtts, inklusive kom-
munala inventeringar. 

Floraväkteri och läger
Andra verksamheter är floraväkteri, inventering 
av årets växt och utflykter. Vi samarbetar med 
Studiefrämjandet. Vi har haft kurser om gräs och 
halvgräs samt användning av Artportalen. En 
gång per år anordnas ett inventeringsläger över 
en helg på någon plats i länet där det finns få 

uppgifter inlagda i Art-
portalen. 

År 2015 myntades 
namnet Flower Meet 
för lägren då vi bjöd 
in botanister från hela 
Sverige att vara med 
och inventera brand-
området efter 2014 års 
stora skogsbrand i norra 
Västmanland. 

Botaniska Föreningen i Västmanlands län

Kontaktinformation
Ordförande och hemsidesansvarig  Bengt Stridh, 
Västerås (stridh.bengt@telia.com)
Vice ordförande  Tina Nordberg, Kolsva 
(tina_nordberg@hotmail.com)
Sekreterare  Jan Petersson, Kungsör 
(janne@contentera.se)
Kassör  Kenneth Nordberg, Kolsva 
(pkenneth.nordberg@gmail.com)

Medlemskap  Årsavgiften för 2016 är 100 kr per 
person och år. Familj betalar 120 kronor. Inbetal-
ning sker på bankgirokonto 308-6865.  
Hemsida  www.bfiv.se

Det var mycket gläd-
jande att i fjol finna 
brandnäva (t.v.) som 
ny art för länet, bland 
de tiotusentals svedje-
nävorna (t.h.) i det 
stora brandområdet 
väster om Sala.
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Tidskriften Blåsippan 
ges ut två gånger per 
år till alla medlemmar. 
Här står allt om vår 
verksamhet och om nya 
fynd i länet.
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omslagsbild  Böle
Fallsbjörken är en 
av Dalarnas största 
kvar varande natur
betesmarker. Det vackra 
backkärret på bilden 
bjöd på en rik flora 
under Botanik dagarna 
i Dalarna. I virrvarret av 
arter på bilden kan man 
urskilja bl.a. brudsporre, 
Jungfru Marie nyck
lar, gräsull, kärrfibbla, 
darrgräs, knagglestarr, 
majviva, smörblomma, 
kärrfräken, blodrot, 
sumpmåra och ett antal 
blomsterrusiga bota
nister.

Läs mer om årets 
Botanikdagar på sid. 
323.
foto: Niklas Aronsson – 
Dalarna, Böle-Fallsbjörken, 
2 juli 2015.
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Växtatlas i vardande

  ledare

På föreningskonferen-
sen i våras fick vi höra 
om arbetet med att ta 
fram det danska prakt
verket Atlas Flora Danica 
som då nyligen hade 
getts ut. Det är mycket 
ett imponerande arbete 
som danskarna gjort med mängder av intres
santa fakta och det är också ett prydligt och 
trevligt utformat bokverk i tre band.

I Sverige använder fortfarande många 
av oss Hulténs standardverk från 1950/1971 
som utbredningsgeografisk referens när 
man skriver rapporter, artiklar och uppsat
ser. När kommer då en ny svensk växtatlas? 
Något bokverk är inte att förvänta sig under 
överskådlig tid men SBF har under flera år 
kämpat på med ett Växtatlasprojekt. Det går 
främst ut på att få tillgång till och vid behov 
digitalisera, regionala och lokala växtinven
teringsprojekt som pågått och pågår ute i 
landet. Målet är att mata in alla uppgifter 
i Artportalen, vilket redan gjorts för flera 
provinsfloraprojekt. Lars Fröberg har för 
vår räkning blivit koordinator för Växtatlas
projektet och vi har en arbetsgrupp där 
även Naturhistoriska riksmuseet och Art
Databanken deltar. Angående validerings
frågorna, se också vår inbjudan (sid. 334) till 
en konferens 19–20 november om att bygga 
upp en provinsvis validering av kärlväxter.

Det rullar på med inmatningen av regio
nala data men det tar tid. Man måste vara 
noggrann i kontakterna med de personer 
som jobbat under många år med att skapa 
regionala databaser för sina provinsflora
projekt. Ibland finns det tveksamheter 

kring att lämna ifrån sig ett omfattande 
material direkt in i Artportalen. Det är ofta 
frågor kring validering av uppgifterna, hur 
deras data ska användas och vilka uppgifter 
som kan följa med. Ofta har vi gett bidrag 
från Jubileumsfonden för utgivningen av 
landskapsfloror vilket gett oss möjlighet 
att ställa krav på att databaserna ska göras 
tillgängliga för Artportalspublicering.

Tre av föreningens trotjänare som är 
stötte pelare i växtatlasarbetet är Thomas 
Karlsson, Anders Bertilsson och Staffan 
Åström. Thomas, numera volontär på Riks
museet, har tagit fram en landskapskatalog 
för kärlväxter vars första version ska vara till
gänglig på Artportalen under hösten (se SBT 
nr 2/2016). Arbetet med landskaps kataloger 
kommer att bli ett bra stöd vid kommande 
valideringsarbete. Anders och Staffan har på 
var sitt håll jobbat ideellt under flera år med 
att datalägga landskapsflorauppgifter som 
bara funnits i skriftliga källor.

På sikt kommer Artportalens kartfunk
tioner att vara ett gott stöd för dem som vill 
se olika växters utbredning. Men det finns 
ännu områden med bara fläckvisa uppgifter, 
främst i lappmarksprovinserna. Ett tack till 
er som ställde upp under 2016 och invente
rade i Västerbottens län och i Pite lappmark, 
två nordliga floraprojekt som är på väg in i 
en avslutningsfas. Som Lars Fröberg presen
terat i tidigare nummer av SBT pågår också 
en kartläggning av ”Vita fläckar” i Lule och 
Torne lappmarkers skogsland varje sommar. 
Men vi behöver vara fler som är ute och 
inventerar med Lars i denna kartläggning. 
Kom med du också!

stefan grundström
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Vivi gjorde krigstid  
till blomstertid
KARIN MARTINSSON

M
ånga nu döda botanister är så välkända att det räcker 
att nämna dem vid deras efternamn. När vi talar om 
Linné, Thunberg, Fries och Sernander, vet de flesta 
vilken botanikprofessor som avses. Men en botanist 

har lyckats bli känd i en vidare krets bara genom sitt förnamn – 
Vivi – och har fått den för en professor ovanliga beskrivningen 
”en blandning av kloka gumman, muminmamman och Mary 
Poppins” (Arnborg 2008). 

Kanske de äldre i 

läsekretsen minns Vivi 

Täckholm och hennes 

insatser i Husmoderns 

Blomsterklubb. De och 

alla vi andra får nu 

genom Karin Martins

sons försorg veta allt 

om denna unika inrätt

ning. 

Inte bara ett otal 

exotiska krukväxter 

utan även tätmjölks

bakterier, svampmycel 

och kaniner skickades i 

en strid ström ut till de 

svenska husmödrarna 

i andra världskrigets 

skugga.

Vivi Täckholm på omslaget till 
Husmodern i november 1946. I 
reportaget beskrivs hon som en av 
Sveriges älskvärdaste och generö
saste människor, uppvuxen i en varm 
och generös familj som ”en solros 
bland solrosor”.
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Vivi LaurentTäckholm (1898–1978) är framför allt uppmärk
sammad för sina studier av Egyptens forntida och samtida flora. 
Den svenska floran ägnade hon sig egentligen bara åt som barn 
och tonåring. I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns 
ungefär 880 svenska växtkollekter samlade av Vivi mellan 1901 (!) 
och 1920. Tillsammans med sin far besökte hon bland annat olika 
barlastplatser i Stockholmstrakten för att studera adventivfloran 
(Laurent 1919). Man kan tänka sig att det kittlade den äventyrs
lystna Vivis fantasi att söka efter växter som förts till Sverige 
med fartyg från fjärran länder.

Kanske var det också längtan efter det exotiska som gjorde 
att Vivi startade Husmoderns blomsterklubb, ett projekt hon 
helhjärtat ägnade sig åt under krigsåren 1940–1945 då hon var 
strandsatt i Sverige. Mitt under brinnande krig spreds exotiska 
växter med sagolika namn över landet och hon blev Vivi med 
hela svenska folket. 

Husmodern och Blomsterklubben
Dagen innan andra världskriget bröt ut, den sista augusti 1939, 
återvände Vivi till Sverige från Egypten med korrekturet till 
Egyptenflorans första del i bagaget. Krigsutbrottet förhindrade 
henne att återvända till Kairo och arbetet med floran där, istället 
var hon tvungen att finna sin försörjning i Stockholm. Vivi var en 
erfaren skribent med en bred ickebotanisk produktion av såväl 
barnböcker och romaner som artiklar i dagspress och veckotid
ningar, bland annat för tidningen Husmodern där hon nu blev 
erbjuden fast arbete (Arnborg 2008). 

På sensommaren 1940 börjar Husmodern publicera en 
romantisk följetong – Där allt kan hända – där läsarna får följa ett 
ungt svenskt par i orienten. Insprängd i följetongens tredje del 
dyker en kort artikel om krukväxter upp, skriven i jagform, där 
läsarna uppmanas att köpa krukväxter i god tid före vintern. Den 
anonyma författaren har själv ett gott öga till den gulblommiga 
japanska jasminen vilken hon låter få stöd av en röd och en grön 
strumpsticka. Bakom artikeln döljer sig Vivi, som plockat upp 
ett gammalt kärt intresse. Hon var uppvuxen i en Stockholms
lägenhet fylld av krukväxter, många av dem ärvda i generationer, 
och hennes studentuppsats hade haft titeln ”Våra krukväxter” 
(Ridbäck 1994).

I följande nummer av veckotidningen presenteras så ett nytt 
initiativ – Husmoderns Blomsterklubb. Den skall samla svenska 
blomstervänner och ”bli ännu ett Husmoderns föreningsband 
mellan alla oss kvinnor. … Var månad komma vi sålunda att efter 
samråd med framstående experter, lansera en ny rumsväxt.” 
(1940:37:13–14, 43). I valet av ordet ”klubb” kan man ana inflytande 
av Vivis medlemskap i Botanistklubben vid Stockholms högskola.

Självporträtt med hemtrevnad 
ur Husmodern 1940, nummer 
33. Vivi kåserar om att ”hemfrid 
Helxine för lycka och hemtrev
nad i boet, dör den försvinner 
lyckan”. 

Vivis egen planta började 
tyna bort samtidigt som hen
nes make, botanisten Gunnar 
Täckholm, insjuknade. Samma 
dag han dog, dog även det 
sista skottet på Vivis hemfrid. 
Det kan tilläggas att paret då 
var sedan länge separerade 
eftersom Gunnar inte var spe
ciellt hemtrevlig.
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Drivande bakom idén var, förutom Vivi, familjen Stenlid vilka 
presenteras som en botanisttrio. Ålänningen Nandor (1889–
1960) hade läst botanik i Helsingfors, men blev tvungen att gå i 
landsflykt i Sverige på grund av sitt engagemang i Ålandsfrågan. 
Han hade varit redaktör för bokverket Växternas liv (1932–1940) 
med bistånd av hustrun Saima (1887–1971). Sonen Göran (1919–
2015) var växtfysiolog, utbildad vid Stockholms högskola. 

Månadens krukväxt
Tanken var att Blomsterklubben skulle erbjuda sina medlem
mar krukväxter lite utöver det vanliga, utan att konkurrera med 
etablerade trädgårdsmästare och blomsterhandlare. Det skulle 
vara ”en klubb för oss speciella blomsterälskare, som vill ha rena 
nyheter då och då”. Varje månad skulle en ny växt lanseras samt 
”ett begränsat antal kuriositeter till högre pris”. Till september
växt var den brasilianska radiatorväxten Peperomia argyreia utvald 
(tabell 1). Succén för klubben var omedelbar och plantorna 
räckte inte till alla förfrågningar. Detsamma gällde oktober
växten, blomsterlönnen Eldkulan Abutilon ×hybridum, som även 
den snabbt blev fulltecknad. 

Vivi behövde gång på gång be Husmoderns läsare om tålamod 
eftersom tillgången på växter inte räckte för att täcka efterfrå
gan. Krukväxtsändningarna försenades även av att Blomster
klubben var tvungna att hitta på en lämplig förpackning att 
skicka krukorna i. Medlemmar hade nämligen klagat över att 
krukor slagits sönder i posten. En ny ”slängfri” kartong uppfanns 
och testkastades av Vivi och Saima. I fortsättningen krävdes 
intyg från två ojäviga personer då någon yrkade på ersättning för 
växter som inte kommit fram i oskadat skick.

Något Vivi och Saima inte tycks ha tänkt över var det olämp
liga i att skicka krukväxter med posten under vintern. I decem
ber 1940 meddelas att extrasändningen av radiatorväxten frusit 
ihjäl. Den extrema vinterkylan ville inte ge med sig och till slut 
såg Vivi och Saima ingen annan råd än att själva leverera de 
utlovade växterna direkt till kunderna. I början av februari tog 
de tåget till Uppsala med 60 blomkrukor i famnen. Nästa tågresa 
gick till Göteborg, Helsingborg och Malmö där de personligen 
levererade plantor till 600 medlemmar. Hela äventyret finns 
skämtsamt skildrat i serieform av Vivi i Husmodern nr 14 för 
1941. I fortsättningen övergick klubben till att skicka fröer 
vintertid och vänta med att erbjuda levande växtmaterial tills det 
var frostfritt, åtminstone i södra Sverige.

Under 1940 tog Vivi också över frågespalten ”Blommornas 
spalt” i Husmodern där hon besvarar läsarnas växtfrågor. Fråge
svaren hade tidigare bara undertecknats med den anonyma sig
naturen R.B. men Vivi anslår från första början en personlig ton 

Ovan  Vivi och Saima Stenlid 
väntar på att paketexpeditionen 
i Malmö skall öppna. Nedan  
Leverans av krukväxter med tåg 
till Varberg. – Teckningar av Vivi 
i Husmodern 1941, nr 14.
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mot sina läsare och undertecknar alla svar ”Vivi”. När inte hon 
själv vet råd tar hon hjälp från andra specialister, bland annat vid 
den då nyligen inrättade Statens växtskyddsanstalt. Så här kunde 
en fråga lyda: ”Jag äger en nerium, som genom slarv blev utsatt 
för en lysgasskada. Dessutom har den små vita maskar, 1 cm 
långa, och några underliga röda djur påminnande om fästingar.” 
(1943:27:6). 

Omfattande verksamhet
Antalet medlemmar i klubben växte snabbt då det enda som 
krävdes för ett medlemskap var att man någon gång gjort en 
beställning. Familjen Stenlids hem räckte inte längre till för verk
samheten och i början av 1943 öppnade Blomsterklubben därför 
en krukväxttjänst på Klara Norra Kyrkogata 24 i Stockholm. Där 
kunde man hämta ut sina krukväxter mot uppvisande av kupong 
ur tidskriften, köpa växthäften och fröer samt träffa Saima i 
expeditionen. 

Klubben samarbetade till en början främst med trädgårds
mästaren Arvid Fjellner i Tungelsta, med ett förflutet i utlandet 
och vid Göteborgs trädgårdsförening. Han hade rekommende
rats av Bergianska trädgården med orden – ”Vad inte han har i 

Vivi hade ett gott öga till 
blomsterlönnar Abutilon. 
Denna hade hon tiggt sig till av 
en gumma i Dalarna under en 
föreläsningsturné på 1930
talet. 

Original till en av de första 
artiklarna om Blomsterklubben, 
i Husmodern 1940, nummer 
38. 
Okänd fotograf. Vivi Täckholms 
arkiv. Centrum för Vetenskaps-
historia.
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tabell 1. Krukväxter saluförda genom tidskriften Husmodern 1940–1947. Namn märkta  
med * är sådana som lanserades genom Blomsterklubben.

År: nr Månadens krukväxt Blomsterklubbens namn 
1940: 37 radiatorört Peperomia argyreia brasilianska radiatorväxten*
1940: 40 klockmalva Abutilon ×hybridum ’Feuerball’ blomsterlönn Eldkulan* 
1940: 44 mors tanke Peperomia glabella mors tanke*
1940: 49 kungscissus Cissus alata kungscissus*
1941: 8 lyckoax Justicia brandegeana ungdomssvärmeri*
1941: 20 hibiskus Hibiscus rosa-sinensis kinesisk ros
1941: 28 blå passionsblomma Passiflora caerulea passionsblomma 
1941: 31 praktbrowallia Browallia speciosa browallia*
1941: 33 femöring Achimenes ’Little Beauty’ ugglemor i Ugglebo
1941: 36 blyblomma Plumbago auriculata blyblomma*
1941: 43 mor och barn Tolmiea menziesii mor och barn*
1941: 46 nikodemia Buddleja indica Madagaskar*
1941: 52 rumsmalva Anisodontea capensis fattig men rik (frö)
1942: 8 gul kalla Zantedeschia elliottiana citrongula kallan*
1942: 21 buskveronika Hebe ×andersonii Nya Zeelands veronica*
1942: 23 zonalpelargon Pelargonium ×hortorum Småsessornas Lilleputt*
1942: 24 cigarettglöd Cuphea ignea mexikanska friareblomman*
1942: 30 törnrosas kjortel Rhodochiton atrosanguineum Törnrosas klänning*
1942: 32 eldkrona Lantana camara eld och glöd*
1942: 39 klockthunbergia Thunbergia grandiflora Bengalens klocka*
1942: 42 fredsgrönska Peperomia obtusifolia fredsgrönska*
1943: 5 Salvia sp.
1943: 16 lustiga Lotta Tradescantia cerinthoides lustiga Lotta*
1943: 20 gardenia Gardenia jasminoides gardenia
1943: 31 klätterfikus Ficus pumila hängfikus*
1943: 32 fakirblomma Crossandra infundibuliformis fakirblomma*
1943: 34 grenig kornettblomma Streptocarpus caulescens blåa najaden*
1943: 37 pilspetsranka Syngonium podophyllum urskogens slinga*
1943: 38 murgröna Hedera helix murgröna
1944: 17 vin Vitis vinifera vinranka
1944: 22 arabisk jasmin Jasminum sambac arabisk jasmin
1944: 25 apelsin Citrus ×aurantium Sinensisgruppen apelsin
1944: 32 rosengeranium Pelargonium ’Graveolens’ rosengeranium
1944: 36 gullranka Epipremnum aureum guldranka*
1944: 39 novemberljus Plectranthus oertendahlii novemberljus*
1945: 17 draktandscissus Cissus antartica ’Grandidentata’ draktandscissus*
1945: 18 flamingoblomma Anthurium scherzerianum flamingoblomma*
1945: 19 lejongapsranka Lophospermum erubescens lejongapsranka*
1945: 21 slingertry Lonicera japonica japansk kaprifolium*
1945: 24 curuba Passiflora mollissima incablomman*
1945: 31 klätterbenved Euonymus fortunei var. radicans Snövit*
1945: 33 Kristi törnekrona Euphorbia milii Kristi törne
1945: 34 kanariejasmin Jasminum odoratissimum kanariejasmin
1945: 38 maorimyrten Metrosideros excelsa sjöfararen*
1945: 39 nerium Nerium oleander oleander
1945: 41 Hippeastrum cf. vittatum lyckoamaryllis*
1946: 18 Abutilon ×hybridum jättelönnen*
1946: 19 kranspeperomia Peperomia pereskiifolia farsgubben*
1946: 21 karlbergare Plectranthus verticillatus karlbergia*
1946: 24 praktjakobinia Justicia carnea Brazil Jack*
1946: 33 bergnejlika Dianthus grationapolitanus klosternejlika*
1946: 34 kapaster Felicia amelloides Godahoppsblomman*
1946: 36 ampelfackla Aeschynanthus speciosus ampelfackla*
1946: 38 kardemumma Elettaria cardamomum kardemumma
1947: 16 kaffe Coffea arabica kaffebuske (frö)

bäveropuntia Opuntia basilaris bäverkaktus*
murgröna Hedera helix snabbe Rudolf* (Chicagomurgröna)
aukuba Aucuba japonica vintergatan*
myrtenbegonia Begonia foliosa nickelinick*
japansk benved Euonymus japonicus japansk benved1947: 21 arabiskt kaffe Coffea arabica Haile Selassies kaffeplantor
slingeraralia Eleutherococcus trifoliatus klätteraralia
Hibiscus pedunculatus Nippons ros*
rosa och gul sefyrlilja Zephyranthes carinata och tubiflora västanvindarna*
alpcyklamen Cyclamen purpurascens äkta alpviol

1947: 29 blomsterananas Aechmea fasciata blomsterananas
1947: 31 bägarkassia Senna corymbosa mexikanskt irrbloss*
1947: 32 tigerkäft Faucaria tigrina tigeröga*

guldopuntia Opuntia microdasys kaninöra*
bäveropuntia Opuntia basilaris bäverkaktus
kransvårtkaktus Mammillaria polythele vårtkaktus

1947: 32 ribbkaktus Echinopsis spachiana eldtornet*
Gasteriaart gasterialilja
stor asblomma Stapelia hirsuta ordensstjärna
våreld Kalanchoe blossfeldiana blossfeldia

1947: 34 doftpassionsblomma Passiflora alata granadilla
1947: 37 kardinalblomma Sinningia cardinalis kardinalblomma
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sina växthus, finns nog ingen annan som har heller” (1943:2:18–
19). Hans andreman, trädgårdsmästare Gunnar Nordström, 
fanns på plats i krukväxttjänsten varje lördag för att ge medlem
marna hjälp med omplantering och rådgivning. 

Till klubbens verksamhet hörde också olika utställningar 
där krukväxterna presenterades och fanns till salu. Den första 
genomfördes i november 1940 på Stallmästargården tillsammans 
med Trädgårdsamatörerna och Stockholms stads parkförvalt
ning. Året därpå hölls utställningen i Gustafsbergs lokaler där 
krukväxterna exponerades tillsammans med porslinsfabrikens 
produktion av Wilhelm Kåges blomkrukor. Våren 1943 blir det 
”braksuccés” i Göteborg när klubben ställer ut på varuhuset Ferd. 
Lundqvist & Co tillsammans med Steneby hemslöjd. När utställ
ningen upprepades 1945 kom 2 000 personer första dagen och 
växterna sålde slut på en kvart. Andra utställningspartners var 
bland annat Malmö Damsällskap, Svensk hemslöjd, Stockholms 
husmodersförening och utställningen Bo Bättre i Göteborg.

I början av 1942 skrev en läsare och föreslog att Blomster
klubben skulle organisera bytesverksamhet för skott och frön. 
Klubben nappade på förslaget och kontaktade Kerstin Norlan
der, systerdotter till trädgårdsmästaren Axel Holzhausen, som 
tillsammans med sin dotter Britta Nilsson tog på sig att leda 
skottbytet. Läsarna uppmanades att skriva brev och berätta 
vad de kunde erbjuda i byte och vad de själva önskade så skulle 
Blomsterklubben para ihop brevskrivarna med varandra – ”en ny 
form av skottväxling av högst fredlig art” vitsar Vivi till det.

Trädgårdsmästare Gunnar 
Nordström packar freds
grönska i ”slängfria” kartonger 
i Arvid Fjellners växthus
anläggning i Tungelsta. 
foto: O. Norberg, 1942. Vivi 
Täckholms arkiv. Centrum för 
Vetenskapshistoria.
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Exklusivt från utlandet
Husmoderns blomsterklubb verkade under en tid när det rådde 
brist på prydnadsväxter och snittblommor till följd av kriget, 
framförallt i början av säsongen innan de svenska odlingarna 
kommit igång. I mars 1940 hade ett importförbud av bland 
annat levande blommor införts (Söderberg 1952). Husmodern 
beskriver läget på blomstermarknaden som katastrofalt i början 
av 1945 (1945:6:17, 42). Hovet har hört av sig till Blomster klubben 
och berättat att två båtar på väg från Holland med lökar till de 
kungliga slotten torpederats och att lökarna hamnat på havets 
botten. Bristen på bränsle begränsade också växthus odlingen i 
landet; ett av de största trädgårdsmästerierna i Hässelby hade 
fått stänga 25 av sina 37 växthus där lökar skulle drivits i blom. 

Trots svårigheterna att importera lyckades Blomsterklubben 
erbjuda sina medlemmar exklusiva växter, mycket tack vare att 
Vivi utnyttjade personliga kontakter i botanistsfären såväl som 
i trädgårdsvärlden. Sommaren 1942 meddelar Vivi tidningens 
läsare att en ”världsberömd forskare skaffar nya fönsterblom
mor åt Er”. Det var professor Gustaf Bolinder som skulle resa 
till Sydamerika och av Vivi och Saima övertalats att samla några 
nyheter från de sydamerikanska botaniska trädgårdarna, gärna 
något lika fint som Alströmers potatis och minst lika vackert 
som Amazonflodens urskogsorkidéer (1942:29:11). På väg tillbaka 
till Sverige hamnade dock båten i en svår storm, ventilen till 
Bolinders hytt splittrades och hytten vattenfylldes med påföljd 
att delar av hans insamlingar förstördes. Bolinders bidrag till 
klubben blev därför bara frön av en praktfull blå salvia av okänt 
slag, plockade i en trädgård i Venezuela (1943:5:12–13).

Från Sydamerika kom också en ”enastående ny slingerväxt” 
insamlad av docent Carl Hammarlund i Sydamerikas Ander 
dit han rest vid mitten av 1930talet för att samla potatissorter 
(1945:24:18). Växten bestämdes till Passiflora mollissima av Erik 
Asplund vid Naturhistoriska riksmuseet. Asplund hade själv sett 
den kring 3 000 meters höjd i Bolivia och Ecuador vilket fick 
Vivi att tro att den till och med kunde vara vinterhärdig i Sverige. 
Blomsterklubben döpte nykomlingen till incablomman, numera 
känd som curuba eller bananpassionsfrukt.

Hösten 1941 lanserade Blomsterklubben en krukväxt under 
namnet Madagaskar (1941:46:27). Enligt Vivi hade klubbens träd
gårdsmästare, Arvid Fjellner, fått skott från en belgare som två år 
tidigare fört växten från Madagaskar till Belgien. Växten, niko
demia Buddleja indica, är inhemsk till Madagaskar och en ytterst 
blygsam släkting till de färgstarka och väldoftande buddlejorna. 
Den blev aldrig någon succé. 

Som illustration till tävlingen ”Vem äger en krukväxt som 
ingen annan har?” trycktes en bild på en Metrosideros (1943:22:19). 

”På väg tillbaka till Sverige 
hamnade dock båten 
i en svår storm, venti
len till Bolinders hytt 
splittrades och hyt
ten vattenfylldes med 
påföljd att delar av hans 
insamlingar förstördes.”
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När Vivi två år senare får en fråga till Blommornas spalt om klub
ben har några australiska växter till försäljning lyder svaret ”vi 
har en ganska unik sak, en Metrosiderosart, som en sjöman fört 
med sig från Australien och som vi förökat. Vi ha döpt den till 
Sjöfararen. Tyvärr ha vi inte så många exemplar, att vi kan lansera 
den i stor skala, men några hundra ha vi.” (1945:29:4). När växten 
väl erbjuds läsarna berättar Vivi att sjömannen skänkt växten till 
generalskan Testrup. Den växte upp till en jättebuske i hennes 
salong, en buske som sedan Blomsterklubben fick överta när den 
blev allt för stor (1945:38:26). Troligen rörde det sig om en maori
myrten Metrosideros excelsa, ursprungligen från Nya Zeeland men 
vanlig som odlad i Australien.

En växt som fick stor spridning och än idag finns i många 
svenska hem var karlbergare Plectranthus verticillatus. Den pre
senterades av Husmodern till Mors dag i maj 1946 under namnet 
karlbergia (1946:21:23). Namnet fick den efter makarna Gustaf 
och Elisabeth Karlberg vilka vistades i Johannesburg i Sydafrika 
under åren 1931–1932. Elisabeth Karlberg tog med sig ett skott av 
karlbergaren från stadsträdgårdsmästaren i Johannesburg vilket 
skänktes till en kusin i Göteborg. Därifrån spreds den vidare 
till Göteborgs trädgårdsförening vilka i sin tur spred den vidare, 
bland annat till Blomsterklubben. På trädgårdsföreningen kände 
man inledningsvis inte till hur karlbergaren kommit till Göte
borg. Det var först när en släkting till Gustaf Karlberg dök upp i 
Blomsterklubbens lokal i Stockholm som bakgrunden uppdaga
des och inspirerade Vivi till namnet karlbergia.

”Under säsongen skickas tio
tusentals sådana här kartonger 
ut i månaden”. – Ur Husmo
dern 1943, nr 2.

”En växt som fick stor 
spridning och än idag 
finns i många svenska 
hem var karlbergare.”
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Uppåt väggarna
Till 1940talets heminredningsideal hörde klängväxter fästa 
direkt på väggen som levande tapeter eller uppledda efter 
spaljéer i fönster och som rumsavdelare. Det var modernt med 
”dekorativa väggkrukor och kaskader av grönt som dinglar ned 
från rappade väggar” allt för att liva upp funkisvåningarnas 
vitmenade väggar.

Modeväxten framför andra var cissus Cissus antarctica, men det 
var inte bara Povel Ramel som i sin Gräsänkling Blues klagade 
över vissna cissusar. När Blomsterklubben anordnade en kruk
växtutställning i Gustafsbergs utställningshall kunde åtminstone 
ett fyrtiotal av besökarna berätta om hur de låtit en bekant 
vattna cissusen under semestern med påföljd att växten tappat 
bladen. ”Det händer t.o.m. att vilt obekanta människor hejda 
mig på gatan bara för att fråga, vad de ska göra med sin cissus”, 
berättar Vivi. Hon önskade sig ett speciellt cissusklister till att 
kurera alla vissnande cissusar.

Blommornas spalt flödade över av cissusfrågor och flera 
klängväxter lanserades därför genom Blomsterklubben med 
löftet om att vara ett bättre alternativ till cissus. Först ut var 
kungscissus Cissus alata, i december 1940. Året därpå blyblomma 
Plumbago auriculata och passionsblomma Passiflora caerulea följt 
av bland andra klockthunbergia Thunbergia grandiflora och 
klätter fikus Ficus pumila (se tabell 1).

Sommaren 1944 introducerades gullrankan Epipremnum 
aureum, som blev en omåttlig succé. Sista veckan i augusti och 
första veckan i september 1945 var Blomsterklubben tvungna 
att ordna en särskild ”guldranksvecka” i Stockholmslokalen, då 
medlemmarna kunde få köpa alla storlekar av den populära väx
ten. I Husmoderns blomsterlexikon skriver Vivi att den i gynn
sammaste fall kan växa 12 meter på ett år (LaurentTäckholm & 
Stenlid 1946).

En plantage i kristid
Det som var tänkt som en krukväxtklubb fick snabbt också en 
mer jordnära och praktisk funktion under andra världskrigets 
kristider. En lång rad varor, både importerade och inhemska, 
blev av olika skäl ransonerade såsom kaffe, te, tobak, kryddor, 
socker, kött, ägg, vissa mejeriprodukter och djurfoder. Genom 
att distribuera fröer och plantor gjorde Blomsterklubben sitt 
till för att uppmuntra husbehovsodling av allt möjligt ät och 
drickbart.

Ransoneringen var ett stort bekymmer för de kaffedrickande 
svenskarna och en rad olika kaffesurrogat lanserades. Hus
modern genomförde en provsmakning med omröstning om 
vilket surrogat som gav det godaste kaffet och cikoriakaffet vann 

” … det var inte bara Povel 
Ramel som … klagade 
över vissna cissusar.”
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överlägset (1941:19:26). Blomsterklubben kunde därefter erbjuda 
sina medlemmar cikoriafrö vilket resulterade i 11 000 beställ
ningar, fröet räckte inte till fler. När succén skulle upprepas 1942 
var det inledningsvis mycket svårt att få tag på utsäde och Vivi 
misströstade länge, ända tills Olsson och Söner i Hammenhög 
lyckades leverera. 

Även sockret var ransonerat då sockerfabrikerna krävde 
mycket bränsle. En finsk läsare tipsade redaktionen om att det 
godaste cikoriakaffet kokades på cikoria blandat med socker
beta. Sockerbetsfröerna var dock under beslag och Olsson och 
Söner föreslog därför istället Gullåkersbeta, en beta med större, 
men inte fullt lika söt rot. Blasten av såväl beta som cikoria 
kunde dessutom användas som djurfoder (1942:20:22, 36). För 35 
öre plus porto kunde var och en beställa sin egen ”kaffeplantage” 
– cikoriafrö, betfrö och recepthäfte på kaffesurrogat. Efterfrå
gan på kaffeplantagen slog ännu en gång rekord med tusentalet 
brevbeställningar per dag den första tiden (1943:18:14). 

Att kunna odla äkta kaffe stod förstås högre på önskelistan 
än det beska kaffesurret. I ett reportage år 1944 berättas om 
missionären Eward Karlman vars tre meter höga kaffebuske satt 

Vivis moderiktiga cissus
arrangemang i familjen 
Laurents våning. Pressarna i 
bakgrunden är inte växtpressar 
utan systern och bokbindaren 
Maj Laurents bokpressar. 
foto: Sune Eriksson, 1940-talet. 
Vivi Täckholms arkiv. Centrum för 
Vetenskapshistoria.

”För 35 öre plus porto 
kunde var och en 
beställa sin egen ’kaffe
plantage’ – cikoriafrö, 
betfrö och recepthäfte 
på kaffesurrogat.”
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frukt hemma i matsalen på Lidingö. Karlman hade tidigare bott 
på missionsstationen Kingoyi i belgiska Kongo under trettio år 
och fört med sig kaffebönorna därifrån. Nackdelen med kaffe
bönor var dock att de förlorade sin grobarhet så snabbt. Inom en 
månad från skörd måste de i jorden och under kriget gick inga 
flyg från Afrika. Först efter krigsslutet, i april 1947, lyckades Vivi 
förmå några ”vänner i viken” att resa omkring nere i Central
afrika och Abessinien och själva plocka de bär Blomsterklubben 
behövde.

Även tedrickarna erbjöds surrogatväxter. Under rubriken 
”Var och en sin egen teplantage” uppmanas Blomsterklubbens 
medlemmar att odla svarta myntan, även kallad mitchampeppar
myntan (1943:18:50). Denna mörkt rödbladiga mynta, Mentha 

Vivi fotograferad till lanseringen 
av Blomsterklubbens balkong
tjänst våren 1943. På hennes 
egen balkong odlades bland 
annat ölandstok, jättebalsamin, 
skogssmultron och penstemon. 
foto: Pressfoto Arvidson 1943. 
Vivi Täckholms arkiv. Centrum för 
Vetenskapshistoria.
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×piperita ’Black Mitcham’, levererades från en medicinalväxt
odling på Gotland. Trädgårdseleverna på drogfarmen använde 
myntan även till piptobak kan Vivi berätta. Det fanns dock en 
gräns för vilka njutningsmedel Vivi kunde tänka sig att bidra 
med. Tobaksransoneringen fick signaturen ”Fattig på tobak” att 
vända sig till Blommornas spalt för att få råd om tobaksodling. 
”Aj, aj, aj, det där är riktigt förbjuden frukt” svarar Vivi. Frökata
logernas Nicotianaarter var bara för prydnadsändamål, ingenting 
annat!

Balkongodling
För storstadsbor i lägenhet var det på fönsterbrädet, eller i bästa 
fall balkongen, som lite extra frukt och grönsaker kunde odlas. 
Bland månadens krukväxter erbjöd Blomsterklubben både 
vinrankor och apelsinplantor. ”Efter vinet bör ni sedan skaffa 
er persikoträd och fikonträd och dadelpalmer och allt möjligt 
annat sydländskt och trevligt i fönsterkarmen. När man nu inte 
kan resa, måste man ju i alla fall ha illusion av resor, inte sant?” 
(1944:17:44).

Husmoderns medarbetare Hildur Johansson skrev recept 
och matreportage under signaturen Fru Frosta. Tillsammans 
med Vivi gav hon ut kristidskokboken ”Allt dubbelt så gott: Vivi 
berättar om hur vi kan göra all kristidsmaten läcker genom extra 
piff och extra knep”. Varje receptkapitel inleds med ett kåseri av 
Vivi för att uppmuntra svenskarna att äta duva, kanin, rotsaker 
och cikoria.

I en helsidesartikel 1942 beskrev Fru Frosta odling av egyptisk 
luftlök (Allium ×proliferum), en gröda som till och med kunde 
odlas i stadens balkonglådor. Luftlökarna hade kommit till Fru 
Frosta med ett ovanligt sött och präktigt hembiträde, kallat 
”Lilla kyssen” av grannarna, från hennes mormor i Värmland. 
Denna hade berättat att det var egyptisk luftlök, en förtrollad 
lök med lökarna i toppen av stjälken. 

Luftlöksartikeln skapade en lavin av önskemål om sättlök 
bland tidningsläsarna. Som tur var kunde en läsare i Byö nära 
Oskarshamn erbjuda tillräckligt med utsäde för att ett par 
tusen läsare skulle kunna få en lök var. I samma växtpaket, kall
lat ”Piffiga fönstret” eftersom alla grönsakerna kunde odlas på 
fönsterbrädet, ingick även frö av vindruvstomat, gullgul tomat, 
smörgåssallat och spansk peppar av sorten ’Express’.

För att uppmuntra balkongodling erbjöds hjälp av Bergianska 
trädgårdens överträdgårdsmästare Gunnar Iverboo, på torsdags
kvällar mellan 6 och 8 i Krukväxttjänstens lokal. Blomsterklub
ben hade låtit bygga en egen modell av balkonglådor. Eftersom 
det rådde brist på oljefärger var lådorna klädda med halmflätor 
från Steneby hemslöjd.
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Från frö
Fröpåsarna skickades i allmänhet ut under början av året och 
utgjordes av olika kollektioner standardfröer utvalda i samarbete 
med svenska fröfirmor, exempelvis Algot Holmberg i Norr
köping eller Olsson och Söner i Hammenhög. Eftersom hungers
nöden stod för dörren erbjöds grönsaksfröer för frilandsodling 
både 1941, 1942 och 1943. Frösatserna lanserades ibland tillsam
mans med nyskrivna odlingshäften, till exempel ett om perenna 
växter författat av trädgårdsmästaren Magnus Jonsson. Speciellt 
för nordliga trädgårdar lanserades frösatsen ”min Norrlands
trädgård” tillsammans med ett odlingshäfte skrivet av Fredrik 
Borelius, rektor vid Västerbottens läns folkhögskola.

I samarbete med Weibullsholm erbjöds femton örter till en 
örtagård – ”hederliga gammaldags växter med traditioner av 
munkar och medeltid.” (1941:18:26–27). Hälften av örterna var 
sådana som enligt Vivi var så sällsynta att de varken fanns att få 
tag på i svensk eller utländsk fröhandel. Bland fröerna fanns såväl 
hundtunga Cynoglossum officinale och kattmynta Nepeta cataria 
som hjärtstilla Leonurus cardiaca och vejde Isatis tinctoria.

I undantagsfall såldes även krukväxter som frö. En läsarbild 
på en fantastisk rumsmalva Malvastrum capense i Husmodern 
resulterade i en tjock packe med förfrågningar om var den gick 
att få tag på. Vivi ”ringde upp tusen och en fröhandlare och fick 
bleklagt nej överallt”. Till slut lyckades den snälle direktör Sven 
Holmberg i Norrköping skaffa fram frö från någon av sina leve
rantörer i Sydeuropa (1941:52:21). Växten var inte okänd i Sverige, 
Vivi skriver om att den på landsbygden gick under namnen fattig 
men rik, flitiga Lisa och engelsk rumsbjörk, men tydligen var svår 
att få tag på. Själv valde hon att lansera den under namnet fattig 
men rik, som en lyckoblomma att så vid nyårsskiftet till det 
märkliga år 1942.

Smultron med grädde
I Stockholmstrakten, där Blomsterklubben hade sin bas, 
fanns inte bara gott om handelsträdgårdar, där fanns också 
Experimentalfältet, Statens Växtskyddsanstalt och inte minst 
Bergianska trädgården med sin botaniska trädgård och handels
avdelning. I en av Blomsterklubbens tävlingar var priserna 
i form av frö till tre absoluta sällsyntheter från Bergianskas 
handels avdelning (1940:47:49). De tre var en Anemone, hemförd 
av läkaren David Hummel från den sista Sven Hedinexpeditio
nen (1927–1934) samt sprutgurka Ecballium elateria och inka
krage Tithonia rotundi folia, den sistnämnda ny för Sverige enligt 
Vivi. I Bergianska trädgårdens kortregister finns anemonen 
noterad som Anemone tomentosa, insamlad av David Hummel i 
södra Kansu år 1930.
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Till midsommar 1942 lanserades mexikanska friareblomman 
Cuphea ignea i samarbete med Bergianska trädgården. Vivi hade 
sett den första gången i Sydstaterna, under den amerikavistelse 
hon skildrat i böckerna Vivis resa (1923, 1924). Vad heter den?, 
hade Vivi frågat då och fått till svar – friareblomman. Om den 
hade minst elva blommor skulle han komma att fria, elva efter
som det är elva bokstäver i ”Do You love me?”. En historia helt i 
Vivis smak. 

Vivi hade helt glömt bort blomman när hon återupptäckte 
den i en rabatt i Bergianska trädgården. Hon övertygade träd
gårdsamanuensen Erik Söderberg att låta trädgårdsmästare Iver
boo fylla drivhuset med Cupheasticklingar åt Blomster klubben. 
– ”Det ligger nämligen i klubbens intresse att det frias i Sveriges 
land, så att inte vårt folk dör ut. Vi måste hjälpa Myrdal”, konsta
terar Vivi.

I mars 1942 gick Blomsterklubben ut med sitt största erbju
dande någonsin – Husmoderns lyckosmultron – en ny sort 
av månadssmultron. ”Våra lyckosmultron äro omvärvda av all 
världens saga och poesi, och vi önska därför, att ingen enda täppa 
i Sverige måtte sakna dem.” (1941:13:21). Erbjudandet var ett sam
arbete med Erik Söderberg och trädgårdsdirektör Bertil Billbäck 
vid Bergianska trädgårdens handelsavdelning där uppdragning 
och paketering av plantorna skulle ske. Priset hölls lågt, 3:50 för 
25 plantor, vilket säkert bidrog till att 150 000 smultronplantor 
beställdes. 

I Husmodern nämns inte vilken poetisk smultronsort det rör 
sig om, endast att det är en ny sorts lågvuxet månadssmultron 
utan revor som bara existerat några år. I Bergianska trädgårdens 
priskuranter för 1941 och 1942 finns två tänkbara fröförökade 
sorter att välja mellan – ’Rügen’ och ’Baron Solemacher’. Men 
än en gång drabbades Blomsterklubben av ett bakslag. Allt stod 
klart för smultronleverans efter pingst – kartonger, postanvis
ningar, adresslappar – då plantorna började bli fläckiga av någon 
okänd orsak och en stor del måste kasseras (1941:26:38). De flesta 
leveranserna fick skjutas upp till augusti då det i koksbristens 
Sverige inte gick att uppbringa smultronplantor för vårleverans 
från någon annan handelsträdgård.

Till en skål smultron vore det förstås gott med vispad grädde, 
men även grädden var ransonerad under kriget. Vivis student
kamrat Elsa Florin, lärarinna vid Stockholms stads hushålls
tekniska mellanskola, hade kommit på ett alternativ till grädde. 
Hon föreslog att Blomsterklubben förutom frön och plantor 
även skulle kunna skicka ut bakterier. ”Minns du” frågar hon Vivi 
”att vi vandrade i Lappland ihop efter förra världskriget och att 
vi levde sex veckors vildmarksliv i obygden och att man ibland i 
någon vänlig gård bjöd oss en skål tätmjölk” (jfr Laurent 1920). 

”Det ligger nämligen i 
klubbens intresse att det 
frias i Sveriges land, så 
att inte vårt folk dör ut. 
Vi måste hjälpa Myrdal.”

Bergianska trädgårdens per
sonal skolar om hundra tusen 
smultronplantor åt Bloms
terklubben. – Ur Husmodern 
1941, nr 19.
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Elsa Florin menade att den tjocka tätmjölken skulle kunna 
användas istället för såväl grädde som ägg. Själv hade hon testat 
att göra både såser, våfflor och citronfromage på tätmjölk, den 
dög till det mesta utom kaffegrädde (1942:1:2425). Tätmjölks
bakterierna skulle skickas ut till svenska hem i form av små 
tyglappar preparerade med tätmjölkskultur. Efter att Vivi först 
testat metoden hemma hos sig, gick erbjudandet ut till Husmo
derns läsare. 17 000 gräddlappar med tillhörande bruksanvisning 
och receptsamling författad av Elsa Florin (och hennes hem
biträde) distribuerades sedan under 1942.

Proteintillskott
Eftersom även kött och ägg ransonerades var alla andra former 
av proteintillskott välkomna. Vid 1940talets början pågick 
omfattande försök med odling av sojaböna under svenska 
förhållanden, bland annat av fröfirman Algot Holmberg & söner 
vid Fiskeby försöksodlingar i Norrköping (Elovson 1997). Sven 
Holmberg hade mitt under brinnande krig rest till Sydostasien 
för att hämta hem olika sojasorter för vidare förädling i Sverige. 
När Vivi besökte fröfirmans provodlingar blev hon bjuden på en 
trerätters middag med soja i alla rätter. Med sin vanliga entusi
asm lyckades hon övertala Holmberg att låta Blomsterklubben 
erbjuda Husmoderns läsare sojabönor, innan de ännu var släppta 
på marknaden (1941:17:22–23).

På sensommaren 1942 utlovar Blomsterklubben den 
”bästa köttutdrygningen” i form av hemodlade champinjoner 
(1942:35:20–21, 39). En kanadensare hade berättat för Vivi om 
hur man i Kanada odlade champinjoner, antingen i trädgården 
eller i matkällaren under lågsäsong då konservburkshyllorna 
gapade tomma. När Vivi sökte efter champinjonmycel kom hon 
i kontakt med trädgårdsmästaren Elis Öhman i Älta. Efter att 
under många år ha experimenterat med champinjonmycel hade 
han lyckats få fram ett dugligt mycel, Divesmycelet, och kunde 
i sina egna odlingar skörda 40–50 kilo svamp i veckan året runt. 
Öhman erbjöd sig leverera upp till 500 mycelklumpar i månaden 
och författade även ett litet instruktionshäfte ”Odla champinjo
ner”. Vivi sammanfattar – ”Vår paroll är: En champinjonodling 
i varenda förstadsvilla, utanför varenda sportstuga, i varenda 
trädgårdstäppa runt hela Sverige”.

År 1942 bildar Blomsterklubben också en kaninfilial för att 
bidra till köttförsörjningen och Vivi grubblar över hur hon 
skall få kaninerna att passa in i Blomsterklubbens koncept 
(1942:17:16). Motiveringen blir att det finns en massa vita
min och kaloririkt ogräs i alla trädgårdar som kan omsättas i 
kaninkött. ”Det blir ogräskaniner” säger Vivi till Saima Stenlid 

”Tätmjölks bakterierna 
skulle skickas ut till 
svenska hem i form av 
små tyglappar prepa
rerade med tätmjölks
kultur.”

”År 1942 bildar Blomster
klubben också en 
kaninfilial för att bidra 
till köttförsörjningen”
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som låter sig övertygas – ”Det är självklart att man måste ha en 
ogräsätare i sin trädgård”. 

Kaninleveranserna organiserades av Ingeborg Åkesson i 
Hallsberg, kaninentusiast och ägare till en kaninfarm samt även 
författare till det praktiska häfte vilket följde med varje beställ
ning. Nyligen parade kaninhonor eller kaninungar, totalt 1 100 
djur, av raserna Vit Lant, Stora och Lilla Chinchilla samt Blå 
Wiener skickades per järnväg i praktiska träburar från olika upp
födare. ”Glöm inte att lösa ut den bara, så att den slipper sitta 
och sucka på järnvägsstationen över människans ofullkomlighet” 
manar Vivi. 

De lyckade kaninleveranserna följdes år 1943 av en sändning 
om 16 000 kycklingar samt kalkon och gåsägg och ytterligare en 
kycklingsändning året därpå. Hönsen behövde foder och även 
till detta ändamål ville Blomsterklubben bidra. Fodermärgkål 
fanns inte att få tag på, men Vivi hade ”med myndigheternas 
tillstånd” lyckats få tag på sibirisk kål från Amerika, ett utmärkt 
hönsfoder (1943:18:14). Kålen kunde stå ute under vintern precis 
som grönkål och Blomsterklubben var ensamma om den i Sve
rige. Troligen handlade det om sibirisk bladraps Brassica napus 
PabulariaGruppen, på engelska Siberian Kale.

Sagolika namn och säljande texter
Varje gång en ny krukväxt presenterades var Vivi noga med att 
ge den en såväl botanisk som poetisk presentation. Botaniken 
kryddades med anekdoter och metaforer, löften om fred och 
lycka, allt för att stärka tidningens prenumeranter i deras roll 
som husmödrar under krigsåren.

En viktig del i marknadsföringen var att förse växterna med 
säljande svenska namn om sådana saknades, vilket var mer regel 
än undantag när det gällde krukväxter. I namnsättningen avspeg
las såväl Vivis förflutna som sagoboksförfattare som den rådande 
krigssituationen och målgruppen husmödrar – lyckosmultron, 
lyckoamaryllis, fredsgrönska, mors tanke och mor och barn är 
några exempel. Rhodochiton volubile får namnet Törnrosas klän
ning med motiveringen ”Är inte saga och poesi, vad människor 
just nu behöva? I sagan är allting vackert och gott, där straffas 
det onda och belönas det goda. Vi behöver en liten sagoblomma 
just nu för att uppmuntra oss att inte se för mörkt på tillvaron.”

Vivis nomenklatoriska uppfinningsrikedom uppmärksamma
des när Föreningen Blomsterförmedlingen i början av 1944 till
satte en namnkommitté för att arbeta fram en förteckning över 
lämpliga svenska namn på krukväxter och snittblommor. Hon 
blev den enda kvinnan bland kommitténs åtta medlemmar och 
lyckades driva igenom de flesta av de namn hon lanserat genom 

”Vi behöver en liten 
sagoblomma just nu 
för att uppmuntra oss 
att inte se för mörkt på 
tillvaron.”

Törnrosas kjortel Rhodochiton 
volubile. Blomsterklubben 
förberedde en krukväxtbok med 
ett 100tal planscher av ”vårt 
lands främste blomstermålare 
Sven Ekblom” men den blev 
aldrig slutförd.
Illustration av Sven Ekblom ur 
Hemmet blommar (1949).
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Blomsterklubben, bland annat lustiga Lotta, mor och barn, mors 
tanke och fredsgrönska (jfr tabell 1). 

När Blomsterklubben 1941 erbjöd en ny rosa sort av femöring 
Achimenes ’Little Beauty’ kommenterade Vivi att den på svenska 
kallas femöring eller oftare Uggelmor i Ugglebo ”och skall man 
välja mellan de båda namnen, så väljer man naturligtvis Uggelmor 
i Ugglebo, det säger sig självt”. Namnkommittén tyckte dock 
tvärtom och valde femöring. Namnet ungdomssvärmeri fick stå 
tillbaka för det danska lyckoax och bougainvillea ersattes med 
det likaså danska trillingblomma. Det folkliga fattig men rik, 
som också förordats av Vivi, ersattes med rumsmalva (Laurent
Täckholm 1945).

Kungliga gynnare
Bland Blomsterklubbens medlemmar fanns en rad kungligheter 
vars medlemskap framhölls i många artiklar och gav draghjälp 
till försäljningen. Flera gånger föregås en ny krukväxts lansering 
av ett hemmahosreportage hos någon i kungafamiljen där 
klubben hjälpt till att inreda ett blomsterfönster eller fylla ett 
blombord.

Blomsterklubbens växter är de enda som smyckar kung
ens privatvåning kan man läsa 1942. Kungen har blyblomma, 
kungscissus, amaryllis och gardenia i stora Telluskrukor från 
Bo Fajans. Där finns också ett par nyheter, en sällsynt Pterisart, 
klängormbunke, som förutspåddes ersätta cissusen i populari
tet och en filodendron. Året därpå lanserades den senare som 
”Kungens krukväxt åt Er” under namnet urskogens slinga Philo
dendron speciosum. Den hade kommit i klubbens sortiment från 
”en av utlandets botaniska trädgårdar” (1943:37:17).

Prins Eugens blomma är en kornettblomma Streptocarpus cau
lescens, döpt av Blomsterklubben till blåa najaden, vilken Bloms
terklubben fått från Göteborgs botaniska trädgård. Klätter fikus 
Ficus pumila framhålls som Prins Bertils älsklingsväxt, han har två 
av Blomsterklubbens exemplar i fönstersmygen till sitt vardags
rum och de ”äro hans verkliga ögonstenar” (1943:31:21). Och när 
prins Carl Johan flyttar in i prins Bertils ungkarlslya fylls också 
hans fönster med växter från Blomsterklubben; praktfulla kungs
cissusar, blyblomma och Streptocarpus.

I juni 1942 lanserade Blomsterklubben en dvärgpelargon som 
skulle säljas till förmån för Norrlandsbarnen, det vill säga nöd
lidande i de barnrika norrlandslänen (1942:23:13). Vivi hade sett 
pelargonen i Holland strax före kriget och den hade gjort stort 
intryck på henne med sina små, mörkt svartröda blad, nästan 
som sammet, och blommor som små eldslågor. En barnblomma 
i dockformat, synnerligen lämplig för ändamålet. Vivi kände en 
holländare som svarade ”Det är klart att det går” på alla frågor, 

Saima Stenlid demonstrerar 
fikusarter för kronprinsparet 
vid en utställning i Ostermans 
bilhallar i Stockholm i novem
ber 1946. – Ur Husmodern nr 
47, 1946.
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även begäran om transport av 6 000 pelargoner till Sverige under 
brinnande krig. Prinsessan Sibylla gav sitt tillstånd till att pelar
gonen uppkallades efter Hagasessorna – Småsessornas Lilleputt.

Gamla redan då
Ytterligare ett sätt att skapa intresse och engagemang för 
Blomsterklubben var genom olika tävlingar. Läsarna tävlade om 
högsta solrosen, flest blad på en lyckoklöver och i början av maj 
1945 uppmanades de att leta ”lyckor” bland syrenblommorna. 

Lyckoax Justicia brandegeana, 
enligt Vivi införd till Sverige 
först 1935 och därefter spridd 
genom Blomsterklubben 1941. 
Hon hittade på namnet ung
domssvärmeri eftersom blom
ställningen är som en liten blyg 
flicka i 17–18årsåldern; blyg, 
oskuldsfull, niger så vacker, 
böjer huvudet så ödmjukt och 
är lite blek om kinderna. 
Illustration av Sven Ekblom ur 
Hemmet blommar (1949).
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En syrenlycka är en blomma med fler än fyra kronblad och Vivi 
minns hur hon som ung letat lyckor under syrenblomningen. 
Segrade gjorde en 28bladig blomma insänd från Finland, tätt 
följd av en 27bladig från Helsingborg (1945:33:31).

Våren 1943 utlystes en krukväxttävling i tre delar. Vem har 
den mest rikblommande krukväxten? Vem äger en krukväxt som 
ingen annan har? Vem är ägare till den äldsta krukväxten? Den 
första kategorin vanns av en porslinsblomma Hoya carnosa från 
Kalmar med 419 blomställningar och uppskattningsvis 12 000 
blommor (1943:30:18–19, 45–46). Därefter följde en rad rikblom
miga kaktusar – piskkaktus, bladkaktusar och Rhipsalisarter. 
Eftersom den andra kategorin kunde tolkas på så många olika 
sätt delades den vid prisutdelningen upp i fyra underkategorier. 
Kategorin ”sällsynt genom affektionsvärde” vanns av en dam i 
Enskede med en oleander Nerium oleander från skalden Johan 
Ludvig Runebergs hem i Borgå. Två år senare hade Blomster
klubben lyckats föröka upp neriumplantan tillräckligt för att 
kunna gå ut med erbjudandet ”Vill ni ha en äkta oleander från 
Runebergs hem?” (1945:39:26).

Kategorin äldsta krukväxten vanns av en hundraårig mur
gröna tillhörig en dam i Stockholm. Hon berättar om murgrönan 
att den följt en ung norska från hennes föräldrahem när hon 1848 
gifte sig med stadsarkitekten i Göteborg. Deras dotter, målarin
nan Julia Strömberg, förde murgrönan på 1880talet till sin ateljé i 
Stockholm där den alltsedan dess ”haft sin trivsamma tillvaro i ett 
och samma rum”. Ytterligare en murgröna fanns bland de äldsta 
växterna, ursprungligen buren i form av en kvist i en tärnbukett 
1872 och planterad av bruden vid hemkomsten. Bland övriga kruk
växtåldringar fanns bland annat en 90årig kamelia, en 75årig 
Deutzia, en 65årig julkaktus, en 64årig Smilax och en 63årig 
nattens drottning. ”Under 60 år är det sedan så långa köer av 
tävlande, att det ringlar fullständigt svart och långt ut på trappan 
och långt ut på gatan och långt runt kvarteret” sammanfattar Vivi. 

Äntligen fred
Efter freden i maj 1945 blev det enklare att importera växter 
igen. Vivi frågade en vän i Danmark om denne hade ”någon trev
lig fredsväxt att föreslå som ett minne av den här lyckliga våren.” 
Resultatet blev att Snövit, en variegerad klätterbenved Euonymus 
fortunei var. radicans, erbjöds läsarna (1945:31:25,36). Våren 1946 
kunde Vivi och Saima själva resa utomlands till Danmark för att 
besöka trädgårdsanläggningar, få nya idéer och hämta material 
av spännande krukväxter. 

Blomsterklubben flaggade för att den skulle bygga upp filialer 
i utlandet, den första på Island! (1945:35:18). I slutet av sommaren 
1945 kom en ung isländska, Hlin Brand, på besök till Stockholm. 

Våren 1943 utlystes en tävling 
om vem som hade den mest 
rikblommande krukväxten. Vann 
gjorde K. Nilsson i Kalmar 
med en porslinsblomma Hoya 
carnosa som hade hela 419 
blomställningar och uppskatt
ningsvis 12 000 blommor. – Ur 
Husmodern nr 30, 1943.
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Hon hade byggt upp en handelsträdgård i Laugardal och häm
tade växter från Blomsterklubben, bland annat cissus, guldranka 
och flamingoblomma Anthurium scherzerianum. I utbyte lovade 
Hlin Brand att skicka fröer och plantor av isländska växter. Vivi 
sammanfattar: ”jag tyckte precis, att hon var som en duva ur 
Noaks ark … och hon återvände till Island med en grön kvist i 
näbben”. 

För Egyptenflorans räkning hade Vivi vistats i Geneve före 
kriget. Där blev hon nära vän med den palestinska botanisten 
Rifka Aaronsohn som även hon kom att engageras i Blomster
klubbens strävande att sprida ovanliga växter. I mitten av 
december 1945, anlände ångaren Skogaland från Palestina med 
frön, lökar och doftande kvistar, samlade för Blomsterklubbens 
räkning av ”några av Palestinas främsta botanister”, på bergen 
Carmel, Scopus och Oljeberget (1945:45:52). 

Vivis vänner hade skickat frö av bland annat tamarind, johan
nesbröd, oliv och smultronträd samt pärlhyacintlökar och cykla
menknölar (1946:2:8). De som beställde fick frö av ett par växter, 
några väldoftande blad eller till och med en bit doftande libanon
ceder. För att dryga ut det hela plussade Blomsterklubben på 
med fem knölar av bukettanemon, av Vivi utpekad som Sarons 
lilja eftersom hon själv sett den blomma på våren i Palestina före 
kriget. Åter igen blev efterfrågan enorm och rekvisitionerna av 
Palestinaväxter slog alla rekord. Den första sändningen följdes av 
ytterligare två båtleveranser i början av 1946.

Under sommaren 1946 återupptog Vivi herbariestudierna i 
Geneve och tillbringade tre månader i Schweiz. Där kom hon i 
kontakt med amanuensen Paul Martin, en ung botanist som lärt 
sig fröså orkidéer i flaska på Filippinerna. ”Och med kvinnans 
hela list gick jag fram mycket försiktigt och förespeglade honom 
hur vi satt därhemma i våra små röda stugor med vita knutar och 
längtade efter hans orkidéer från fjärran urskogar …” (1946:34:19, 
34). Paul Martin var lättövertalad, och i väntan på att orkidéerna 
skulle växa till sig lovade han att ge sig upp i de schweiziska 
bergen och plocka cyklamenknölar till Blomsterklubben. Någon 
orkidéförsäljning tycks dock inte ha blivit av, åtminstone inte via 
veckotidningen.

Blomstervän på distans
I september 1946 får Vivi anledning att dansa ”en krigsdans av 
förtjusning” (1946:35:29). Hon har fått ett erbjudande om att 
tjänstgöra vid universitetet i Kairo, undervisa och hjälpa till att 
anlägga en botanisk trädgård. I anslutning till den botaniska 
trädgården utlovar Vivi försöksodlingar för Blomsterklubbens 
räkning varifrån skott i sinom tid skall flygas till Sverige. ”För 
det förstår ni nog, att hittar jag några trevliga egyptiska växter, 

”Och med kvinnans hela 
list gick jag fram mycket 
försiktigt och förespeg
lade honom hur vi satt 
därhemma i våra små 
röda stugor med vita 
knutar och längtade 
efter hans orkidéer från 
fjärran urskogar …”
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som kan odlas, så nog skall de komma hem bums! Och ut till alla 
stugor på landet.”

Vivis ambition att fortsätta sitt engagemang i Blomsterlubben 
på distans kom dock snabbt på skam. Hon hade inte längre tid 
att varje vecka förse tidningen med artiklar och svara på odlings
frågor. Blommornas spalt bytte namn till Blomsterfrågor och 
frågorna besvaras i fortsättningen av signaturen S. (Saima Sten
lid) vars korta och sakliga svar står i kontrast till Vivis personliga 
tilltal (1945:41:62). Under 1947 sjunker klubbens aktiviteter via 
veckotidningen ytterligare och när väl ett erbjudande om nya 
krukväxter kommer är det i form av tio olika växter till Mors 
dag – ”i vår ha vi tänkt införa ett nytt system, vi släpper inte ut en 
blomma var vecka, som vi gjort föregående vårar, utan vi släp
per ut 10 braksensationer på en gång!” (1947:21:25). Praktiskt för 
Vivi med tanke på att hela texten till erbjudandet är skriven från 
Egypten.

Till braksensationerna hörde bland annat bäverkaktus 
Opuntia basilaris, från två svenska gymnaster tillfälligt bosatta i 
Kalifornien, en ”Chicagomurgröna” som Vivi och Saima hittat 
i Köpenhamn våren 1946 och en ovanlig Hibiscus pedunculatus, 
hemförd av rådman Adolf Hafström i början av 1940talet. Den 
senare döptes till Nippons ros, vilket var märkligt med tanke på 
att den kommer från Sydafrika. I Riksmuseets samlingar finns 
arten samlad på plats i Sydafrika av Adolf Hafström år 1936. 
Genevebotanisterna hade dessutom som utlovat grävt upp 
alpcyklamen Cyclamen purpurascens i de schweiziska bergen och 
skickat knölarna till Sverige med buss mellan Basel och Helsing
borg. Utifall cyklamenknölarna skulle ta slut erbjöds medlem
marna i utbyte två namnlösa nyheter från Egypten.

De egyptiska försöksodlingarna tycks det inte ha blivit 
så mycket av, med något undantag. I juli 1947 är Vivi i Sve
rige på semester och passar då på att lansera en Cassia (Senna) 
under namnet mexikanskt irrbloss. Den hade hon fått syn på i 
agrikultur museets trädgård i Kairo och mutat till sig frön från 
trädgårdsarbetarna i utbyte mot cigaretter. 

Den sista växt som Blomsterklubben erbjuder sina medlem
mar genom Husmodern är en kardinalblomma Sinningia cardi
nalis, förmedlad från en trädgårdsmästare Oud i Kållered, i 
september 1947 (1947:37:17).

Klubben bolagiseras
I arbetet med Blomsterklubben framstår Vivi som en lysande 
entreprenör och inspiratör med en enastående förmåga att 
nätverka. Frågan är dock om verksamheten kunnat genomföras 
utan familjens Stenlids engagemang och deras insats får inte 
underskattas. 

Under rubriken ”Professor letar 
fram Kairoblomma från solskens-
landet Egypten åt Husmoderns 
läsarinnor i vår blomsterklubb” 
erbjöds läsarna mexikanskt 
irrbloss (nu bägarkassia) Senna 
corymbosa. – Ur Husmodern nr 
31, 1947.
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Till en början sköttes klubben i Stenlids lägenhet på Norr 
Mälarstrand dit stockholmarna också kunde komma för att 
hämta ut sina beställningar. När krukväxttjänsten 1943 flyttade 
in i lokalen på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm fanns Saima 
Stenlid på plats fyra dagar i veckan för att ge råd och handha 
butiken. Hon ansvarade även för den omfattande postorder
verksamheten mot ersättning från Husmodern. Tillsammans 
gav Saima och Vivi 1944 ut den klassiska krukväxtboken Hemmet 
blommar samt Husmoderns blomsterlexikon i två delar 1946 och 
1947. Böckerna är bland annat illustrerade med läsarbilder från 
Husmodern vilket gör dem extra värdefulla som tidsdokument 
över svensk krukväxtodling.

Blomsterklubben övergick successivt från att drivas av vecko
tidningen till att bli en mer privat verksamhet. Växterna hade 
tidigare levererats av Arvid Fjellner i Tungelsta, men kring 1944 
köper Vivi och Stenlids två egna växthusanläggningar i Skälby i 
Järfälla, med nio respektive fem växthus (1946:11:29, 36:16). I ett 
avtalsutkast våren 1944 föreslår därför Åhlén & Åkerlunds förlag 
nya former av samarbete. Husmodern avser att öppna en affär i 
egen regi och köpa växtmaterialet från växthusen i Skälby. Vivi 
kan välja mellan att driva sin rådgivningsbyrå i Klarakvarteren 
vidare, utan att marknadsföra den i veckotidningen, eller stänga 
den. Stängs den kan Saima erbjudas fortsatt arbete i den nya 
affären.

Det dröjde dock till årsskiftet 1948 innan Blomsterklubbens 
samarbete med Husmodern upphörde. Ett avtal tecknades istäl
let med Stockholmstidningen där det var tänkt att Vivi skulle 
skriva krukväxtartiklar och svara på frågor (Arnborg 2008). 
Husmodern startade som planerat i egen regi den konkurrerande 
Blomstercirkeln som i februari samma år öppnade en ny butik på 
Rådmansgatan 43 i Stockholm. Vivi och familjen Stenlid drev sin 
verksamhet vidare i bolagsform som Blomsterklubben AB.

Brytningen med Husmodern innebar att klubben förlorade 
sin breda kontaktyta ut mot landet och en viktig marknads
föringskanal. All den energi Vivi använt till krukväxterna kana
liserades istället till den egyptiska botaniken och verksamheten 
förlorade därmed också sin ”omslagsflicka”. 

Efter Vivis flytt till Egypten gick Blomsterklubben allt sämre 
och Stenlids var bland annat tvungna att sälja av den ena växt
husanläggningen. Vivi försökte bidra ekonomiskt, till exempel 
gick förskottet för en dansk utgåva av Faraos blomster, i augusti 
1951, direkt till att täcka Blomsterklubbens underskott (Arnborg 
2008). Vid nyår 1956 står högst på Vivis önskelista att affärerna 
med Blomsterklubben avslutas (Arnborg 2008). Så blir det 
också, rörelsen avvecklas och de stora skulderna löses genom att 
resterande växthus säljs.

Krukväxttjänsten låg strategiskt 
belägen bredvid konditori 
Vetekatten på Klara Norra 
Kyrkogata 24. – Ur Husmodern 
nr 7, 1943. 
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Växterna slingrar vidare
De växter som mellan 1940 och 1947 erbjöds Husmoderns läsare 
genom Blomsterklubben var en brokig blandning av prydnads 
och nyttoväxter. Postorderverksamheten gjorde att nyheterna 
i tusental snabbt nådde långt ut i landet och man kan fråga sig 
om några av dem fortfarande finns kvar? Är några av vägkantens 
cikorior rester från Husmoderns läsares kaffeplantager och bär 
några lyckosmultron fortfarande frukt? Slingrar ännu några gull
rankor på vitrappade väggar?

Eftersom krukväxter är oerhört vårdkrävande i vårt svenska 
klimat behöver de näst intill daglig mänsklig kontakt för att 
överleva. Trots det finns många exempel på att de kan bevaras 
i generationer, tack vare ömsint omvårdnad och genom att 
regelbundet förnyas med sticklingar. Vivi var själv uppvuxen med 
ärvda krukväxter och visade många exempel på annat levande 
arvegods genom Blomsterklubbens tävling ”Vem är ägare till den 
äldsta krukväxten?”. I familjen Stenlids ägo finns ännu en kungs
cissus som troligen har rötter i Blomsterklubben (Gerd och Jan 
Stenlid i brev). Familjen Laurent har däremot inga krukväxter 
efter Vivi (Nadina Laurent i brev).

Programmet för odlad mångfald (POM) har i Krukväxt
uppropet efterlyst gamla krukväxter med väl dokumenterad 
odling före 1960 (www.slu.se/pom). Kanske är en del av POM:s 
krukväxttips levande bevis på Blomsterklubbens ambition att 
göra ”de svenska hemmen vänligare och trivsammare med blom
mornas hjälp”. Inventeringen har visat att det runt om i Sverige 
slingrar karlbergare, gullrankor och kanariejasmin vilka kan 

Saima Stenlid i Blomsterklub
bens nyöppnade krukväxttjänst 
på Klara Norra Kyrkogata i 
Stockholm. På ett annat foto 
syns en rad av gullrankor sling
rande på översta hyllan. – Ur 
Husmodern 1943, nr 8.

Familjen Stenlids kungscissus 
förnyas med sticklingar då och 
då. 
foto: Gerd Stenlid. 
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spåras tillbaka till mitten av förra århundradet (Karin Persson i 
brev). Ett av tipsen är helt säkert ett arv från Blomsterklubben. 
Informanten berättar: 

Jag har en urskogens slinga (Philodendron speciosum) som jag var 
med min mamma och köpte när jag var barn. Vi läste om den 
i veckotidningen Husmodern och blev intresserade. Famil
jen bodde i Stockholm och vi köpte växten i en liten butik 
som drevs av Husmoderns Blomsterklubb (tror jag att den 
hette). Butiken hade endast rumsväxter och var ingen vanlig 
blomster handel. Inköpet måste ha varit i början av 40talet.

Kan det sammanfattas bättre? Husmoderns blomsterklubb – 
ingen vanlig blomsterhandel.  

•  Mitt varma tack till Centrum för Vetenskapshistoria (KVA), 
Karin Persson (POM), Gerd och Jan Stenlid och Nadina Laurent.

En urskogens slinga (nu pil
spetsranka Syngonium podo-
phyllum), inköpt i Blomster
klubbens butik på 1940talet. 
foto: Ingegerd Bergman. 

Martinsson, K. 2016: Vivi 
gjorde krigstid till blomster
tid. [Vivi turned wartime into 
blooming time.] Svensk Bot. 
Tidskr. 110: 276–299. 
During World War II, the 
botanist Vivi LaurentTäckholm 
together with the Stenlid family 
ran a ”flower club” by the weekly 
magazine Husmodern. The 
idea was to use Vivi’s botanical 
contacts and knowledge to offer 
Swedish housewives rare exotic 
plants. As a result of rationing, 
the club also came to distribute 
seeds to vegetables and coffee 

substitutes as well as rabbits 
and mushrom mycelia. The club 
introduced and named a number 
of popular houseplants such as 
Epipremnum aureum, Plectranthus 
oertendahlii and P. verticillatum.

Karin Martinsson är förste 
trädgårdsintendent vid Bergian
ska trädgården i Stockholm och 
sitter i referensgruppen för POM:s 
krukväxtupprop.

Adress: Stockholms universitet, 
Bergianska trädgården,  
106 91 Stockholm 
E-post: karin@bergianska.se

Källor
Husmodern, artiklar om och av Vivi 

Täckholm rörande Blomsterklub
ben 1940–1948. Artiklarna citeras i 
uppsatsen som årtal : nummer : sida.

Vivi Täckholms arkiv. Centrum för 
Vetenskapshistoria, KVA.
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Stefan Grundström besökte Bali i fjol, men han tröttnade 

snart på badstränderna och åkte upp i bergs regnskogen 

istället.

Botaniska glimtar från 
Balis regnskogar
Text och foto: STEFAN GRUNDSTRÖM

D
en indonesiska ön Bali är mest känt som ett turistmål 
med sandstränder och surfing. Jag vistades några dagar i 
den mest sönderexploaterade turistzonen på södra Bali 
där främst australiensarna har sitt tropiska semester

paradis. Det hade varit en lång torrperiod, mycket av växtlig heten 
var förtorkad och det härjade skogsbränder på många ställen i 
Indonesien. Jag strosade omkring på de vidsträckta sandstränd
erna i trettiotregradig värme några timmar, men jag blir fort 
uttråkad av sandstränder och solbad och åkte upp i bergen istäl
let. Regnskogen och ett lite svalare väder kändes mera lockande.

figur 1. Till ytan är 
Bali ungefär som 
två Gotland, knappt 
sextusen kvadrat
kilometer. Ön tillhör 
den stora och ganska 
unga nationen Indo
nesien som består av 
tusentals öar, varav 
Bali är den sjätte i 
storleksordning vad 
gäller befolknings
mängden, med drygt 
fyra miljoner bofasta. 
Kartunderlag: Wiki-
pedia.
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Vulkaniskt aktivt område
Anledningen till att det finns berg här är att denna del av 
Indonesien är ett tektoniskt aktivt område och en lång kedja 
med mer eller mindre aktiva vulkaner utgör själva ryggraden på 
Bali och dess grannöar (figur 2). Geologin är rätt komplicerad 
med flera delar av jordskorpeplattor som ständigt rör sig, men 
förenklat kan man säga att den indoaustralienska plattan är på 
väg norrut mot den eurasiska plattan med en hastighet av cirka 6 
cm per år (se bl.a. McCaffrey & Nabelek 1987). I skarven mellan 
plattorna sker vulkanutbrott och jordbävningar. Till exempel 
inträffade 1917 en omfattande jordbävning på Bali som även 
orsakade stora jordskred. 

Jordskorpeplattornas rörelser lyfter upp bergstopparna och 
det var i en sådan process som Bali bildades för cirka tre miljoner 
år sedan (Heim 2015). Berggrunden består därför av ganska unga 
vulkaniter från tertiär och kvartärtiden och i söder finns områ
den med korallkalksten som lyfts upp ovanför havsytan.

Tjocka lager av alluviala sediment byggs ständigt på av en 
naturlig erosion från vulkantopparna. Sedimenten består av en 
basisk och mineralrik jungfrulig lava som ger en mycket bördig 
jord i Balis bergssluttningar (Whitten m.fl. 1997). Vid vulkan
utbrott kan man få ett slags ”toppdressing” av jordarna som 
tillför extra mineralnäringsämnen. 

Vulkanisk aktivitet pågår ständigt även om det för det mesta 
bara ger upphov till mindre pysningar och små askmoln, men 
dessa kan ändå innebära stora risker för lokalbefolkningen. Vid 
mitt besök 2015 var det ett mindre utbrott på grannön Lombok 
med förhöjda halter av vulkanaska som innebar en hel del stör
ningar i flygtrafiken. 

Det mest kända vulkanutbrottet i modern tid är från den väs
tra delen av Indonesien när Krakatau hade ett stort utbrott 1883 
som påverkade världens väder under flera år. Händelsen är väl 
beskriven i till exempel Edward O. Wilsons bok Livets mångfald 
(Wilson 1995), där fokus främst är på återkolonisationen av flora 
och fauna på Krakataus vulkanöar. 

Den förödande tsunamin på annandag jul 2004 som drabbade 
bland annat Thailands sydkust var ett resultat av en under
vattensjordbävning utanför Sumatra, som också är en del av 
denna långa och ständigt aktiva deformationszon. Idag sker en 
seismisk övervakning av samtliga vulkaner för att kunna för
varna befolkningen. 

Trots riskerna med att bo så nära vulkanberg överväger ändå 
fördelarna, den goda odlingsjorden och det gynnsamma klima
tet, vilket gör att befolkningen ständigt ökar.

Balis tre största vulkanberg omges av högplatåer, calderor. 
Den högsta toppen är Mount Agung på 3030 meters höjd där 

figur 2. I januari 2011 hade 
vulkanen Bromo ett utbrott.  
Bromo ligger på östra Java, 
ungefär 15 mil från Bali. 
foto: Jerry Coleby-Williams.
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det var ett större vulkanutbrott 1963. Det bergsområde som jag 
besökte är den näst högsta toppen, Mount Batukaru, som når 
2276 meter, men det är länge sedan Batukaru var en aktiv vulkan. 
Berget kallas lokalt Gunung Batukaru (figur 3) där Batukaru 
betyder ungefär kokosnötsskal och syftar på bergets form. 

Calderan BuyanBratan som breder ut sig norr om berget är 
drygt sextio kvadratkilometer stor och inrymmer tre ganska 
stora sjöar (Watanabe m.fl. 2010). På bergets sydsluttning löper 
flera floder som skurit sig långt ned i det lösa jordlagret. I en 
WWFrapport (Morrison 2014) placeras Batukaru i en ekologisk 
region som kallas Bergsregnskogar på östra Java och Bali. Nästan 
tre fjärdedelar av ekoregionens naturliga vegetation har numera 
försvunnit på grund av skogsavverkningar och uppodlingar.

Det här området utmärker sig genom att hysa några av de 
mest aktiva vulkan öarna i världen. På grund av den höga vulka
niska aktiviteten som skapar återkommande störningar är ande
len endemiska arter och släkten färre här än på exempelvis de 
nordliga indonesiska öarna Borneo (tillhör bara delvis Indone
sien) och Sulawesi (Whitten m.fl. 1997). På de senare har naturen 
fått utvecklas i lugn och ro under längre tid, vilket har lett till en 
högre grad av endemism. 

Wallace och hans linje
En intressant ekologisk aspekt är att Bali ligger precis väster om 
Wallacelinjen. Den här bio geografiska gränslinjen beskrevs av 
den berömde brittiske naturforskaren Alfred Russel Wallace i 
mitten av 1800talet och går rakt igenom det nuvarande Indo

figur 3. Vy över vulkan berget 
Batukaru från byvägen i Biya
han. Bali är i huvudsak hindu
iskt och många bergstoppar 
utgör helgedomar som besöks 
regelbundet.
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nesien (figur 4). Under kallare geologiska perioder med stora 
och växande inlandsisar var havsnivåerna betydligt lägre än idag 
och Bali satt ihop med Java, Sumatra, Borneo och det asiatiska 
fastlandet i en större landmassa, Sunda (Whitten m.fl. 1997). 
Området österut med dagens grannö Lombok tillhörde plattan 
Sahul som var skild från Sunda. 

Alfred Russel Wallace gjorde långa upptäckts resor i Sydost
asien under 1850 och 1860talen. Han uppmärksammade att det 
var påtagliga skillnader i fågel och däggdjursfaunan mellan Bali 
och Lombok trots att det bara är några mil däremellan. På Bali 
är faunan mera lik den som finns på Java, Sumatra och i Malaysia 
medan det på Lombok finns en östlig fauna som mera liknar Nya 
Guineas och Australiens. Det här gäller i viss mån också floran 
även om skillnaderna inte är lika tydliga. 

När Wallace besökte Bali i juni 1856 var det 
dock inte i första hand naturens mångfald han för
undrades över. Den beskrivning han gjorde (Wal
lace 1890) visar att mycket av Balis låglandsregn
skogar redan då var uppodlade och ersatta med 
ett odlingslandskap (figur 5). Han gick omkring på 
den balinesiska landsbygden och fångade insekter, 
sköt fåglar (för insamling) och utforskade jord
månen och växtligheten:

I was both astonished and delighted … I had never 
beheld so beautiful and well cultivated a district 
out of Europe. A slightly undulating plain extends 
from the seacoast about ten or twelve miles inland, 
where it is bounded by a fine range of wooded and 
cultivated hills. Houses and villages, marked out by 
dense clumps of cocoanut palms, tamarind and other 
fruit trees, are dotted about in every direction; while 
between them extend luxuriant ricegrounds, watered 
by an elaborate system of irrigation that would be the 
pride of the best cultivated parts of Europe. 

Bali ligger åtta till nio grader söder om ekvatorn 
och har egentligen bara två markerade årstider, 
torrperioden under april till början av oktober 
och regnperioden med häftiga och oftast dagliga 
monsunregn från mitten av oktober till mars. 
Temperaturen är relativt konstant under året med 
behagliga 20–27 °C uppe i bergen. 

Batukarus sydsluttning, som detta ska handla 
om, får i genomsnitt 2500–3000 mm regn per år 
jämfört med exempelvis de regnigaste delarna av 
Sverige som kan få upp till 1200 mm. På syd
sidorna av bergen regnar det något mera än på 

figur 4. Utsnitt ur Wallaces karta från 1863 där 
han markerat den viktiga biogeografiska skilje
linje som skär tvärs igenom den indonesiska 
övärlden. Karta: Internet Archive.



Svensk Botanisk Tidskrift 110: 5 (2016)304

nordsidorna och lokalt har det mätts upp så mycket som 4000 
mm enligt mina sagesmän. 

Indonesien påverkas vissa år även av det globala väderfenome
net El Niño, vilket var fallet vid mitt besök då regnsäsongen var 
försenad. El Niño ger upphov till en varm luftmassa som ligger 
mellan Indonesien och Stilla havet och påverkar monsuncirkula
tionen över Asien. Regnperioden inleddes precis när vi anlände i 
början av november och vi fick prova på ett riktigt monsunregn 
som var mycket intensivt och varade i en och en halv timme.

figur 5. Risfält i terrasser med 
enstaka kokospalmer Cocos 
nucifera är en vanlig syn på 
Bali och är ett uråldrigt och 
hållbart sätt att producera 
livsmedel. 

Bevattningen av risfälten 
ingår i en ”subak”, en organisa
tion för att fördela vattnet på ett 
rättvist sätt där varje medlem 
har samma rättigheter, oavsett 
status, rikedomar eller storlek 
på gården. Subaksystemet 
(som numera är ett världsarv) 
har gjort det möjligt för baline
serna att bli de mest produktiva 
risodlarna i den indonesiska 
övärlden med tre eller fyra 
goda skördar per år.

figur 6. Fågelbobräken 
Asplenium nidus är en av de 
vanligare ormbunksarterna på 
Batukarus sluttningar. Den 
är liksom många andra växter 
i regnskogen en epifyt och 
bildar med sitt växtsätt en fin 
plattform för fågelbon. 
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Sarinbuana Eco Lodge
Vi hade bokat in oss på Sarinbuana Eco Lodge (figur 7) och vi fick 
skjuts till staden Tabanan vid foten av bergsområdet. Lodgens 
chaufför hämtade oss och vi fortsatte längs slingrande och smala 
vägar upp mot Batukaru på 700 meters höjd till byn Biyahan. 
Sarinbuana byggdes upp på 1990talet av Norm och Linda van’t 
Hoff från Australien respektive Nya Zeeland. 

Lodgens verksamhet bygger i mångt och mycket på den starka 
bystruktur som alltid funnits på Bali, där byborna gemensamt 
arbetar med odlingar, bevattning, husbyggen och andra aktivite
ter. Idag har Sarinbuana ett stort utbud av tjänster med guidade 
turer, utbildning, boende och restaurang, allt i samarbete med 
lokalbefolkningen. Ungefär femton personer från byn arbetar 
på lodgen med matlagning, naturguidning, trädgårdsarbete och 
transporter och målet är att lodgen ska vara en integrerad del av 
byn och dess sociala struktur. 

Första kvällen blev magisk, då vi i skymningen placerat oss 
i rottingmöblerna på bungalowens balkong. Nästan samtidigt 
startade en mängd olika djungelljud och efter ett tag kändes det 
som en hel konsert med kväkande grodor och ödlor, fågelsång 
och ovanpå det en hinduisk mässande strupsång från grannbyn.

Omgivningarna är bevuxna med ett ganska tätt skikt av träd 
och buskar och vid första anblicken kan man tro att det är en 
regnskog. När man får området visat för sig så framträder istället 
en bild av ett ekologiskt odlingssystem, det som brukar kallas 
forest farming, och översatt till svenska förhållanden är det mera 
som en stor och lite vildvuxen fruktträdgård. Permakultur är ett 
ledord i Sarinbuanas verksamhet och de ger även kurser i ämnet. 

Begreppet permakultur är vittomfattande och innebär ett 
etiskt förhållningssätt till livet med meningsfullt arbete, bättre 
miljö och hälsa men också solidaritet och gemenskap (White
field 2010). År 1981 belönades permakulturens grundare Bill 
Mollison med Right Livelihood Award (Alternativa Nobelpriset) 
för sina idéer.

figur 7. Sarinbuana Eco Lodge 
har en vidunderlig utsikt över 
Balis bergslandskap och vid 
klart väder ser man ända ned 
till kusten. 

Dominerande inslag i 
djungel vegetationen kring 
lodgen är kokospalmer som är 
ett viktigt träd för produktion av 
livsmedel och mediciner men 
också vid religiösa ceremonier. 

Lodgen är så långt möjligt 
uppförd av lokala byggnads
material, däribland bambu och 
jackfruktträd. 

Längst upp i mitten ligger 
restaurangen där det serveras 
god närodlad och ekologisk 
mat, den klart bästa menyn 
jag provade på under Indo
nesienvistelsen. På vardera 
sidan av restaurangen syns tre 
av sammanlagt fem gästhus 
(bungalows), lämpliga för 2–5 
personer vardera. 
foto: Sarinbuana Eco Lodge.
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Tropiska kulturväxter
Vid Sarinbuana växer mängder av olika fruktträd och andra 
nyttoväxter, flertalet är införda men en del är inhemska på Bali. 
En utmärkt introduktion till ämnet exotiska frukter skriven 
på svenska är boken Frukter från främmande länder (Engstrand & 
Widén 2002). Den hade jag själv stor nytta av vid mitt besök i 
Indonesien. 

En av de mer spektakulära odlade frukterna är jackfrukt Arto
carpus heterophyllus (Moraceae). Jackfrukterna växer direkt ur 
stammen på träden och frukterna tillhör de största i världen, upp 
till 45 kg har noterats (figur 8). Trädet härstammar troligen från 
Indien men trivs utmärkt på Bali och frukterna är en viktig föda 
men träden används också till byggnadsvirke. De mogna fruk
terna måste skyddas med säckväv eller papper för det är många 
andra som vill äta av frukten, bland annat flyghundarna, de stora 
fladdermöss som finns här. Jackfrukten kan ätas färsk, pressas till 
juice eller kokas som grönsak.

En annan viktig gröda i byn Biyahan är givetvis banan, som är 
en storvuxen ört som mest sprids vegetativt. Den mest odlade 
typen bär det vetenskapliga namnet Musa ×paradisiaca och fruk
ten brukar kallas för dessertbanan. Det är en kultiverad triploid 
planta av hybridursprung som uppstått vid flera tillfällen och det 
finns därför många olika sorter av den. Plantorna sätter normalt 
frukt utan befruktning och saknar frön. 

En av föräldraarterna till hybridplantan är Musa balbisiana 
som är inhemsk i Indonesien. I Sarinbuanas stora trädgård odlas 
även en typ av prydnadsbanan som på svenska brukar kallas 
sammetsbanan M. velutina. Bananplantornas stora blad är också 
användbara till matlagning, som förpackningar och till och med 
för taktäckning. 

I den bördiga sluttningen av Batukaru odlas även salak Salacca 
zalakka vars frukter kallas ”snake fruits” på engelska på grund 
av det ormskinnsliknande fruktskalet. Salak är ett stort träd i 
familjen palmväxter (Arecaceae) och finns även vildväxande på 
Bali. Salakfrukterna (figur 10) är goda med en svag äppelsmak 
och innehåller stora frön. På restaurangen serverades en gudom
lig dessert, ”snake fruit crumble”, som förutom salak bestod av 
palmsockersirap och färsk kokos. Vilda salakträd ger ofta rikligt 
med frukt och har alltid varit omtyckta bland nomadiserande 
samlare. Ett grunt rotsystem gör att salaken trivs bäst i områden 
med hög nederbörd, över 2000 mm per år. 

Det finns flera arter i släktet Salacca, alla är taggiga träd som 
bildar svårgenomträngliga bestånd. Unga skott av salak används, 
på grund av taggigheten, för att göra skyddande burar som 
används i den omfattande höns och kycklinguppfödningen i 
trakten.

figur 8. Jackfrukt Artocarpus 
heterophyllus vid Sarinbuana. 
Varje tagg på frukten är res
terna av en honblomma.

figur 9. I byns kombinerade 
affär och café kan man få en 
kopp Kopi Luwak. Det är ett 
udda sätt att förädla kaffe, 
en indonesisk specialitet där 
man traditionellt samlade 
kaffe bönorna ur spillningen av 
indisk palmmård Paradoxurus 
hermaphroditus, ”luwak” på 
indonesiska. Det sker ett slags 
fermentering i matsmältnings
systemet hos mårddjuren och 
detta kaffe anses av många 
vara extra gott och exklusivt. 

Tyvärr har även denna typ av 
kaffeproduktion numera blivit 
industrialiserad och burhållna 
mårdar tvångsmatas med 
kaffe bönor varpå bönorna 
plockas ur deras avföring för 
rengöring och rostning.
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Kaffe odlas numera på många ställen i världen där klimatet 
är lämpligt, så även på Bali. Den sort av kaffe som odlas här är 
robustakaffe Coffea robusta. Det har en lite kraftigare smak med 
högre halter av koffein än C. arabica, som är den dominerande 
sorten. Robustakaffe används i många espressoblandningar och i 
pulverkaffe och anses vara mer lättodlat och mindre känsligt mot 
sjukdomar och väderleksskador. Kaffet är en ekonomiskt viktig 
gröda för byborna i Biyahan.

Två grödor som är viktiga för hantverk och möbeltillverk
ning är rotting och bambu. Rotting, som lokalt kalls ”rattan” 
(samma på engelska), är egentligen många olika slingerväxtarter 
inom palmfamiljen. Man tar tillvara de sega stjälkarna som kan 
bli mycket långa, upp till hundra meter och med en grovlek på 
alltifrån några millimeter upp till flera centimeter. Vildväxande 
rottingarter är numera sällsynta i de tättbefolkade delarna av 
Indonesien på grund av avskogningen och ett alltför intensivt 
skördande av rottingplantor. 

Rotting ger ljusa och hållbara möbler, lämpliga för utomhus
bruk och är vanliga även hos oss. De mindre produkterna i form 
av korgar och andra bruksföremål påminner mycket om vår 
nordiska rotslöjd där björk och granrötter används. 

Vanlig bambu Bambusa vulgaris är ett jättegräs som växer 
extremt fort och odlas för många ändamål. Bambuskott är en 
vanlig ingrediens i asiatisk matlagning men bambu används även 
till husbyggen, djurfoder, som strå till hantverk och i vatten
reningsbäddar. Det finns mängder av arter i den stora grupp av 
gräs som tillhör de olika bambusläktena. Bambusa vulgaris är den 
vanligaste i odling och är den som vi såg på Bali.

figur 11. Kakao Theobroma 
cacao är en annan viktig gröda. 
Liksom hos jackfrukt växer 
blommor och frukter direkt 
från stammen. Fruktköttet kan 
ätas som det är och har en 
lite fet smak och mild sötma 
Kakao bönorna, som utgörs av 
kakaofruktens ganska stora 
frön, fermenteras, torkas och 
rostas efter plockning. 

Kakaoträdet är inte inhemskt 
i Indonesien men landet är 
numera en av världens största 
producenter. Trädet hålls gan
ska lågt i odling för en lämplig 
plockhöjd. 

Släktet Theobroma omfattar 
ett tjugotal arter, men det är 
bara T. cacao som används till 
kakao och chokladframställ
ning.

figur 10. Frukter från salak trädet Salacca zalakka som ska användas till 
restaurangens olika desserter.
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En vandring upp på Batukaru
Det är en mödosam vandring upp på berget Batukaru från byn 
Biyahan. En disig morgon ger vi oss iväg tillsammans med två 
lokala guider, Pak Nyoman och Pak Wayan, som båda arbetar för 
Sarinbuanalodgen. Pak Nyoman som går först är ganska duktig 
på att beskriva vad vi ser och hör i området och har lång erfaren
het av att guida besökare på sitt heliga berg (figur 12). Vi stannar 
till flera gånger för att hämta andan och dricka och guiderna 
stannar för att offra och be vid de enkla små ”tempel” som är pla
cerade längs med vandringsleden. Det är sju kilometer att gå och 
med en stigning på ungefär 1400 meter tar det några timmar.

Det vi först kommer in i längs vandringsleden kan betecknas 
som en låglandsregnskog och den skogstypen når upp till ungefär 
1200 meters höjd. Batukarus sluttningar är den största natur
skyddade låglandsregnskogen på Bali men det är ingalunda en 
urskog, den har nyttjats av människor i tusentals år för insamling 
av vilda växter, frukter och för jakt. Det är dock så nära man kan 
komma en naturlig låglandsregnskog på Bali. 

Hela bergssidan har ett statligt naturskydd som omfattar 
800 hektar som ska bevaras och visas upp för besökare. Natur
skyddet instiftades 2006 och finansierades av en amerikansk 
naturvårdsstiftelse, Seacology, som arbetar med naturskydd på 
öar i olika delar av världen. Byborna i Biyahan inklusive ägarna av 
Sarinbuana Eco Lodge har formellt godkänt sin roll som förval
tare av skogen och ska se till att det är en ”no take”zon vilket 
innebär att avverkning ska förhindras, liksom jakt och insamling 
av vilda växter. 

Invånarna i byn tjänar istället pengar på att visa upp områ
det för turister. I utbyte har stiftelsen Seacology finansierat 
en samlingslokal i Biyahan där byborna har ett bibliotek med 
internetuppkoppling och även kan ägna sig åt musik och dans, 
alltså ett slags Folkets hus i balinesisk tappning. Seacology ger 
också medel till skyltning och för att hålla vandringsleder öppna 
inom reservatet.

Det är svårt att kortfattat beskriva regnskogens vegetation 
och dess enormt artrika flora; nästan allt är nytt för mig. Det 
är inte heller renodlade skogs och vegetationstyper på samma 
sätt som hos oss, vegetationen är snarare en respons på tidigare 
störningar såsom vulkanutbrott, jordskred och bränder (Whit
ten m.fl. 1997). 

Låglandsregnskogen är mörk nere på marknivån eftersom 
krontaket är så tätt, vilket gör att flertalet växtarter lever som 
epifyter eller klätterväxter och använder större träd som under
lag för att komma upp i ljuset (figur 14). En växtinventering 
enligt svensk modell där man bara går omkring på marken skulle 
inte bli representativ i ett sådant här område. En stor del av 

figur 12. Guiden Pak Nyoman 
berättar om den rika biologiska 
mångfalden i regnskogs
reservatet. Här beskriver han 
hjortdjuret ”kijang” eller indisk 
muntjak Muntiacus muntjak 
(lilla bilden) som vi hörde skälla 
flera gånger men aldrig fick se. 

Jordbrukarna i trakten anser 
muntjaken vara ett skadedjur, 
den är allätare och ger sig 
gärna på odlade grödor.

Muntjakerna har ökat tack 
vare skyddet av skogen men 
också på grund av att stora 
rovdjur har utrotats. Fram till 
1930talet fanns balitigern 
Panthera tigris balica i områ
det, men denna underart av 
den asiatiska tigern tillhör nu 
den stora grupp av djur som 
är borta för alltid och inte ens 
finns kvar i djurparker.
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floran (och även faunan för den delen) finns bara i det ljusare 
skiktet nära krontaket. 

Dominerande inslag är en del jätteträd (figur 15), till exempel 
Planchonia valida i familjen paranötsväxter (Lecythidaceae) som 
står ljungväxterna nära. Planchonia kan bli upp till 50 meter högt 
och ha en diameter på två meter och används flitigt till hantverk 
och sniderier, men i Batukarureservatet får det stå ifred. Av allt 
virke som används på Bali är det nästan hälften som går till hant
verksindustrin som säljer sina alster till turisterna. På grund av 
att det inte sker tillräckligt med planteringar av de populära träd
slagen som Planchonia, blir det en brist på vissa typer av virke. 
Även en släkting till jackfruktträdet, Artocarpus elasticus, tillhör 
jätte träden och även det kan nå upp till femtio meters höjd.

Släktet Ficus som vi mest känner som krukväxter och som 
frukten fikon är väl representerat i låglandsregnskogen (figur 16). 
Benjaminfikus Ficus benjamina är ett stort träd i denna del av värl
den och är populärt även som gårdsträd. Ficus watkinsiana tillhör 
en grupp av arter som brukar kallas strypfikus och som till slut 
helt kapslar in sina värdträd. 

Vanligt bland många Ficusarter är att de gror som fågelspridda 
frön på ett annat träd och växer epifytiskt och en del arter 
behåller det växtsättet under hela livscykeln medan till exempel 
banianträdet Ficus benghalensis sänder ut luftrötter som till slut 
når marken, vilket ger detta träd ett mycket speciellt utseende. 
Banianträdet är ett av många träd på Bali som betraktas som 
heligt, stora exemplar dekoreras med färgstarka band, blommor 
och har små helgedomar vid basen.

figur 13. Död ved i form av 
lågor är ett viktigt inslag i den 
biologiska mångfalden även 
här, och i ett naturskyddat 
område får träden ligga kvar 
och ge liv åt kryptogamer och 
insekter under många år.

figur 14. Phymatosorus scolo-
pendria i ormbunksfamiljen 
stensöteväxter (Polypodiaceae) 
är en praktfull epifyt som vi såg 
flera gånger.
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Släktet knölkallor Amorphophallus är företrätt i Batukarus 
regnskog med åtminstone en art, A. paeoniifolius. Dessa spek
takulära växter med sina jätteblomställningar är pionjärer på 
störd mark och dyker upp efter till exempel ett jordskred eller en 
skogsbrand, men ibland också längs välanvända stigar. 

Langsatfrukterna ser roliga ut där de hänger som potatis klasar 
direkt från stammarna på trädet Lansium domesticum (familjen 
Meliaceae). Ett mindre träd är Kleinhovia hospita som tillhör 
malvafamiljen (Malvaceae). Det kallas lokalt för ”pellet” och är 
populärt bland träsnidare för sina vackra färgskiftningar i veden. 

Trädormbunkar förekommer givetvis och de är förhållande
vis låga träd som blir vanligare högre upp på berget där skogen 
glesnar något. Flera träd tillhör ärtväxtfamiljen (Fabaceae), men 
det enda jag kan artbestämma utifrån mina begränsade tropiska 
kunskaper är den vackert gulblommande rörkassian Cassia fistula, 
som dock är införd och förvildad i området.

Ett annat mera lågvuxet trädslag är flätskruvpalm Pandanus 
tectorius i familjen skruvpalmer (Pandanaceae), av vilken vi såg 
många avslitna blad. Krabbmakaker Macaca fascicularis, som 
lever i regnskogen, sliter av bladen men äter bara den innersta, 
lite sötare delen och slänger resten på marken. Guiden visar även 
på den växt som de kallar för nässla (”nettle”), det är Girardinia 
palmata, en släkting till vår brännässla som liksom den har en 
bred användning som foder, textilfiber, mat och medicin. 

En planta vid stigen kallade guiden för ”wild ginger”. Det 
finns många arter i växtfamiljen ingefärsväxter (Zingiberaceae) 
och flera används som krydd och medicinalväxter. Den vi fick 
se var troligen Zingiber purpureum, som är en av de vanligare inge
färsväxterna i denna trakt. 

figur 16. Övre bilden – Ficus 
hetero pleura med sina små 
håriga frukter är en av ungefär 
tio fikusarter på Bali. Liksom 
många andra växter i låg
landsregnskogen är den en 
slingerväxt som använder stora 
träd för att nå upp till ljuset i 
trädkronorna. 

 Nedre bilden – Frukterna 
från slinger växten Ficus punc-
tata liknar små flugsvampar när 
de har hamnat på marken.

figur 15. Tetrameles nudiflora 
med sina typiska plank och 
styltrötter är ett av många jätte
träd i regnskogen.
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Gränsen mot bergsregnskogen är vegetationsmässigt inte 
skarp men på cirka 1200 meters höjd vidtar denna skogstyp. 
Många av trädarterna följer med men skogen blir mera lågvuxen, 
lite öppnare och den stora skillnaden är att det blir mera moss
påväxt, främst av släktet Aerobryum, men det är även gott om 
små epifytiska ormbunkar och lummerväxter. Även epifytiska 
orkidéer finns i bergsregnskogen, men tyvärr var det inte blom
ningstid när vi var där och överhuvudtaget är Bali inte påfallande 
rikt på vilda orkidéer. 

Markens örtflora blir rikare i den lite öppnare skogen på högre 
höjd och därför tillkommer arter i flera för oss bekanta släkten, 
däribland Anemone, Galium, Lonicera, Primula och Viola. Trädorm
bunkarnas urtidsliknande gestalter blir ett mera dominant inslag 
i bergsregnskogen, bland dessa kan nämnas Cyathea latebrosa 
(Cyatheaceae) och Dicksonia blumei (Dicksoniaceae). 

Ett barrträd förekommer också i den här miljön, det är Dacry
carpus imbricatus i podokarpfamiljen (Podocarpaceae), som är ett 
ljusälskande pionjärträd som snabbt är på plats efter en brand 
eller ett jordskred. Dacrycarpus kan bli ett väldigt högt och grovt 
träd och är eftertraktade timmerträd, men vid mera långsiktigt 
stabila förhållanden i regnskogen klarar det inte konkurrensen 
från andra trädarter.

Den allra översta delen av berget, över 2000 meter, ser mera 
ut som en alpin miljö men det är ett ganska tätt vegetationsskikt 
av buskar och ormbunkar. En av de vanligaste arterna på hög 
höjd är ormbunken Dicranopteris linearis (Gleicheniaceae), som 
lokalbefolkningen kallar för ”golden fern” då den ofta skiftar i 
gula och rödbruna nyanser. Vi kände igen örnbräken Pteridium 
aquilinum, som är en kosmopolit med cirkumpolär utbredning. 
Här är det en annan underart men den taxonomiska statusen hos 
Balis örnbräknar verkar dock oklar (Heim 2015). 

Vi tyckte att vi hade varit duktiga, men när vi efter en tuff 
vandring, bitvis nästan klättring, slutligen kom upp på berget, 
visade det sig dock att det var ganska mycket folk där. En stor 
grupp högtidsklädda och vänligt hälsande hinduer hade gått upp 
från ett annat håll och flera av dem hade genomfört vandringen 
barfota eller endast iklädda badtofflor!

De dominerande träden på hög höjd liknade barrträd och 
fångade mitt intresse. Träden var dessutom draperade med något 
som såg ut som skägglavar men även med många andra epifytiska 
växter. Det påminner faktiskt om en höjdlägesskog längs den 
norska kusten med mycket hög luftfuktighet. 

Det visade sig senare att trädet inte är ett barrträd, utan ett 
lövträd med långa, smala barrliknande grenar (figur 21). Även 
fruktställningen påminner om kottar, vilket ytterligare bidrar till 
barrträdsutseendet. Arten heter Casuarina junghuhniana och finns 

figur 18. Melastoma sangui-
neum i den tropiska växtfamil
jen medinillaväxter (Melastoma
taceae) var en av få arter som 
blommade i bergsregnskogen 
vid vårt besök. Busken är gan
ska vanlig i Sydostasien. 
foto: Wikipedia Commons.

figur 17. Papilio polytes java-
nus var en av många praktfulla 
riddarfjärilar som vi såg i områ
det men detta var den enda 
som gick att fånga på bild. 
Den här är en hane, honorna 
är lite mera färgglada. Papilio 
polytes är en ganska vanlig art i 
Sydostasien. Larverna lever på 
bladen av diverse citrusväxter.
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naturligt bara på vulkanberg i Indonesien över 1500 meters höjd. 
Arten är däremot inplanterad på många håll i världen, främst som 
jordförbättrare och jordbindare i områden med erosionsproblem 
och som ett snabbväxande virkesträd på magrare marker. 

Kasuarinorna har precis som våra alar (Casuarinaceae är 
nära släkt med Betulaceae) kvävefixerande bakterier inbyggda i 
rotknölar vilket förbättrar förmågan att klara sig i en karg miljö 
(Orwa m.fl. 2009). Casuarina junghuhniana är anpassad till ett 
kärvt klimat på hög höjd med både långa torrperioder och inten
siva monsunregn, då marken tidvis kan bli vattenmättad. Arten 
har förmåga att regenerera från rötter och stubbar och snabbt 
återkomma efter bränder. 

Nedfärden från berget gick av naturliga skäl lite lättare men 
den sista biten började åskan mullra och på ett ögonblick var 
monsunregnet över oss. Guiderna var dock väl utrustade och 
tog fram rejäla och långa regnkappor till oss, så stora att även 
ryggsäcken rymdes under. Väl framme på lodgen smakade det 
närproducerade kaffet gott och snart var det dags att bänka sig 
på balkongen för kvällens skymningskonsert.  

Till slut åter till Alfred Russel Wallace, vars skrifter var ett 
gott sällskap i Indonesien. Han var en enastående skicklig natur
forskare som sysslade med fåglar, insekter, däggdjur och växter 
och var skicklig på att beskriva komplexa samband. Han vistades 
åtta år i den malajiska övärlden och skickade hem mängder med 
insamlingar till England. 

År 1858 skrev Wallace till sin vän Charles Darwin från Ter
nate på Moluckerna och beskrev sina tankegångar om arternas 
utveckling utifrån de studier han gjort på olikheter i öarnas 
fågelfauna. Många anser att Wallace i hög grad bidrog till att 

figur 19. Vid klart väder 
är utsikten från toppen av 
Batukaru mycket vacker. Man 
ser hela calderan med de 
tre sjöarna och Balis andra 
vulkanberg. Vid vårt besök var 
det tyvärr begränsad sikt men 
jag fick låna denna bild från en 
lokal fotograf som fångat en vy 
mot sydöst en dimmig morgon.
Foto: Sarinbuana Eco Lodge.

figur 20. Bali är i huvudsak 
hinduiskt till skillnad från resten 
av Indonesien, där islam domi
nerar. Religionen präglar det 
dagliga livet och det innefattar 
även balinesernas relation till 
växterna. På toppen av Batu
karu finns enkla tempel som 
används regelbundet vid cere
monier där det offras blommor, 
blad och frukter till gudarna. 

Tyvärr är det ganska skräpigt 
på toppen av berget. Ned
skräpning och dålig avfalls
hantering är ett generellt 
problem i Indonesien.
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tydliggöra de idéer om evolution och naturligt urval som Darwin 
presenterade i sin On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, som publicerades 1859.  

•  Stort tack till Jan Thomas Johansson som lämnat värdefulla 
synpunkter på manuset och väglett mig i namngivningen. 

figur 22. Vänster  Casuarina 
junghuhniana är ett barrträds
liknande lövträd med långt 
drivna anpassningar till ett tufft 
klimat och en karg jordmån på 
Indonesiens vulkanberg. 

Ovan  På hög höjd på Java 
och Bali finns en pärleter
nell, Anaphalis longifolia, 
som på engelska kallas för 
”longleaved edelweiss” och 
som något påminner om de 
europeiska alpernas edelweiss. 
Det är en växt som gynnas av 
störningar. Den trivs vid stigar 
och kan blomma i mängder 
efter en brand. 
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Berget vid Ture
29 april 1996

Text och foto: INGEMAR JONASSON

T
illsammans med min iranske vän Hamid och inhyrd 
chaufför med bil hade jag just besökt berget Kuhe 
Alvand under en treveckorsresa i Iran. Berget ligger i 
västra delen av landet och är känt för sin rika växtlighet 

och sin skönhet. Det har dessutom en framträdande plats i Irans 
historia. Vi hade sett hela bergssluttningar fulla med blommande 
vita tidlösor Colchicum tillsammans med den sammetsröda viol
tulpanen Tulipa humilis och ljusblå våriris Iris reticulata.

På vandringen nerför berget hörde vi himmelsk sång. Det 
kändes helt följdriktigt efter de nästan overkliga blomstersyner 
vi haft. Sången kom från en flickklass i svarta chadorer som var 
på utflykt till de så kallade kungatavlorna nedanför berget. Dessa 
textförsedda tavlor hade perserkungarna Darius och Xerxes för 
2500 år sedan låtit hugga in i en bergsida när de besökt platsen. 
I texterna prisar de den gud som skapat ett sådant berg. Det var 
märkligt att se hur väl bibehållen texten var.

Nu hade vi kommit till den lilla orten Ture på vår väg tillbaka 
till Teheran. Före avresan hade jag i botanisk litteratur läst att 
den vita och skära Tulipa clusiana skulle förekomma i området. 

Det stod några män i ett gathörn. Jag bad Hamid fråga män
nen om de kände till något om tulpanförekomster. Det gjorde 
de inte, men hänvisade oss till en jordbruksskola för pojkar i 
samhället.

figur 1. På berget vid Ture 
i västra Iran med skolelever 
från en närliggande jordbruks
skola. Min vän och medresenär 
Hamid i svart keps och vår 
chaufför Said i röd skjorta. – 
29 april 1996.

Möten med växter

Ingemar Jonasson delar 

med sig av sina bloms

terminnen. Det första 

avsnittet publicerades i 

häfte nr 2 i våras.
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Vårt besök på skolan var en stor händelse. Undervisningen 
inställdes, förfriskningar kom fram, vi fick berätta om oss själva 
och vad som förde oss till platsen och sju pojkar avdelades för att 
visa oss till ett ”blomsterberg” i närheten.

Blomsterberget visade sig leva upp till sitt namn. Mest 
anslående var stora populationer med den praktfulla Fritillaria 
imperialis, kejsarkrona på svenska, i full blom. En del plantor 
hade kronblad i milt gula och gulröda toner i stället för den mer 
tegelröda färg som är vanlig. Där fanns också mörk klocklilja Fri
tillaria persica i olika nyanser och även en röd tulpan liksom den 
gula formen av Irans egen tulpan, Tulipa montana. Tulipa clusiana 
hittade vi däremot inte. Vyerna mot omgivande snöklädda berg 
och uppodlade dalgångar var magnifika.

Jag satte upp mitt stativ för att fotografera en av kejsar
kronorna. Under tiden, och utan att jag visste om det, grävde 
skoleleverna upp fem, sex kejsarkronor ”som present” till mig. 
Lökarna följde med under mina fortsatta turer i landet och 
vårdades ömt som en lämplig gåva till Göteborgs botaniska 
trädgård, men glömdes bort på något ställe. Tyvärr, för det visade 
sig att den tvåfärgade, gulröda färgformen var ovanlig, möjligen 
dittills inte känd över huvud taget.  

figur 2. Persisk ros Rosa 
persica är en låg buske hem
mahörande i halvtorra områden 
av Iran och Uzbekistan. Arten 
har hela blad och saknar stipler 
och var ett tag placerad i ett 
särskilt släkte, Hulthemia. Den 
vackra lilla rosenbusken har 
ett djupt rotsystem och anses 
svårodlad, men hade nog 
annars varit en fin trädgårds
växt.

figur 3. Glaucium leiocarpum 
(A) är släkt med vår strand
vallmo G. flavum. Det finns 
ungefär tjugo arter i släktet.

Den mörka klock liljan Fritil-
laria persica (B) blommade 
som bäst på berget vid mitt 
besök, liksom den i Sverige 
mer välkända kejsar kronan 
F. imperialis (C), här dock med 
en ovanlig blomfärg.

Gul form av bergtulpan 
Tulipa montana (D). Berg
tulpanen är en elegant, 
medelstor tulpan, röd eller 
gulblommig med huvudsaklig 
utbredning i Iran. Jag såg den 
på åtskilliga ställen i bergen, 
men även utmed vägarna på ett 
par platser. Slänterna på den 
nordgående motorvägen strax 
utanför Teheran var till exempel 
fulla av den gula formen.

A

C D

B
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Sötpotatis och blomman för dagen är två växter som 

man kanske inte direkt förknippar med varandra, men de 

tillhör faktiskt båda det stora släktet Ipomoea. Lars Olof 

Björn vet mer.

Ipomoea  
– sötpotatisens släkte
LARS OLOF BJÖRN

I
pomoea är ett släkte i familjen vindeväxter Convolvulaceae 
med mellan 600 och 700 arter. Det omfattar både vatten
växter och ökenväxter, nyttoväxter såväl som ogräs, samt 
örter, lianer, buskar och träd. Släktet har en utpräglat tropisk 

och subtropisk utbredning och vi har inga inhemska svenska 
representanter, men några arter (t.ex. purpurvinda I. purpurea, 
luden praktvinda I. hederacea och blomman för dagen I. tricolor) 
har påträffats förvildade (Karlsson 2002, Lindström 2002). De 
närmaste släktingarna i den svenska floran är vindorna i släktena 
Convolvulus och Calystegia samt snärjorna Cuscuta.

Ipomoea har sitt ursprung i Centralamerika och nordligaste 
Sydamerika men många arter är nu spridda över hela världen. 
Spridningshistorien är ofta mycket intressant och det gäller inte 
minst den ekonomiskt viktigaste arten, bataten eller sötpotati
sen I. batatas. Den har antagligen uppkommit i nordvästra Syd
amerika, exakt hur är inte känt, och dess närmaste vilda släkting 
är I. trifida; någon vild I. batatas känner man inte till. 

Sötpotatis började antagligen odlas senast omkring 2500 f. Kr. 
(O’Brien 1972), vilket man kommit fram till genom att ett gemen
samt prekolumbianskt ord för sötpotatis kan härledas till ur 
maya, föregångaren till mayaspråken (figur 2). Arkeologiskt kan 
man inte datera odlingen till tidigare än 2000 f. Kr. 

I skördevikt räknat kommer sötpotatisen på fjärde plats 
bland världens grödor, efter ris, vete och majs, och den odlas i ett 
hundra tal länder. 

Sötpotatisens resa
Thor Heyerdahl försökte ju med sin KonTikiexpedition visa 
att Polynesien hade befolkats från Sydamerika. Det visade sig 
så småningom att han hade fel; polynesierna härstammar från 
Ostasien (figur 1), vilket man kunnat fastställa med DNA från 



Björn: Ipomoea 317

levande människor och från arkeologiska fyndplatser, men också 
på andra sätt, till exempel via medförda växter.

Men Heyerdahls resa visade att en färd från Sydamerika med 
en primitiv farkost till öarna i Stilla Havet är möjlig, och i bildlig 
bemärkelse var han inte helt ute och reste. Sötpotatisen visar att 
sådana färder verkligen har ägt rum för många hundra år sedan. 
Sötpotatisen spred sig inte av sig själv över så stora havsområ
den, utan nådde tidigt större delen av Stilla Havets övärld med 
människans hjälp. Man har kunnat kartlägga spridningen dels 
genom arkeologiska fynd, dels genom hur växtens ursprungliga 
amerikanska namn spritts, och dels genom studier av genföränd
ringar. Sötpotatisen nådde så långt som till Nya Zeeland redan 
på 1200talet med de första kolonisatörerna (figur 2).

Ett mångfacetterat släkte
Liksom när det gäller sötpotatisens avlägsna släkting potatisen 
(båda tillhör ordningen Solanales) så är det de underjordiska 

figur 1. Polynesiens befol
kande enligt MatisooSmith 
(2015).

figur 2. Sötpotatisens sprid
ningsvägar enligt Roullier m.fl. 
(2014). Röda pilar visar den 
södra spridningsvägen, blå 
pilar den norra. Ju tjockare 
pilarna är, desto tidigare sprid
ning. Grönt visar spridning 
med portugiserna i historisk tid. 
De lokala benämningarna på 
växten är angivna. 
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knölarna (figur 3) som tjänar som människoföda, och som har 
gjort den så viktig. Dock är dessa knölar hos sötpotatisen rot
delar, medan de hos potatisen morfologiskt sett hör till stam
men. I motsats till potatisen så är hos sötpotatisen också bladen 
ätliga. Men andra medlemmar av släktet Ipomoea är mer uppskat
tade som grönsaker, och det gäller framför allt Ipomoea aquatica, 
en vattenväxt som på svenska kallas sallatsipomea eller vatten
spenat (figur 4). Kina är det land som nu för tiden odlar mest 
sötpotatis och där odlar man också sallats ipomea. 

figur 3. Sötpotatisens Ipo-
moea batatas knölar kan se 
ut på ganska olika sätt, och 
färgen varierar. Också formen 
på bladen skiljer avsevärt 
mellan olika sorter. Däremot 
är blommorna rätt lika hos de 
flesta Ipomoeaarter, och hos 
våra egna vindearter. 
foto: Lars Olof Björn och Wiki-
media Commons.

figur 4. Sallatsipomea Ipo-
moea aquatica. 

Vänster  Från en marknad 
i Kuching på Borneo. Foto: 
Wikimedia Commons.

Höger  Illustration utförd 
av Isidro Lladó ur Flora de 
Filipinas av Francisco Manuel 
Blanco (publicerad 1877–
1883).
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Flera Ipomoeaarter odlas som prydnadsväxter. Mest känd i 
Sverige är blomman för dagen I. tricolor. Namnet blomman för 
dagen används ibland också på andra Ipomoeaarter, som purpur
vinda I. purpurea och kejsarvinda I. nil (figur 6). Den senare har 
spelat en viktig roll i forskningen om växters fotoperiodism. Den 
är liksom flertalet Ipomoeaarter en kortdagsväxt, och en enda 
sekunds belysning mitt i natten är tillräckligt för att förhindra 
blomning.

En annan användning av Ipomoeaarter, framför allt bladen, är 
som medicinalväxter. Om man söker på ”Ipomoea* and medic*” 
i databasen ”Web of Science” får man hela 1315 vetenskapliga 
artiklar som svar. De verksamma substanserna är framför allt så 
kallade glykolipider, och listan på åkommor som Ipomoeaextrakt 
påstås vara verksamma mot är lång.

Men det är inte alla Ipomoeaarter som man är så glad åt. 
Ipomoea cairica är ett mycket svårt ogräs i Sydostasien, och som 
jag fått ägna en del tid åt som professor i Kanton (figur 5). Den 
växer upp längs träd och sprider sig i kronorna, så att träden till 
slut skuggas till döds. I Kina har man äntligen börjat strama åt 
när det gäller miljögifter, och målet för oss har varit att finna ett 
effektivt biologiskt bekämpningsmedel mot I. cairica. Vägen dit 
är mycket lång, och man måste noga tänka sig för så att man inte 
råkar sprida någon insekt eller sjukdom som också ger sig på 
de nyttiga släktingarna till ogräset. Därför har vi börjat med att 
jämföra vilka gener som är aktiva i olika Ipomoeaarter, för att om 
möjligt kunna bestämma vad det är som gör I. cairica så invasiv. 
Våra resultat (Geng m.fl. 2016) är ännu långt ifrån praktiskt 
användbara.

figur 5. Trots stora ansträng
ningar är det svårt att hålla 
Ipomoea cairica borta ens från 
muren som omger vårt universi
tetsområde i Kanton. 
foto: Lars Olof Björn.

figur 6. Blomman för dagen, 
purpurvinda och kejsarvinda 
(Ipomoea tricolor, I. purpurea, 
I. nil är omtyckta prydnads
växter. 
foto: Wikimedia Commons.
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Jag nämnde inledningsvis att det också finns ökenväxter inom 
släktet Ipomoea. Sonoraöknen i nordvästra Mexiko är hemvist för 
flera sådana; i delstaten Sonora räknar man till 41 arter (Felger 
m.fl. 2012). Flera av dem är buskar eller träd (figur 7). Några har, 
liksom sötpotatisen, underjordiska knölar som hjälper dem att 
överleva även den mest extrema torka.  

figur 7. Ipomoea arborescens, 
en trädartad representant för 
släktet som man kan träffa på 
i Sonoraöknen i nordvästra 
Mexiko. 
foto: Ruddy Benezet (Wikimedia 
Commons).
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L
iksom de flesta växter i potatis
familjen är även besksötan Solanum 
dulcamara giftig, åtminstone för oss 
människor. Det hindrar dock inte 

herbivorer som fjärilslarver och sniglar från 
att kalasa på dess gröna blad och stjälkar. 
Nu har forskare från Tyskland och Neder
länderna visat att besksötan utsöndrar en 
nektarliknande sockerlösning som attrahe
rar myror vilka i sin tur angriper de växtätare 
som försöker skada besksötan (Lortzing 
m.fl. 2016).

Så kallade extraflorala nektarier, organ 
som utsöndrar nektar men som inte är 
placerade i anslutning till själva blomman 
och där nektarn inte är ämnad för pollina
törer, förekommer hos omkring 4000 olika 
växtarter (Weber och Keeler 2013). Några 
svenska exempel är olvon Viburnum opulus, 
sötkörsbär Prunus avium, asp Populus tremula 
och häckvicker Vicia sepium. 

Kanske mer kända är de olika arter 
av akacieträd som utsöndrar nektar från 
sina törnen, där myror dessutom erbjuds 
utrymme att lägga sina ägg. I akacieträdens 
fall är nektarn sockerfri och innehåller 
istället proteiner som genom att förändra 
myrornas ämnesomsättning gör dem helt 
beroende av akaciornas nektar som födo
källa (Heil m.fl. 2013). 

från forskningsfronten

Alla tidigare kända växtarter som utsönd
rar extrafloral nektar har någon typ av 
speciell bildning – från enkla körtelhår till 
mer eller mindre komplicerade stipler eller 
små skålar – där myrorna kommer åt sin 
belöning (Marazzi 2013). Men hos besksötan 
finns inga sådana bildningar. Istället utsönd
ras sockerlösningen direkt i anslutning till 
skadan som herbivorerna åstadkommer. 
Forskarna misstänker att detta utgör ett 
evolutionärt mer ursprungligt sätt att attra
hera myror och att specialiserade nektarier 
sedan har utvecklats från sådan skadeindu
cerad nektar utsöndring vid flera oberoende 
tillfällen under evolutionens gång.

Besksöta försvarar sig mot skadedjur 

genom att locka till sig myror med 

hjälp av söt nektar som avsöndras från 

skadade blad. Kanske är det nyligen 

upptäckta fenomenet vanligare hos 

olika växter än vi tror.

Besksötan tar 
myror till hjälp
PER TORÄNG

figur 1. På den övre bilden ses ett besksöteblad 
som angripits av en fjärilslarv och där droppar av 
söt nektar har avsöndrats. På den nedre bilden har 
trädgårdsmyror Lasius niger anlänt for att dricka av 
sockerlösningen samtidigt som de skyddar plantan 
från vidare attacker.
foto: Tobias Lortzing.
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Även på plantor där forskarna experimen
tellt hade applicerat droppar med socker
lösning sågs patrullerande myror (framför 
allt trädgårdsrödmyra Myrmica rubra) som 
angrep både sniglar (skogssniglar Arion) 
och skalbaggs larver (en jordloppa, Psylliodes 
dulcamarae, som kläcks i jorden varefter den 
klättrar upp och borrar sig in i besksötans 
skott). Myrorna var effektiva livvakter och 
plantor som besprutats med sockerlösning 
led mindre allvarliga angrepp än de plantor 
som bara besprutats med vatten.

Utsöndringen av socker lösning hos besk
sötan är inte en enkel, passiv respons på en 
fysisk skada på bladen eller någon annan del 
av växten. Besksötan bildar nämligen också 
ett hormon som kallas jasminsyra, ett ämne 
som många växter producerar när de angrips 
av insekter. Forskarna kunde också visa att 
det inte var vanlig sav som utsöndrades av de 
angripna växtdelarna eftersom nektarn hade 
en speciell kemisk sammansättning och i 
stort sett enbart bestod av sackaros.

Det har tidigare påpekats att extraflorala 
nektarier kunde introduceras i förädlingen 
av kommersiella växter som en del i den 
biologiska bekämpningen av skadegörare 
(Stenberg m.fl. 2015). Det kanske vore av 
värde att testa att bespruta sina favoritträd
gårdsväxter med sockerlösning och hoppas 
på att myror kommer till undsättning när 
skadedjuren härjar?  

Citerad litteratur
Heil, M., BarajasBarron, A., OronaTamayo, D. m.fl. 2013: 

Partner manipulation stabilises a horizontally transmit
ted mutualism. Ecol. Lett. 17: 185–192.

Lortzing, T., Calf, O. W., Böhlke, M., Schwachtje, J., Kopka, 
J., Geuß, D., Kosanke, S., van Dam, N. M. & Steppuhn, 
A. 2016: Extrafloral nectar secretion from wounds of 
Solanum dulcamara. Nature Plants 2: 16056.

Marazzi, B., Bronstein, J. L. & Koptur, S. 2013: The 
diversity, ecology and evolution of extrafloral nectaries: 
current perspectives and future challenges. Ann. Bot. 111: 
1243–1250.

Stenberg, J. A., Heil, M., Åhman, I. & Björkman, C. 2015: 
Optimizing crops for biocontrol of pests and disease. 
Trends Plant Sci. 20: 698–712.

Weber, M. G. & Keeler, K. H. 2013: The phylogenetic 
distribution of extrafloral nectaries in plants. Ann. Bot. 
111: 1251–1261.

Per Toräng är forskare vid 
Uppsala universitet. Han 
studerar hur växter anpas
sar sig till olika klimat och 
miljöer. 

Adress: Växtekologi och 
evolution, Uppsala univer
sitet, Norbyvägen 18 D,  
752 36 Uppsala 
E-post: per.torang@ 
ebc.uu.se

figur 2. En trädgårdsrödmyra dricker den söta 
nektar som avsöndrats på besksötebladet efter en 
skada orsakad av någon växtätare. 
foto: Tobias Lortzing. 
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Årets botanikdagar utspelade sig i Siljanstrakten i 

Dalarna 29 juni – 3 juli. Magnus Magnusson hängde med 

i svängarna och noterade allt det rara som sågs.

Botanikdagarna i 
Dalarna
MAGNUS MAGNUSSON

B
otanikdagarna 2016 var förlagda till Rättvik med 
utmärkt förläggning på Stiftsgården. Dalarnas Bota
niska Sällskap hade ordnat ett fullmatat program med 
exkursioner och kvällsföreläsningar som publicerats i 

förväg i sällskapets egen tidskrift Trollius nummer 48, juni 2016. 
Vi välkomnades på onsdagskvällen av blås i näverlur och spel 

på kohorn och fiol, vilket anslog tonen för exkursioner med 
tonvikt både på natur och kultur. Urban Gunnarsson hälsade väl
kommen, presenterade guiderna och gav adressen till hemsidan 
där en modern flora har börjat byggas upp (www.dalafloran.se).

 Lennart Bratt gav därefter en introduktion till Dalarnas natur 
och beskrev den stora variationen i vegetation och flora, allt ifrån 
den biologiska norrlandsgränsen i sydost med ekförekomster till 
fjällen i nordväst. Rikare områden med kalkberggrund vid Siljan 
eller diabaser växlar med magra marker på urberg och sandsten.

Boda–Ore-turen
Lokalerna ligger inom den nordöstra delen av Siljansringen, det 
rikområde som löper runt Siljan och ger förutsättningar för en 
kalkgynnad flora. Guiden Gunnar Hagelin delade med sig av sina 
stora kunskaper om trakten både i bussen och i fält.

JUTJÄRNSÄNGEN
Först besökte vi Jutjärnsängen som numera slås varje år efter 
några år utan hävd. I tallskogen på väg till ängen såg vi skogs
nattviol Platanthera bifolia subsp. latifolia (figur 2) med sin långa 
sporre. Arten blommar extra rikligt här i skogarna i år, berättade 
Gunnar. Även fjällvedel Astragalus alpinus (figur 1) och linnea 
Linnaea borealis blommade vackert i vägkanten och lockade till 
fotografering. 

På ängen tilldrog sig kanske smällvedeln Astragalus penduli
florus det största intresset. Den sällsynta ärtväxten växte här 
på en naturlig lokal i några vackert blommande exemplar. Den 

figur 1. Ljus fjällvedel Astra-
galus alpinus var. alpinus vid 
Jutjärnsängen, en av landets 
sydligaste lokaler.
foto: Arne Holmer.
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hittas annars vanligen på störda lokaler som vägkanter och ban
vallar. 

Andra arter i den yppiga ängsfloran var ängs och fältgentiana 
Gentianella amarella och campestris, den svårupptäckta grönkul
lan Coeloglossum viride, dvärglummer Selaginella selaginoides, 
månlåsbräken Botrychium lunaria, hårstarr Carex capillaris, 
lundelm Elymus caninus, backruta Thalictrum simplex (figur 3), 
flädervänderot Valeriana sambucifolia, vildlin Linum catharticum 
och rosettjungfru lin Polygala amarella. Bland dagg kåporna kunde 
bland annat skårdaggkåpa Alchemilla wichurae med 45 graders 
vinkel mellan nerverna urskiljas. 

Den till i stort sett Värmland och Dalarna inskränkta bruna 
gräsfjärilen Coenonympha hero (figur 4) sågs flyga på ängen. 

figur 3. De hängande blom
morna med sina oftast violetta 
ståndarsträngar skiljer back
rutan Thalictrum simplex från 
ängsruta T. flavum.
foto: Arne Holmer.

figur 2. Skogsnattviol Pla-
tanthera bifolia subsp. latifolia 
blommade ymnigt i skogarna 
norr om Rättvik. Smäll vedel 
Astragalus penduliflorus har en 
av sina få lokaler i Dalarna på 
Jutjärnsängen.
foto: Björn Nordzell och Arne 
Holmer.

figur 4. Brun gräsfjäril Coeno-
nympha hero flög på Jutjärns
ängen vid vårt besök.
foto: Niklas Aronsson.
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JÄLLTJÄRNSÄNGEN
Nästa lokal var Jälltjärnsängen som ligger i Storsvedens natur
reservat och utgörs dels av en gammal myrodling och en sidlänt 
slåtteräng. På vägen till slåtterängen som närmast var ett back
kärr sågs skogsknipprot Epipactis helleborine i knopp och ormbär 
Paris quadri folia. 

Bland arterna i rikkärret kan nämnas brudsporre Gymnade
nia conopsea, gräsull Eriophorum latifolium (figur 5), fläcknycklar 
Dactylorhiza maculata, tvåblad Listera ovata, smaldunört Epilo
bium davuricum, knagglestarr Carex flava och huvudstarr Carex 
capitata på en av sina sydligaste lokaler i landet. I skogskanten 
fanns en riklig förekomst av skogsvicker Vicia sylvatica.

Vid den närbelägna Jälltjärnens norra strand studerade vi 
jämtstarr Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica (figur 6). Jämstarren 
skiljer sig från den närbesläktade näbbstarren genom att axen 
är mer tättsittande och att hanaxet är kortare skaftat (se Mikael 
Hedréns artikel i SBT nr 3/1994). För ett otränat öga liknade 
jämtstarr knagglestarr, men jämstarren har fruktgömmen med 
kortare, rakt utåtriktade spröt. En annan, mindre iögonfallande 
starrart här var taggstarr Carex pauciflora. 

NORRBODA GAMMELSTAD
I Norrboda gammelstad fick vi oss både kultur och natur till livs. 
Lunchen intogs på Nissnissgården, en av de två ålderdomliga 
gårdarna här, medan KarlGunnar Hedberg beskrev gårdarnas 
historia och förevisade två tillvaratagna tallstammar med ålder
domliga ristningar (figur 7). Ristningar gjorda av fäbodjäntor är 

figur 7. KarlGunnar Hedberg 
visade tallstammar med gamla 
ristningar från fäbodstintornas 
epok.
foto: Arne Holmer.

figur 5. Den kalkgynnade 
gräs ullen Eriophorum latifolium 
var vanlig på Jälltjärnsängen. 
Det grekiska ordet erion bety
der ull.
foto: Barbro Risberg.

figur 6. Jämtstarr Carex lepi-
docarpa subsp. jemtlandica vid 
Jälltjärnen.
foto: Barbror Risberg.
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ganska vanliga i trakten och består i regel av namn, datum och 
korta texter. Husen i Norrboda är uppförda av ofärgat tim
mer och flera av dem är från 1600talet. Den södra gården var 
bebodd ända till 1970. Den oförändrade och ålderdomliga gårds
miljön är unik och har använts vid flera filminspelningar.

Naturdelen började med lavar på kulturved. På husen före
visade Tobias Ekendahl bland annat brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala, den starkt hotade sydlig ladlav Cyphelium notarisii, 
vedorangelav Caloplaca furfuracea samt ladkantlav Protoparmelia 
oleagina och dess parasit ladparasitspik Sphinctrina anglica (figur 
8). Det var nog en ny växtmiljö för många av oss! 

Till Gammelstan hör en äng som slås med lie varje år. Här 
sågs fältgentiana Gentianella campestris, ormrot Bistorta vivipara, 
backnejlika Dianthus deltoides, fyrkantig johannesört Hypericum 
maculatum, ängsklocka Campanula patula, stagg Nardus stricta, 
svenskfibbla Pilosella suecica och blågull Polemonium caeruleum. 
Gunnar beskrev de olika igenväxningsstadierna om inte ängen 
sköts. Först blir det mycket ängsklocka, därefter johannesört, 
därefter älggräs och sist kommer olika viden. Han nämnde också 
att i gamla tider gynnades sälg och rönn medan hägg och tibast 
höggs bort.

KALKBROTTET I SOLBERGA
På väg till kalkbrottet möttes vi av svenska flaggans färger i 
form ett stort bestånd av ryssgubbe Bunias orientalis och upp
ländsk vallört Symphytum ×uplandicum. Brytningen upphörde på 
femtiotalet och efter det har brottet lämnats orört. Marken är 
ställvis våt och här uppträder blodnycklar Dactylorhiza incarnata 
var. cruenta (figur 9) i mängd. Bladen och övre delen av stjälken 
var nästan brunsvarta. I de våtare partierna växte även knaggle
starr Carex flava och ärtstarr Carex oederi samt hybriden mellan 
dem. Vidare hårstarr Carex capillaris, majviva Primula farinosa, 
tätört Pinguicula vulgaris, snip Tricho phorum alpinum och tagelsäv 
Eleocharis quinqueflora. Skyfallsalg Nostoc commune pöste uppsvälld 
i pölarna i regnet. På torrare mark med gles vegetation sågs 
fjällgröe Poa alpina.

Efter middagen beskrev Janolof Hermansson arbetet med 
en kommande bok om hotade svampar i Dalarna, Anders Janols 
berättade om sina undersökningar av ängssvampar varefter Rolf 
Lundqvist avslutade kvällen med ett tänkvärt bildspel om Dalar
nas skogar.

Siljansturen
BONÄS
Lokalen ligger inom det så kallade Morafältet, ett stort sand
område väster om Orsasjön bildat vid ett israndsdelta. Tidigare 

figur 9. Blodnycklar Dactylo-
rhiza incarnata var. cruenta. 
blommade mängdvis i det 
gamla kalkbrottet i Solberga
foto: Barbro Risberg.

figur 8. Den mycket småvuxna 
ladparasit spiken Sphinctrina 
anglica var verkligen inte lätt att 
upptäcka!
foto: Arne Holmer.
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öppna sanddyner är numera bundna av tallskog. I gles vegetation 
vid Svinvallens ishockeyplan växte rikligt med såpört Gypsophila 
fastigiata (figur 10). Arten finns på några lokaler inom området 
men var vanligare förr innan vegetationen slöt sig. I övrigt finns 
såpörten – som är en glacialrelikt – numera bara på Öland och 
Gotland. Här såg vi även nordmyskgräs Hierochloë hirta subsp. 
arctica (figur 11) och finsk fingerört Potentilla intermedia.

KRÅKBERGS BADPLATS
En bit ovanför stranden vid Orsasjöns sydvästligaste del stod 
bland gråal Alnus incana och andra viden även några buskage av  
det sällsynta daggvidet Salix daphnoides subsp. daphnoides (figur 
12). Närmare stranden växte norrlandstarr Carex aquatilis, gren
rör Calamagrostis canescens, strandranunkel Ranunculus reptans, 
smalfräken Equisetum variegatum, hirsstarr Carex panicea och 
nålsäv Eleocharis acicularis. Har fanns även älvmyskgräs Hierochloë 
hirta subsp. hirta som bland annat karaktäriseras av sina hår vid 
de nedersta vippgrenarnas fästpunkt. 

NORRVIKEN, SOLLERÖN
I Utanmyra togs vi generöst emot av lantbrukaren Mats Wik 
som berättade om hur man förr förde djuren över till fastlandet 
för att beta på fäbodar medan marken på Sollerön användes till 
slåtter.  Över tvåhundra hektar slogs då med lie. Efter Siljans 
reglering bredde vassen ut sig och slåttern upphörde. 

Norrviken är sedan några år ett Natura 2000område och 
har restaurerats. Västra delen slås delvis medan den östra delen 

figur 11. Myskgräsen vållade 
en del bekymmer. Här exa
minerar Thomas Karlsson ett 
nordmyskgräs Hierochloë hirta 
subsp. arctica. Eller var det 
kanske ett älvmyskgräs subsp. 
hirta?
foto: Arne Holmer.

figur 12. Daggvide Salix daph-
noides subsp. daphnoides 
med sitt märkliga blådaggiga 
grenverk.
foto: Arne Holmer.

figur 10. Den på fastlandet 
mycket sällsynta såpörten 
Gypsophila fastigiata prydde 
sandmarken intill Svinvallens 
gamla hockey rink.
foto: Arne Holmer.
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betas. Vi var i den östra delen, där vegetationen närmast var en 
kalkfuktäng. Vi såg bland annat ängsnycklar Dactylorhiza incar
nata (figur 13), axag Schoenus ferrugineus, ängsstarr Carex hostiana – 
ovanlig så här långt norrut – nålstarr C. dioica, hirsstarr C. panicea 
och klubbstarr C. buxbaumii (figur 14). Mats hade inte släppt ut 
sina kor här än utan väntade någon vecka till så att ängsnycklarna 
skulle hinna blomma över. En ny röjning behövs snart igen efter
som pors och viden breder ut sig alltmer. 

BÖLE–FALLSBJÖRKEN
Detta är en av Dalarnas största betesmarker och omfattar 80 
hektar. Jens Montelius Risberg från länsstyrelsen berättade att 
området restaurerats genom röjning av sly och bränning inom en 
del. Betesdjur är ungnöt och hästar. 

En del av området har gödslats men inom ogödslade områden 
finns en rik flora. En ovanlig art vi snart stötte på var brunklöver 
Trifolium spadiceum. Längre bort kom vi till en artrik sluttning 
med talrik fältgentiana Gentianella campestris, brudsporre Gym
nadenia conopsea, månlåsbräken Botrychium lunaria, blåsuga Ajuga 
pyramidalis och stagg Nardus stricta. Ännu längre bort kom en 
annan anmärkningsvärd backe, denna gång i form av ett back
kärr (figur 15) med massförekomst av gräsull Eriophorum latifo
lium. Andra intressanta arter här var späd ögontröst Euphrasia 
stricta var. tenuis på något trampad mark, källört Montia fontana, 
källarv Stellaria alsine, majviva Primula farinosa, tvåblad Listera 
ovata och rosettjungfrulin Polygala amarella. Ovanför backen på 
torr mark hittades misstänkt nickfibbla Pilosella sphaerocephala.

figur 14. Klubbstarr Carex 
buxbaumii. Toppaxet är infek
terat av en sotsvamp, Puccinia 
caricina, något som också ofta 
drabbar till exempel hirsstarr 
C. panicea.
foto: Arne Holmer.

figur 13. Det var gott om ängs
nycklar Dactylo rhiza incarnata 
på kalkfuktängen vid Norrviken.
foto: Arne Holmer.
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På kvällen beskrev Lennart Bratt det långvariga arbetet med 
inventeringen av Dalarnas flora. Efter att Dalarnas Botaniska 
Sällskap bildades 1985 kartlade man de mest hotade och sällsynta 
arterna varefter man startade den egentliga landskapsflore
inventeringen. Inge Palmqvist beskrev därefter livfullt sitt 
imponerande arbete med att bygga upp en databas för flora
inventeringen och göra den sökbar på nätet. 

Älvdalsturen
ALDERÄNGARNA
Landskapet strax väster om Mora är format av Österdalälven 
som skurit sig ned i Morafältets deltaavlagringar. Årliga över
svämningar gjorde att området förr var värdefullt för fodertäkt. 
Då var här nästan helt öppet. Sedan ängarna slutade slås och 
Öster dalälven reglerades har lövskog brett ut sig. Inom ett 
område har slåttern återupptagits och på ängen växte bland 
annat darrgräs Briza media, ängsskallra Rhinanthus minor, brud
borste Cirsium heterophyllum, midsommarblomster Geranium 
sylvaticum, ängsvädd Succisa pratensis och vanlig backruta Thalic
trum simplex subsp. simplex. 

Vi vandrade därefter ned till klapperstensområdet vid älven. 
Här växte kattfot Antennaria dioica i mängd och överblommad 
fjällnejlika Viscaria alpina. På grund av att älven inte längre tillåts 
svämma över har tall börjat kolonisera. Närmare stranden såg vi 
kanelros Rosa majalis, tjärblomster Viscaria vulgaris, backnejlika 
Dianthus deltoides, ullig fjällarv Cerastium alpinum subsp. lanatum, 
brunbinka Erigeron acer subsp. politus och klockpyrola Pyrola 
media (figur 16). En blåblommande iris i strandkanten visade sig 
senare vara en förvildad brokiris Iris versicolor.

figur 15. Det vackra back kärret 
i betesmarken vid Böle–Falls
björken hyste många fina arter.
foto: Arne Holmer.

figur 16. Klockpyrola Pyrola 
media. gömde sig i skogen vid 
Alderängarna
foto: Barbro Risberg.
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figur 18. Urskogsmiljöer som 
den i Rensjöns naturreservat är 
idag extremt ovanliga.
foto: Arne Holmer.

BRINDBERGS FÄBOD
Brindberg är en levande fäbod med försäljning av smör och ost. 
Efter ha klappat fåren gick vi in i den inhägnade vallen för att stu
dera ängsväxterna där. Vallen sluttar typiskt mot söder och är som 
en stor äng som slås och höet hässjas (figur 17). Störar stod lutade 
mot en stor rönn Sorbus aucuparia. Spår finns av mindre åkrar. 

Några av de många arter vi såg här var fjälltimotej Phleum alpi
num, mästerrot Peucedanum ostruthium, rödfibbla Pilosella auran
tiaca, stagg Nardus stricta, kattfot Antennaria dioica, fält gentiana 
Gentianella campestris, slåtterfibbla Hypochoeris maculata, Jungfru 
Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata, kvastfibbla 
Pilosella cymosa, månlåsbräken Botrychium lunaria, säterfryle 
Luzula multiflora subsp. frigida, ängsklocka Campanula patula, 
ormrot Bistorta vivipara och backskärvfrö Noccaea caerulescens 
subsp. caerulescens. Diskussion uppstod om det var ängs eller 
norrlandsviol (Viola canina subsp. canina eller subsp. montana) 
vi såg och om det är meningsfullt att skilja dem åt. Dagg
kåpor täckte stora ytor och här noterades sarmatisk daggkåpa 
Alchemilla sarmatica (figur 17).

RENSJÖNS NATURRESERVAT
Stor kontrast till den kulturskapade miljön vid Brindberg erbjöd 
Rensjöns naturreservat nordväst om Trängslet. Vi gick igenom 
urskog utan spår av tidigare avverkning och med olikåldriga träd 
och lågor (figur 18). Tallen dominerar över gran. Det artfattiga 
fältskiktet utgörs av blåbärs och lingonris. Mossor domine
rar bottenskiktet och utgörs främst av väggmossa Pleurozium 
schreberi, husmossa Hylocomium splendens och kammossa Ptilium 
cristacastrensis. Även renlavar, bland annat fönsterlav Cladonia 
stellaris (figur 10) är vanliga. På något ställe vid stigen till Rensjön 
såg vi plattlummer Diphasiastrum complanatum och kransrams 
Polygonatum verticillatum. En skarpögd deltagare upptäckte ett 
litet exemplar av spindelblomster Listera cordata i en fuktsvacka. 

figur 17. Ett hav av blommor 
mötte oss på fäbodvallen vid 
Brindbergs fäbod. Den sarma
tiska daggkåpan Alchemilla 
sarmatica är i Sverige vanlig 
endast i Dalarna och Västman
land.
foto: Arne Holmer.
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Efter middagen serverades spektakulära bakelser i form av 
bombmurklor från Fricks konditori (se SBT nr 6/2015). På kväl
len berättade Ingeborg Nåhem Granhagen levande och engage
rat om Rällsjöbritta, Britta Larsson i byn Rällsjöbo nordväst om 
Bjursås, och om hennes trädgård. Rällsjöbritta månade om att 
bevara släktgården och dess trädgård. Växterna har inventerats 
av Programmet för odlad mångfald (POM) och utgörs av en 
mångfald av såväl prydnadsväxter som medicinalväxter, frukt
träd och bärbuskar. Ingeborg visade vackra bilder från trädgår
den tagna under alla årstider.

Botanikdagarna avslutades med att Stefan Grundström 
tackade för de mycket väl arrangerade dagarna och meddelade 
att nästa års botanikdagar blir i östra Skåne.  

Magnusson, M. 2016: Botanik
dagarna i Dalarna. [Botany 
Days 2016 in Dalarna.] Svensk 
Bot. Tidskr. 110: 323–331.
The yearly Botany Days were 
held in the Swedish landscape of 
Dalarna. Sites visited and species 
seen during the threeday excur
sion are described.

Magnus Magnusson är pen
sionär och sysslar med botanik i 
form av kärlväxt och mossinven
tering och floraväkteri i Skåne.

Adress: Basgränden 10,  
224 68 Lund
E-post: orobanche.elatior@
outlook.com

figur 19. Frodiga kuddar av 
fönsterlav Cladonia stellaris.
foto: Arne Holmer.

Upprop – naturresor i privat regi
Är du intresserad av att delta i naturresor i 
privat regi? Vill du gärna åka i grupp, men tycker 
att vanliga resor är för dyra eller har för många 
deltagare?  Är du intresserad av att studera flora 
och fauna även i områden utanför Nordeuropa 
och Medelhavsområdet. I så fall är detta något 
för dig.

Vi är några entusiaster som sedan 2010 har 
rest i exempelvis Sydafrika, Sydväst australien, 
sydvästra USA, Hawaiiöarna, Grönland och 
Nya Zeelands nordö.

Vi tittar på det mesta av vad naturen har att 
erbjuda, men framför allt på växter och fåglar. 
Vi delar på kostnader för lokala guider, hyrbilar 
och andra gemensamma utgifter. 

Vi har ingen officiell reseledare som ska ha 
lön och ersättning, utan var och en betalar för 
sig själv som ett sätt att sänka kostnaderna. 
Det betyder dock inte att vi anlitar de billigaste 
transportmedlen och övernattningarna, utan 
snarare försöker hitta de mest prisvärda.

Varje deltagare bidrar efter sin egen förmåga 
med erfarenheter och kunskaper. Känn ingen 
press på dig att kunna en massa arter. Vi hjälps 
åt när vi väl är i fält.

Du förbinder dig inte att följa med på alla 
resor, utan varje resa är självständig och vi kom
mer överens i förväg om vilken tid på året som 
är den bästa. Resorna brukar planeras ungefär 
ett halvår i förväg.

Antalet deltagare på varje resa bör inte vara 
flera än 4–6. Varje resa omfattar mellan en och 
tre veckor.

Förslag på kommande resmål är Japan, Tai
wan, Malaysia och nordvästra Borneo, Indo
nesien, Östaustralien, Nya Kaledonien, Nya 
Zeelands sydö, tropiska Västafrika, Madagaskar, 
Namibia, södra Sydafrika, USA, Costa Rica, 
Belize, Mexiko och Chile. 

Är Du intresserad, så kontakta mig, Jan Tho
mas Johansson (Tordmulevägen 7 C, 227 35 Lund, 
epost: janthomas.johansson@bahnhof.se).

Annons
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läsvärt
Gästriklands flora
Ännu en storslagen landskapsflora har 

sett dagens ljus, denna gång är det 

Gästriklands tur. Lena Jonsell har läst 

och låtit sig imponeras. 

LENA JONSELL

Under 1980- och 90-talen påbörjades 
ett antal landskapsfloraprojekt, som 
under de senaste åren resulterat i flera tungt 
vägande volymer. Tanken vid starten var att 
resultaten skulle ge en ögonblicksbild av 
floran och vegetationen kring millennieskif
tet och kunna genomföras under en period 
av omkring tio år, men hela arbetet med 
att producera en landskapsflora är större 
och mer tidskrävande än man kunde ana. 
Inventeringen tar tid och när den är ”färdig” 
är det lätt att luften åtminstone tillfälligt går 
ur projektet. Då gäller det att ha energi att 
sammanställa resultaten, författa och allt 
annat som skall till – kartor, bilder, genom
gångar av herbarier och litteratur. Det har 
visat sig att det tar minst tjugo år att få fram 
en landskapsflora och Gästriklands flora 
utgör inget undantag. 

Även om bilden av flora och vegetation 
inte är en ögonblicksbild utan summerar en 
viss tidsperiod, skall den kunna användas för 
att följa förändringarna framåt i tiden. För 
att kunna göra det bör man därför starta nya 
projekt några decennier framöver, om det 
då finns några som har tillräcklig artkunskap 
och tid och ork att ge sig i kast med upp
giften.

I likhet med flertalet landskapsflora
projekt baseras Gästriklands flora på 

inventering av de ekonomiska kartbladen, 
rutor på 5 × 5 km. Gästrikland rymmer cirka 
tvåhundra kartblad, som inventerats av ett 
fyrtiotal inventerare. I de flesta fall har arbe
tet skett helt ideellt och genomförts utan 
ekonomiska bidrag och oftast vid sidan om 
inkomstbringande arbeten. 

Peter Ståhl har lett projektet under 
hela tiden, organiserat inventeringen, 
sammanställt resultaten, författat stora 
delar av floran och levererat ett stort antal 
färgbilder. Några av inledningskapitlen är 
skrivna av andra, vilka de är kan man få reda 
på i innehållsförteckningen, men av någon 
anledning inte i själva texten. Övriga som 
bidragit är projektgruppen bestående av 
åtta personer, Jonas Lundin som medverkat 
med illustrationer framför allt av enskilda 
arter och John Sandström som stått för den 
grafiska formen samt ett stort antal foto
grafer.

Gästrikland är ett litet landskap i syd
ligaste Norrland. Gränsen följer Dalälven 

Gästriklands flora. 
Ståhl. P. (red.) 2016. SBFförlaget.  
ISBN 9789198052657. 768 sidor. 
Pris 340 kr från SBF:s webbbutik.
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med dess krök åt söder, vilket gör att den 
sydligaste delen når oväntat långt söderut; 
till samma breddgrad som Östervåla och 
Vendel i Uppland. Även en bit av själva 
Dalälven ingår i landskapet.

Utan närmare kunskap om landskapet 
kan Gästrikland förefalla måttligt intres
sant. Att den uppfattningen är helt felaktig 
inser man efter att ha tagit del av innehållet 
i Gästrikland flora. I avsnittet om topografin 
och den i hög grad mångfacetterade berg
grunden och jordmånen ges en redogörelse 
för den varierande helheten och alla speci
ella detaljer, ofta med direkt koppling till 
ovanligare arter. I det inledande avsnittet 
av landskapsbeskrivningen får man en bild 
av det stundom dramatiska klimatet med 
stormar och snöoväder. Allt mycket välskri
vet och lättläst. 

I Förordet ger Lars Ericson en personlig 
betraktelse som vittnar om kärleken till 
landskapet (”den vackraste natur som finns”) 
men redovisar också två av sina hatobjekt: 
bladvass och rörsvingel, som båda bidrar till 
den tilltagande igenväxningen av strand
ängarna. Utifrån egna erfarenheter samman
fattar han påtagliga förändringar av växt
ligheten och tar också upp några oväntade 
fynd. Han framhåller landskapsflororna som 
viktiga tidsdokument över tillståndet i vår 
natur och en referensram då vi diskuterar 
miljöfrågor.

I likhet med andra landskapsflora
projekt inleds floran med en Beskrivning 
av landskapet. I kapitlet om Berg och jord 
får man förutom det som rubriken direkt 
anger en mycket instruktiv kartserie som 
visar landhöjningens olika faser. Vegetation 
och historia beskriver alla naturtyper med 
stark betoning av människans historiska 
påverkan, till exempel genom bergsbruk 
och jordbruk. Växtgeografi vid norrlandsgrän
sen ger en bild av limes norrlandicus med 
exempel bland annat på det fyrtiotal arter 
som har sin svenska nordgräns i Gästrikland. 
Man förvånas över att flera i Uppland 

ganska vanliga arter inte går längre norrut 
än till Gästriklands kustland. Sådana arter 
är blodnäva, fältmalört, knippfryle, spenört 
och blåhallon, men dessa förhållanden kan 
åtminstone delvis förklaras av att lämp
liga biotoper saknas. (De som jämförelse 
återgivna Hulténkartorna på s. 108–109 
visar på behovet av en ny svensk växtatlas.) 
Floraförändringar under 200 år tar upp arter 
som på olika sätt kommit in eller försvunnit, 
framför allt under människans påverkan.  
Botanister i Gästrikland visar att Gästrikland 
inte varit så bortglömt av florister som man 
kanske kunnat föreställa sig. Projekt Gäst
riklands flora talar om det långvariga och 
arbetskrävande projektet, men även om 
arbetsglädje och upptäckarlust. Botaniska 
utflykter föreslår trettio givande besöksmål.

Svenska artnamn används i de inledande 
kapitlen, något som kan göra texten trögläst 
för den äldre generationen som är van att 
kommunicera med de vetenskapliga namnen 
(och har svårt att lära sig något nytt!). 

Växtförteckningen är uppdelad i två 
delar: bofasta samt tillfälliga och kvarstående 
arter. Den förra delen behandlar arterna 
utförligt med kartor, förekomstområden, 
ekologi och frekvensbedömning. Den 
senare listar ett stort antal arter enbart med 
kortfattade lokaluppgifter. 

Uppdelningen är ett lyckat grepp, i syn
nerhet som många av de tillfälliga arterna 
är funna bara en gång och i avlägsen tid. De 
tillfälliga och kvarstående arterna är talrika, 
man finner exempelvis åtta Medicagoarter, 
nio Lepidiumarter, sju Oenotheraarter och 
nio Rumexarter. Floran skulle ha ökat 
kraftigt i volym om alla dessa arter hade fått 
en fullständig presentation. Nu inskränker 
sig kapitlet till 34 sidor. Identifieringen av de 
tillfälliga arterna måste ha varit både mödo
sam och tidskrävande.

De bofasta arterna får en mycket inne
hållsrik presentation. Den börjar för varje 
art med historik om vad man vet om växtens 
ursprung och invandringshistoria samt 
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kulturhistoria med uppgifter bland annat 
om tidigare användning. Ekologin ges en 
omfattande och detaljrik redogörelse som 
vittnar om författarens stora fälterfarenhet, 
goda iakttagelseförmåga och kunskap om 
ekologi i allmänhet. Ekologin presenteras 
i lättillgängliga ordalag, vilket gör att man 
omedelbart ser växtplatsen för sin inre syn. 
Här är det inte fråga om någon mer eller 
mindre svårtolkad växtekologisk termino
logi.

Därpå följer korta avsnitt med översikt
liga uppgifter om förekomst följt av lokal
listor vilka är mycket tydligt uppställda och 
återfinns för arter med ett fåtal förekomster, 
i några fall dock drygt tjugo. Slutligen några 
rader om vad som finns dokumenterat i 
form av äldre uppgifter.

Kartor finns för flertalet arter, dock inte 
för dem som bedöms vara mycket vanliga 
eller dem som är försedda med lokallistor 
med bara ett fåtal lokaler. Rutnät över de 
ekonomiska kartbladen saknas utom på 
översiktskartan (s. 140), där man skulle 
varit behjälpt av att kartbladsnumreringen 
införts.

Antalet arter i varje ruta är i genomsnitt 
366, varierar mellan 225 och 644 och är lik
som i flera andra landskap störst kring stora 
samhällen, för Gästriklands del framför allt 
kring hamnområdena utanför Gävle.

Boken pryds av ett stort antal färgbilder, 
en del av dem utfallande, vilket ger dem rätt
visa och starkt bidrar till det höga estetiska 
intrycket. Även övriga färgfotografier är med 
få undantag av hög kvalitet. Även färgteck
ningarna av Jonas Lundin är dekorativa och 
har på ett bra sätt fångat växternas rätta 
karaktär.

Jag måste avslutningsvis gratulera Peter 
Ståhl och projektgruppen till att ha gjort ett 
imponerande och beundransvärt arbete som 
på ett lyckosamt sätt fört projektet i hamn.  

Konferens om validering av kärlväxtuppgifter i Artportalen
Det är naturligtvis mycket viktigt att 
uppgifterna som finns i Artportalen är 
korrekta. Hur kontrollen av detta ska gå 
till är ämnet för en konferens i Stockholm 
den 19–20 november. Välkommen!
Svenska Botaniska Föreningen ämnar att 
inom projektet Svensk kärlväxtatlas starta 
en provinsvis validering av kärlväxtuppgifter 
i Artportalen. I några landskap har valide
ringen redan påbörjats, men nu vill vi sträva 
efter en heltäckande verksamhet för Sverige. 

Det kommer att bli ett omfattande arbete 
och eftersom det till stor del sannolikt måste 
bedrivas ideellt, måste det begränsas till den 
tid och det intresse som kan avsättas. Vali

deringen kommer att bli mycket värdefull för 
kvaliteten på uppgifterna i Artportalen, vilket 
gynnar alla användare. SBF:s Atlasgrupp har 
ställt samman ett förslag på arbetsgång som 
vi vill testa och diskutera under mötet. 

Valideringskonferensen organiseras av 
SBF och hålls på Naturhistoriska riksmuseet 
i Stockholm den 19–20 november 2016.

Anmälan senast 22 oktober till Lars 
Fröberg (larsfroberglund@gmail.com). Ange 
ev. behov av övernattning (enkelrum eller 
tvåbäddsrum). Närmare information med 
program kommer att skickas till dem som 
anmäler sig.



335Läsvärt

läsvärt
Mossor – en fältguide
Dags att ta fram luppen! Det är höst 

i luften och en ny version av Tomas 

Hallingbäcks klassiska mossflora har 

landat på bordet. 

KRISTOFFER HYLANDER

Boken som jag suttit och bläddrat i 
senaste dagarna är både lik och olik den 
gamla slitna Hallingbäck & Holmåsen: 
Mossor – en fälthandbok som jag plockat ner 
ur hyllan för att jämföra den nya boken med. 
Tomas har använt samma format, upplägg 
och mycket av text och teckningar från den 
tidigare boken vars första upplaga publicer
ades redan 1981. När man tittar lite noggran
nare upptäcker man dock att alla foton är 
utbytta mot nya bilder med bättre skärpa 
och lyster än i den gamla boken! Vilket jobb! 

Tomas är nu ensam författare och boken 
ges ut på ett nytt förlag. Den nya boken har 
uppdaterats när det gäller de vetenskapliga 
och svenska namnen. För alla som gett sig i 
kast med mossor under de senaste femton 
åren har det varit väldigt förvirrande med 
olika namnskick i de nyare böckerna jämfört 
med Hallingbäck & Holmåsen, som varit 
standardboken för en nybörjare på mossor i 
Sverige de senaste 35 åren.

Inte minst därför är denna bok mycket 
välkommen. Till exempel kommer det gå 
lättare att använda denna bok parallellt med 
de band av Nationalnyckeln som omfattar 
mossor. 

Mossor – en fältguide är som nam
net antyder en bok man kan ta med 
sig i fält. Dock är det ju tyvärr så med 

mossor att man då och då också måste samla 
in små tussar för att studera blad och kapslar 
under stereolupp och mikroskop för att bli 
säker på sin artbestämning. Detta har nog 
frustrerat en del som köpt den gamla boken 
och kommer göra så även med denna. Även 
om boken utger sig för att vara en fältguide 
så är nycklarna anpassade för mikroskope
ring. Jag vet tyvärr ingen genväg här utan 
den som verkligen vill lära sig att bestämma 
även svåra mossor måste också bli vän med 
mikroskopet. Dock gör Tomas allt han 
kan för att underlätta bestämningsarbetet 
med hjälp av små bilder, enkla nycklar och 
ordförklaringar. De enkla nycklarna har 
dock sin baksida eftersom det ibland finns 
knepiga steg där en mer utförlig beskrivning 
hade varit till hjälp. Jag tycker dock det är på 
en lagom nivå för en sådan här bok.

Boken omfattar alla Nordens cirka 1200 
arter varav 316 är illustrerade med ett foto 
och en noggrannare beskrivning. En hel del 

Mossor – en fältguide. 
Hallingbäck, T. 2016. Naturcentrum.  
ISBN 9789185221301. 396 sidor.  
Pris 300 kr från SBF:s webbbutik.
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mossor är inte så lätta att avbilda med foto 
så att de arttypiska karaktärerna framträder, 
men generellt tycker jag bilderna har mycket 
hög kvalitet. Dock finns några som jag kan 
tycka inte riktigt fångar de typiska dragen 
och kan göra det svårare än nödvändigt med 
bestämningen (t.ex. Sphagnum quinquefarium 
kantvitmossa och späd gräsmossa Sciuro 
hypnum reflexum). 

Urvalet av arter är gjort för att täcka upp 
så många släkten som möjligt men ibland 
kanske andra arter som är väldigt vanliga 
eller viktiga indikatorer för vissa miljöer 
kunde valts istället (t.ex. skogssäckmossa 
Calypogeia integristipula istället för sump
säckmossa C. muelleriana och späd skorpion
mossa Scorpidium cossonii istället för röd 
skorpionmossa Scorpidium revolvens). Ett 
skalstreck vid bilderna hade underlättat för 
läsaren.

Jag nämnde att boken är uppdaterad vad 
avser namnskick och systematik. Tomas 
har dock valt att i stor utsträckning behålla 
sina gamla bestämningsnycklar (gissnings
vis av tidsbesparande skäl men kanske 
också för att en del släkten lättare hanteras 
tillsammans med andra när man konstruerar 
nycklar). För någon som är bekant med både 
gamla och nya namn och följt med i sväng
arna kan det kännas hemtamt och fungera 
bra. För nybörjaren kommer det nog tyvärr 
att bli en del förvirring. En del släktes
nycklar innehåller arter från många släkten 
och man blir osäker på om beskrivningen 
av släktet gäller alla arter i den nyckeln eller 
bara de som tillhör det släktet som rubriken 
har. 

Nästan alla släkten beskrivs under en 
egen rubrik även om arterna nycklas ut 
under ett annat släkte. Ibland saknas de 
dock; till exempel hittar man inte Fuscocepha
loziopsis eller Crossocalyx under egna rubriker 
i avdelningen av presentation av släktena. 
En uppmaning är således att vara observant 
på detta och även använda registret där man 
kan få vägledning om var man hittar arterna 

i de släktena. Eftersom syftet var att revidera 
en bok och inte göra en helt ny så är det en 
bra kompromiss som Tomas valt tycker jag. 
Med lite tålamod så löser det sig eftersom 
det finns många synonymer med och kors
hänvisningar på de flesta ställena. 

Ett undantag när det gäller användan
det av gamla nycklar är släktet Bryum som 
uppdaterats mycket med olika delnycklar 
för material som har kapslar, groddkorn eller 
är sterilt. Det skall bli spännande att testa 
dessa nycklar så småningom. 

Det finns en hel del småfel som kanske 
kan vara lite irriterande. Några sådana 
exempel är att det hänvisas till Fig. 151 från 
Distichium i nyckeln på sidan 63 när det är 
Bryoxiphilum som avbildats; att man inte 
kan nyckla ut till Anomobryum eller Henne
diella från huvudnycklarna; att sporkapslar 
av vitmossa beskrivs som helt runda med 
en hänvisning till en bild (Fig 24) där de 
är cylindriska. Jag reagerade också på att 
cirkelmossa Sanionia uncinata angavs som 
en karaktärsart för tallskog, vilket jag inte 
håller med om. Det är också lite synd att 
det inte finns en grov översikt över rådande 
systematik (klasser, ordningar etc.) som det 
fanns i den äldre boken.

Sammanfattningsvis vill jag dock säga att 
det är fantastiskt roligt att Tomas tagit sig 
tid att göra en så grundlig revision av denna 
bok och ge alla mossintresserade nybörjare 
såväl som de som kommit en bit på väg en 
uppdaterad modern bok till hjälp. Precis 
som den förra boken är denna en självklar
het att ha med i väskan när man är i fält, 
men också att använda som startbok när 
man sitter vid mikroskopet under höst och 
vinterkvällar för att ta en extra titt på sina 
insamlade mossor.  

Medlemsavgift 2017
Vill du hjälpa oss att minska utskicket av pap
persavier och få din avi direkt i din epost? 
Besök www.svenskbotanik.se/medlemsbrev och 
fyll i dina uppgifter där.
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