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Skogsfruns pollination, ett mysterium? 
 

Lars Efraimsson, Forshaga 
 
Under de år jag ägnat särskilt intresse åt skogsfrun har jag haft tillfälle 
att studera säkert flera hundra blommande exemplar i olika delar av vårt 
land. Vad som slår mig är att jag inte vid något enda tillfälle har sett en 
frökapsel. Tydligen är skogsfruns spridning via frön näst intill obefint-
lig. Är det kanske så att den pollinatör skogsfrun behöver har raderats 
ut av det moderna skogsbruk som i dag bedrivs? Sprids den numera 
enbart vegetativt via rotsystemet? Är det på det viset måste vi betrakta 
skogsfrun som en synnerligen hotad art. En skogsavverkning på dess 
ståndort förstör rotsystemet och därmed spolieras med ens artens enda 
möjlighet till fortlevnad och spridning. 

När man ser skogsfrublommans egendomliga uppbyggnad är det nära 
till hands att reflektera över hur egentligen pollinationen går till. Jag har 
vid ett par tillfällen tagit mig friheten att ”peta” litet i blomman. Jag 
fann då att pollinieklubborna (hos orkidéerna är pollenet samlat i klub-
bor) ligger under ett lock längst fram på könspelaren (se extremnärbil-
den och den skiss jag gjort av den öppnade könspelaren). Polliniernas 
klibbskiva ligger inuti den vårtliknande bildningen på könspelarens 
översida framför märket. När man berör denna vårta (som är vätske-
fylld för att hålla klibbskivan klibbig) lösgörs klibbskivan med vid-
hängande pollinier och klibbar fast i det föremål som vidrört den (i mitt 
fall vid pincetten). När polliniernas klibbskiva väl fastnat vid ett före-
mål (en insekt får man förmoda) som sedan lämnar blomman, dras pol-
linierna ur sitt gömsle, som täcks av ett lock med gångjärn (se skiss). 
Efter det att insekten, med pollinierna, lämnat blomman stängs locket 
och könspelaren återfår sitt ursprungliga utseende.  

Efter att under många år ha studerat skogsfrublommans inre är min 
pollinationsteori följande (helt ovetenskaplig dock): Mycket talar för att 
skogsfruns pollinatör är en skymnings- eller nattflygande insekt efter-
som dess blomma är ganska starkt vaniljdoftande. Doftande växter 
vänder sig vanligen till skymningsinsekter. Ett annat förhållande, som 
styrker påståendet, är att skogsfrublomman är upp och nedvänd. Den 
stora, ljusa läppen är alltså uppåtriktad, troligen i syfte att synas i svagt 
ljus. Går man genom skogsfruns skog i skymningen frapperas man av 
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hur pass bra denna lilla blomma ändå syns, tack vare den ”lysande” 
läppen. Skogsfrun signalerar med ”flaggan i topp”. 

Själva pollinationen, tror jag, sköts om av en skymningsflygande 
skalbagge, vilken lockad av blommans vaniljdoft landar på den ljusa, 
lysande läppen. Här upptäcker den att det inte finns någon nektar att 
hämta (jag har inte kunnat hitta något som liknar nektar). Skalbaggen 
förbereder då den fortsatta flygfärden genom att kliva ut på den näst 
intill horisontella könspelaren (jämför en nyckelpigas beteende inför 
flygning). När skalbaggen sedan vandrar ut mot könspelarens spets, 
kommer den med all sannolikhet att beröra vårtan med klibbskivan, 
som tillsammans med pollinierna fastnar på dess mage. Pollinierna 
följer nu med skalbaggen på dess fortsatta flykt till nästa skogsfru-
exemplar, där den landar på läppen. För att komma åt den förmodade 
nektarn kryper skalbaggen sedan fram mot sporrens öppning och passe-
rar då märket, som är placerat vid könspelarens bas ovanför sporröpp-
ningen. Med litet tur fastnar då pollinierna på märket. 

Detta är alltså min egen, högst ovetenskapliga, teori om skogsfrun 
och dess pollination. Jag har haft kontakt med Anders Nilsson vid Upp-
sala universitet i frågan. Han uppger att just skogsfruns pollinationsför-
hållande i stort sett är höljt i dunkel. Gamla uppgifter från bl. a. Tysk-
land gör gällande att humlor brukar besöka skogsfrun och förmodas då 
stå för pollinationen. Anders är dock tveksam till den uppgiften och 
pekar på att humlor knappast är särskilt frekventa i den biotop där 
skogsfrun förekommer. Jag håller med honom. 

Bilden nedan är tagen i en underskön gransumpskog öster om Eks-
härad i norra Värmland. Med digitalkamerans hjälp, den är suverän på 
makrobilder, har jag kunnat avbilda skogsfruns innersta ”väsen”. Nog 
är skogsfrublommans konstruktion märklig? Till vilken/vilka pollina-
törer vänder sig den här uppbyggnaden månntro? 
 
 
 
Skiss och foton på följande sidor: Lars Efraimsson. 
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Öppnad könspelare med blottade pollinier. 
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Pollinerad blomma. Bilden visar en skogsfrublomma som besökts av pollina-
tör. Pollenklubborna har fastnat på märket vid könspelarens bas. Jag hade 
tyvärr inte möjlighet att kolla upp om den lyckade pollineringen resulterade i 
någon frökapsel. 

Nästa sida ovan: Närbild av könspelaren med det välvda locket längst fram på 
pelaren. Under locket ligger pollenklubborna. 

Nästa sida nedan: Könspelare med öppnat lock och avlämnade pollenklubbor. 
Lockets gångjärn är på bilden skadat. Locket skall vridas uppåt ett kvarts varv 
för att komma i rätt läge. Ett oskadat lock tillsluter sig automatiskt när 
pollenklubborna avlämnats. 
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Skogsfru i sumpgranskog 
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”Skogsfru i skymning”: Bilden är tagen på kvällen i skymning. Samma 
kameraposition som bilden ovan. Bilden visar hur starkt den uppåtriktade 
läppen lyser, vilket kanske underlättar för pollinerande nattflyn  
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Närbild av skogsfrublomma. Lägg märke till blommans kraftigare färg-
teckning. 


