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Vadå, ett Örtasällskap i tiden undrar du? Kan 

man vara mer i tiden än att odla nyttiga eko-

logiska örter och kryddor för hälsa, matlag-

ning, hantverk, för insekter och fjärilar eller 

rätt och slätt bara ”till lyst”. Man brukar säga 

att en bild säger mer än tusen ord. Jag blädd-

rade igenom några gamla och nya bilder med 

fokus på de kära örterna och har satt samman 

en liten bildkavalkad med kommentarer. En 

del från Örtasällskapet och en del från mina 

år som trädgårdskonsulent på Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län m m. Anders Ryberg sty-

relsen Svenska Örtasällskapet 

 

 

 



 

 

Sällskapets publikationer Örtabladet och Frölistan 

 
Örtabladet och Frölistan 

Västsvenska Örtasällskapet grundades 1994 och när intresset för örter vi-

sade sig vara stort även i övriga Sverige blev föreningen en riksorganisat-

ion 1998 under namnet Svenska Örtasällskapet. Sällskapet vill bl a sprida 

kunskap om örter, deras användning och betydelse förr, nu och i framti-

den. Två viktiga verktyg för detta är Örtabladet och Frölistan. Örtabladet är  

en medlemstidning. som ges ut fyra gånger om året. Återkommande äm-

nen i Örtabladet är växtbeskrivningar, bokrecensioner, reseberättelser, re-

cept, rapporter från lokalgrupperna mm. Frölistan kommer ut en gång om 

året. Där kan medlemmarna köpa fröer som samlats in och skänkts av frö-

donatorer. För närvarande har Svenska Örtasällskapet 259 medlemmar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 



 
 

Sällskapets ordförande Lisbeth Flising på Lisrbergs Trädgårdsdagar maj 2016 

 
Alla dessa mässor och utställningar 

Det är nog inte många trädgårdsmässor där inte Svenska Örtasällskapet 

deltagit. Som Nordiska Trädgårdar i Stockholm, Lisebergs Trädgårdsdagar, 

mässor i Malmö, Sofiero, Wapnö och Värmland med flera. Här får man 

goda råd om örtodling, provsmaka någon örtprodukt och pröva lyckan i 

något lotteri. Mässorna har ofta givit nya medlemmar. Och den flitigaste 

mässgeneralen är Sällskapets ordförande Lisbeth Flising. Hon brukar också 

vara en av de drivande bakom trädgårdssällskapens (FOR) deltagande på 

Bokmässan i Göteborg med en av de flottaste montrarna på hela mässan. 

Varje år med ett nytt spännande tema. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Portlak en av de nominerade till Årets ört 2021 

 

Årets ört och Örtens dag 
Sedan 2013 nominerar Örtasällskapet fem kandidater till Årets ört. Däref-

ter röstas en vinnare fram. Vinnarna genom åren är 2013 kvanne (även 

Sällskapets logotyp!), 2014 älgört, 2015 ringblomma, 2016 blåbär, 2017 libb-

sticka, 2018 fläder, 2019 maskros och 2020 rosmarin. Nominerade örter 

2021 är portlak (bilden ovan), tusensköna, vinterkyndel, ramslök och fransk 

dragon. Varje år i augusti firas dessutom Örtens dag i Göteborgs Botaniska 

Trädgårds egen örtagård. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Jan Vinäng som ansvarar för lokalgruppen i Göteborg guidar bland exotiska 

livsmedel i Moussas Orientlivs i Kviberg oktober 2019 

 
En exotisk butik – lokala arrangemang och 

sommarresor 
Svenska Örtasällskapet Har tio lokalgrupper runt om i landet även om de 

norra landsdelarna inte är så väl representerade. De är Fryksdalen (vilande), 

Stockholm-Mälardalen, Örebro, Gävleborg, Småland, Trestadsområdet, Gö-

teborg, Östra Götaland, Skåne och Jönköping. Lokalgrupperna har ofta 

egna träffar och verksamheter. På bilden har Jan Vinäng,, tidigare ordfö-

rande i Sällskapet och nu ansvarig för lokalgruppen i Göteborg, ordnat en 

medlemsträff hos Moussas Orientlivs i Kviberg i östra Göteborg. Här 

kunde man frossa bland kända och okända kryddor och livsmedel. Varje 

sommar förutom nu i coronatider brukar Sällskapet också ordna en tvåda-

gars sommarresa till olika platser med intressanta studiebesök. 

 

 

 

 

 



 

 

Bioforsk Öst, Apelsvoll augusti 2009 

 

Vi drog till Norge 
I Sverige har vi aldrig haft särskilt mycket forskning om yrkesmässig odling 

och hantering av örter och kryddväxter. Därför arrangerade Länsstyrelsen 

i samarbete med det då nybildade nätverket Mersmak Örter” (tveksamt om 

det är aktivt) i augusti 2009 en fyradagars studieresa till Norge. Med på 

resan var också Lisbeth Almark (höger på bilden). Lisbeth som har norskt 

påbrå är en av de stora profilerna inom svensk örtodling. Under många år 

drev hon och maken Bernt en av de stora örtagårdarna, Mon utanför 

Trollhättan, och var mycket aktiv inom Örtasällskapet. Syftet med resan var 

att besöka odlare och förädlare av örter samt få värdefull information om 

försök och forskning kring örtodling. Highlights på resan var bl a besöket 

på försök- och forskningsstationen Bioforsk Öst i Apelsvoll vackert belä-

gen vid Norges största sjö Mjösa nära Lillehammer, flera örtodlingar med 

egen förädling i exotisk fjällnatur samt inte minst företaget NEO som des-

tillerar fram olika eftertraktade örtoljor.  

 

 

 



 
Saffran Marocko november 2015

                      

Saffran 
Det fanns en tid före pandemier och ”flygskam” då man kunde unna sig en 

och annan längre utlandsresa. Jag har mest fokuserat på resmål med in-

tressanta trädgårdsupplevelser. Som i november 2015 till Marocko. Mest 

var det Jardin Majorelle, den franske modeskaparen Yves Saint Laurents 

berömda ”blå trädgård” i Marrakech, som lockade. Men vi fick även bland 

mycket annat besöka en lokal saffransodling. Den dyrbara kryddan kommer 

från saffranskrokusens pistillmärken. Ett kilo torkad saffran motsvarar 

100 000–150 000 krokusar som måste plockas och rensas för hand, Ett 

tålamodsprövande arbete som kvinnorna på bilden utförde under gemen-

sam sång. 

 

 

 

 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pistill


 

 

Dacapo-skolan i Mariestad 2006 

 

Laga mat med örter. Från kryddgård till tallrik 
Kan du tänka dig att laga mat utan kryddor. Nej jag tänkte väl det. Det 

skulle bli ganska trist och enformigt. Men hur bra är vi på att krydda ma-

ten egentligen. Trots att det finns massor med spännande kryddor och ör-

ter att välja på blir det ändå mest salt och peppar. Därför ordnade Länssty-

relsen i samarbete med Lokalproducerat I Väst 2006 en kurs om hur man 

skördar och använder örter och kryddor på Dacapo-skolan i Mariestad. En 

bra plats att vara på eftersom skolan hade såväl egen kryddgård som föräd-

lingskök. En teknik som de flesta av kursdeltagarna inte hade prövat tidi-

gare var fritering av färska örter. Något som gav mersmak. Som vanligt 

avnjöt vi alla rätterna som avslutning på kursen. Att laga mat tillsammans i 

grupp kan nästan aldrig gå fel! 

 

 

 



 

En dag om ört- och kryddväxter hos Tillsammansodlarna i Mölndal 2011-09-27 

 
Vi anlägger en örtagård för yrkesodling 

Örtasällskapet liksom vi på Länsstyrelsen hade länge tyckt att vi borde ha 

mera yrkesmässig odling av örter och kryddväxter i Sverige. Därför anlades 

2011 en demonstrationsodling under en kursdag hos Tillsammansodlarna, 

en ideell odlarförening, i Mölndal. Här var vi noga med radavstånden och 

använde markduk för att underlätta skötseln och slippa ogräsrensning.. Om 

det resulterade i många nya odlingar får vara osagt. Att öka odlingsarea-

lerna varaktigt är en långsiktig process. I synnerhet som det tidvis har varit 

svårt att rekrytera nya trädgårdsmästare.  

 

 

 

 



 

 

Sirius örtagård i Bergsjön 

 
Örtagården som försvann 

I Bergsjön i östra Göteborg fanns Sirius örtagård som sköttes av hyresgäs-

terna i område. Men så fick den tyvärr lämna plats för en parkeringsplats… 

Annars anses Göteborg vara ett föredöme när det gäller stadsodling och 

närproducerade livsmedel. Fastighetskontorets projekt med Stadsnära od-

ling har bl a resulterat i många nya bostadsnära odlingslotter och Göte-

borgs stad har nyanlagt 12 fruktlundar till glädje för stadsborna. På Postho-

tellets tak nära järnvägsstationen odlar Kajodlarna grönsaker och på Ange-

reds gård strax norr om stan hittar man kommunens modellodling för 

småskalig, ekologisk grönsaksodling. Här driver Västra Götalandsregionen 

även ett nytt naturbruksgymnasium. Bondens Egen Marknad är en mångå-

rig tradition vår och höst i Haga. Under senare år har REKO-ringarna där 

stadsborna kan handla lokala produkter från landsbygden blivit en fram-

gångssaga.  

 

 



 
Kryddlådan - prototyp 

 
Kryddlådan 

Barnen är ju framtidens odlare och Kryddlådan är en idé som fortfarande 

väntar på att bli verklighet. Kryddlådan var tänkt för skolornas lägre års-

kurser och förskolor. Den skulle inspirera lärare och barn att odla och an-

lägga krydd/örtagårdar. Lådan innehöll en liten kryddbok, en trädgårds-

dagbok, en plan över en liten kryddgård, fem fröpåsar, fem påsar örtte, 

fyra doftpåsar, tre sålådor, tio krukor, tio etiketter, en planteringspinne 

och en liten vattenstril. Förr var trädgårdsskötsel ett viktigt ämne på lärar-

seminarierna och skolträdgårdar vanliga. Säkert ett spår som borde tas upp 

igen. 
 

 

 

 
 

 



 

 

Libbsticka – ört, krydda eller både och… 

   
Örter eller kryddväxter? 

Du kanske också undrar. Vilken är skillnaden mellan örter och kryddväx-

ter? Vi tar hjälp av vår ordförande Lisbeth Flising som har satt en definit-

ion på pränt om frågan skulle uppstå: ”Kryddor och örter, är inte det 

samma sak? Nej, kryddor är oftast örter, men örter kan vara så mycket an-

nat också. Läkeväxter, färgväxter, doftväxter, spånadsväxter, magiska växter, 

kärleksväxter, kulturväxter. Definitionen av ört är att en ört är en fanero-

gam (fröväxt) som inte alls eller endast obetydligt är förvedad och där de 

ovanjordiska delarna vanligen dör bort vid vegetationsperiodens slut eller 

efter frösättningen. Dock är många örter vinterhärdiga och dör inte bort 

när vintern kommer, som vinterkyndel, timjan och flera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Örtagården, Botaniska Trädgården i Göteborg februari 2021 

 

Vinterdvala 
I coronatider har Botaniska Trädgården blivit ett andningshål för många. 

Och inte minst örtagården där vi brukar träffas med social distans och en 

kaffekorg. En rofylld och avskild oas i storstaden och sommartid arena för 

Örtens dag och Årets ört. I februari 2021 sover trädgården under ett tunt 

snölager och fem minusgrader i väntan på  vårsolen. 

 

 


