


Sviirdsysslan pa tidningens omslag har /att sitt namn av de 
lansettlika bladen men hon heter ocksa vita skogsliljan, vilket 
syftar pa de intensivt vita blommorna. 

Tvabladorkiden skryter foga med sina fiirger Blad, stiingel, 
blomklase iir gron. Viixtplatsen iir solfattig men gles barrskog. 



Flugblomstret har for orkideer helt avvikande form och 
fdrg, vilket lockar en grdvstekelhane till uppvaktning. 

Sankt Pers Nycklar med sina purpurroda blommor iir en 
orkide som har svart att hdvda sig i de alltmer obetade 
dnl(smarkerna. 

So� 
vinuar 

och orkideer 
Sviirdsyssla och tvablad, johannesnycklar, 
Sankt Pers nycklar och honungsblomster, 
krutbriinnare och fiugblomster blommar pa 
c!,,e hiir �-sidorna. Y mnigare blommar de pa 
Oland diir bilderna iir tagna. Har pa 
kalkstensgrunden trivs ett trettiotal orkideer, 
av vilka manga annars bara ar mycket rara 
giister i den svenska forsommaren. 

TEXT OCH FOTO: SVEN GILLSATER 

» Har funnos de allra sallsam
maste vaxter, som fond i Sve
rige varit ohorde, och vilka
att askada jag reste 1738 fran
Paris till Fontaineblau, dar
jag dem sag en gang utan att
nagonsin tanka pa dem mera
att betrakta»

D Sa skriver var blomsterko
nung Linne, uppenbarligen belt 
hanfcird, i sin berattelse fran de 
forsta dagarna i juni 17 41. 

Manga botaniker har fciljt i 
bans spar Tusenden och ater 
tusenden av fagelskadare har 
hajkat fram over Oland och fli
tigt noterat i sina dagbocker 

Skalbaggsamlare har plockat 
ner sina fynd i eter-doftande 
glas och fjarilshavar har sving
ats over Alvaret fran Linnes tid 
till var egen. Och aldrig· tidigare 
har sa manga turister gastat 
den avlanga on men fa har haft 
tid att syna mark och himmel 
och blad for att gora egna rese
berattelser. 

Alltsedan borjan av 50-talet 
har jag haft ambitionen att varje 
20 maj och framat gasta Oland.
For att med kameran skriva 
dagbok over »nattviol och nak
tergal». Ibland har besoket flyt
tats langre fram i almanackan. 
Till hosten. Till de dagar i vind V dnd 

Det luktade honung i kdrrkanten. Annars hade vi sdkert inte 
observerat den blygsamma orkiden. Honungen tas om hand av ynka 
<1mA r,l,r,lhnaanr ollor f7unnr 



Kort men 
intensiv blomning 

Forts och dimma, kyla och fargspel, da 
alla flyttande glister rastar pa 
alvar och vid tang- eller sand
strand. Vid Ottenby eller Lange 
Erik. 

Solens och vindarnas ti bjuder 
alltid pa rika upplevelser for 
ogon, oron och nasa. For kropp 
och sjal alltid nya, frascha in
tryck. Men iiven jag vagar be
stamt pasta att inget gar opp 
mot den oliindska forsommaren, 
da orkideema tavla med varann 
i prakt - tillsammans forsoker 
havda sig gentemot andra 
Floras familjer- silverviol, gull
vivor i kromosomformat, Aron
torpsros och Solvanda. 

Nu - i ar - har var och 
forsommar slagit sig samman 
och aldrig forr har v�l on tagit 
emot med sadan blomsterprakt, 
men ack for sa kort tid. Sa has-

tigt kastade sig solen over oss 
och forcerade fram viixtligheten 
att jag tyckte mig hora en to
talstressad naktergal nedom 
Halltorps hage, som forkortat 
sangrepertoiren i sin iver att 
hinna med 

Ur soderns himmel strommar 
flyttfaglarna in over Oland till 
rast eller bosiittning. Ur kalk
stensklippan skjuter en mycket 
yppig och i manga fall sallsynt 
vegetation upp for en intensiv 
men kort blomning. Manga iir 
de svenskar - och oliinningar i 
forskingringen som star i start
groparna for att tillbringa sin 
sommar hiirute. For Linne tog 
det fjorton dagar med hast och 
vagn. For dagens gii.st tar det 
drygt fem timmar fran Stock
holms centrum till den vackra 
bro som spanner o till fastland. 

□ 

Johannesnycklar i en 6liindsk forsommarhage bland /,agviixande 
orter iir en oforglomlig sk6nhetsupplevelse. 

4 

Salepsroten forekommer rikligt pa nagra fa viixtplatser, 
farliga att avsl6ja. Knolrotterna ansags forr stegra kons
driften hos miin. 

Niir Linne kom till Oland 1741 tog han for gott in /,okala 
namnet pa den hiir orkiden: krutbriinnare i sin egen 
/fora. 
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