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Text : BJÖRN ROMBACH

● Så här inför säsongstarten vill vi gärna slå 
ett slag för en nyttobok utöver det vanliga i vårt 
bibliotek. Inte därför att det är vår enda bok 
som förkommit. ”Växter vid vägkanten” av 

Eric Darfeldt är sedan den kom ut 1981 en tro-
gen följeslagare i cykelväskan. Boken är stadigt 
bunden, på 160 sidor med många bilder i färg 
och till ett mycket rimligt pris. 

För vetgirig vägfarare
På baksidan av boken står förklaringen till bo-
kens popularitet:

Är du en vetgirig vägfarare som gärna 
stannar till och njuter av naturen i närbild? 
Kanske hittar du en vacker blomma - men vad 
heter den? Landskapsarkitekt Eric Darfeldt 
har gjort den här boken just för dig att ha i 
bagaget vid semestrar med bil, buss och cykel 
eller till fots.

Vem är inte en ”vetgirig vägfarare”? Och 
visst känner vi en del av de dryga 150 arter 
som tas upp i boken. Men ofta är man osäker 
eller minns inte alls. Prästkrage är busenkelt. 
Och Rölleka! Men vilken var Grässtjärnblom-
man och vilken Nysörten? Allt kan man inte 
ha i huvudet. Men då hjälper Eric Darfeldt oss 
tillrätta. 

Han svarar också på eviga frågor som – vil-
ken växt är vanligast efter vägarna i både Norge, 
Sverige och Finland? Gulsporren förstås! Och 
om vart nordiskt land  ck en typisk vägkants-
växt på samma vis som vi har landskapsblom-
mor? Då skulle det bli –
 Finland  = Höskallran
 Norge  = Fingerborgsblomma
 Danmark  = Triften
 Sverige  = Gulmåran

Bestämningsnyckel
Boken har en lättanvänd bestämningsnyckel 
och är fantastiskt väl illustrerad. Det är verkli-
gen inte svårt att hitta rätt växt genom att följa 
stegen.

Steg 1 – 
Bestäm den grupp som växten tillhör

Grupp a) Är det fråga om en örtartad växt 
med blommor och frön? – som Maskros

Grupp b) Är det fråga om en örtartad växt 
med strå och blad med slidor; blommor i ax el-
ler vippa; gräs eller halvgräs? – som Timotej

Grupp c) Gäller det en örtartad växt utan 
blommor och frön? – som Åkerfräken

Grupp d) Gäller det en vedartad växt? – som 
Fläder

Steg 2 –
Beskriv växten

Grupp a) Här gäller det blommornas färg och 
växtens höjd. Det är en smal sak att avgöra om 
växten blommar. Men de nitivt tuffare utan 
blommor. Så kanske ska man se det som en 
guide just för blomningstiden.

Grupp b och c) Sorterade efter växtens höjd.
Grupp d) Här krävs bara förmågan att skilja 

på ris, buskar och träd.

16 Nya CYKELtidningen 2/2008

Vägverket har tagit 
fram en special-
skylt för våra artri-
kaste vägrenar.

Landets artrikaste blomsterträdgå

Växterna
vid vägkant
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Steg 3 –
Jämför växten med bilden i boken

Vägverket gör ett bra jobb
Boken inleds med ett trettiotal sidor om land-
skapsarkitekten Eric Darfeldts resor i jakt på 
blommor vid vägkanten i de nordiska länderna. 
Han har själv tagit bilderna och ibland fått åter-
komma vid bättre väder eller påföljande år om 
blomman redan blommat ut. Han har normalt 
följt de stora vägarna, vilket gör att han kanske 
missat mer än vi cyklister gör.

Ett problem längs de större vägarna är att 
Vägverket slår eller klipper vägrenarna för ti-
digt. Klipper man mitt i sommaren hinner väx-
terna inte gå i frö och utrotas därför med tiden. 
Men på allt er håll har man idag förstått detta 
och klipper senare. Vägverkets policy ”Artrika 
vägkanter” från 1994 tolkas ofta så att ovanliga 
växter inte ska slås före den 15 augusti – men 
att det i övrigt är fritt fram. Men policyn är 
mycket mer omfattande än så och syftar både 
till ”att bevara vägkanter med höga botaniska 
värden och sköta dem på rätt sätt” (d v s det 
ovanliga) och ”att utveckla artrikedomen längs 
övriga vägkanter”.

Ibland undrar man dock hur väl policyn följs. 
När Perry Brunstedt, arbetsledare på Vägverkets 
avdelning för väg- och underhåll av Eskilstuna-
Kuriren får höra att tra kanter reagerat över den 
skymda sikten utefter väg 55, säger han att han 
har full förståelse för det: Jag håller med om 
att det är en tra kfara. Jag skulle gärna vilja 
slå ner hela skiten. Uppföljningar som gjorts av 
Vägverkets regioner visar dock att policyn haft 
positiva effekter.

I sammanhanget får man inte glömma att 
även vinterns halkbekämpning kan skada växt-
ligheten på vägrenen. Salt är inte bra! Som tur 
är har saltandet minskat.

Allt fi nare vägrenar
På många håll i landet är trots allt växtligheten 
vid vägkanten fantastisk idag. Om det inte vore 
för bilarna så … Gotlands vägrenar brukar näm-
nas som förebild. Med all rätt! Följ småvägarna 
på Gotland och njut av växterna vid vägkanten. 
På  era håll har kommunerna också drivit pro-
jekt som syftat till ökad artrikedom på vägrenen. 
Exempelvis Linköping har på senare år gjort 
förbättringar som syns. Vill man se ängsblom-
mor idag är vägrenen ofta den bästa platsen. Till 
följd av det har vägrenen även blivit en viktig 
biotop för våra bin.

Längs många cykelvägar är kommunerna 
dock alltför snabb med klippandet. Det eviga 
klippandet gör att det bara blir gräs och maskro-
sor att studera här. Trist! Där inte tra ksäkerhe-
ten kräver det, kunde man gott vänta med klip-
pandet. Det gäller för övrigt vägrenarna i stort. 
Den siktröjning som tra ksäkerheten kräver 
måste dock gå före bevarandet av växtligheten.

ård

ten…



18 Nya CYKELtidningen 2/2008

Underbara bilder
Njut av Eric Darfeldts  na blombilder till ljudet 
av en dikt om just växter vid vägkanten skriven 
av Else Marie Göransson och funnen på Inter-
net www.copios.se/elsamaria/vagrid.html.

Vägriddare
Allt fortare gled sommaren bort
och det har blivit tyst i naturen.
Alla växter, som stod så blodfulla av liv,
har bleknat.
De har fullbordat sin begynnelse
och nått sin höjdpunkt utan större strävan
än det möjliga.
Ändå önskar man,
att de skulle stanna upp i sitt vardande
och förlänga vägen mot slutmålet.
Det efterlängtade ljuset,
är borta.
Det har skruvats ner.

Därför vill man inte försaka ett enda
höstligt solbesök, det som ibland tränger
fram genom tjocka molnmassor.
Dessa besök av strålar är så sällsynta
att man inte får slösa bort dem,
genom att vara inne.
Det mogna kornfältet lyser i ockra,
mot Vätterns blåelse,
färdig för skörd
och molnen ovanför fl yter trasiga omkring
som om det pågick strid däruppe
bland molnmassornas byggnadsverk.
Allt tycks vara i upplösning....
och på väg bort.
Vägtisteln som stått klädd
i rödviolett mössa
och ingett känslan av viss distans,
står nu omvälvd av grå krutrök
som förs bort av små vindpustar.
Gårdsskräppan, syraörten har omdanats
till bruna kvastar längs vägkanten

lagom till höststädningen.
Rallarrosen, purpurröd och skir som glas,
står i en sky av vitt änglahår
och fl aggar farväl.
Alla minner de om sommaren som varit
och prytt våra vägar och sinnen,
stått i givakt med glada färgfanfarer,
då vi for förbi utefter sommarvägarna.
Det kommande vintermörkret,
kan inte helt fördystra våra sinnen
då vi vet att de åter ska stå på sina platser,
men det är långt till vår ännu.
Fast tiden går fort
och snart möter vi dem igen.

Gåva på Cykeltinget
Den förste som hittar SCCB-bibliotekarien på 
tinget i augusti och frågar efter ett gratisexem-
plar av ”Växter vid vägkanten” av Eric Dar-
feldt, får detta exemplar som gåva. Alla andra 
får snällt låna. Ställ er på kö!     ❑


