
Besök på Alsundsuddarna i början 
av juli 2021

Det är den 2 juli 2021, en fin sommardag med frisk nordostlig vind. Vid tretiden på efter-
middagen tar jag min lilla plastbåt med en 2,5 hk utombordsmotor och åker från hemön
Skedholmen ut åt nordost mot Alsundsuddarna strax väster om Norra Måsskär, som i sin tur
ligger just nordväst om Lunda, en långsträckt ö längst ut mot öppet hav utanför Arkö i
Arkösunds skärgård (Figur 1).

När man närmar sig den största av Alsundsuddarna ser den mest ut som ett kalt och kargt skär
med sparsam vegetation (Figur 2). Sedan gammalt vet jag dock att det här kan förekomma en
fin örtflora. Jag går in med båten mot en liten vik på södra stranden och förtöjer den runt en
sten.

Även om de små mängder jord som finns i bergsskrevorna är torr så kan jag trots detta
omedelbart notera en rikhaltig flora.



Figur 1. Karta som visar hemön Skedholmen och utflyktsmålet Alsundsuddarna just 
utanför Norra Måsskär cirka en sjömil upp åt nordost.



Figur 2. Den största av Alsundsuddarna när man med båt närmar sig från söder.



Urval av örter som hittas på Alsundsuddarna i början av juli

Särskilt utmärkande för det skär jag här
besöker är den mycket rikliga förekoms-
ten av klibbglim, en karaktärsväxt som
tillhör familjen nejlikeväxter och nästan
uteslutande förekommer på fågelgöds-
lade skär i ytterskärgården (Figur 3).

Blomningen sker i juni och juli.

Hela växten är försedd med små fina
körtelhår som gör den klibbig vilket leder
till att en mängd små insekter fastnar på
den (därav namnet).

Figur 3. Klibbglim som växer i ett mycket
tunt jordlager i små bergsskrevor.



Figur 4. Ytterligare detalj av klibbglim på Alsundsuddarna i början av juli. 



På kommande sidor ges ytterligare exempel på örter som påträffas på 
Alsundsuddarna vid detta besök

Bland de större örterna märks strätta som
kan bli upp till 2 meter hög med 2–3
gånger parbladigt delade blad och stora,
platta eller lätt välvda blomflockar. Blom-
morna är mestadels vita eller rödlätta
(Figur 5).

Strätta liknar strandkvanne men i motsats
till denna senare har de paraplyliknande
snarare än klotrunda blom-flockar.

Blommorna kan användas för att färga ylle
gult och rötterna användes förr medi-
cinskt och ansågs bland annat ha bakte-
riedödande, urindrivande och slemlös-
ande effekt. De ansågs även kunna verka
magstärkande, aptitretande och avslapp-
nande.

Figur 5. Strätta på Alsundsuddarna



En annan högrest men spens-
ligare ört på Alsundsuddarna
är vänderot, De rosa eller vita
blommorna sitter i stora kvast-
lika samlingar i toppen på
långa stjälkar och sprider en
stark doft (Figur 6).

Blomningen pågår under juli
och augusti.

Vänderot har alltsedan medel-
tiden använts som medicinal-
växt och uppskattades särskilt
för sin lugnande effekt. Jord-
stammen med tillhörande röt-
ter insamlades under våren
eller senhösten och torkades.
Av detta gjordes sedan pulver
som användes mot nervösa
besvär och sömnproblem

Figur 6. Vänderot på Alsundshällarna



Stånd av Johannesört
hittas på flera ställen.
De blommar från juli
till september och har
klart gula blommor
som sitter i knippen
längst ut på stjälken
(Figur 7).

Blommorna kan plock-
as och användas som
brännvinskrydda, vilket
bland annat omsjungs
av Ulf Lundell i sången
Öppna landskap.

Figur 7. Johannesört på Alsundsuddarna i början av juli 2021.



Gräslök med violetta
blommor som växer
tillsammans med klibb-
glim (vänstra bilden)
och gul fetknopp (Figur
8).

Figur 8, Gräslök, klibbglim och gul fetknopp växande nästan direkt på berget



Figur 9. Styvmorsvioler (vänstra bilden) och gul fetknopp.



Figur 10. Vresros som växer i snår tillsammans med Johannesört och vänderot. 
Till höger en vresrosblomma i detalj. 


