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Om sommaren
Sommarledigheten är den del av arbetstiden då man hinner uppsöka 
naturen och förkovra sig i ämnet. Så är det i alla fall i mångt och 
mycket i mitt fall – även under den gångna sommaren som passerat 
och nästan glömts bort nu när arbetet dragit igång igen. I Facebook-
flödet lades det upp en mängd frågor om arter och fynd. Jag repete-
rade också kunskaper i floristik – mycket hade fallit i glömska men 
kom tillbaka som trevliga återupptäckter.  En liten djupdykning i 
litteraturen hanns också med – jag läste en bok om naturen i män-
niskans tidsperiod, så kallad antropocen. Boken är skriven av Seppo 
Turunen, före detta chef för Helsingfors djurpark tillika docent och 
professor på Zoologiska institutionen på Helsingfors universitet. 
 Till min överraskning förstod jag att all information om främ-
mande invasiva arter påverkat mitt tänkande negativt om arter som 
jättebalsamin. Enligt författaren har det visat sig att det saknas veten-
skapliga belägg för att kunna påstå att spridningsdugliga arter som jät-
tebalsamin skulle tränga undan andra arter. Däremot är jättebalsamin 
mycket gynnsam för olika slags pollinatörer! Det går dock inte att be-
strida att en spridningsduglig art som jättebalsamin är ett ogräs extra, 
jämte kvickrot och kirskål, att rensa bort från grönsakslandet! Bilden 
visar resultatet av ett par timmars ryckande intill en odlingslott. 
 Den tredje förkovringen var upptäckten av Naturvårdsverkets nya 
verktyg/plattform Panorama. Verktyget visualiserar hur våra 53 ton 
av växthusgasutsläpp kan minskas genom olika åtgärder, hur trender 
i samhället ser ut och vilka styrmedel och åtaganden det finns i dags-
läget. Panorama fungerar också som en plattform för olika instanser 
där företag och samhälleliga institutioner kan dela med sig av egna 
lyckade insatser och åtgärder. Något för gymnasielärare att använda 
sig av i undervisningen?    
 Vi hoppas på en fin höst!

Ordf i BF Minna Panas

Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
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Årsmötet 2019 i Fiskebäckskil
Text Maria Hals, Danderyds gymnasium, Martin Svensson, Fittjaskolan och
Ulla-Britt Edlund-Norberg, Alftaskolan. Foto Britta Pilkvist & Monica Svensson 

I det vackra månadsskiftet maj/juni for vi, biologilärare från norr till söder, på årsmöte. Mötet var 
på Klubban, en av de forskningsstationer på västkusten där många av landets biologer haft en del av 
sin utbildning. Under två dagar fick vi, utöver årsmötet, via studiebesök ta del av områdets marina 
miljö och olika skolprojekt. 

Vi träffades redan under torsdagseftermiddagen 
på Kristineberg, Sven Lovén Center, där vi in-
kvarterades första natten. Under kvällen bekan-
tade vi oss med varandra, tre av oss hade aldrig 
varit på något av BF:s årsmöten. Och vi fick ett 
riktigt kvällsfika.
Fredagen startade med gedigen frukost, pack-
ning och bilfärd till Klubban på Östersidan Fis-
kebäckskil där vi färjades över till Lysekil.

Den störda sjöborren fick ”utlösning”, och sperma vällde ut, till slut var sjöborren 
knappt synlig i sin burk. 

Röda och blå 
stjärnor

Den nya invasiva ostronarten, Susanne & ett hajägg och en eremitkrabba

 På Havets hus visade akvariechefen Helen 
Sköld delar av deras skolprogram för olika åldrar.
Hon förklarade att Gullmarsfjorden (liksom 
Kosterrännan) har hög salthalt och vatten som 
fungerar bra för djuphavsarter, därför ligger 
Klubban, Kristineberg och Tjärnö där de ligger. 
Ju saltare vatten desto större diversitet, både art-
diversitet och inom arten (som tex färgvariation 
hos sjöstjärnor).

 Vi besökte sedan Gullmarsgymnasiet som har inriktning marinbiologi 
med riksintag. De har elever från Piteå i norr till Skåne i söder. (se artikel i 
Biologen 1 2016).
 Pernilla och Jens visade och berättade om sitt samarbetsprojekt ”Att 
förstå tekniken bakom mätutrustning”. De bygger, programmerar och an-
vänder sedan utrustningen i olika laborationer. Vi hade förstås inte tid att 
bygga och programmera men fick använda de ”spektrofotometrar” man 
tillverkat av lego och enkla komponenter för att mäta turbiditet. Vi mätte 
hur grumlighet (torrjäst löst i vatten) minskar av blåmusslors filtrering.
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 Trots att laborationen knappt tog en halvtimme hann vi 
prova på såväl försöksuppställning, mätning, resultat och dis-
kussion. För övrigt en utmärkt laboration, även om man inte 
byggt spektrofotometern själv. Kanske fungerar den även med 
köpta blåmusslor? Så att även vi som inte har lyckan att bo och 
verka på västkusten kan prova med elever.

Birgitta Sang tillbringade lång tid på de lokala affärerna och  
serverade oss en fantastisk middag med västkustskt innehåll.

Jens undrar vad vi funderar på - Monica, Britt-Marie & Birgitta

Foton från turbiditetsmätningen

På själva årsmötet på fredagskvällen fick vi nykomlingar större 
insyn i föreningens verksamhet. Många känner till tidningen 
Biologen (särskilt ni som läser detta) och Facebooksidan Bio-
logilärarna. Kanske har man haft elever som deltagit i Biologi-
olympiaden, EUSO eller Linnédagarna. Men utöver det finns 
ett flertal aktiviteter och samarbeten med olika resurscentra. 
Samt inte minst hemsidan (https://biologilararna.se/).

Exkursion med fartyget Belone
Redan under natten mot lördagen vaknade några utav oss upp 
till ljudet av smattrande regn mot taket. Den utlovade väder-
prognosen med regn och blåst visade sig stämma på pricken. 
Efter frukost var det dags för avfärd med den kulturmärkta f.d. 
räktrålaren Belone 1934 (som sedan 1970 tjänstgjort på Klub-
ban åt Uppsala universitet med passagerartrafik) för att samla 
in havets organismer.
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 Efter en kortare gångväg ner mot kajen från förläggningen 
möttes vi upp av Skeppare Tommy och stationsvärd/däcksman 
Malin. Efter att ha utrustat oss med flytvästar och regnkläder 
samt en kortare säkerhetsgenomgång var vi redo för avfärd 
mot första provstationen.
 Första anhalt för ett bottenskrap blev Öseholme strax utan-
för kustorten Grundsund. På botten med 30m djup fanns det 
egentligen en gammal soptipp från den tiden då saker dum-
pades i havet. 
Nästa destination var Spättan där vi fick se en stor knubbsäl 
ligga på skäret och visa upp sig. 
 Efter det var det dags att åka närmare in mot Lysekil och 
hamnen för att på 50m djup ta nästa bottenskrap på djupbot-
ten. Här fick vi bl.a. annat upp ögonkorall. 
 På tillbakavägen mot Klubban och Östersidan såg vi ålekrå-
kor (skarv), guding och åda.
 Tillbaka inomhus på Klubban fick vi en genomgång av Malin 
om stationen och om kursverksamheten. Både en intressant his-
torisk genomgång och om dagens verksamhet. Vi passade även 
på att ta en sen förmiddagsfika. Tack för denna mycket blöta 
och blåsiga (7-12m/s) men givande punkt på helgens program.
 Årsmöteshelgen avslutades (efter lunch och städning) för 
dem som ville och hade tid att stanna med att titta på Virtue-
projektets undersökning avseende påväxt på plastskivor som 
monterats på racks och som suttit i havet utanför Kristine-
bergs biologiska station olika lång tid.

Malin på Belone

Liten sjöborreSjöpenna

Årsmötesdeltagarna på väg mot Lysekil

Skrivet av  
nykomlingarna 
Martin, Maria  
och Ulla-Britt 
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Murchison Falls National Park ligger i norra Uganda, cirka 30 mil från hu-
vudstaden Kampala, där Bunyoros branta sluttning tonas ut i en vidsträckt 
och palmbeklädd savann. Nationalparken är Ugandas största (cirka 400 
kvadratmil), och äldst bevarade naturskyddsområde med över 100 dägg-
djursarter och nära 500 iakttagna fågelarter. Här finns en stor variation av 
naturtyper från torr grässavann till tät, tropisk regnskog och med den Vita 
Nilen som mäktig pulsåder i mitten. 
 Murchison Falls Nationalpark ingår i Murchison Falls Conservation 
Area (MFCA) och består av Murchison Falls NP, Bugungu och Karuma 
Falls Wildlife Reserves. Nilen kommer hit från Victoriasjön till Lake Kyoga 
för att fortsätta mot norra delen av Lake Albert, i den västra delen av Rift 
Valley. Murchison Falls utgör den västra ingången till det östafrikanska 
gravsänkesystemet.  
 Murchison Falls, eller Kabarega Falls, är en del av den mäktiga Nilen. 
Det är ett vattenfall mellan Lake Kyoga och Lake Albert.
 Vid vattenfallet, strax innan Lake Albert, komprimeras floden till en 7 
meter smal passage – Murchison Falls. Själva fallet är 43 meter högt och 
vattenmassorna måste pressa sig genom det mycket smala gapet. Det med-
för att vattnet kommer att explodera ut genom bergsspringan så att det i 
kaskader dundrar ner mot den lugnare vattenytan nedanför. 
 I denna artikel koncentrerar vi oss på själva vattenfallet och kryssningen 
dit. Båtfärden utgår från Paraa, och man åker efter sydsidan av Nilen till 

Murchison Falls i Uganda 
Text och foto Lars-Åke Janzon

Uganda är det land som Winston Churchill en gång kallade ”The Pearl of Africa” (Afrikas Pärla). 
Landet har bördig jord, rikligt med regn och solsken och är på många sätt ett rikt land.  En av 
pärlorna är nationalparken Murchison Falls, där själva fallen, som är Afrikas tredje i storlek, är en  
av de självklara besöksplatserna.

Murchison Fall

Artikelförfattaren Lars-Åke Janzon
Läs om honom på sid 12.

Rothschilds giraff, Giraffa camelopardalis rothschildi
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vattenfallet. Den som vill se naturen och dess invånare på bäs-
ta sätt bör placera sig på babordsidan och långt fram i båten.

Historia
Mellan 1907 och 1912, blev alla invånare i ett omkring 1 300 
kvadratmil stort område tvungna att evakueras på grund av att 
sömnsjuka, som orsakades av tse-tseflugor, spreds. Detta bered-
de väg för grundandet av Bunyoro Game Reserve 1910, vilket är 
området söder om Nilen. 1928 vidgades gränserna in till Gulu 
District norr om floden, och det resulterade i att det skyddade 
området blev känt som Bunyoro-Gulu Game Reserve. Då män-
niskorna redan hade blivit evakuerade var det möjligt att eta-
blera skyddsområdet utan att behöva förflytta några människor. 
 1952 grundades National Parks Act of Uganda av den brit-
tiska ledningen. Efter fyrtio år av minskad jakt i Bunyoro-Gulu 
Game Reserve ökade djurantalet till ett sådant bestånd att reser-
vatet blev tvunget att expandera, vilket till slut blev Murchison 
Falls National Park, en av de två första nationalparkerna i Ugan-
da tillsammans med Queen Elizabeth National Park. Fram till 
mitten av 1960-talet var Murchison Falls nummer ett på listan 
över safari-destinationer i Östafrika, med över 60 000 besökare 
varje år. Sedan kom Idi Amin på 1970-talet med sina soldater 
som behövde mat, vilket gick ut över landets djurliv.
 Årtionden av tjuvskytte och regionala konflikter följde, både 
i och runt Murchison Falls, vilket kraftigt har decimerat det 
vilda djurlivet i en av Afrikas mest betydande hotspots. Inte ens 
nu, fyrtio år senare, finns det några noshörningar, och elefan-
terna decimerades från att ha varit cirka 14 000 till färre än 800!
 Den negativa trenden har dock stoppats och Uganda Wild-
life Authority (UWA) har tillsammans med ett antal icke re-
geringsanslutna organisationer (NGO:s) strandsatt en ambitiös 
återhämtningsplan. Den siktar på att återställa parken och de 
omgivande områdena till dess förra storhet. Savannelefanten, Loxodonta africana

Bufflar, Syncerus caffer

Lejon, Panthera leoOribi, Ourebia oureb 



8 Biologen nr 3 • 2019

Vårtsvin, Phacochoerus africanus

Korvträd, Kigelia africana,

Naturen i Murchison Falls National Park
Den här delen av Nilen förser Uganda med ett av naturlivets 
mest spektakulära skådespel. Många djur söker sig till flodban-
karna så som elefanter, giraffer och bufflar medan flodhästar, 
nilkrokodiler och vattenfåglar har flodbankerna som sitt hem. 
 Det går bra att åka på safari i Murchison Fall National Park 
året runt. Vädret är tropiskt och varmt då området ligger nära 
ekvatorn så skiftar inte temperaturen märkbart, utan stannar 
på en stadig nivå året runt. 
 Vegetationen efter floden karaktäriseras av savann och mer 
eller mindre tät skog. 
 Palmyrapalmer, Borassus aethiopum, växer ganska vanligt på 
den halvtorra savannen. Befolkningen kan använda alla pal-
mens delar till olika saker. Särskilt frukterna uppskattas, vilket 
även elefanterna gör. De äter dem släpper ut dem igen efter 
att de gått genom tarmsystemet. På så vis sprids palmen här. 
 Korvträdet, Kigelia africana, som även är ett ornamentalt 
träd, kan bli upp till 15 meter högt och blommar med röd-
rosa blommor som doftar som jäst frukt. De blommar endast 
under en natt och pollineras vanligtvis av fladdermöss. Be-
fruktade blommor bildar långskaftade, 30 till 60 cm långa, 
korvlikande frukter. Mogna frukter innehåller ett enzym som 
gör kött mört, men används även på Östafrikas landsbygd till 
förbättrad jäsning av pombe, dvs ett egenbryggt öl.

Djurlivet i Murchison Falls National Park
Det vilda djurlivet är rikligt, och det är gott om färggranna 
fåglar. 
 I parken lever en mångfald djur, och man kan här relativt 
enkelt  se fyra av ”The Big Five”. ”De 5 Stora” är ursprungli-
gen en jägarterm för fem eftertraktade storviltsarter som lever 
på Afrikas savanner. Dessa är lejon, leopard, elefant, noshörning 
och afrikansk buffel, vilka jagades med grovkalibriga vapen un-
der vad man kallade storviltsjakt. Numera är ju den afrikanska 

elefanten uppdelad i två arter, savann- och skogselefant. Den 
art som vi ser under båtfärden till vattenfallet är savannelefan-
ten, Loxodonta africana. Dessutom ser vi bufflar, Syncerus caf-
fer, på nära håll. Lejon, Panthera leo, och leoparder, Panthera 
pardus, ska man ha tur om man får se. Noshörningar ser man 
inte alls eftersom de än så länge inte har kunnat återetablera 
sig i landet efter utskjutningen, men man projekterar att åter-
introducera trubbnoshörningen, Ceratherium simum.
 Under en båtresa brukar man se stora mängder djur längs 
stränderna, särskilt om man gör den resan på eftermiddagen 
och sitter på babordssidan. Man ser på nära håll bl.a. flodhäs-
tar, Hippopotamus amphibius, vårtsvin, Phacochoerus africanus, 
och en mängd fågelarter. På lite längre avstånd ses en av de 
mest hotade underarterna av giraffer; Rothschilds giraff, Gi-
raffa camelopardalis rothschildi, som saknar svarta fläckar på 
underbenen så att det ser ut som om den bär vita strumpor, 
ugandakob, Kobus kob thomasi, som normalt är mer rödbrun 
än andra underarter, den lilla oribin, Ourebia ourebi, med den 
svarta fläcken under örat, vattenbock, Kobus ellipsiprymnus  
defassa, topi, Damaliscus lunatus, impala, Aepyceros melampus 
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Ugandakob, Kobus kob thomasi Jacksons koantilop, Jacksons kongoniBuskbock, Tragelaphus sylvaticus

Afrikansk fiskörn, 
Haliaeetus vocifer

Afrikansk saxnäbb, 
Rynchops flavirostris

och buskbock, Tragelaphus sylvaticus. Jacksons koantilop, Jack-
sons kongoni, sägs vara den koantilop som finns här. Men, sys-
tematiskt sett anser många den vara en hybrid mellan Lelwels 
och Cokes koantiloper. Utseendemässigt ser den mest ut att 
tillhöra underarten Alcelaphus buselaphus cokei. Hyenor, Cro-
cuta crocuta, är emellertid fortfarande en mycket ovanlig art, 
både här och i hela Uganda. 
 Längs stränderna är det mycket gott om både nilkrokodiler, 
Crocodylus niloticus, och nilvaraner, Varanus niloticus. Sam-
tidigt som krokodilerna förser varanen med föda, i form av 
lämnat byte, är dessa dock en av varanens fiender. Om vara-
nen hotas kan den använda sina tänder, klor och piskliknande 
svans att försvara sig med.

Fågellivet
Man behöver verkligen inte vara ornitolog för att njuta av all 
artrikedom, färgprakt och sång. Man behöver heller inte veta 
vad alla heter. Det räcker med att njuta av prakten och den 
afrikanska stämningen.
 I nationalparken är det möjligt att åka på båtsafari, vilket är 
en spännande och unik upplevelse, och det är från båt man ser 
Murchisonfallet bäst. Man får möjlighet att se en mängd olika 
slags fåglar. I Murchison Falls har det exempelvis observerats 
mer än 50 olika arter av rovfåglar. Den som vi med säkerhet 
får se är den afrikanska fiskörnen, Haliaeetus vocifer, som tack 
vare sin vanlighet och vackra utseende har många trivialnamn 
som skrikhavsörn, Afrikas röst (artepitetet vocifer betyder un-
gefär skrika gällt, högt) mfl.  Den gamla fågeln är mycket ka-
raktäristisk med vitt huvud och bröst och stjärt, en mestadels 
brun kropp, samt mörka svarta och bruna vingar med violett 
glans i vissa lägen. Man har den så pass nära att man kan se att 
ögonen är mörkbruna och att näbben är gul med svart spets.
 Den afrikanska saxnäbben, Rynchops flavirostris, är bara en 
av alla märkliga fåglar som finns i det här området. Saxnäbbar 

är ganska stora måsfåglar med ett helt eget utseende och upp-
trädande. Näbben är helt unik i och med att undre halvan är 
längre än den övre. Vid födosök flyger saxnäbbar strax ovanför 
vattenytan med undre näbbhalvan nedstickande i vattnet för att 
på så sätt få tag i fisk som befinner sig nära ytan. Saxnäbbarna 
har också speciella pupiller som drar ihop sig till en smal vertikal 
skåra vid starkt ljus, likt katter. Saxnäbbarna står ofta tillsam-
mans på strandbankerna, men de jagar efter byte ensamma.
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 Rödstrupig biätare, Merops bulocki, är en fågel som svävar 
som en hemmagjord papperssvala. Ovansidan är grön och 
haka och strupe karakteristiskt röda. Här, med underarten 
frenatus, hittas den i höga erosionsbranter i anslutning till flo-
den. Den häckar i kolonier, med upp till 50 bon. Boet placeras 
längst in i en tunnel som den gräver innan marken torkar efter 
regnsäsongen. Fågeln lever huvudsakligen av bin, men även 
andra insekter. Den ses ofta söka föda i par eller små grupper. 
Den stannar i häckningsområdet året runt. 
 Vitvingade tärnor, Chlidonias leucopterus, övervintrar i 
Uganda, och här på Nilen hittar vi dem i små flockar. Av den 
svarta fjäderdräkten de har sommartid återstår nu endast några 
fläckar på huvudet. Den är i vinterdräkt inte helt enkel att 
urskilja från svarttärna, som dock är synnerligen ovanliga i 
Uganda augusti-maj. 
 Vattentjockfoten, Burhinus vermiculatus, står dagtid som de 
flesta tjockfötter blickstilla som stenstoder på strandbankerna. 
Fåglarna hittas vid sjökanter och flodmynningar och vid skyd-
dade stränder. De letar föda, insekter, blötdjur och kräftdjur, 
mestadels under dygnets mörka timmar.
 Den helt brunfärgade skuggstorken, Scopus umbretta, med 
det hammarliknade huvudet vilket givit den det engelska tri-
vialnamnet ’hamerkop’. Namnet skuggstork har den fått av att 
när den fångar fisk så breder den ut vingarna som ett paraply, 
vilket gör att den ser fiskarna bättre. Deras enormt stora, upp 
till 2 meter i diameter, bon ses i grenklykor längs stranden. 
Boet återanvänds år efter år, byggs på, och blir större och stör-
re. Ingångshålet ligger på undersidan. 
 Goliathäger, Ardea goliath, är kanske världens längsta hä-
ger, 135-150 cm hög. Den föredrar grunt vatten och letar ofta 
föda på djupt vatten med flytande vegetation, på jakt huvud-
sakligen efter fisk, men tar också grodor, ödlor, ormar, gna-
gare, krabbor, räkor och flytande as.

Vitvingade tärnor, Chlidonias leucopterus

Skuggstork, Scopus umbretta, ”Hamerkopf”

 Rödstrupig biätare, Merops bulocki, underarten frenatus



1110  Biologen nr 3 • 2019

 Afrikansk ormhalsfågel, Anhinga rufa, har mycket lång hals 
och simmar ofta med bara halsen ovanför vattenytan. När de 
simmar på detta sätt kan de likna en orm vilket gett dem tri-
vialnamnet. Ormhalsfåglarna saknar en oljeproducerande kör-
tel, vilket medför att deras fjäderdräkt drar åt sig vatten, vilket 
gör den tyngre i vatten och den kan därmed knappt flyta. Istäl-
let underlättar detta vid dykning efter fisk. Vid behov torkar 
ormhalsfågeln sina vingar genom att liksom på skarvars vis sit-
tande sträcka ut vingarna tills de är torra. 

Goliathäger, Ardea goliath

Afrikansk ormhalsfågel, Anhinga rufa

Sporrvipa, Vanellus spinosus

En klippvadarsvala Glareola nuchalis och en  
gråfiskare Ceryle rudis (till vänster)

 Sporrvipa, Vanellus spinosus, är en omisskännlig vadare med 
delvis vitt ansikte medan hättan, bröst, stjärt och en strimma 
på halsen är svarta. Vingar och rygg är ljusbruna. Sporrvipan 
är vid sidan av krokidilväktaren en av de arter som tros vara 
förlagan till fågeln ”trochilus”, som sades ha en symbiotisk 
relation med krokodiler. Den grekiska historikern Herodo-
tos berättar om hur krokodiler ligger på strandbrinken med 
öppna käftar och hur ”trochilus” tillåts äta av köttrester på 
krokodilernas tänder utan att krokodilerna äter upp fåglarna. 
Beteendet har dock aldrig bekräftats. 
 De flygskickliga och tärnlika klippvadarsvalorna, Glareola 
nuchalis, måste man nästan ända fram till vattenfallet för att 
se. De föredrar nämligen snabbt forsande vatten med klippor 
och stenar som de kan vila, spana och bygga bo på. De lever 
av insekter (exempelvis tse-tseflugor) som de fångar i luften. 
Honan lägger ett till två ägg i en försänkning i en klippa om-
given av vatten. Båda könen ruvar äggen och blötlägger sina 
fjädrar för att kyla ner dem. Efter kläckning tar ungarna skydd 
i klippskrevor och kan simma vid mycket tidig ålder.
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Svalstjärtad biätare, Merops hirundineus

Gråfiskare, Ceryle rudis

Malakitkungsfiskare, Alcedo cristata

Malakitkungsfiskare, Alcedo cristata

 Förutom alla spännande fåglar så är det även gott om vackra 
fåglar som flera arter kungsfiskare och biätare. Både kungs-
fiskarna och biätarna har sina bohålor i de branta brinkar-
na, men biätarna bor som regel många tillsammans, medan 
kungsfiskarna lever solitärt. De man kan se under denna färd 
är gråfiskare, Ceryle rudis, gråhuvad kungsfiskare, Halcyon leu-
cocephala, savannkungsfiskare, H. senegalensis, malakitkungs-
fiskare, Alcedo cristata, svalstjärtad biätare, Merops hirundineus, 
vitstrupig biätare, M. albicollis, europeisk biätare, M. apiaster 
och rödstrupig biätare, M. bulocki.

Om författaren
Artikelförfattaren Lars-Åke Janzon är pensionär sedan 
något år, men har en lång bakgrund från Naturhisto-
riska riksmuseet där han sedan 1972 framförallt arbetat 
på enheten för entomologi och på den publika avdel-
ningen. Han blev fil dr vid Zoologiska institutionen 
vid Stockholms Universitet 1984, förste intendent på 
Riksmuseet 1985 och jourhavande biolog 1999. 
 Han är flitig och återkommande skribent i Natur & 
Trädgård och har förutom ett stort antal artiklar i olika 
tidskrifter gett ut ett flertal böcker och varit faktagran-
skare av ett sextiotal böcker med biologiskt innehåll. 
Han känns också igen från hundratalet medverkanden i 
olika radio- och TV-program. 
 Lars-Åke Janzon har också arbetat som lärare i fau-
nistik vid Stockholms universitet i 17 år. 
 Han har ett sjuttiotal fältstudier över hela världen i 
bagaget och har agerat exkursions- ledare såväl i Sverige 
som ute i världen, bland annat kring Medelhavet, på 
Kanarieöarna, i Östafrika och i Indien.
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Färger och skapande hör intimt ihop. Att själv färga textil såsom tyg och 
garn ger stora möjligheter till att experimentera fram vackra färgkombi-
nationer. Naturliga färgämnen produceras i växter och svampar. Funktio-
nen hos dessa färgämnen är bland annat att vara skydd mot UV-strålning 
och mot insektsangrepp. Det finns ett flertal olika arter av svampar som 
innehåller vackra och beständiga färgämnen. Det är dessa vi vill hitta och 
experimentera med. 

Att färga med svamp
Text och Foto Mikael Wingård

Det finns många olika specialintressen för oss biologilärare. Min fru Barbro och jag delar intresset att 
vara ute i naturen och samla svamp till färgning. Den här artikeln ger en introduktion till att färga 
med svamp.

Figur 2. Nystan av svampfärgade ullgarner (Foto Barbro Wingård, Uppsala 2018)

Samling av provtofsar av svampfärgade ullgarner (Foto Barbro Wingård, Otepää 2014)

 Så länge vi människor haft kläder har vi också 
färgat dem. Fram till industrialismen användes 
nästan endast färger från växt- och djurriket. Inom 
textilindustrin används främst syntetiska färgäm-
nen. Märkligt nog har färgämnen från svampar 
traditionellt inte används för att färga textil. På 
1960-talet började textilkonstnären och konstlä-
raren Miriam Rice att färga garn med svampar på 
Mendocino Art Center i Kalifornien. Rice (1974, 
1980) skrev böckerna Let’s try mushrooms for color 
och Mushrooms for color.
 I Sverige under 1960- och 1970-talet var det 
många som färgade garn med växter, växtfärg-
ning. Flera böcker gavs då ut om växtfärgning 
till exempel Sandberg et al (1967) och Alström 
(1978). Flera av de som då färgade med växter 
började också att intressera sig för att färga med 
svampar. 
 Viktiga inspiratörer till det var Carla Sund-
ström och Hjördis Lundmark. Carla Sundström 
hade i Kalifornien intresserat sig för att lära sig 
svampar och kommit i kontakt med Miriam 
Rice. I boken Färga med svampar (Sundström, 
1989) beskrevs metoder för att färga med svam-
par och kemiska förklaringar till färgningsproces-
sen. Hjördis Lundmark är svampkonsulent och 
intresserade sig tidigt för färgning med svampar. 
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Brevskolan gav 1989 ut en serie studiehäften, Plocka svamp, 
som fick stor spridning bland svampintresserade inklusive 
verksamma biologilärare. Det femte häftet i denna serie hand-
lade om att färga med svamp (Lundmark et. al, 1989) Intres-
set för att färga med svamp ökade ytterligare efter att Hjördis 
Lundmarks och Hans Marklunds 295 sidor tjocka bok kom ut 
2009. Ny upplaga utkom 2018.

I mitten av juli sticker de första fruktkropparna av grovticka upp ur marken. I augusti har de blivit decimeterstora pampiga svampar. Den tredje 
bilden visar provtofsar där ullgarn har färgats med grovticka.

 En lysticka på en gren av rönn, och tre provtofsar med färgat ullgarn.

 Grunderna i att färga med svamp består i kunskaper om 
vilka svampar som ger färg, egenskaperna hos garnet och färg-
ningsprocessen. Detta leder till alla möjligheter som finns att 
skapa produkter av färgade textilier.
 Svampar som ska användas till färgning måste innehålla vat-
tenlösliga färgämnen som fäster på textil. Viktigt är också att 
färgen har hög ljushärdighet. Vanliga matsvampar som kanta-
reller, soppar och kremlor lämpar sig därför inte till att färga 

med. En del färg går dock att få ut från sopparnas rörlager.  
Bäst att färga med är sådana svampar som har hög koncen-
tration av pigment. En sådan svamp är grovticka, Phaeolus  
schweinitzii. Grovtickan ger flera olika gula och bruna färger. 
På grund av sitt rika färginnehåll har amerikanska svamp-
färgare gett den namnet Dyer’s polypore. Grovticka växer på 
rötterna till gamla tallar och är en indikatorart för gammal 

tallskog. Vackrast är färska exemplar då den är kraftigt gul, 
och något mer mogna exemplar som då har fått en gul rand i 
ytterkant.
     Ännu högre koncentration av färgämne har lysticka Hapa-
lopilus rutilans. Den är en liten giftig ticka som är parasit på 
olika lövträd. Vi hittar den mest på rönn, men eftersom frukt-
kropparna är små är de svåra att upptäcka. Lysticka ger en 
stark lila färg. 
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Insamlade kanelspindlingar som rensats innan de läggs ner i 
färgbadet. Till höger fyra provtofsar med färgat ullgarn.

 Våra favoriter bland färgsvamparna är olika kanelspind-
lingar som blodspindling Cortinarius sanguineus, rödskivig 
kanelspindling Cortinarius semisanguineus och gulskivig kanel-
spindling Cortinarius croceus. Från andra halvan av september 
och fram till dess frosten kommer finns det rikligt av dem i 
våra skogar. Då vi är ute och letar svamp har vi en korg för 
matsvamp och en korg för färgsvampar.
 En spännande svamp att färga med är motaggsvamp Sarcodon 
squamosus, som innehåller det blå färgämnet teleforsyra. Motagg-
svamp har en förväxlingssvamp, fjällig taggsvamp Sarcodon 
imbrcatus, som inte innehåller teleforsyra. Det är tack vare att 
svampfärgare upptäckt denna skillnad som de nu betraktas som 
två skilda arter. Arterna växer i olika biotoper, motaggsvamp i 
tallskog och fjällig taggsvamp i granskog. Vid närmare studium 
av fruktkropparna finns flera morfologiska skillnader.
 En miljöaspekt på att plocka svamp är att en del svampar 
är rödlistade. Men det vi plockar är ju fruktkropparna medan 
mycelet finns kvar i marken. Det viktigaste sättet att skydda 
rödlistade svampar är att skydda biotopen de växer i. 
 Det går att färga med färska exemplar, men resultatet blir 
oftast bättre med torkad svamp. Våra skördar av färgsvamp 
torkar vi i en elektrisk tork. Det som inte ryms i torken sprider 
vi ut i luftiga plastbackar.
 Färg från svampar och växter fäster bäst på fibrer från djur 
såsom ull från får och alpacka. Silke är också en animalisk fiber 
som går bra att färga. Det är mycket svårare att få färg att fästa 
på bomull och andra växtfibrer. Syntetfibrer går med undan-
tag av polyamid (nylon) dåligt att färga. Det går bra att färga 
både garnhärvor, tyg och färdiga plagg. I beskrivningen nedan 
skriver jag dock bara garn.
 I olika handböcker finns detaljerade beskrivningar av hur 
färgning med svamp går till. Det finns en hel del variationer 

hur färgningsprocessen kan göras. Tester av hur svampfärgning 
går till och hur resultatet varierar beroende på modifieringar 
av metoderna skulle därför fungera utmärkt för gymnasiearbe-
tet. Här följer några förslag på vad som kan testas.
 
a) För ett beständigt resultat behöver garnet förbehandlas. 

Detta kallas för betning. I traditionell växtfärgning använ-
des flera olika betmedel såsom järn, koppar, krom, tenn 
och alun. På grund av hälso- och miljöskäl bör använd-
ning av koppar, krom och tenn inte användas till betning. 
Järn bör också användas sparsamt. Testa olika mängder vid 
betning av alun. 

b) Metoderna för att färga med svamp är desamma som för 
att färga med växter. Starta med att göra ett varmt bad av 
färgsvamp och justera pH med ammoniaklösning. Lägg 
sedan i garnet. Testa med olika pH-värden.

c) Det är vanligt med att en timme anges som tidsangivelse, 
men det räcker ofta med kortare tid. Testa olika tider som 
garnet ligger i färgbadet. 

d) Ullgarn tål att läggas ned i hett vatten. Däremot är det 
viktigt att garnet efter färgningen får svalna långsamt 
innan det sköljs av. Om varmt ullgarn utsätts för kallt 
vatten blir garnfibrernas yta skadat och garnet blir svårt 
att använda. Testa vad som händer med varmt garn som 
sköljs med kallt vatten.

e) Samma färgbad kan användas flera gånger till dess att all 
färg tagits upp. Testa med minst två olika svampar hur 
många färgbad som ger färg.

f ) Testa att extrahera olika pigment från svampar att måla 
med (Johansson (2016).

g) Testa att tillverka olika slags papper med svampfibrer 
(Johansson, 2016). 
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I pannmuren går det att färga i flera olika bad samtidigt.

Ett par stickade vantar där den röda färgen är från rödskivig  spindling. 

 En sjal där den röda färgen är från rödskivig spindling och den 
gröna färgen är från en blandning av grovticka och sammetsfotad 
pluggskivling.

Görs svampfärgning som gymnasiearbete borde det gå bra att 
göra i en laborationssal med dragskåp och använda glasbägare. 
Vill man färga i lite större skala är det bra att hålla till utom-
hus. Vi färgar i rostfria kärl i en pannmur och på en vedspis 
som vi har i vår trädgård.
 Att efterhand hänga upp färgat garn på en stång ger en 
enorm färgupplevelse. Garnet kan sedan användas till stick-
ning och vävning. Bilderna här visar några exempel. På Färg-
häxans blogg finns många fler exempel på färgningsexperi-
ment och textilt hantverk.
 Då färgningen är avslutad är det dags för det textila hantver-
ket. Barbro väver bland annat sjalar och stickar vantar, tröjor 
och koftor. 
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Blodsockermätningar
Text Lennart Johansson lärare vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping

Jag har under några år gjort mätningar av blodsocker (blodglukos) inom kursen Biologi specialisering 
i åk 3 på Naturvetenskapsprogrammet. Elevgrupper har även haft detta som gymnasiearbete. 

Det började med att jag ville ta upp lite om kost och hälsa 
och funderade på om det fanns någon passande lab. Glyke-
miskt index (GI), som är ett mått på hur snabbt ett visst livs-
medel höjer blodsockernivån, var också ett aktuellt ämne. Att 
mäta blodsocker är relativt enkelt med de mätare som finns 
på marknaden idag och som bygger på en enzymatisk metod 
med färdiga reagensstickor och en tillhörande mätenhet. En 
mätning tar endast några sekunder att utföra.
 GI – värden för olika livsmedel finns att hämta i tabeller 
som publiceras på nätet. Som jämförelse tas blodglukossva-
ret (höjningen av blodglukoshalten) efter det att man ätit vitt 
bröd vilket har fått GI-värdet 100. Egentligen är det ytan mel-
lan blodsockerkurvan och fastevärdet under två timmar efter 
intag av livsmedlet i en mängd som motsvarar 50 g kolhydra-
ter man använder för att beräkna GI. Ett förenklat sätt är att 
endast räkna ut hur mycket blodsockret höjs en viss tid efter 
måltiden.

 Eftersom vi har laboration på morgonen passade det bra 
att äta frukost ihop och därefter följa hur blodsockerhalten 
utvecklades. Eleverna hade då inte ätit något tidigare under 
dagen.
 Först mättes fastevärdet vilket brukar ligga runt 4,4 – 6,1 
mmol/l. Halva gruppen intog en frukost med snabba kolhy-
drater (högt GI) och resten en frukost med långsamma kol-
hydrater (lågt GI). Mängden kolhydrater bör helst vara lika 
för alla i gruppen (ett lämpligt värde kan vara 80g). Frukos-
tens olika födoämnen vägdes och sammanställdes i en tabell 
där även kolhydratinnehåll samt GI för varje livsmedel togs 
med. Glycemic load (GL) beräknades. Se figur 2. Glycemic 
load (GL) tar hänsyn både till GI och till den totala mängden 
kolhydrater som ingår i måltiden för respektive livsmedel. För 
att bedöma hur blodsockret påverkas efter måltiden är GL mer 
avgörande än GI.

Frukostens sammansättning 
(Mängd av de olika livsmedlen kunde variera från person till 
person).
 Snabba kolhydrater: Meny: mellanmjölk, cornflakes, vitt 
bröd (ev rostat), marmelad, apelsinjuice, (margarin, ost, skin-
ka, kaffe eller te kan även ingå). 
 Långsamma kolhydrater: Meny: filmjölk, osötade frukost-
flingor med fullkorn, surdegsbröd råg med fullkorn, äpple, 
(margarin, ost, skinka, kaffe eller te kan även ingå).
 
Blodglukosprov togs var 15e min upp till 90 min (borde ha 
varit upp till 120 min).

Figur 1: Typiskt blodsockersvar efter intag av måltider med snabba 
kolhydrater (högt GI) respektive långsamma kolhydrater (lågt GI). 
Fastenivån är markerad som en vågrät linje.

Måltid med snabba kolhydrater (högt GI)

Måltid med långsamma 
kolhydrater (lågt GI)

Blodglukos

Måltid 1 2  3  timmar

Livsmedel Vikt i gram Kolhydrater
g/100 g

Kolhydrater
Antal g i frukost

Glykemiskt index
GI (sök i tabell)

Glycemic load (GL) 
G kolh x GI / 100

Summa GL   _________Tabell som fylls i under försöket. Alla livsmedel tas med. Glycemic load (GL) läggs ihop för alla livsmedel.
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Resultat
Enligt figur 3 har den grupp som åt de ”snabba kolhydraterna” 
ökat sitt blodsocker mest i början. Detta jämnades sedan ut 
och efter 90 min sågs ingen skillnad.

Blodglukosprov togs var 15e min upp till 90 min
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 För att undersöka hur GL påverkade blodsockret avsattes 
blodsockerförändringen i förhållande till fastevärdet mot sum-
ma GL för varje deltagare. Detta studerades efter 15, 30 och 
90 minuter. Se figur 4 – 6. Här framgår det att de individuella 
variationerna är stora. En trendlinje har avsatts i diagrammet 
och ger en antydan till ett positivt samband mellan GL och 
blodsockerhalt efter 15 min och 30 min. Däremot är samban-
det negativt efter 90 min. Detta kan bero på att det vid högre 
kolhydratbelastning utsöndras mer insulin och att blodsockret 
då sjunker efter en stund.

Kommentarer
Givetvis finns det många felkällor i denna undersökning. 
Blodsockret påverkas av många faktorer t ex kön, kroppsstor-
lek, insulinkänslighet samt andra individuella faktorer. Fru-
kostens sammansättning varierade för de olika deltagarna, en 
del kanske hade större mängd fett. Dessutom hade en del ätit 
sent föregående kväll. Antalet deltagare var inte så stort (totalt 
7 st) och detta gör säkerheten mindre. Vi undersökte statistisk 
signifikans och diskuterade resultatets trovärdighet. 
 Om elever gör varianter av denna lab som gymnasiearbete 
kan de utföra testet flera gånger för att få säkrare resultat. Det 
kan också vara intressant att testa ett livsmedel åt gången.

Figur 3: Blodsockerhalter efter frukost för de två grupperna. 
Observera att försöket avbröts efter 90 minuter. Den ”snabba” 
gruppen bestod av fyra elever och den ”långsamma” av tre. 
Punkterna representerar medelvärden för respektive grupp.
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Figur 4: Blodsockerförändring 
efter 15 min kopplat till Glycemic 
load (GL) för varje deltagare. 
En trendlinje har markerats i 
diagrammet.
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Figur 5: Blodsockerförändring 
efter 30 min kopplat till 
Glycemic load (GL) för varje 
deltagare. En trendlinje har 
markerats i diagrammet.
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Förslag till utvidgad diskussion
Man kan ta upp olika dieter i samband med 
labben. Vad innebär det att äta efter GI-metoden 
och vilka för- respektive nackdelar finns det? Vad 
beror blodsockersvängningarna på? Vilka hor-
moner påverkar? Hur reagerar en diabetiker på 
kolhydratbelastning?
 Det brukar ofta bli funderingar kring kostens 
betydelse för hälsa och välmående. Att göra en 
undersökning på sig själv är särskilt intressant.

Figur 6: Blodsockerförändring 
efter 90 min kopplat till 
Glycemic load (GL) för varje 
deltagare. En trendlinje har 
markerats i diagrammet.
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Jag vill innan jag skriver mer göra klart att jag på intet sätt 
är ute efter att smutskasta den svenska skolans språkundervis-
ning. Den ÄR bra och språklärare gör ett bra jobb. Jag förstår 
också hela tanken med upplägget vi har. I Sverige lär vi oss 
inte bara ett språk, utan även landets kultur. Engelskboken 
är fylld av fakta om Big Ben, Towern, engelska frukostar och 
spännande skildringar av safariresor och spanskboken av pa-
ella och tjurfäktning. 
 Det är bra att vi förbereder våra elever för steget ut i värl-
den och låter dem uppleva andra kulturer. Jag tror dock att vi 
ibland slår undan benen för vissa elever genom att inte ha mer 
vardagsnära innehåll.  Vi vet ju att kunskaper som är en del av 
vardagen, som man kanske till och med kan känna, smaka och 
lukta på, har mycket lättare att fastna. Eleven kommer ihåg 
det som upplevts!
 Min syn på ämnesintegrering har förändrats sedan jag bör-
jade med odlingen. Jag söker numera samverkan med andra 
ämnen. Ofta hittar jag och mina kollegor med odlingen som 
bas mer naturliga sätt att arbeta ämnesintegrerat. Skolämnena 
kommer till sin fulla rätt.  Tidigare var det alltid matemati-
ken som kom upp när man talade ämnesintegrering med NO. 
Det är ett mycket tacksamt ämne att samverka med. ”Man 
kan räkna area i trädgårdslandet!”. Som mattelärare förstår jag 
verkligen denna koppling. Den är självklar och lätt att genom-
föra! Samtidigt blir den snabbt förbrukad. Hur många gånger 
kan man egentligen räkna area i trädgårdslandet och det fort-
farande kännas meningsfullt?
 I dagsläget söker jag allt oftare samverkan med tex språkäm-
nena. Att utöva trädgårdsarbete samtidigt som man talar eng-
elska är MYCKET utvecklande. Du får på ett opretentiöst sätt 
in nya ord som direkt sätts in i meningar och sammanhang. 
Du tränar dig att känna igen till exempel olika grönsaker och 
lär dig samtidigt namnen på både svenska och engelska. Man 
utforskar språket tillsammans och drivs framåt av nyfikenhet 
istället för av en gloslista. Även uppsatsskrivning på svenska 
om det man upplevt i skolträdgårdslandet är en bra metod. Vi 
har märkt att elever som har svårare i skolan presterar MYCK-
ET bättre när de skriver uppsatser om självupplevda händelser, 
jämfört med då de gör det utifrån sin fantasi. Eleverna har då 
ett facit i sitt huvud. De har tidslinjen och händelseförloppet 
och ingen kan bestrida det de skriver. De äger sitt eget ämne!

Vet du vad gran heter på engelska?
Text och foto: Andreas Andersson

Denna fråga inleder jag ibland med då jag anlitats som föreläsare. I en fullsatt sal med lärare är 
det förvånansvärt sällan någon kan svara på denna ganska simpla fråga. Trots att många har goda 
engelskkunskaper, är det också sällan kan namnge fler än sex trädslag. Hur många kan du?

 När jag läser en sådan uppsats om trädgårdslandet gör jag 
det som NO-lärare. Jag kan bedöma hur eleven analyserat, sett 
ekologiska kopplingar eller diskuterat kring de olika kretslop-
pen eller näringsbehov.  Svenskläraren kan läsa samma upp-
sats, men istället titta på meningsbyggnad och språk. Genom 
samverkan utökar vi båda vårt bedömningsmaterial samtidigt 
som vi använder styrkorna hos våra respektive ämnen och 
våra egna kompetenser. Jag behöver säkert inte räkna upp alla 
andra lärare som också skulle kunna läsa samma uppsats och 
bocka av mål i sina kursplaner. 
 Samverkan är också ett sätt att få mer tid att genomföra alla 
roliga projekt. Jag får ibland frågan om hur vi hinner med att 
ha ett skolträdgårdsland på min skola. Svaret på denna fråga 
är dels ämnesintegreringen och dels som jag brukar säga ”att 
hitta den dolda tiden”. Men det senare får jag skriva mer om 
en annan gång.



 Vän av ordning tycker kanske ändå att jag är inne på fel spår 
rent faktamässigt. Mycket fokus har på senare tid legat på att 
lära sig iaktta, och observera skillnader och likheter snarare än 
att lära sig namn på växter. Är det verkligen välinvesterad tid 
att lära eleverna att känna igen en björk? Jag hävdar att det är 
det. Dels på grund av att vi har vår unika allemansrätt och dels 
på grund av att vi har en ganska begränsad flora och fauna. 
Om man kan 20-25 träslag, kan man faktiskt identifiera de 
flesta träd man stöter på i en svensk skog. I Nordamerika är 
motsvarande siffra cirka 1000 vilket gör det ganska menings-
löst för amerikanska skolbarn att lära sig specifika arter (mer 
än till exempel giftek). 
 Det jag vill med denna artikel är att uppmana till att hitta 
nya samverkanspartners i skolan. Tänk över ämnesgränserna 
och utnyttja varandras kompetens. Kanske är ni redan igång, 
men då kan ni antagligen ta det ett steg längre. Kanske har 
du precis som jag en tysklärare på skolan som älskar chili och 
chiliodling och som gärna aktivt jobbar med detta på sina lek-
tioner.

 Jag kan avslutningsvis inte låta bli att citera min husgud 
Linné ”Om du inte känner till namnen försvinner också din kun-
skap om tingen.” – Critica botanica. Och om du nu inte kunde 
svaret på den inledande frågan så heter gran ”spruce”.   

Vår kära biologkollega Vega Otterland har tyvärr gått bort efter ett långt och 
innehållsrikt liv. 
Vega var verksam i Biologilärarnas Förenings styrelse under många decen-
nier, bland annat som sekreterare tillsammans med dåvarande ordföranden 
Elsa Wiklund som gick bort nyligen. Otaliga är de möten och biologiska 
resor de lett i olika delar av landet och utomlands. Tillsammans med övriga 
i styrelsen satte de ihop många skrivelser och gjorde viktiga uppvaktningar 
av politiker för att bevaka biologins ställning i skolan och i samhället under 
åren. Vega avgick ur styrelsen i slutet av 80-talet i samband med att även 
Elsa känslosamt slutade efter 17 år som ordförande. Ett verkligt radarpar!
 Vega var en person med många intressen. Hon hade länge en segelbåt 
nedanför sitt hus i Bålsta som hon inte drog sig för att segla på egen hand. 
I sitt hus hade hon en stor pool där hon regelbundet motionerade ensam 
eller tillsammans med gäster. Efteråt kunde hon bjuda på våfflor eller annat 
gott på sin altan med utsikt över vattnet. Många är också de födelsedags-
kalas där hon generöst bjudit på hemlagade delikatesser. Hon var också en 
duktig konstnär som producerade fina oljemålningar långt upp i åldern ofta 
med biologiska motiv. Själv har jag en tavla som Vega målat med en fin blå 
sjurygg från Västkusten.
 Mitt första möte med Vega och Elsa var när jag som gymnasist 1964 fick 
Linnéstipendium och fick åka tåg och möta forskare i Uppsala. Inte anade 
jag då att de båda käcka damerna på perrongen skulle bli mina kollegor i 
BF´s styrelse och kära vänner under många, många år.

Susanne Fabricius
Kreativa Vega uppvaktar Elsa 
Foto Monica Svensson

Minnestexter över Vega Otterland 1930 - 2019
Saknaden efter en kär biolog är stor. 
Jag träffade Vega första gången när jag var på ett 
årsmöte i Stockholm. Vega hade då varit sekre-
terare ett antal år och uppgifterna blev allt fler. 
Hon ville gärna ha en bisittare.
 När jag åkte hem till Uppsala efter detta för-
sta möte var jag alltså sekreterare. Vega blev min 
mentor och under flera år samarbetade vi med 
brev och skrivelser. Vega var en mycket vänlig 
och duktig person.

Monica Svensson
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Biologilärarnas förening

Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden intresse- och 
ämnesförening. Syftet är att stimulera intresset för biologi i hela skolan, fung-
era som ett nätverk mellan lärare och verka för en adekvat fortbildning för 
föreningens medlemmar. Biologilärarnas förening är remissinstans för frågor 
som rör biologi i skolan.Föreningen ansvarar för Linnédagarna och den natio-
nella uttagningstävlingen till Internationella biologiolympiaden (IBO) samt 
medverkar vid genomförandet av European Science Olympiad (EUSO).  
Föreningen är representerad i lednigsgruppen för Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik.

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 
medlemsavgiften på PlusGiro 5 67 20-6. Samma 
konto används även av medlemmar för att betala 
medlemsavgiften.
 Avgiften är 130 kr, två personer i en familj beta-
lar 190 kr, pensionärer och studerande 60 kr.
Som medlem stöder man föreningens verksamhet 
och får tidskriften Biologen.

Mer info finns på föreningens hemsida: www.biologilararna.se

Föreningens styrelse
Ordförande Minna Panas, minna.panas@gmail.com
Vice ordförande Ulrika Wedding, ulrika.wedding@yahoo. com
Kassör Anders Niklasson, anders.niklasson1@comhem.se
Biologen Monica Svensson, monsv32@gmail.com
Övriga ledamöter

Britt-Marie Lidesten, Christina Broman, Susanne Fabricius, 
Lena Lundquist, Britta Pilkvist, Birgitta Sang och Helene Hultquist 

Gilla oss på Facebook
Biologilärarna (skriv Biologilärarna i sökrutan) är 
en offentlig grupp på Facebook. Den självklara  
sidan för dig som är biologilärare. Här delar vi 
tips, idéer och bilder.
  Gruppen bildades under årsmötet i april 2014 
och vi är nu 1548 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

Vega Otterland, 85 år,  Uppsala
Foto Gunnar Snidare

Vega Otterland har betytt mycket för BF under många, många år. 
Som sekreterare i styrelsen var hon drivande, kom med förslag och ville 
se resultat. Samtidigt var hon en mycket omtänksam, vänlig, positiv och 
gladlynt person som det var lätt att samarbeta med. Hennes entusiasm för 
biologin som läroämne gjorde att hon under att antal år var anställd på 
dåvarande Skolöverstyrelsen.
 Jag mötte henne i början av 70-talet som invald i styrelsen för BF. Sär-
skilt minns jag ett tillfälle och hennes engagemang då vi hade fått i uppdrag 
att sammanställa BF:s åsikter i ett remissvar. Vi bestämde att träffas på 
halva vägen hemifrån, på en grässlänt intill Stockholms ström och riksdags-
huset. Där satt vi i gräset med Vegas reseskrivmaskin!
Under årens lopp har vi haft kontakt med varandra bland annat genom 
julkort. Att måla tavlor var ett gemensamt intresse.
 För att uppmärksamma hennes 85-årsdag besökte jag och min fru Ulla-Greta 
henne i maj 2015 i Uppsala i hennes fina lägenhet nära Fyrisån och bjöds på 
lunch. Med aldrig svikande entusiasm guidade hon oss sedan i den relativt ny-
anlagda Botaniska trädgården och på Uppsala kungsäng bland liljorna.
 Jag minns en kämpe för biologin i skolan och en mycket god vän som 
gått ur tiden.

Gunnar Snidare
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Portugal var värdland för EUSO 2019, i  Almada, 
i Faculty of Science and Technology, University 
Nova of Lisbon.  Almada ligger nära Lissabon. 
  
De svenska deltagarna var Hampus Serneke, 
Marcus Blixt, Stina Regnér (lag A), Ask Häll-
ström, Anton Strand och Angelie Emling (lag B).
Båda lagen fick bronsmedalj!
Stort grattis till er alla, inklusive ledarna!


