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Växtriket fascinerar 
stor som liten.

I helgen delade 
Umeåforskare med 
sig av sina kunska-
per och okunskaper 
kring växter.

– Växtforskning har 
utvecklats väldigt 
mycket senaste 20 
åren, säger professor 
Stefan Jansson.

På lördagen var det Fasci-
nerande växters dag i Sli-
periet på Konstnärligt cam-
pus. Syftet är att dagen ska 
inspirera och fascinera 
kring växter och visa på 
vikten av växtforskning för 
miljö och naturvård, ener-
giförsörjning, jordbruk, 
skogsbruk och annan nyt-
ta för mänskligheten.

– Om våra barn och barn-
barn ska finnas kvar på jor-
den kan inte människorna 
göra slut på jordens resur-
ser, därför är forskningen 
så viktig, framhåller Ste-
fan Jansson, professor på 
Umeå Plant Science Cen-
tre, och berättar att växt-
forskningen har utveck-
lats väldigt mycket under 
de senaste 20 åren.

Minsta beståndsdel
Nu är forskarna inne och 
kikar på minsta bestånds-
del. Målet kan vara att 
lyckas härma den fascine-
rande naturen, att exem-
pelvis med hjälp av solen 
skapa förnybar energi via 
artificiell fotosyntes.

Många av växternas 
hemligheter har forskning-
en avslöjat, men mycket 
återstår. Själv har Stefan 
Jansson bland annat för-
sökt att ta reda på hur en 
Asp utanför Skogis vet att 
det blir höst i hela 15 år. 

Den börjar nämligen bli 
gul samma dag varje år, 
oavsett temperatur.

– Det har med ljuset att 
göra. Asparna ser att da-
gen blir kortare, men vi 
begriper det ännu inte rik-
tigt, säger Stefan Jansson.

Under några timmar fick 
besökarna träffa ett 60-tal 
forskare och växtexperter, 
göra experiment, exkursio-
ner, lyssna på korta presen-
tationer, se på vackra väx-
ter och skapa själv i Bild-
museets bildverkstad.

Att barnen fick testa själ-
va var förstås uppskattat.

Roligt för barnen
– Att barnen får prova på 
och experimentera ska-
par ett helt annat intres-
se, konstaterar Emma Mo-
ström som följde med dot-
tern som går klass 1B på 
Minervaskolan

Fascinerande växters 
dag är en internationellt 
initiativ och anordnas i 
Umeå för tredje året i rad. 
För första gången i samar-
bete med Bildmuseet. Det 
är en del av Umeå univer-
sitets 50-årsjubileum och 
Skogis 100-årsjubileum.
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Experimentlusta växte fram
 uVäxtforskare delade 

med sig av kunskaper

SOLCELL. Ellen, 8 år fick testa att bygga sin egen solcell av mosade blåbär. Med hjälp av även gammalt energiglas och 
solkräm gjordes en så kallad fattigmanssolscell som kan skapa energi till dess att blåbären torkar. FOTO: ANNAKARIN DRUGGE

Blottare skrämde barn
Flera barn ofredades 
av en blottare på lör-
dagseftermiddagen i 
Umeå. 

Upprörda föräldrar 
har anmält händel-
sen till polisen.

Vid 17-tiden på lörda-
gen lekte barnen i en lek-
park på Västra Ersboda. 
Regnet öste ned och föräld-
rar, som tidigare funnits på 
platsen, sökte skydd. Där-
för finns enbart barnens 
signalement på den blotta-
re som ska ha ofredat två 
flickor och skrämt de an-
dra – genom att följa efter 
barnen i bilen.

Enligt en förälder, som 
Folkbladet har pratat 
med, kom hennes flicka 
inspringande tillsammans 
med sina kompisar. 

”Var panikslagna”
Flickan var panikslagen, 
kastade sig på golvet och 
grät. Barnen är i åldrarna 
7 till 11 år.

– Innan jag förstod vad 
som hade hänt, jag trodde 
först att någon hade blivit 
överkörd. De var panik-
slagna, säger mamman.

En man kom körande  
i en bil, lockade till sig de 
båda flickorna och frå-
gade efter vägen till cen-

trum. När flickorna tittade 
in i bilen satt mannen med 

byxorna nere och onanera-
de. Flickorna springer där-

ifrån och ropar på kompi-
sarna att springa. Men bar-
nen har berättat att man-
nen följde efter. Han ska 
ha kört från vägen och in 
på cykelstigen, men senare 
svängt mot Östra Ersboda.

– Att barn ska behöva 
bli utsatt för det här vid 
en lekpark. Jag tappar to-
talt förtroendet för vuxna 
människor. Hon har aldrig 
sett något liknande i sitt liv 
och kan inte bearbeta det, 
säger föräldern som också 
är väl medveten om fler in-
cidenter där barn har ofre-
dats av män i en bil. 
Senast i mars larmades po-
lisen om att en man försökt 

dra ett barn in i en bil på 
Grubbe, en utredning som 
senare lades ned.

Vill inte vara i parken
– Det sätter sina spår. Bar-
nen är rädda att gå till sko-
lan och lekparken. Nu kom-
mer de inte längre att vilja 
vara i lekparken, tyvärr, 
säger mamman.

Händelsen är polisan-
mäld och ett signalement 
på mannen har lämnats 
till polisen. Folkbladet har 
sökt Umeåpolisen vid upp-
repade tillfällen utan svar.

-Anne Pettersson
anne.pettersson@folkbladet.nu 090-17 59 52

RÄDDA. I den här korsningen, vid en lekpark på Västra Ers-
boda, ofredades flera barn av en blottare på lördagen. En-
ligt en förälder som Folkbladet har pratat med är nu barnen 
rädda för att gå till lekparken.  FOTO: PRIVAT
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