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Omslagsbilden

Kärrknipprot, Epipactis palustris, är en kalk- 
fordrande och sydlig orkide, en av rikkärrens 
finaste prydnader. Genom sin snabbt växande, 
vågräta jordstam kan den också uppträda som en 
framgångsrik kolonisatör på fuktig kalkhaltig 
mark. Gotland, Väskinde, juli 1977. Foto Torgny 
Nordin, Göteborg.
Epipactis palustris is a characteristic orchid in 
calcareous fens in the southern half of Sweden. 
Sometimes it grows as a vigorous colonist on 
open damp calcareous soil, e.g. in gravel pits.



Sorbus teodori, avarönn, och dess förekomst på Gotland
GÖSTA FÅHR/EUS

Fåhrsus, G. 1980 12 15: Sorbus teodori, avarönn, och dess förekomst på Gotland. [Sorbus 
teodori and its distribution in Gotland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 74: 377-382. Stock
holm. ISSN 0039-646 x.
Sorbus teodori is a triploid and apomictic species, which has probably originated by 
hybridization of S. aucuparia and S. hybrida. It occurs in a few restricted areas in 
Scandinavia; in Sweden only in Gotland and especially on the adjacent island of Fårö. It 
was first discovered in 1895 in the easternmost part of the island; the species is now 
abundant within this area. 5. teodori has not spread very far in the past years and is still 
almost totally absent from the western and southern parts of the island. There are very few 
records from the mainland of Gotland. It is concluded that hybridization of S. aucuparia 
and S. hybrida is a very rare event; if it was frequent the hybrid would have a wider 
distribution in Gotland, where the parent species both are common. The abundance of S. 
teodori within a small region indicates that only apomictic propagation is of any real 
importance for its distribution. This results in a slow spreading from one or a few centres, 
where it arose initially. The distribution of S. teodori also indicates that it is favoured by 
calcareous soil and a maritime climate. This is in agreement with results from Norway. The 
shape of the stipules is a good distinguishing character between S. teodori and S. hybrida.
Gösta Fåhrteus, Skär, S-620 35 Fårösund, Sweden.

Släktet Sorbus är rikligt representerat på Got
land. Utom den överallt vanliga rönnen (S. 
aucuparia) finns tre väletablerade arter: oxel (S. 
intermedia), rönnoxel (S. hybrida) och vitoxel 
(5. rupicola). Oxeln är vanlig över hela Gotland; 
rönnoxeln är, åtminstone på norra delen av ön, 
ställvis minst lika allmän. På obetade områden, 
t ex vissa delar av Fårö, är rönnoxeln ofta be
tydligt vanligare än oxeln. Den tycks vara käns
ligare för betning och har ökat i frekvens under 
senare år, sedan betet har upphört på stora area
ler (Pettersson 1958). Både oxel och rönnoxel är 
ofta planterade vid gårdar och som alléträd vid 
vägar.

Vitoxeln har en mer begränsad utbredning och 
växer framförallt i klintbranter vid kusten, men 
sprider sig på betesfredad mark även i de inre 
delarna av ön. En art som liknar men ej är iden
tisk med norsk oxel (S. norvegica) finns sedan 
lång tid tillbaka i trakten av Galgberget vid Visby 
men torde ursprungligen vara införd.

Mellanformer mellan rönn och rönnoxel

Former som antogs vara hybriden S. aucuparia 
x hybrida påträffades omkring sekelskiftet på

några lokaler i Sydsverige. Det största intresset 
kom att knytas till de fynd som gjordes på Got
land. G. Andersson och S. Birger fann 1895 den 
förmodade hybriden nära Visby (”Gustafsvik på 
Snäckgärdet”, herb. S). Samma år fann V. B. 
Wittrock en likartad form vid Ava på Fårön (S). I 
synnerhet den sistnämnda lokalen blev senare 
besökt av talrika botanister; platsen är också 
välkänd tack vare den gamla ek, som Linné om
talar från sin gotlandsresa 1741.

När man diskuterar Soriws-hybrider, bör den 
genetiska bakgrunden först klargöras. Enligt 
Liljefors (1934, 1953, 1955) har följande fakta 
framkommit. Av de ovannämnda Sorbws-arterna 
är blott rönnen diploid (2n=34) och har sexuell 
förökning. De övriga arterna är alla tetraploida 
(2n=68) och även apomiktiska, dvs de bildar frö 
utan föregående befruktning.

Den apomixis, som förekommer inom släktet 
Sorbus (liksom hos många andra rosaceer) är 
dock inte alltid obligat. Hos rönnoxeln, till 
exempel, synes i viss utsträckning en sexuell 
förökning kunna äga rum. En hybridisering kan 
således ske, i första hand med den diploida rön
nen. Hybriden blir triploid (2n=51) och är prak
tiskt taget steril, eftersom reduktionsdelningen
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inte fungerar normalt med ett udda antal kromo- 
somer. En sådan hybrid kan dock ha ärvt ett 
apomiktiskt förökningssätt från föräldraarten S. 
hybrida, och kan så ge upphov till en konstant 
och spridningsduglig triploid art.

Den Sorbus-form, som upptäcktes vid Ava på 
Fårön år 1895. har just dessa egenskaper. Den 
ansågs av Hedlund (1901) vara identisk med den 
långt tidigare i Norge funna S. meinichii, som 
också var intermediär mellan S. aucuparia och
S. hybrida. Denna art är dock, liksom S. hy
brida, tetraploid (Liljefors 1934). Emellertid vi
sade Liljefors (1953) att Ava-formen var triploid, 
och han urskilde den som en egen art under 
namnet Sorbus teodori. Den tetraploida S. mei
nichii har hittills ej med säkerhet blivit funnen i 
Sverige, ehuru några nyligen gjorda fynd anty
der, att också denna art kan finnas på Gotland. 
Den art, som i några äldre floror och t ex hos 
Hultén (1950) kallas S. meinichii är således, be
träffande de svenska förekomsterna, S. teodori. 
Den hos Hultén angivna lokalen i Stockholms 
skärgård (Munkö vid Runmarö) gäller den 
sexuella (ej apomiktiska) hybriden S. aucuparia 
x hybrida (Liljefors 1972). Den ovan anförda 
lokalen vid Visby, som på senare år ej blivit 
återfunnen, gäller troligen också den sexuella 
hybriden. I varje fall synes den inte ha gett upp
hov till någon avkomma i Visbytrakten.

I fortsättningen kommer jag att, omväxlande 
med namnet S. teodori, använda ett svenskt 
namn: avarönn. En motivering för detta namn
förslag ges i slutet av uppsatsen.

Sorbus meinichii och S. teodori skiljer sig 
utom beträffande kromosomtalet även i fråga om 
några yttre karaktärer. Småbladens, särskilt det 
rombiska uddbladets, form är olika: mer avrun
dad hos S. meinichii, mer tillspetsad hos S. teo
dori (se illustrationer hos Liljefors 1953 och 
Berggren 1973 samt Fig 1). Berggren (1973) har 
också funnit skillnader i frönas morfologi, och 
Halvorsen (1973) har påpekat olikheter i klyv
öppningarnas storlek.

Stiplernas form

En karaktär hos S. teodori, som jag inte sett 
omnämnd i litteraturen, gäller stiplernas form. 
Uppgifter härom saknas också för de andra Sor- 
/wx-arterna i alla floror jag konsulterat, fastän 
t ex rönn och rönnoxel skiljer sig markant i detta 
avseende. Rönnen har breda, tandade och länge

kvarsittande stipler, medan rönnoxeln i regel har 
smala, nästan lineära, otandade eller mycket 
svagt tandade stipler, som tidigt faller av. A va
rönnen är, som man kan vänta sig, intermediär 
och har oftast ganska långsträckta, skärformiga, 
tandade stipler, som också är länge kvarsittande. 
Denna karaktär (Fig 2) underlättar ibland identi
fieringen av småbuskar av S. teodori, som an
nars kan vara svåra att skilja från S. hybrida. 
Tyvärr har jag blott i begränsad utsträckning 
kunnat studera stiplerna hos S. meinichii. Mate
rial, som välvilligt sänts mig från Botaniska träd
gården i Uppsala (från ett odlat träd) av Örjan 
Nilsson, tyder på att S. meinichii i fråga om 
stiplerna mest liknar S. hybrida.

Stiplerna måste studeras på de bladiga långskotten. 
Tyvärr kan denna detalj inte undersökas på det omfat
tande Sorbus-material, som finns exempelvis i Riks
museets herbarium, eftersom de pressade exemplaren 
oftast bara har kortskott med blommor eller frukter. 
Blott enstaka ark innehåller även långskott med välut
vecklade stipler.

Det bör anmärkas, att stiplerna kan få avvikande 
utseende på de starkväxande rotskott, som skjuter upp 
från basen av nerhuggna buskar eller träd. På sådana 
skott får även S. hybrida ofta ganska stora och tandade 
stipler, erinrande om dem hos 5. teodori.

Fältstudier

Jag såg S. teodori på den klassiska lokalen vid 
Ava på Fårön redan i juli 1931. Där fanns då flera 
blommande träd. Enligt uppgifter från gårds- 
ägare vid Ava (se också Pettersson 1942) fanns 
åtminstone 3 skilda trädgrupper i närheten. Alla 
dessa är nu, trots fridlysning av två grupper på 
1940-talet, försvunna. Delvis torde stormar och 
svår torka vara orsaken härtill. Den största upp
mätta stammen hade år 1942 en omkrets i bröst
höjd av ca 175 cm (Pettersson 1942). Vid Ava 
växer dock fortfarande många mindre buskar, 
och arten är numera så spridd på Fårö, att någon 
fara för dess existens inte föreligger.

Sedan 1960 har jag varje sommar under korta
re eller längre tid vistats på Fårö och är sedan 
1974 bosatt där. Jag har därför haft goda möjlig
heter att studera förekomsten av S. teodori. Jag 
kommer här att lämna en redogörelse för mina 
iakttagelser men vill betona, att jag endast be
drivit fältstudier och inte haft någon möjlighet att 
göra anatomiska eller cytologiska undersök
ningar av materialet.

En fråga, som synts mig vara av intresse är,
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Fig 1. En gren av en av de stora avarönnarna NNO om Butleks. Foto förf 25.6.1980.
Sorbus teodori, a branch of a large tree NNE of Butleks, Fårö, Gotland. Photo author, 25.6.1980.

huruvida hybriden S. aucuparia x hybrida rela
tivt lätt kan uppkomma på platser, där föräldra- 
arterna möts. I så fall bör denna hybrid, ev också 
den apomiktiska S. teodori, inte vara alltför 
ovanlig på norra Gotland, där båda föräldraar- 
terna är allmänna. Om å andra sidan en hybridi- 
sering blott undantagsvis äger rum och den 
apomiktiska formen därför sällan uppkommer, 
bör man finna en koncentration av S. teodori till 
ett eller ett fåtal centra, där denna sällsynta hän
delse en gång ägt rum. Spridningen till nya loka
ler sker då enbart härifrån. Eftersom gronings- 
procenten synes vara låg hos de triploida arter
nas frön (Liljefors 1972), kan man inte vänta sig 
spridning till mera avlägsna lokaler förrän efter 
långa tidsperioder.

Resultat

Kartan, Fig 3, visar de av mig kända förekoms
terna av Sorbus teodori på Fårön och närmast 
angränsande del av Gotland.

Av kartbilden är uppenbart, att 5. teodori nu
mera är allmän på östra delen av Fårö; dess 
starka spridning inom detta område påpekades 
redan av Pettersson (1958). Ju längre man av
lägsnar sig från detta centrala utbredningsom
råde, desto glesare ligger fyndplatserna. Det är 
emellertid viktigt att ta hänsyn till följande om
ständigheter, som skulle kunna ge en miss
visande bild.
(1) Det faktum att jag själv är bosatt inom det 
aktuella området medför sannolikt en överrepre
sentation av fynd härifrån, även om avarönnen 
skulle vara mera jämnt spridd över en större 
areal.
(2) Det intensiva fårbetet på stora, men inte alla, 
delar av ön utgör en faktor, som kan leda till 
felaktiga slutsatser. Där fårbete förekommer, har 
avarönnen liksom rönnoxeln små möjligheter att 
överleva; småbuskarna äts begärligt av fåren. 
Avanäset, där S. teodori är vanlig, har sedan 
lång tid varit betesfredat, frånsett en del in-
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Fig 2. Stipler från långskott av rönn (A), avarönn (B) 
och rönnoxel (C), alla i naturlig storlek. Stiplerna faller 
tidigt av hos rönnoxel; de två andra arternas stipler 
sitter länge kvar.
Stipules from long shoots of Sorbits aucuparia (A), S. 
teodori (B), and 5. hybrida (C). Natural size. The stip
ules are shed early (in August) in S. hybrider, the other 
two species keep their stipules longer.

hägnade skiften. Detta skulle kunna vara en bi
dragande orsak till att arten har den utbredning, 
som kartbilden utvisar.

Med hänsyn till de nämnda osäkerhetsfaktorerna 
har jag under de sista åren noga genomsökt stora 
delar av västra och södra Fårö och därvid kon
centrerat mig på områden, där fårbete inte på 
länge har ägt rum. Buskar av såväl rönn som 
rönnoxel har där varit talrika, men med ett enda 
undantag (fyndet vid Lansa) har ingen avarönn 
kunnat spåras upp. Jag har även utsträckt efter
forskningarna till det gotländska storlandet och 
där gjort tre fynd:

Bunge sn, nära KA3:s sjukhus (inprickat på kartan), en 
1,5 m hög, steril buske (1979) - Lärbro sn, N om 
Storugns, vid vägen nära stranden, några ca 2 m höga, 
sterila buskar (1980)- Lärbro sn, SV om Kappelshamn 
nära Träskmyr, en 3 m hög, steril buske (1979).

En efterlysning gjord vid ett sammanträde med 
Gotlands botaniska förening i juni 1980 har inte 
resulterat i några nya fynd på Gotland av S. 
teodori. Är 1979 fann dock T. Rosvall, Visby, en 
snarlik buske, som blommat 1980. Det är inte 
någon fullt typisk avarönn, men framtida under
sökningar får utvisa dess arttillhörighet. Jag vill 
här också hänvisa till Liljefors (1972), som i sin 
studie av S. teodori på Åland betonat varia
tionsmöjligheten hos denna art och även beskri
vit två former med ganska olika bladtyp. Dessa 
skiljer sig ganska mycket från den typiska ava- 
rönnen, vars bladform är väl återgiven hos Berg
gren (1973 Fig 26).

Vid Lansa på västra Fårö (se kartan) växer, 
förutom några småbuskar av den typiska ava- 
rönnen, även en större fertil buske, vars blad
form mera liknar Liljefors’ f. cinerea (Liljefors 
1972 Fig 2 B).

Diskussion

På grund av det magra resultatet av sökandet 
efter avarönnen på västra Fårö och nordligaste 
Gotland är jag av den uppfattningen, att Fig 3 
någorlunda korrekt återger den faktiska utbred
ningen, såvitt det gäller Fårö. De få lokalerna på 
Storlandet kan troligen utökas med ytterligare 
fynd.

Den äldsta kända lokalen för Sorbus teodori är 
Ava, men gammalt herbariematerial finns t ex 
också från Butleks, strax N om Eketräsk (ett 
blommande ex, Hjalmar Ström 1904, S). Denna 
uppgift synes mig vara särskilt intressant, efter
som trakten häromkring, i synnerhet området 
mellan gården och träskets nordända, numera 
tycks hysa den ymnigaste förekomsten av ava
rönn. Strax V om gården står (1980) ett stort 
rikblommande träd. Det är dock tvivelaktigt, om 
det kan vara samma individ, från vilket Ström 
samlade herbariematerial år 1904; det förefaller 
inte att vara fullt så gammalt. Men i närheten 
härav, på en yta av ungefär 7 ha, räknade jag i år 
(1980) till omkring 300 småbuskar av S. teodori, 
de flesta ca 5-15 år gamla. Markägaren har med
delat mig, att fårbetet i detta område upphörde 
för ca 15 år sedan. Kanske trädet vid Butleks ger 
frö med särskilt god grobarhet, men jag har ännu 
inte haft möjlighet att undersöka detta. På ingen 
annan plats har jag emellertid funnit en sådan 
anhopning av unga individ av avarönn. Ungefär 
800 m NNO om Butleks står vid en väg tre stora 
buskträd av samma art. Den grövsta stammen 
mätte år 1979 110 cm i omkrets. Detta är det 
största nu levande exemplar, som jag iakttagit.

Då man vet, att Avanäset, dvs i stort sett den 
del av Fårö som ligger Ö om Eketräsk, till största 
delen är uppbyggt av kalkfattig flygsand, kunde 
man vid en blick på Fig 3 frestas att tro, att 
Sorbus teodori är bunden till eller åtminstone 
gynnas av denna marktyp. En sådan slutsats är 
dock säkert felaktig. Även ute på flygsandsom- 
rådet finner man nämligen de flesta och bäst 
utvecklade individen på mer eller mindre kalkin- 
fluerad mark, såsom vid vägar eller på vissa ud
dar, där kalkstenen går i dagen (t ex Fifång,
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Fig 3. Utbredningen av avarönn på Fårö och angrän
sande delar av Gotlands storland. Öppna cirklar: ej 
blommande exemplar (småbuskar). Fyllda ringar: 
blommande buskar och träd (därjämte oftast icke 
blommande småbuskar). Trianglar (vid Ava och But
leks): de tidigast kända lokalerna.

Skärsände, Holmudden). Man kan också se bus
kar i kanten av myrar med utpräglade kalkkärrs- 
växter såsom Liparis loeselii (myggnycklar) och 
andra orkideer.

En jämförelse med resultat från undersökning
ar i Norge är här av intresse. Skogen (1977) me
nar, att den norska utbredningen av 5. teodori 
och S. meinichii tyder på att de är kalkgynnade. I 
det av Skogen undersökta området (Svanöy, 
Hordalands fylke) växer de i ”en relativt dyp,

The present distribution of Sorbus teodori in Fårö and 
adjacent parts of mainland Gotland. Open rings: 
non-flowering, mostly young shrubs. Filled rings: 
flowering trees and shrubs (and mostly non-flowering 
shrubs as well). Triangles (at Ava and Butleks): the 
original finds of S. teodori. - The species has spread 
considerably during recent years, but is still mainly 
confined to the E part of Fårö. The absence of 5. 
teodori from large areas is, at least in part, due to 
extensive grazing by sheep.

veldrenert brun skogsjord over kambrosilurisk 
grönnsten”. I området intill Eketräsk på Farö, 
där avarönnen har sina rikaste förekomster, är 
marken mycket kalkrik, och många kalkgynnade 
arter växer ymnigt här.

Skogen (1977) påpekar vidare, att Svanöy är 
rik på ”oceaniska” arter. Det är ju knappt att 
vänta, att sådana skulle växa på Fårö, men det 
kan vara värt att framhålla, att Avanäset hyser 
en flora, som delvis har maritim karaktär. Bl a 
finns här Conuts suecica (hönsbär) pa två lokaler 
(ännu opublicerade); denna art är påfallande säll
synt, numera sannolikt utgången, på det övriga 
Gotland. En av de ”oceaniska”arter, som Sko
gen nämner från Svanöy, är Blechnum spicant 
(kambräken). Den är i Sverige i stort sett en 
västlig art men finns på flera lokaler pa Gotland, 
bl a just på Avanäset på Fårö. En tredje i sam
manhanget intressant art, som är utpräglat väst
lig i Sverige, nämligen Erica tetralix (klockljung), 
har nyligen rapporterats växa på Avanäset
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(Staav 1978). Kartbilden över förekomsten av 
Sorbus teodori tyder på att denna art är kust- 
bunden, i likhet med många andra gotländska 
växter. Man kan t ex jämföra med några utbred- 
ningskartor hos Pettersson (1958); karta VI visar 
den då kända utbredningen av Anacamptis 
pyramidalis (salepsrot), som är tydligt kust- 
bunden. På Fårö är denna art nu känd från 
åtminstone 8 lokaler. Om avarönnen kräver ett 
maritimt klimat, kan detta vara en bidragande 
orsak till dess lokala ymnighet just på Fårö.

Tidigare berördes frågan, huruvida den obser
verade utbredningen av Sorbus teodori på Got
land är resultatet av en spridning av bär med en 
apomiktisk fröutveckling, eller om möjligen 
också en recent hybridisering mellan rönn och 
rönnoxel bidrar till utbredningsbilden. Det pre
senterade materialet visar nu, att förekomsten av 
typisk S. teodori är markant koncentrerad till 
östra Fårö, fastän föräldraarterna S. aucuparia 
och S. hybrida båda är allmänna över stora delar 
av Gotland. Skulle en recent hybridisering äga 
rum i nämnvärd utsträckning, borde hybrider 
återfinnas på många gotländska lokaler och inte 
bara på Fårö. De sparsamma fynd som gjorts på 
västra Fårö och på det övriga Gotland är i några 
fall inte fullt typiska; dessa skulle kanske kunna 
vara den sexuella (ej apomiktiska) korsningen S. 
aucuparia x hybrida. Enstaka typiska S. teodori 
kan givetvis också finnas långt från det centrala 
utbredningsområdet som resultat av långsprid
ning med fåglar. Innan groningsförsök och ana
tomiska studier gjorts på dessa individ, kan frå
gan inte definitivt avgöras.

Av de undersökningar som gjorts på Åland 
(Liljefors 1972) och i Norge (Skogen 1977) kan 
man sluta till att likartade förhållanden råder 
inom dessa områden. Även här torde den apo
miktiska S. teodori ha uppkommit på några få 
platser, vilka därefter utgjort utbredningscentra i 
Norge (2 centra?) resp Ålandsarkipelagen. Från 
dessa centra har arten så småningom spritt sig till 
mera avlägsna lokaler.

Namnförslag

Sorbus teodori har inte fått något allmänt accep
terat svenskt namn. Hos Hultén (1950) och i Lids

(1974) flora har den benämnts hedlundsrönn. 
Förutom att det är ett otympligt namn, kan man 
tycka, att Hedlund blivit nog hedrad genom att 
det latinska artnamnet bildats efter hans för
namn. Ett alternativ skulle vara fårörönn med 
hänsyn till dess lokala ymnighet på Fårön. Per
sonligen vill jag dock föreslå avarönn. Ava är 
den klassiska lokalen för den apomiktiska Sor
bus teodori, även om numera tyngdpunkten för 
dess utbredning har förflyttats något längre väs
terut på Fårö. De grundläggande studierna av 
arten gjorde Liljefors (1953, 1955) på material 
från Ava. De buskar och träd, som nu växer i 
några botaniska trädgårdar (bl a i Stockholm, 
Uppsala och Visby) härstammar alla från Ava. 
Avarönn är slutligen ett kort och lättuttalat 
namn.
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”Den väldiga sumpkaprifolen”
ERNS T NILSSON

Man kan tycka att den floristiska botaniken, ja 
kanske taxonomien i sin helhet, är en skarpt 
begränsad kunskapsgren. Men man finner snart 
att den har mer eller mindre beröring med flera 
andra verksamheter av vetenskaplig eller prak
tisk art, till exempel med ärftlighetsläran och 
växtodlingen. Med örtagårdens växter, som ofta 
är förr odlade men av kulturutvecklingen förbi
gångna och därmed ofta bortglömda arter eller 
former, är kontakten med och attraktionen till 
etnologien mycket påtaglig, varom vi helt nyss 
blivit påminda genom V. J. Brpndegaards stora 
verk ”Folk og Flora” som han också titulerar 
"Dansk etnobotanik” (1979-1980).

Med etnobotanik avser Br0ndegaard inte blott 
detsamma som man vanligen gör, när man talar 
om etnologiens kontakt med botaniken. Han sä
ger att etnobotaniken ”berprer således ikke 
alene etnologi og botanik” utan också växtod
lingen i allmänhet, både inom lantbruket, träd
gårdsnäringen eller skogen, olika specialgrenar 
att förtiga ja, filologi och litteraturkunskap. Man 
tycker sig också märka hur Brpndegaard ibland 
flyttar kontaktpunkterna mellan botanik och et
nologi i hans vida bemärkelse även framåt i ti
den, och när han så finner lämpligt, ej minst i 
"Prosa og poesi”, till dags dato.

1 början var jag en smula tveksam om en upp
sats som den här påbörjade kunde motivera sin 
plats i en botanisk fackpublikation, men när jag 
ser att Brpndegaard med en stående kapitelöver
skrift under en behandlad taxonomisk enhet 
känner sig manad att behandla ”Prosa og poesi", 
förefaller mig mitt tilltänkta brott mot fair play i 
någon mån förhandspreskriberat. - Under anför
da rubrik vill han, som han säger, behandla "det 
aestetiske samvirke mellem folket og floraen”, 
en samverkan som han anser behöva belysas 
också av etnobotaniken sensu Brpndegaard.

Någon samlad studie av Vilheim Ekelunds växt
värld finns inte, trots att materialet gott räcker 
till. Ekelund hade nämligen dels en djup känsla 
för växterna såsom varelser och dels en bättre 
kännedom om - för att uttrycka sig tidsenligt - de 
taxa som kunde komma i fråga än vad som är 
vanligt hos en humanist av hans läggning. Att 
göra det så enkelt som en skribent för en tid sen, 
när hon presenterade Ekelund i sin samvaro med 
naturen som ”mannen som går omkring i sin 
trädgård, som sitter i syrénbersån, som vattnar 
violerna och lyssnar till näktergalen” är emeller
tid en ren konstruktion av en osann miljö.

Att botanik och lyrik (och skönlitteratur över 
huvud taget) kan ”överlappa” varandra har vi 
många exempel på. Vi har ju upplevt undersök
ningar av Eddans växtvärld och än fler av 
Shakespeares. Lite närmare i tid och rum ligger 
oss, såsom ett par exempel, den bekante fackbo
tanisten C. Raunkiaers ”Maelkebptten i dansk 
Poesi” (1931) och Thorsten Thunmans bok om 
Erik Axel Karlfeldts diktning, "I susande hym
ner går Flora" (1979).
Dikten ”Från Kullen” ur vilken orden i rubriken 
hämtats och som gav uppslag till denna studie i 
dess första version trycktes i originalupplagan av 
”Böcker och vandringar” (1910) men ej i dess 
andra upplaga. I den samling ”Dikter” I—III som 
Ekelund själv ombesörjde återgavs dikten i del II 
(1921), och i den Bonnierska utgåvan av Eke
lunds ”Dikter” (1951) finns den återigen med.

Där i fortsättningen andra dikter mer eller 
mindre fullständigt återges sker detta med hän
visning till sida i sist nämnda samling, som inom 
närmaste tid väntas utkomma på nytt. Stavning
en av det citerade är dock här Vilhelm Ekelunds 
egen, som han under hela sitt liv vidmakthöll och 
ej tillät någon att ”tumma på".

Dikten börjar så:
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Nu sent omsider - re’n juli är till ända - 
nu slår den väldiga sumpkaprifolen ut.
Bedöfvande ångar 
den frodiga klyftan.
Där simmar den i prakt 
lik näckros trolsk 
och mäktigt utbredd 
på sumpens vass och törne 
vid mörka Håkullens fot.
De röda feta stänglar 
sig sno i kärrets hetta.
Men högre upp ett stycke, 
du fina Lonicera mjuk 
blänkande står 
med purpurmörka bär 
fullt på din sköra buske.

Dikten uttrycker en tydlig aversion mot den ena 
av de två växter den handlar om, vilket ju redan 
framgår av att den belagts med en beteckning 
som ”sumpkaprifoi”, vilken man förgäves söker 
efter i ordlistor över svenska växtnamn.

Till licentia poetica, som man på goda - och 
kanske nödvändiga - grunder ger en skald rätt att 
utnyttja, hör kanske inte blott rätten att taga sig 
vissa språkliga friheter utan också den att i lite 
högre grad än folk i allmänhet frångå vanlig 
praxis i fråga om tycke och smak. Detta kan man 
anse som vedertaget bruk, men omständigheter
na har gjort att just denna dikt blivit, med hänsyn 
till dess inställning till kaprifolen, förvånansvärt 
observerad.

Såsom på samma gång i någon mån botanist 
och sedan ungdomen uthållig Ekelunds-läsare 
blev jag också föranledd att blanda mig i ärendet 
genom en uppsats i ”Svensk litteraturtidskrift” 
1954 (Vilhelm Ekelunds sumpkaprifoi, en bota
nisk studie av dikten ”Från Kullen”). Uppsatsen 
höll sig så strikt till det botaniska, att det som 
egentligen var skulden till att ämnet fordrade 
närmare eftertanke lämnades å sido. Rörande 
detta blir jag här något vidlyftigare än 1954, 
bland annat för att bakgrunden sedan dess blivit 
mera sakligt belyst med källmaterial.

Gustaf Ullman, på sin tid uppmärksammad för
fattare av halländsk härkomst, och Vilhelm Eke
lund var varandra närstående som lyriker, något 
som de båda kände och dokumenterade.

Ekelund lät i ”Tyska utsikter” (1913) trycka 
sex ”Kåserier om lyrik” som han tio år senare 
flyttade över till den andra förändrade upplagan 
av ”Böcker och vandringar” (1923). Serien in
leddes just med en presentation av Gustaf Ull
man varur här återges ett par utdrag.

En vårdag 1902 såg jag de första verserna af Gustaf 
Ullman. Det var i Lund. (...) Dikten jag sett var ”Vin
terkust”. Men när man läst en sådan dikt, skulle man 
ha bra lite aning om verskonst för att ej förstå att här 
steg en ny poet af ovanlig begåfning och af ny musik i 
ljuset. (...) Hans vers är den mest artistiska som skrif- 
ves nu i Sverige - rytmisk konst i var rad. (...) Ull
mans poesi har den utomordentliga egenskapen att ej 
vara eller verka litterär - en egenskap som är så 
sällsynt som - poesien själf.

I Ekelunds sista egentliga diktsamling, ”Dithy- 
ramber i aftonglans”, tog han till och med in en 
lång dikt med den direkt adresserande titeln ”Till 
Gustaf Ullman” (Dikter 306) och i brev 1906 
skrev han: ”Jag har ju Din Caprifol på mitt bord 
alltid.” - ”Jag forskar”, förklarar han, ”mycket 
allvarligt i den, ty jag tänker aflära Dig alla Dina 
knep om möjligt.”

Det som nu berörts har varit riktat till Ullman 
själv, men det finns också belägg av indirekt 
slag. Vilhelm Ekelund var anmodad medverka i 
en blandpublikation, men han avböjde:
Jag är skyldig Eder ett ord med anledning af att jag ej 
deltager i den af herr A. Möller redigerade anthologien. 
Det är min öfvertygelse att af alla dessa poeter är det 
endast en: G. Ullman som är värd namnet. De öfriga 
äro för mig humbug och äckel.

Ekelunds intryck av kaprifolen i ”Från Kullen” 
kan jämföras med följande rader av Ullman:
Blommande, oberörda leva 
Vildros, Yxne och klängande Caprifol. 
högt upp i klippåsens karga skreva 
badade av kustens vittfamnande sol.

Elär kan man i stället för den nästan diametrala 
motsatsen mellan Ekelunds och Ullmans kapri
foler finna en starkt förnimbar stämningslikhet 
mellan Ullmans intryck av platsen för sin 
”klängande Caprifol” och Ekelunds för sin 
”högre upp ett stycke” växande ”fina Lonicera 
mjuk”.

Det är ej blott i ”Från Kullen” som Ekelund 
förtalar kaprifolen. 1 ”Böcker och vandringar” 
finns en dikt om ”Ekskogen” (Dikter 398) vari 
det heter:
Han börjar i klyftans dunkel 
tätt vid hafvet.
Med gråa sega kronor, 
vindförhärjade låga
och fulla med snusk af den snoende kaprifol, 
han sakta sig banar en väg 
upp mot den första platån.
Ren spelar i sommar och blått 
en friare ädel krona.
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Här luftar det skönt och sakta, 
och fina blommor spira 
på klar och vacker plan - 
långt borta och glömd där nere 
den trånga skumma klyftan.

Och i ”Dithyramber i aftonglans” har Ekelund 
ännu tydligare markerat sin aversion i ”Grå 
blommor” varur detta medtages (Dikter 294; ej 
omtryckt i de samlade ”Dikter” Ekelund själv 
gav ut!):
Grå sommar, grå sommar - 
det mörka regnet susar 
i skogens öde kväll, 
där grå och förblommad 
den våta kaprifol, 
den ruskiga, snuskiga 
genomblötta kaprifolen 
i stormförvridna ekar hänger.
( . . .)

O blomma grå i öde kväll,
0 bittra grå symbol, 
mitt lif i det tomma arma 
manar du upp för mig - 
(...)
Här är det bekräftat vad man redan kunnat för
stå, nämligen att kaprifolen valts som symbol för 
ett själstillstånd hos skalden, vilket aktualiserats 
- eller bekräftats - av växtens uppförande och 
apparition vid de tillfällen och på de platser som 
skildrats.

Ja, plats och tillfälle -. I ”Ekskogen” blir det 
angenämare för eken när den lyckas bana sig väg 
uppåt, där "luftar det skönt och sakta”, och 
”den trånga skumma klyftan” där nere är glömd.
1 den dikt vi inledde med och där ”sumpkapri
folen” presenterades är nivåskillnaden (i en me
ning som i en annan) kanske ännu mer markerad, 
och kaprifolen får representera det låga och 
kvalmiga och den andra Lonicera det höga och 
friska.

Men Vilhelm Ekelund har också skrivit dikter 
där kaprifolen, liksom hos Ullman, i sig själv 
sympatisk, uppträder i ett angenämt samman
hang, så i dikten ”Lunaria” (Dikter 296):
Men soliga klyftan upptill
är full af den sorlande sommar,
där dallrar törnros, konvolvel glad
och kaprifol i flamma;
de spela i vinden, de vaja mot hvarann
och le och sjunga.

Eller i ”Kullaberget" (Dikter 312):
Jag åter de stigar går 
inunder bergets sida, 
där fordom jag klättrat 
med blomstergirigt mod,

Vilhelm Ekelund. Porträttbyst av Ivar Johnsson.

•-1 ■ • ■’ ’ - ;

där den mjuka kaprifolen ångar 
och härligt snöhvit skiner 
convolvulus bland humle.

Det är på en solig och luftig plats ”den mjuka 
kaprifolen” och ”kaprifol i flamma” är att söka, 
medan ”sumpkaprifolen” under ”grå somrar” 
dväljs i ”kärrets hetta” på ”sumpens vass och 
törne”.

I sin ”Skånska Resa” skriver Carl von Linné 
den 25 juli 1751 (gamla stilen) efter ett 16-sidigt 
besök på översten Berndt Vilhelm von Liewens 
Lärkesholm, således en anmärkningsvärd plats - 
att "DROSERA (Fl.257.) wäxte i kärren jämte 
Caprifolium (Fl. 191. )" - men det ena kärret är ej 
som det andra. Man skulle förgäves ha letat efter 
sileshåret i kärret vid Håkullens fot. Om Drosera 
skriver Henning Weimarck i sin ”Skånes flora” 
(1963) att den växer i ”mossar, fattigkärr”, var
med som ordet tyder på menas näringsfattiga 
kärr, vanligen på gråbergsgrund, medan Eke
lunds osympatiska kaprifoliumlokal är ett utpräg
lat rikkärr, sådana de utbildas på näringsrik bot
ten.
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Gustaf Ullman skrev till Ekelund, när han läst 
dikten ”Från Kullen” och undrade: ”Säg, är 
sumpkaprifol en särskild och vidrig sort af min 
älsklingsblomma?” - ”Jag begär inte”, medger 
han, "att Du skall värdera kaprifol för min skull 
- men om, som jag tror, det finns en hemlig 
förbindelse mellan dess och mitt väsen, så blir 
det litet genant, om den uppdagas vara en låg och 
snuskig ört”.

Ekelund lugnade naturligtvis Ullman, men i ett 
annat fall lade han ut texten mer sakrikt och 
utförligt. Det var när Robert Larsson, en bekant 
botanist och genetiker i Lund, som var redaktör 
för Mendelska sällskapets tidskrift ”Hereditas” 
från dess början och i Bengt Lidforss’ efterföljd 
gav ut flera samlingar biologiska kåserier samt en 
bunt ”Skisser från Söderslätt”, förvånansvärt 
tycker man, gjorde samma fråga som Ullman 
(brevet har jag ej sett):
Sumpkaprifolen är väl icke mycket lönt att tala om. 
Namnet har naturligtvis intet vetenskapligt berättigan
de. Men vem hindrar mig t.ex. kalla den syren som 
blommar i milda vintrar i Trelleborgs stadspark för 
Novembersyrenen eller Trelleborgssyrenen eller något 
annat? Den kaprifol som växer i ett godt kärr är för mig 
en helt annan än den torra magra, och jag kallar den 
som jag gjort, och beskrifningen stämmer, var lugn för 
det. Förra sommaren återsåg jag den här i Östjylland 
samman med samma tropiska ormbunkar som före
komma på Rügen, och det var de fetaste blankaste och 
präktigaste jag sett. Särskildt blommornas sätt att ligga 
och flyta på de omgifvande snärjena slog mig, och jag 
erinrade mig raderna i min egen dikt. Jo, det har nog 
sin riktighet med den saken.

(Not: Jämför Ekelunds ”ett godt kärr” med nutida 
”rikkärr”!)

Ekelund redogjorde således själv med all önsk
värd tydlighet vad sumpkaprifolen varför något, 
om det nu alls var av nöden: det var vår vanliga 
vildkaprifol, Lonicera periclymenum. Men i dik
ten hade han med en annan Lonicera, som när 
kaprifolen slår ut stod med ”purpurmörka bär”. 
Från första stund var jag klar över att det var 
skogstry, Lonicera xylosteum, men för att ingen 
skulle tvingas att lita på mitt ord enbart anteck
nade jag den angivna blomningstiden i fjorton 
nordiska floror. Alla var ense om att skogstry 
blommar på försommaren och vildkaprifolen på 
eftersom maren. (Att de båda arterna i Are- 
schougs andra Skåne-flora tilläts blomma samti
digt är ett klart tryckfel).

”Ren juli är till ända - nu slår den väldiga 
sumpkaprifolen ut”

Men högre upp ett stycke,
du fina Lonicera mjuk
blänkande står med purpurmörka bär.

Det bör ju också Lonicera xylosteum kunna ha 
när ”juli är till ända”, i detalj beroende på lati
tud, årsmån och augustidatum, och i förekom
mande fall är det roande att se hur Vilhelm Eke
lunds skildring av trybuskens bär och andra av 
tidshändelsens detaljmoment liknar den rent bo
taniska beskrivningen av samma fenologiska 
situation som Torsten Lagerberg ger i det stora 
samlingsverket ”Vilda växter i Norden”: ”de i 
augusti mogna bären äro glänsande röda” - och 
om vildkaprifolens doft: ”På dagen äro blom
morna nästan luktlösa, men mot aftonen börjar 
deras utsökta doft göra sig märkbar; särskilt un
der ljumma sommarnätter blir den nästan bedö
vande stark och förnimbar även på stort av
stånd” (jämför härmed: ”Bedöfvande ångar den 
frodiga klyftan”!). - Kan man härur tidsplacera 
Ekelunds upplevelse till kvällen eller har han här 
inarbetat en minnesbild?

Till en verbal slutvinjett går det att använda de 
rader av Ekelund som följa omedelbart efter vad 
som här citerats ur dikten ”Från Kullen” och 
således lyfta blicken ännu "högre upp ett styc
ke" än till skogstryets nivå:
Men almen - den lätta, den glada 
på soliga klippan ståndar 
med smärta lemmar glatta 
högt öfver sumpen och snärjet, 
ädelt och graciöst; 
för spelande vindar sjunger, 
med frimodig uppsyn klar 
kring hafvet och himmelen skådar.

Detta har - anknytande till de inledande styc
kena - avsett att vara en ”etnobotanisk” berät
telse med en floristisk enhet som huvudperson 
men med särskilt två mänskliga bifigurer. Om 
kontakten dessa emellan, bortsett från den bo
taniska, som vårt intresse här har varit koncen
trerat till, kan bland senare framställningar av 
vikt hänvisas till en artikel om ”Två diktares 
vänskap” i Sydsvenska Dagbladet 11/9 1969 av 
Nils Gösta Valdén.

Tillägg i korrektur. Den i uppsatsens början aviserade 
nya Bonnierska upplagan av ”Dikter” har nu utsänts 
men sidohänvisningarna gäller fortfarande 1951 års 
upplaga, 1980 års har jag ej till handa när korrekturet 
läses.
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Den 16 augusti 1980 blev jag uppringd av ento
mologen Peter Wärmling från Gnesta i Söder
manland. Han berättade med andan i halsen att 
han i sin hemtrakt hittat en ormbunke, som han 
bestämt till Cryptogramma crispa (krusbräken). 
Eftersom jag visste att arten inte tidigare setts i 
Södermanland och att dess egentliga utbredning 
låg långt västerut, fylldes jag genast av skepsis. 
Redan följande dag följde jag med ut för att bli 
visad på lokalen, och det stod snart nog klart att 
bestämningen var korrekt.

Växtlokalen är en östexponerad lodbrant nära 
Sjundasjön, i skogen mellan Sjunda och Molsta- 
berg i Vårdinge socken, Södermanland. Skogs
området har tidigare undersökts i samband med 
en inventering av floran i Vårdinge (Rydberg 
1977) och befanns då vara av stort botaniskt in
tresse med förekomst av Cornus sanguinect, He
dera helix (skogskornell, murgröna) och flera ar
ter orkideer. Cryptogramma-beståndet är myc
ket sårbart, varför någon preciserad lokalangi
velse inte ges i detta sammanhang.

Fyndplatsen räknar blott ett individ. Detta 
består av en jordstam, från vilken tre sporangie- 
bärande och ett tiotal sterila blad skjuter upp. 
Jordstammen ligger väl skyddad i en klipp
springa, vilken är orienterad i horisontell rikt
ning. Utmärkande för bergarten, som utgörs av 
gnejs, är att de talrika sprickorna ofta är horison
tellt parallellorienterade. Exemplaret är ovanligt 
lågväxt. De fertila bladen är blott 10-12 cm höga, 
de sterila omkring 7 cm. Denna ekomorfos kan 
ha orsakats av en knapp vattenförsörjning inuti 
berget. Detta skulle i så fall innebära att artens 
möjligheter till överlevnad på lokalen kan bero

på om den lyckas sprida sig till någon närbe
lägen, ur vattenförsörjningssynpunkt mer gynn
sam plats.

Växtplatsen för Cryptogramma crispa är ut
präglat kalkfattig. I närbelägna sprickor samt på 
hyllor i berget märks arter som Deschampsia 
flexuosa, Calluna vulgaris, Polypodium vulgare 
och Dryopterisßlix-mas (kruståtel, ljung, stensö- 
ta, träjon). Av mossor förekommer bl a Dicra- 
num rugosum, Pleurozium schreberi, Cynodon- 
tium strumiferum, Plagiothecium denticulatum 
och Hypnutn cupressiforme. På bergets ytor fäs
ter ett stort antal blad- och skorplavar. Till de 
mest karaktäristiska arterna hör Parmelia saxa- 
tilis, P. fuliginosa, Rhizocarpon geographicum 
och Lepraria membranacea.

Branten övergår västerut i en hällmark, be
vuxen med tall, ljung och renlavar. Nedanför 
branten vidtar en granskog, som efter en block
rik övre del övergår i en normal, ris- och gräsrik 
typ.

Enligt Hultén (1971) har Cryptogramma crispa 
sin nordiska huvudutbredning förlagd till den 
norska västkusten. Arten minskar sedan i fre
kvens åt sydost, men har i de svenska fjälltrak
terna ännu talrika förekomster. I Dalsland upp
täcktes arten år 1962 (Karvik 1964) och ljorton år 
senare på ytterligare tre lokaler i landskapet. 
Den är i Dalsland fast etablerad och förekommer 
någorlunda rikligt (Andersson 1978). Ståndorten 
för sörmlandslokalen överensstämmer med den 
för de nyupptäckta dalslandslokalerna. Andra 
utpostlokaler, där arten påträffats, är Tanum i 
Bohuslän, 1925, samt Åtvidaberg i Östergötland,
1973. Pä båda dessa lokaler är arten numera ut-
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gången (Nilsson & Gustafsson 1976). Hylander 
(1953) anger dessutom en växtplats från Äland 
(Vargata i Vårdö). Fyndet i Vårdinge är sanno
likt ett resultat av en lyckad långdistansspridning 
i kombination med en lyckosam observation.

Citerad litteratur
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Krusbräken - med fertila blad - i en sörmländsk klipp
springa. Foto Hans Rydberg.
Cryptogramma crispa, with fertile fronds, in a rock 
fissure at the locality in prov. Södermanland, Sweden. 
Photo Hans Rydberg.
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Bidrag till den sydsvenska Alchemilla-florans växtgeografi
GUSTAF E. HAGLUNDt

Haglund, G. E. t 1980 12 15: Bidrag till den sydsvenska Alchemilla-florans växtgeografi. 
[Unexpected finds of Alchemilla species in S Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 74 : 389-391. 
Stockholm. ISSN 0039-646x.
Alchemilla wichurae (Buser) Stefansson is reported from three localities in SW Sweden, far 
S of its main Swedish distribution. On one of the localities, a seminatural meadow at 
Angelstad (prov. Småland) it was accompanied by A. subglohosa C. G. Westerlund, A. 
gracilis Opiz,/f monticola Opiz, Taraxacum chrysostylum Dahlst., T. campylum Dahlst. 
ex Lange and possibly T. cochleatum Dahlst. & Lindb. fil. It seems clear that all these 
species have been introduced from N Sweden, probably with hay or seed, since the species 
of Taraxacum are decidedly northern. Alchemilla sarmatica Juz., A. murbeckiana Buser 
and Taraxacum polyxanthum Dahlst. ex Lange were found together at Dals-Ed (prov. 
Dalsland) at the margin of a path and may have had a similar history. They are all new to the 
province of Dalsland.
Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Gustaf Haglund (1900-1955) var intendent vid 
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, och 
var på sin tid den främste kännaren av maskros
släktet (Taraxacum) i Sverige. Vid sin bortgång 
lämnade Haglund mycket opublicerat. Ett manu
skript rörande några oväntade fynd av Alche
milla (daggkåpor) i sydsverige finns tillgängligt 
för tryckning. Fynden är gamla men har på intet 
vis förlorat sitt intresse. De flesta av våra Al- 
chemilla-arttr är starkt kulturgynnade, och kan 
sprida sig över stora avstånd. Uppsatsen lämnar 
ett par goda exempel på detta och belyser också 
hur spridningen kan ha gått till, nämligen med hö 
eller kanske rentav vallfrö från nordsverige.

Inför publiceringen har nomenklatur och 
stavning moderniserats, och ett par rubriker har 
satts in. De detaljerade lokalangivelserna från 
Dalsland har uteslutits för tre arter; de kommer 
inom kort att redovisas i Per-Arne Anderssons 
Flora över Dal.

Inledning

Under årliga exkursioner för inventering av 
Sveriges Taraxacum -flora har jag även ägnat 
uppmärksamhet åt släktet Alchemilla. Daggkå
porna brukar vara ganska väl utvecklade - vilket 
är av vikt för att man skall kunna identifiera dem 
- då maskrosornas blomning börjar lida mot sitt

slut. Mina Alchemilla-uppgifter från tidigare år 
återfinns hos Samuelsson (1943). Några av mina 
senare fynd, vilka på något sätt kompletterar 
Samuelssons kartbilder, är angivna hos Hultén 
(1950). Det gäller främst A. plicata och A. glo
me rutans (trubbdaggkåpa och källdaggkåpa). 
Fortsatta observationer har medfört nya bidrag. 
Av dessa vill jag här främst anföra A. wichurae 
(skårdaggkåpa) från tre sydsvenska lokaler.

Alchemilla wichurae ny för sydsverige

Sydgränsen för skårdaggkåpans samlade ut
bredningsområde följer en linje Mälardalen - 
norra Dalsland - norra Bohuslän. Utanför denna 
finns bara några få ströförekomster, den sydli
gaste vid Alvastra i Östergötland.

År 1950 anträffade jag A. wichurae i Angelstad 
i SV Småland under mera ovanliga omständighe
ter. Platsen, belägen intill S. Rataryd vid en all
män, ehuru mindre trafikerad väg, utgöres av ett 
ängsfragment med björk och enstaka ek, resterna 
av en slåtteräng av Scorzonera-typ, som nu till 
största delen vuxit igen av ljung och Nardus 
(stagg). I detta sällskap förekom Alchemilla 
subglobosa (valldaggkåpa), ej förut känd från 
södra Småland, dominerande på en liten fläck. 
Dess karaktär av nyinvandrad var uppenbar och 
gav anledningen till en närmare undersökning av
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lokalen. I nära grannskap anträffades då A. 
wichurae, som var betydligt sparsammare än A. 
subglobosa. Vidare fanns A. gracilis, A. monti- 
cola och Melandrium rubrum (glansdaggkåpa, 
betesdaggkåpa och rödblära), de tre sistnämnda 
tydligen av samma ursprung som de båda först
nämnda. Till sällskapet hörde också tre i norra 
Skandinavien tämligen utbredda, spontana Ta- 
raxacum-arter, nämligen av Boreigena-gruppen 
(norrlandsmaskrosor) T. chrysostylum Dahlst. (i 
blom) jämte ett outvecklat exemplar av en art, 
vars rosettblad erinrade om T. cochleatum 
Dahlst. & Lindb. fil.; samt av Vulgaria (ogräs
maskrosor) T. campylum Dahlst. Ingen av dem 
är förut känd från södra Sverige. De sydligaste 
förekomsterna för T. chrysostylum och T. cam
pylum är belägna i nordligaste Värmland - Da
larna- Hälsingland. Förklaringen till deras upp
trädande på ifrågavarande lokal torde vara att 
söka i en långtransport av något slag, och på 
samma sätt måste man väl betrakta den samtidi
ga förekomsten av Alchemilla.

Några dagar senare kom jag på ännu en fynd
ort i västra Småland för A. wichurae, ehuru spar
sam, och 1953 fann jag den i en gräsmatta i La
holms stadspark (se lokalförteckningen nedan). 
Det rör sig i samtliga fall om förekomster i 'kul
turgränsen’. A. wichurae är en utpräglat kultur- 
gynnad art (Samuelsson 1943); den är otvivel
aktigt ursprunglig i Skandinavien, men utbreder 
sig starkt med människans hjälp.

Alchemilla sarmatica och A. niurbeckiana i Dals
land

Fyndet av A. sarmatica (sarmatisk daggkåpa) i 
Dalsland utgör det andra i sydvästra Sverige. På 
samma lokal förekom A. niurbeckiana (njur- 
daggkåpa); båda arterna är nya för Dalsland. 
Ståndorten, kanten av en promenadväg i Dals- 
Ed, utgör i viss mån en motsvarighet till förut 
nämnda småländska. Även här uppträdde en i 
norra Sverige spontan Taraxacum-arl av grup
pen Boreigena, nämligen T. polyxanthum 
Dahlst. (sydligaste fyndorter i övrigt i Härjedalen 
- norra Ångermanland), jämte en anhopning av 
för den närmaste omgivningen främmande dagg
kåpor. Förutom de båda redan nämnda förekom 
också Alchemilla subglobosa (rikligt), A. plica
ta, A. wichurae, A. gracilis, A. monticola och/4. 
subcrenata (vall-, trubb-, skår-, glans-, betes- 
och ängsdaggkåpa).

Vad beträffar Taraxacum polyxanthum vore 
en spridning från norska förekomster tänkbar. 
Om alla här anträffade kulturspridda arter är av 
samma härkomst, vilket inte förefaller osanno
likt, må man erinra sig, att A. sarmatica ännu ej 
är känd från Norge.

Övriga fynd

Alchemilla glomerulans (källdaggkåpa) hör till 
de arter som har en nordlig utbredning. Dess 
sydligaste utpost i Skandinavien utgjordes förut 
av ett centrum på Almesåkraplatån (de högsta 
delarna av Småland). Genom några fynd i NÖ 
Kronobergs län och ett i SÖ delen av Jönköpings 
län flyttas gränsen ett stycke mot SO.

Alchemilla plicata (trubbdaggkåpa) har en be
tydligt större utbredning i Dalsland än vad Sa
muelssons (1943) lokallista anger. Samma är för
hållandet i Ö Småland, särskilt SÖ delen av Jön
köpings län. Några lokaler mot gränsen mellan 
Kalmar och Kronobergs län sammanbinder i viss 
mån lokalgruppen kring övre Emådalen med 
förekomsterna omkring Blekingegränsen.

Lokalförteckningen innehåller även några 
uppgifter om m el m allmänna arter, vilka med- 
tagits emedan de härröra från trakter, där Al- 
chemilla-ttoran över huvud taget är klent utveck
lad eller föga utforskad, såsom oligotrofområdet 
i SV Småland och i Halland.

Lokalförteckning

För lämnade uppgifter finns i regel belägg i 
Riksmuseets herbarium (S). Om så ej är fallet 
anges detta med ett !

A. acutiloba (stjärndaggkåpa). - Halland: Varberg, 
parken vid ålderdomshemmet, 1953. - Småland: S. 
Unnaryd, Alebo, landsvägsslänt, riklig 1953.
A. glomerulans (källdaggkåpa). - Småland: Hälle
berga, Målerås, dikesslänt, 1943 - Älghult, Älghults 
by, ekäng, 1943 - Ramkvilla, vid vägen mot Bäckaby, 
S om Gunnarslid, vägkant i granskog, 1945. - Dals
land: Ed, S. Onsön, slåtteräng, fuktig mark, 1952.
A. gracilis (A. micans Buser; glansdaggk&pa). - Hal
land: Laholm, stadsparken, gräsmatta, 1953 - Varberg, 
gamla kyrkogården, gräsmatta, 1953! - Småland: 
Vissefjärda, mellan Emmaboda och Kimbramåla, 
björkhage vid vägen, 1943 - Älghult, Älghults by, väg
kant, 1943 - Hälleberga, Målerås, vägkant, 1943 - 
Fagerhult, Arhult, vägslänt, 1943 - Mörlunda, vid 
landsvägen i höjd med St. Äby, dike, 1943 - Tveta, vid 
kyrkan, gräsmark, 1943 - Åseda, Björkåkra, vägkant,
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1945 - Stenberga, nära kyrkan, vägkant, 1945 - S. 
Solberga, Ingaruda, gräsmark, 1945 - Nye, vid kyrkan, 
vägkant, 1945-N. Solberga, Ormaryd, vägkant, 1945- 
Angelstad, S. Rataryd, i vägvinkeln mellan byvägen 
och landsvägen, ängsmark, 1950. - Dalsland 4 lokaler.
A. monticola (A. pastoralis Buser; betesdaggkåpa). - 
Halland: Breared, Simlångsdalen, gräsmark, riklig 
1953! - Torup, vid kyrkan, gräsmark, 1953. -Småland: 
Angelstad, S. Rataryd, i vägvinkeln mellan byvägen 
och landsvägen, ängsmark, 1950.
A. murbeckiana (njurdaggkåpa). - Dalsland: Ed, 
Dals-Ed, nära Mühlbocks hotell, promenadväg V jäm
te vägen mot Nössemark, 1952.
A. plicata (trubbdaggkåpa). - Småland: Lenhovda, N 
om j i namnet Sövsjöström, lägenheten Fällan, väg
kant, 1943 - Långasjö, Brunamåla, åkerren, 1943 - 
Äseda, Göljhult, landsvägskant, 1945 - Nottebäck, N 
om kyrkan, vid Lugnet, landsvägskant, 1945 - Näs- 
hult, Ödmundetorp, landsvägskant, 1945; Rösjönäs, 
1945 - Stenberga, mellan Hasselås och Salshult, lands
vägskant, 1945; Hasselås, landsvägskant, 1945; nära 
kyrkan, backe vid poststationen, 1945; Möcklaryd, 
landsvägskant, 1945; Kråkelid, landsvägskant, 1945 - 
Bäckaby, ca 2 km ONO kyrkan, vid vägen mot Kors
berga, landsvägskant, 1945 - Lemnhult, Mölletorp, 
landsvägskant, 1945 - Aseda, S om Karlsjö, vägkant, 
1945 - Nye, vid landsvägen mot Vetlanda, i höjd med 
Trälarp, 1945; SV om Bladekulla, i nordspetsen av 
gölen 386, landsvägskant, 1945 - Korsberga, S om

Gunnatorp, landsvägskant, 1945; S om Bestorp, vid 
ödetorpet Lövedal, 1945 - Myresjö, Sörarp, lands
vägskant, 1945 - N. Solberga, mellan Ormaryd och 
Marietorp, vägkant, 1945 .-Dalsland 26 lokaler.
A. sarmatica (sarmatisk daggkåpa). - Dalsland: Ed, 
Dals-Ed, nära Mühlbocks hotell, vid promenadvägen 
V jämte vägen mot Nössemark, 1952.
A. subglobosa (valldaggkåpa). - Småland: Angelstad, 
S. Rataryd, i vägvinkeln mellan byvägen och lands
vägen, ängsmark, 1950. - Dalsland: Ed, Dals-Ed, nära 
Mühlbocks hotell, vid en promenadväg V intill vägen 
mot Nössemark, 1952.
A. vestita (vindaggkåpa). - Dalsland: Steneby, 
Smedserud, landsvägskant, 1951.
A. wichurae (skårdaggkåpa). - Halland: Laholm, 
gräsmatta i stadsparken, sparsamt, 1953. - Småland: 
Angelstad, S. Rataryd, i vägvinkeln mellan byvägen 
och landsvägen, ängsmark, 1950 - Vittaryd, V. Jons- 
boda, vägkant, 1950. - Dalsland 3 lokaler.
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Omstående: Vegetation 2. Ulf Malmgren 1980. Blyerts 
21x27,8 cm
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Palynologi - läran om pollen och sporer
SIWERT NILSSON

Nilsson, S. 1980 12 15: Palynologi - läran om pollen och sporer. [Palynology - a review.] 
Svensk Bot. Tidskr. 74: 393^115. Stockholm. ISSN 0039-646x.
Palynology is an interdisciplinary science. The word was coined in 1944 although the 
science as such may be dated back to the end of the 17th century. In addition to pollen and 
spores various microfossils are included in palynology. Special attention is given to pollen/ 
spore morphology applied in taxonomy, and aeropalynology. Morphological resemblance 
may be due to parallel evolution (convergence) proving no real taxonomic relationships. 
Apertures are useful in establishing major evolutionary trends. Aeropalynology involves 
studies on dispersal of pollen grains and spores and their impact on living beings. Aeropaly
nology is applicable in plant pathology, plant breeding, animal and human pathology 
(allergology). Palynology is a tool in dating sediments, peat etc. (stratigraphic palynology) 
to study quarternary vegetational history, past climates, human history, exploration of oil 
and so forth. The quantity and quality of pollen grains in honey and excrements provide 
useful information on food habits of insects and other animals. Pollen is used as raw 
material in many drugs.
Siwert Nilsson, Naturhistoriska riksmuseet, Palynologiska laboratoriet, S-104 05 Stock
holm 50, Sweden.

Palynologi är en vetenskap med många aspekter 
och kontaktytor. Trots att pollenkorn och sporer 
är botaniska objekt finns det flera fållor att stop
pa in palynologin i. Den kan beskrivas som en 
gränsvetenskap eller tvärvetenskap med fotfäste 
inom både botanik och geologi.

Några begrepp
Termen palynologi skapades så sent som 1944 av 
två engelsmän, H. A. Hyde och D. A. Williams. 
Ordet är av grekiskt ursprung och betyder egent
ligen läran om att strö ut mjöl eller stoft. Stån
dar mjöl eller pollen är därför bra svenska ord 
medan ordet ”frömjöl” skapat mycken förvir
ring. Enligt originaldefinitionen skulle termen 
palynologi vara ett samlande begrepp för studiet 
av pollen och sporer, deras spridning, samt till- 
lämpningen av detta studium.

Ordet palynologi kom delvis att ersätta det 
mer geologiskt-metodologiskt inriktade ordet 
pollenanalys. Uppfattningen om vad palynologi 
egentligen bör omfatta växlar starkt. Till palyno- 
logernas skara sällas idag botanister, kvartärgeo- 
loger, andra geologer, oljeletare, kolexploatörer, 
honungsforskare, farmakologer, medicinare (al-

lergcloger) m fl. Under palynologins vida para
ply inryms, förutom pollen och sporer i gängse 
bemärkelse, även diverse botaniska och zoolo
giska mikrofossil, cystor (väggförsedda vilsta- 
dier) av mikroorganismer samt mycket annat.

Palynologiska institutioner finns världen runt, 
ofta i anslutning till naturhistoriska museer, her- 
barier eller universitet, och det finns flera paly
nologiska tidskrifter. I det följande kommer ett 
par av palynologins ämnesområden att behand
las mer ingående med särskild hänsyn till pollen
forskning och dess tillämpningar.

Historisk återblick
Redan omkring 800 år f Kr tycks assyrierna ha 
haft klart för sig att växterna hade två kön. 
Handpollination av dadelpalmen var ett ofta 
återkommande motiv i deras konst. Frågan om 
växternas könlighet sysselsatte forskare, förfat
tare och filosofer ända in på 16- och 1700-talen.

Forskningen kring pollen och sporer går sida 
vid sida med teknikens utveckling. Tillkomsten 
av mikroskopet under senare hälften av 1600-ta- 
let betydde ett genombrott för pollen- och spor
forskningen. Först nu kunde man se och be-
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Några fackuttryck
Allergen: Ämne som framkallar en överkänslig- 

hetsreaktion (allergi).
Blåkopia: En tryckeriteknisk term. Vid offsettryck 

far man, omedelbart innan de färdiga tryck
plåtarna framställs, en bläkopia som sista kon
troll på att allt är OK.

Dikotyledon: Tvåhjärtbladig växt: de flesta blom
växter hör hit.

Evolution: Stegvis utveckling.
Gymnosperm: Nakenfröig växt; hit hör barrträden, 

kottepalmerna och några till.
Konvergens: Två linjer löper samman: ett och 

samma slutmål (t ex en karakteristisk pollen
skulptur) uppnås genom utveckling frän helt 
skilda utgångspunkter.

Makrofossil: Fossil, synliga för blotta ögat eller i 
svag förstoring; t ex blad, vedbitar, frukter beva
rade i torv.

Mikrofossil: Fossil från växt- eller djurriket, som 
endast kan bestämmas med mikroskopets hjälp.

Monokotyle don: Enhjärtbladig växt; hit hör gräs, 
liljor, orkidéer m m.

Polymer: Har mänga molekyler av ett visst slag 
förenat sig till en jättemolekyl, säges denna vara 
polymer. På så vis kan enkla sockerarter (mono- 
sackarider) förenas till starkt sammansatta, hög- 
polymera s k polysackarider (t ex cellulosa, 
stärkelse).

Taxonomi: Läran om indelningen av levande orga
nismer. Indelningen grundas på likhet och/eller 
släktskap och måste därför ta stöd i andra veten
skaper, I ex palynologin.

um: Förkortning av mikrometer. 1/rm =0,001 mm.

skriva dessa små objekt som man tidigare bara 
anat. Två läkare, engelsmannen Nehemiah Grew 
och italienaren Marcello Malpighi beskrev obe
roende av varandra form, färg och utseende hos 
olika växters pollen. Under de följande seklen 
ägnade man större uppmärksamhet åt själva pol- 
linationsförloppet, men på 1800-talet framträdde 
ändå flera betydande pollenforskare. Med för
bättrade instrument, och med hjälp av nya färg- 
ningsmetoder kunde man med större noggrann
het än tidigare studera pollenkornen och klassifi
cera dem allt efter deras skiftande yttre. Bland 
viktigare 1800-talsforskare kan nämnas H. von 
Mohl (1805-1872), hans samtida J. Fritzsche 
(1808-1871), som bl a skapade termerna exin och 
intin, och H. Fischer (1865-1940). Under 
1900-talets förra hälft spelade R. P. Wodehouse 
(1889-1978) med sin botanisk-medicinska bak
grund en framträdande roll. För den vidare ut
vecklingen blev skandinaverna L. von Post 
(1884-1951). J. Iversen (1904-1971), G. Erdtman 
(1897-1973) och K. Faegri tongivande.

Studiet av pollen- och sporspridning i luften, 
med särskild hänsyn till tillämpningen inom 
växtpatologi, växtförädling och allergologi är en 
aktuell och vital gren av palynologin (aeropaly- 
nologi). Redan Hippokrates ansåg att smitto- 
samma sjukdomar kunde spridas med vinden. 
Fransmannen P. Miquel studerade bakterier och 
mögelsporer i Parisluften under 1800-talets sena
re år. Cunningham (1873) undersökte luftens halt 
av pollen, sporer m m och ställde dessa i relation 
till väder och de febersjukdomar som härjade 
bland fångar i Aliporefångelserna utanför Cal
cutta. I England konstaterade läkaren C. Fl. 
Blackley att pollenkorn och sporer kunde fram
kalla allergi- och astmabesvär. I USA (Durham, 
Wodehouse m fl) liksom i England (Hyde, Gre
gory, Hirst m fl) har pionjärinsatser gjorts inom 
aeropalynologins område.

Efter referenslistan i denna uppsats finns ett 
axplock litteratur, som leder vidare.

Pollen

Pollenkornen omges av ett hårt yttre skal, exin, 
och en mjukare inre vägg, intin, som innesluter 
cytoplasman med kärnor och organeller (Fig 1). 
Vid pollinationen överförs pollenkornen, som är 
bärare av det hanliga genetiska materialet, på ett 
eller annat sätt till pistillen, så att befruktning av 
fröanlagen kan ske. Pollenkornen innehåller - 
förutom vatten - proteiner, aminosyror, kol
hydrater, fetter, enzymer, vitaminer, mine
ral- och spårämnen m m.

Morfologi

Pollen och sporer bildas normalt i grupper om 
fyra, tetrader, vilket sammanhänger med den 
speciella celldelning (meios) med halvering av 
kromosomtalet, som ger upphov till dem. Oftast 
delas tetraderna upp, så att pollenkornen/spo
rerna sprids fria, men de kan också förbli förena
de i tetrader. Permanenta tetrader finns t ex hos 
Ericaceae, J uncus, Typha latifolia och Selaginel- 
la selaginoides (ljungväxter, tåg, bredkaveldun 
och dvärglummer). Pollenkornen kan vara tetra- 
edriskt ordnade i tetraderna (alltså i två plan, Fig 
2 B, 4 B, 10 B) eller ligga i ett plan och då med 
kornen anordnade i en fyrhörning eller i rad.

Hos släktet Acacia (Fig 2 A) är pollenkornen 
ofta förenade i polyader (multipler av fyra korn). 
Tulkörten (Vincetoxicum hirundinaria) liksom
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Fig 1. A: Schematisk bild av ett 5-kolpat 
pollenkorn med en sektor utskuren. - B: Snitt 
genom ett pollenkorn. Cytoplasman med 
generativa och vegetativa kärnor (celler) omges 
av intin, som är förtjockat under aperturerna. 
Exinet är tvåskiktat. - C: Snitt av pollenvägg. 
Exinet kan delas upp i sexin och nexin (morfo- 
logiskt) eller ectexin och endexin (efter färg- 
barhet). Sexinet består av ett tak (tectum) med 
diverse utskott, hål eller öppningar, och stöd
jande stavar (bacula). Bacula står på ett två
skiktat nexin, eller på ett golv (solum, nexin 1) 
som antar samma färg som bacula och tectum. 
Under solum finns endexin (nexin 2), som grän
sar till intinet. - Teckningar J. Praglowski.

C y t O P

vissa orkidéer, t ex Orchis, har klubblika pol
lenmassor (pollinier). Andra svenska orkidésläk
ten har tetrader (Listera, tvåblad och spindel
blomster) eller fria pollenkorn (Cypripedium cal- 
ceolus, guckusko).
Form och färg. Nehemiah Grew (1682) noterade 
att pollenkornen hade skiftande färger och for
mer, vita, gula eller blå, och liknade senapsfrön, 
myrägg, holländska ostar m m. Pollenkornens 
färger avslöjar sammansättningen av binas pol
lenklumpar och på färgen kan man också se vilka 
pollensorter som ingår i den färdiga honungen. 
Jämförande färgskalor finns upprättade. Svamp
sporernas egenfärger är viktiga för identifie
ringen.

Formrikedomen hos pollen och sporer är 
mycket stor: det finns allt från runda, äggforma- 
de, cylindriska, kubiska och prismatiska former 
till båtlika, diskuslika, bönlika eller oregelbund
na.

Polaritet och symmetri. Med utgångspunkt från 
tetraedriska tetrader (Fig 2 B) kan man urskilja 
en polaxel som går från yttre, distala polen (Fig 3 
C, 4) mot centrum av tetraden (proximala polen; 
se t ex Fig 3 D). Vinkelrätt mot polaxeln löper 
ekvatorn. Med hjälp av dessa geografiska be
grepp kan man ange läget av olika strukturer på 
pollenkornet, dock fullt säkert endast om man 
känner till tetradstadiet.

Det finns ± sfäriska, radiärsymmetriska korn 
(Fig 5 A-C) eller tillplattade, tvåsidigt symmet
riska (bilaterala; Fig 3 A, B). Assymmetriska 
pollen och sporer finns också. Polerna kan vara 
lika (Fig 10 C) eller helt olika (Fig 3).
Storlek. Pollen och sporer varierar i storlek från 
1 å 5 pm eller mindre (Penicillium, Aspergillus, 
Myosolis) till ca 200pm hos gurkväxter (Cucur- 
bitaceae), Nyctaginaceae m fl. Släktet Cym- 
bopetalum (Annonaceae) har gigantiska pollen
korn överstigande 300 /<m. Helt nyligen har ett
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Fig 2. A: Acacia albida (Mimosaceae). Polyad. - B: Rhododendron lapponicum 
B x 1800. lapsk alpros. Tetrad. -Ax 800,

cylindriskt acanthacépollen (Crossandra steno- 
stachya) beskrivits med en längd av ca 520 
(Brummitt m fl 1980). Storsporerna hos 5c/«- 
ginella kan uppgä till 800/tm eller mer.
Aperturer. Pollen och sporer har ofta väggför- 
tunningar eller typiskt utbildade öppningar, 
aperturer (Fig 5 A-E). Hos pollen tjänstgör aper- 
turerna som utträde för pollenslangen men också 
som säkerhetsventiler vid volymförändringar. 
Aperturerna består av ett (ibland flera) ± elastis
ka membran. Dessa exinösa membran kan vara 
täckta av ett lock (operculum; Fig 5 C) eller med 
fragment av exinet. Enligt Wodehouse (1935) 
skulle aperturerna, i synnerhet hos dikotyle- 
doner, bildas vid kontaktytorna mellan de olika 
kornen i tetraden.

Antalet aperturer växlar från 0 till mera än 100. 
Tre aperturer är dock det vanligaste. De kan 
finnas vid den ena eller andra polen (Fig 3, 4, 10
E) , runtom (parallellt med eller korsande) ekva
torn (Fig 5 E, 2 B, K) A-C), spridda i ett visst 
geometriskt mönster (Fig 5 B, D) eller till synes 
oordnade över hela ytan (Fig 5 C, 10 D, F). Vissa 
pollen och sporer saknar helt aperturer (Fig 5 F).

Långsträckta aperturer (fåror) kallas kolper 
(colpi; Fig 10 C); rundade kallas porer (Fig 10 D,
F) . En kolp kan vara 3-4-grenad (Fig 4 D) eller 
ogrenad (Fig 4 C). Sammansatta aperturer kan 
bestå av en yttre kolp och en inre por. Pollen

kornen beskrivs då som kolporata (Fig 10 A). - 
Hos ormbunksväxterna talar man om laesurae i 
stället för om colpi.

Ormbunksväxter och mossor har sporer med 
en ogrenad eller grenad laesura vid den proxima- 
la polen (Fig 3 A, D), medan pollenkornens aper- 
tur(er) finns vid den distala polen hos gymno- 
spermer, monokotyledoner och de primitiva 
dikotyledonerna (Fig 3 B, 10 E, 4). Hos övriga 
dikotyledoner finns de runt ekvatorn eller sprid
da över ytan. Aperturernas antal, läge och ut
seende spelar stor roll i diskussioner om växters 
släktskap och evolution, något som berörs vidare 
längre fram i texten.
Sporodermet. Pollen- eller sporväggen (sporo- 
dermet) har en för arten, släktet eller familjen 
typisk ornamentering och skiktning. Den yttre 
pollenväggen (exinet) har en annorlunda kemisk 
sammansättning än innerväggen (intinet), något 
som redan Fritzsche (1837) kunde konstatera. 
Hos ormbunksväxter och mossor kallas den ytt
re sporväggen ofta exosporium (motsvarar exin), 
den inre endosporium (motsvarar intin). Ibland 
finns det hos dem ett tredje, yttersta lager, peri- 
sporium (perin). Svampsporernas väggbyggnad 
går i regel inte att jämföra med den hos högre 
växter.

Ytterväggen hos kärlväxternas pollen och spo
rer är osedvanligt hård och motståndskraftig mot
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Fig 3. A: Polypodium vulgare, stensöta. Bilateral spor med en proximalt belägen (inåtvänd) laesura. Från Nilsson 
m fl (1977). - B: Zamia media (Cycadaceae). Pollen med en distalt placerad (utåtvänd) colpus. - C-D: Lycopo
dium annotinum, revlummer. Radiärsymmetrisk spor. Distala sidan (C) med grovt nätmönster, proximala sidan 
(D) med tredelad laesura. Från Nilsson (1971). -Ax 1000, B x 2200, C-D x 1800.

syror, upphettning m m. Den är däremot känslig 
för oxidering och angrepp från vissa mikroorga
nismer. Det material, som framför allt bildar 
byggnadsstenar kallas sporopollenin, en polymer 
av karotinoider och/eller karotinoida estrar. 
Sporopollenin eller liknande material, som också 
anträffats hos alger (t ex Chlorella) och svampar 
är ett ca 3500 miljoner år gammalt recept, känt 
från jordens urtid.

Intinet är betydligt mjukare till sin konsistens. 
Det består av cellulosa, hemicellulosa, pektiner

m m, som liksom cytoplasman lätt bryts ner efter 
hand.

Pollen- och sporväggen har varierande upp
byggnad eller arkitektur (Fig 1, 8, 9). Ur morfo- 
logisk synpunkt kan exinet delas upp i två 
huvudskikt: sexin och nexin (Fig i C). Sexinet 
består ytterst av ett helt eller genombrutet tak 
(tectum) normalt stött av pelare (.hacula) som 
står på nexinet (Fig 8 A). Nexinet kan vara två- 
skiktat (Fig 8 C). Bacula uppträder inte alltid 
utan kan ersättas av en kornig struktur eller av
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Fig 4. A: Magnolia-art (Magnoliaceae). Pollen med en distalt placerad fåra. - B: Belliolum crassifolium (Wintera- 
ceae). Tetraedrisk tetrad med en distal por hos varje korn. Foto F. B. Sampson i J. Praglowski (1979). - C-D: 
Canella alba (Canellaceae). — C: Pollen med en distalt placerad colpus. - D: Ett annat korn med tregrenad colpus. 
-Ax 1600, B. D x 1500, C x 1800.

nätlikt ordnade element (Fig 8 D). Ur färgbar- 
/teO’synpunkt delas exinet upp i ectexin (omfattar 
tectum, bacula och solum = nexin 1) och endexin 
(Fig 1 C). Dessa senare termer används numera 
regelbundet för tolkning och beskrivning av 
tunnsnitt. Tectum kan vara sammanhängande el
ler perforerat, retikulerat (med nätmönster; Fig 6

A), strierat (med åsar; Fig 6 B) m m. På ytan kan 
finnas diverse utskott (Fig 1 C): taggar (Fig 6 D), 
klubbor, vårtor (Fig 6 C), korn osv. Mångfal
den är mycket stor. Även på insidan av exinet 
finns skulpturer av olika slag (Fig 7; Nilsson & 
Van Campo 1978, Van Campo m fl 1979).

Fig 5. A: Polygala vulgaris, jungfrulin. Pollen med flera porförsedda colpi runt ekvatorn, exin slätt. - B: 
Polygonum amphibium, vattenpilört. Korta colpi, geometriskt ordnade som femhörningar, exin retikulerat. - C: 
Scleranthus perennis, vitknavel. Pollen med porer runt hela ytan, porerna försedda med korniga lock, exinyta 
småtaggig. - D: Thunbergia alata, svartöga (Acanthaceae). Aperturen går som en spiral runt pollenkornet, 
exinyta skorvlig. - E: Nymphaea lotus (Nymphaeaceae). Pollen diskuslikt med en ringlik apertur runt ekvatorn, 
exinyta relativt slät. - F: Synandrospadix vermitonicum (Araceae). Pollen utan apertur, exinyta besatt med 
taggar. - A, C x 2000, B, F x 1700, D x 1100, E x 1800.



SVENSK BOT. T1DSKR. 74(1980) Pollen och sporer 399

ÄtSf

gfcää»

* j|:



400 Siw ert Nilsson SVENSK BOT. TIDSKR. 74 (1980)

Anläggning och mognad

Hur bildas då dessa oerhört komplexa struktu
rer? Det är ett fält där vi ännu vet relativt lite. 
Den nedan skisserade bilden av pollenanläggning 
är baserad på ett fåtal studier och behöver inte 
vara allmängiltig.

1 unga ståndarknappar utdifferentieras ett an
tal pollenmoderceller som omges av s k tape- 
tumceller (de bekläder ståndarknapparnas väg
gar invändigt). Pollenmodercellerna isoleras med 
tiden från varandra av ett lager av en poly- 
sackarid {kallos). De undergår meios varvid fyra 
mikrosporer (de blivande pollenkornen), ordna
de i tetrader, bildas. Varje mikrospor får kallos- 
vägg och efter hand egen cellulosavägg (prim- 
exin). Primexinväggen omger sporerna utom på 
vissa ställen där senare pollenkornens öppningar 
(aperturer) bildas. 1 cytoplasman finns i anslut
ning härtill en platta av endoplasmatiskt nätverk, 
som tycks vara av avgörande betydelse vid aper- 
turbildningen. Medan mikrosporerna ännu be
finner sig inom sitt kalloshölje bildas radiära sta
var (probacula) som upptill smälter ihop till ett ± 
sammanhängande tak och nertill till ett golvlager 
(solum, nexin I). Ytterligare ett lager (endexin, 
nexin 2) bildas medan mikrosporerna ännu är 
förenade i tetrader. Cellulosan i primexinet er
sätts successivt av ett mera motståndskraftigt 
ämne (protosporopollenin). Redan i tetradstadiet 
finns sålunda en slags blåkopia av de mogna pol
lenkornens exinvägg. Vidare är aperturernas lä
ge och utseende förutbestämda.

Enzymer upplöser efter hand kallosen och 
mikrosporerna frigörs från varandra. Intinet bil
das sist. De unga pollenkornen ökar nu hastigt i 
volym samtidigt som exinets slutgiltiga bygg
material (sporopollenin) tillförs.

De mogna pollenkornen har ofta färgade fetter 
eller oljor (pollenkitt, tryfrn) på exinytan eller 
mellan stavarna i exinet. Tryfinet härstammar 
delvis från det tidigare nämnda primexinet, del
vis från tapetumcellerna, som anses fungera som 
ett näringslager. Tapetumcellerna har förmåga 
att syntetisera sporopollenin i form av s k 
Ubischkroppar (Fig 9). Sambandet mellan dessa 
och bildningen av exin är dock oklart. Utveck- 
lingsmässigt anses exinet vara av sporofytisk 
härkomst medan intinet är av gamofytiskt ur
sprung.

Grundläggande studier av pollenutveckling har gjorts 
av bl a Heslop-Harrison (se under Axplock av palyno-

logisk litteratur) och Rowley och medarbetare (1976, 
1977 etc).

Palynologiska metoder

Vid preparatframställning används rutinmässigt 
den s k acetolysmetoden. Pollenkornen eller 
sporerna upphettas i en blandning av ättiksyra- 
anhydrid och svavelsyra under några minuter. 
Cytoplasma, intin, oljor, fett m m på exinytan 
förstörs därvid. Exinet antar en gulbrunaktig 
ton. Genom acetolys och annan kemisk behand
ling sker automatiskt en anrikning av pollen/ 
spormaterialet.

Vid vissa undersökningar kan det vara en för
del att inte acetolysera materialet. Det gäller t ex 
vid tunnsnittning för studier av intin eller aper- 
turbyggnad. För undersökning av ut- och insidan 
av sporodermet kan acetolysen däremot vara en 
fördel, då finare skulpturer och perforationer kan 
döljas av diverse icke önskvärda pålagringar.

För ljusmikroskopiskt ändamål inbäddas ace- 
tolyserade eller obehandlade pollenkorn/sporer i 
glycerol, glycerolgelatin eller silikon. Pollen fär
gas ibland med fuchsinrött. De färdiga prepa
raten bildar tillsammans en mer eller mindre om
fattande referenssamling, som kan utnyttjas för 
skilda ändamål.

Svepelektronmikroskopet (SEM) har underlät
tat studiet av de mångskiftande formerna och 
ytorna mycket, då man får bilder med en ena
stående djupskärpa. Ljusmikroskopet ger ju bara 
skärpa i ett plan, varför rekonstruktionen av ett 
korns tredimensionella form och struktur kan bli 
mycket mödosam. Med SEM erhåller man en 
bild som om man såg på pollenkornet med en 
oerhört kraftig lupp. Före undersökningen be
läggs föremålet med en ytterst tunn, reflek
terande hinna av guld e d. De flesta fotona i 
denna uppsats är SEM-foton.

Genom transmissionselektronmikroskopet 
(TEM) kan man studera ultratunna snitt av t ex 
sporodermet, eller granska olika utvecklings
stadier. Före mikroskoperingen sker lämplig 
kontrastfärgning av tunnsnitten. Fig 8 och 9 är 
exempel.

Palynologi och taxonomi

Pollen- och sporväggens ornamentering och arki
tekturjämte aperturernas antal, läge och utseen
de utgör de viktigaste karaktärerna i taxonomis-
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Fig 6. A: Tribulus rajasthanensis (Zygophyllaceae). Nätmönster; maskornas väggar är stödda av pelare, som i 
antika tempel; i maskornas mitt finns porer med lock. Foto S. Nilsson och M. M. Bhandari. - B: Menyanthes 
trifoliata, vattenklöver. Detalj av de ± parallella åsar som bildar exinet. - C: Rusbyanthus cinchonifolius 
(Gentianaceae). Del av exinytan med vårtor förbundna sinsemellan med låga lister, som troligen är rester av ett 
nätmönster där väggarna reducerats och hörnorna förstorats. Från Nilsson (1970). - D; Achillea millefolium, 
rölleka. Del av det taggförsedda, spetsmönsterliknande exinet. Från Nilsson m fl (1977). — Ax 3600, B, D x 
13.800, C x 4900.
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Fig 7. A-B: Malouetia tamarquina (Apocynaceae). 
- A: 3-porigt pollenkorn med slät exinyta. - B: 
Detalj av den inre korniga exinytan och en por. - 
C-D: Amsonia ciliata (Apocynaceae). - C: 3-kol- 
porat pollenkorn (korta colpi). - D: Fragment av 
insidan visande en kornig struktur och en colpus 
under vilken två halvmånformiga nexinstycken av
gränsar en inre por. - E: Alafla lucida (Apocyna
ceae). Halverat, 3-porat pollenkorn visande den 
yttre släta, perforerade exinytan och den inre ytan 
besatt med ett otal rundade eller avlånga exinkorn. 
-Ax 1900, B x 9000, C, D x 1600, E x 2400.
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Fig 8. A-B: Quararibea cordata (Bombacaceae). - A: Exinfragment visande pollenväggens arkitektur; pelarna 
(bacula) är upptill förenade till ett nätverk. - B: Tunnsnitt visande tectum, bacula, solum (nexin 1) och intin. - C: 
Castanea crenala (Fagaceae). Tunnsnitt genom pollenväggen med tectum, bacula, ofullständigt solum, endexin, 
intin och cytoplasma. På ytan av tectum finns ett tunt elektrontätt skikt. Endexinet har lucker struktur. Foto: J. 
Praglowski. - D: Amsonia ciliata (Apocynaceae). Pollenväggen består av tectum och solum separerade av ett 
luckert skikt med nätlikt anordnade element i stället för bacula. Intinet gränsar direkt till solum (nexin 1), endexin 
saknas. — Ax 7300, B x 8000, C x 20.000, D x 14.000.

ka sammanhang. Familjerna Acanthaceae och 
Gentianaceae var bland de första som tilldrog sig 
uppmärksamhet på grund av sina växlande pol
len. I standardverket Die natürlichen Pflanzen
familien bearbetades Acanthaceae av Lindau 
(1895), som urskilde ett tiotal pollentyper. Gilg 
(1895) grovklassificerade familjen Gentianaceae 
efter pollenkornens storlek och morfologi, och

uppställde därvid fem grupper (tribus) av släkten 
med ett antal undergrupper. Sedan dess har 
palynologin konsulterats i otaliga sammanhang.

En närmare studie av pollenmorfologin hos det 
mellan- och sydamerikanska gentianacésläktet 
Lisianthus (i vidaste mening) visade att släktet 
borde delas upp (Nilsson 1970). Gilgs klassifice
ring fick revideras. Släktet Lisianthus (i snäv
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Fig 9. Triticum aestivum, vete. Snitt genom pollenvägg och tapetum. E exin, tectum med taggar och fina kanaler, 
bacula och solum genombrutet av kanaler. IN intin. T tapetum. U Ubischkroppar, taggiga stjärnformade 
exinbildningar med inre hålrum. TEM x 23.000. Foto A. Ph. de Vries & T. S. Ie.

Fig 10. A: Lisianthus longifolius (Gentianaceae). 3-kolporat, retikulat pollenkorn. - B: Lisianthus (Chelonanthus) 
chelonoides. Tetraedrisk tetrad. - C: Zygophyllum cordifotium (Zygophyllaceae). 3-kolpat, fint retikulerat pol
lenkorn. - D: Tribulus cistoides (Zygophyllaceae). Sfäriskt, grovt retikulerat pollenkorn med många porer. - E: 
Butomus umbellatus, blomvass. Bilateralt pollenkorn med en distal kolpus, fint retikulerat exin. - F: Alisma 
plantago-aquatica, svalting. Sfäriskt pollenkorn med spridda porer, småtaggig exinyta. - A-B från Nilsson 
(1970), C-D fotoS. Nilsson och M. M. Bhandari. - A x 1600, B x 1000, C x 5900, D x 1300, E x 1800, F x 1500.
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mening) föreslogs omfatta centralamerikanska 
och västindiska arter med enkla, 3-kolporata pol
lenkorn (Fig 10 A). Släktet Rusbyanthus (Fig 6 
C), som Gilg placerat i ett eget tribus, verkade 
höra ihop med Macrocarpaea. Övriga studerade 
släkten, som insorterats under Lisianthus, har 
sammansatta pollenkorn (tetrader, polyader; Fig 
10 B), som morfologiskt sett uppvisar många lik
heter och samband. Den senare gruppen hör 
företrädesvis hemma i Brasilien, Venezuela, 
British Guiana och Peru. I en taxonomisk revi
sion av släktet Lisianthus publicerade Weaver 
(1972) en bestämningsnyckel till ”lisianthoida 
gentianaceer”, baserad på morfologiska och ana
tomiska karaktärer. Nyckeln bekräftar i princip 
de palynologiska resultaten.

Mat is ia paraensis (Bombacaceae) överfördes 
till ett nyetablerat släkte, Patinoa, av Cuatreca- 
sas (1953). Pollenmorfologin (form, aperturer 
m m) stöder helt denna överföring. Några di
rekta likheter med Matisia- (Quararibea-)pollen 
kunde inte påvisas (Nilsson & Robyns 1974).

Inom familjen Zygophyllaceae finns flera vitt 
skilda pollentyper. En splittring av familjen får 
fullt palynologiskt stöd. Pollen av släktet Zygo- 
phylluin är sålunda helt väsensskilt från pollen av 
Tribulus (Fig 10 C, D). Tribulus jämte tre andra 
släkten föreslås bilda en egen familj, Tribulaceae 
(El Hadidi 1977).

Inom släktet Polygonum och närstående fann 
Hedberg (1946) tio olika pollentyper, vilket bi
drog till att det gamla släktet Polygonum i vid 
mening kunde delas upp i sju fristående släkten.

Inom den svenska floran finns flera exempel 
där palynologin ger klart utslag i familjeav- 
gränsningsfrågor. Alisma (svalting) och Butomus 
(blomvass) är palynologiskt mycket olika (Fig 10 
E, F) och behandlas med rätta som skilda famil
jer trots likheten i blombyggnad. Inom Astera- 
ceae (korgblommiga) är de båda huvudgrupperna 
Tubuliflorae och Liguliflorae klart skilda pol- 
lenmorfologiskt. Palynologin talar emot ett 
sammanförande i samma familj av Campanula 
och Lobelia (blåklocka, notblomster); andra så
dana par är Papaver och Fumaria (vallmo, jord
rök), Salix och Populus (vide, poppel) samt Ca- 
lystegia och Convolvulus (snårvinda, åkervinda). 
Inom Caryophyllaceae (nejlikväxter) finns flera 
pollentyper.

Utvecklingstendenser. I diskussioner rörande 
angiospermernas utveckling i stort spelar aper-

turförhållandena en dominerande roll (Walker
1974). Exinmorfologin är av sekundär betydelse 
och snarare användbar för att påvisa utveck- 
lingsserier inom mindre grupper (släkten e d).

Enligt de flestas åsikt är den distala fåran att 
betrakta som den evolutionära startpunkten (Fig 
11; Muller 1970), från vilken den distala tre
delade fåran och den enstaka poren har utveck
lats (Fig 4). Hur den distala fåran kan ha gett 
upphov till de ekvatoriellt anordnade colpi, som 
är typiska för dikotyledonerna, är ännu spekula
tivt. Ur aperturlösa pollenkorn anses flera aper
turer kunna uppstå under utvecklingens gång. 
Colpi anses allmänt vara mera primitiva än po
rer, få aperturer mera primitivt än många, och 
enkla aperturer mindre avancerat än samman
satta.

En komplett pollenvägg med tectum, bacula 
och solum anses ursprunglig, medan avsaknad 
av tectum eller bacula är att betrakta som här
ledd (Walker 1976). Hos vissa grupper (Magno- 
liaceae) kan fragmentariska bacula dock vara ett 
tecken på primitivitet, medan motsvarande drag 
hos t ex de avancerade apocynacéerna troligen 
är produkten av en reduktion. Konvergens är 
inte ovanligt, både ifråga om aperturer och 
exinmönster. Likheter kan sålunda finnas mellan 
i övrigt helt obesläktade grupper (t ex Fig 3 B, 4 
A, C, 10 E; 5 C, 10 F).

Studier av fossila pollen från olika tidsbestäm
da lager kastar ljus på pollenutvecklingen genom 
tiderna. Dessa vertikala utvecklingslinjer är 
nödvändiga komplement till studierna av nutida 
pollen, som enbart ger de horisontella linjerna.

Aeropalynologi
Aeropalynologi är en gren av aerobiologin, som 
omfattar studier av luftburna organismer, deras 
ursprung, passiva spridning och slutliga nedfall. 
Aeropalynologin har praktisk tillämpning inom 
medicin (allergologi), växt- och djurpatologi, 
växtförädling m m. Meteorologiska faktorer spe
lar en viktig roll inom aeropalynologin och stu
dier av aktuellt pollenregn kan ge viktig informa
tion om paleoklimat, ekologiska förändringar ge
nom tiderna och vegetationshistoria. Meteoro- 
logerna å sin sida kan utnyttja ”exotiska” pollen 
eller sporer för att beräkna och verifiera luft
strömmars ursprung och riktning. Forskning be
hövs på olika stadier för att förstå hela den 
aerobiologiska processens olika faser. I det föl-
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ancestral

type 1

Fig 11. Aperturutvecklingen hos 
angiospermernas pollen. Alla pol
lenkorn sedda från den distala sidan. 
I figurerna 15 och 16 ligger aper- 
turerna på den proximala sidan. 
Heldragna linjer (pilar) betecknar 
säkra utvecklingslinjer, streckade 
hypotetiska. Från Muller (1970).

jande kommer några av de viktigaste stegen i 
denna process att exemplifieras.

Källa

Källan kan vara en punktkälla (t ex ståndare), 
linjekälla eller y t källa (skog, åker).

Anläggning och produktion av pollen eller spo
rer är själva startpunkten. Hos björk, hassel, al 
m fl bildas pollen i nästa års hängen strax efter 
att årets blomning ägt rum. Mängden producerat 
pollen har samband med växtens ålder, genetiska 
konstitution, blombildning, ekologiska förhål
landen, biologiska rytm och inte minst med vä
derleksförhållandena, t ex temperaturen.

Ett hasselhänge kan innehålla 4 miljoner pol
lenkorn, ett björkhänge 5 miljoner. En enda rök

svamp (Lycoperdon giganteum) har beräknats 
innehålla 7 trillioner sporer. Granskogarna i söd
ra och mellersta Sverige har beräknats producera 
75.000 ton pollen/år under goda blomningsår, 
tallskogar i Finland 10-80 kg pollen per hektar 
och år. Svartrostsporer (Puccinia gramlnis) kan 
förekomma i ett antal av upp till 25 miljoner per 
m2. Antalet pollen och sporer som totalt produ
ceras varje år blir astronomiskt stort.

Frigörelsen och utsläppandet av pollen/sporer 
i lufthavet är den sista fasen som är relaterad till 
källan. Frigörelsen kan vara en aktiv process, 
eller passiv och helt beroende av yttre faktorer. 
Allt pollen avges inte alltid. Fjolårsståndare av 
ljung, gråbo m fl (Calluna vulgaris, Artemisia 
vulgaris) har visat sig innehålla en hel del kvar- 
lämnade pollen. I fjolårsvippor av vass (Phrag-
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Fig 12. Burkardfålla, en typ av volymetrisk mätapparatur. Genom en smal spalt, som alltid är riktad mot vinden, 
sugs en bestämd luftvolym in; luftstrålens partiklar fastnar på en klibbig tejp, monterad på en roterande trumma. 
Partikelmängden uttrycks som antal pollen eller sporer/m3 luft.

miles communis) fanns rikligt med pollen. 1 detta 
fall kan det dock ha tillförts utifrån, då stammar, 
grenar, vippor m m fungerar som pollensamlare.

Spridning och koncentration

Med hjälp av luftvirvlar och strömmar förs pol
lenkorn och sporer vidare upp i atmosfären sam
tidigt som källkoncentrationerna utspäds. I 
många fall blir det en kort spridning (närsprid
ning). Koncentrationen av Ambrosia-pollen 
(ragweed) från en punktkälla reducerades till 
1/100 av källstyrkan redan inom ett avstånd av 60 
m (Raynor m fl 1972). På de trädlösa Shetlands
öarna insamlades björk- och tallpollen i smärre 
mängder (Tyldesley 1973). Det kom bl a från 
norska västkusten, och hade då transporterats ca 
400 km. Pollen har även insamlats mitt ute på 
Atlanten (Erdtman 1937).

Nothofagus- och Ephedra-pollen har påträf
fats i torv på Tristan da Cunha. Långdistans-

spridning från Sydamerika (ca 4500 km!) har an- 
getts som trolig förklaring till denna oväntade 
förekomst (Hafsten 1960). Pollen och sporer 
sprids regelbundet från Australien till Nya Zee
land, en långflykt på drygt 1600 km.

Sporer av svartrost {Puccinia graminis) sprids 
årligen från Mexiko och Texas till Canada och 
vice versa. Fjärrspridning till Norden (Danmark) 
av levande rostsporer (Puccinia hordei) och 
mjöldagg (Erysiphe graminis) sker, bl a från Eng
land (Hermansen m fl 1978). Vid flygningar över 
Nordsjön från England till Danmark insamlades 
pollen och sporer (Cladosporium, Sporobolo- 
myces) i ojämna koncentrationer. Under flyg
ningen passerades successivt tidigare dygns pol
len- och spormoln (Hirst m fl 1967). Pollen och 
sporer har insamlats på 6000 m höjd eller mera 
över Nordamerika och Arktis.

Halterna av pollen och sporer växlar mellan 
olika år, tider på dygnet och olika väderleks- 
typer, och är olika inom- och utomhus. För
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Fig 13. Pollenkalender för Stockholmstrakten baserad på analyser av de vanligaste allergiframkallande växternas 
pollen under åren 1973-1977. Intensiteten markeras med varierande färgskalor. Från Engström & Nilsson (1979).

Stockholmstrakten var 1976 ett gynnsamt björk- 
pollenår med årsmedelvärde på 39,15 pollen/m3, 
medan 1977 var betydligt fattigare (13,93 pol
len/m3). Cladosporium-halterna kan uppgå till 
mer än 10.000 sporer per m3 luft (dygnsmedel- 
yärde). Pollen- och sporsäsongens start, längd 
och intensitet varierar med åren, även om de 
olika växterna uppträder i en viss bestämd ord
ning år från år. Vissa växter tycks ha bestämda 
dygnsrytmer.

Nedfall

Pollen och sporer faller så småningom ner på ett 
underlag (i vegetation, på sjöytor), där de bäddas 
in i torv eller sediment, eller så småningom för
störs. En del pollen vidhäftar olika föremål Im
paktion)', pollen som vidhäftar märken ombe
sörjer befruktningen; andra pollen och sporer

fastnar på slemhinnor och förorsakar sjukdomar 
hos människor och djur. Även växterna har sina 
luftburna sjukdomsalstrare. Nedfallshastigheten 
beror på partiklarnas tyngd, volym och mor
fologi, samt på rådande väderleksförhållanden. 
Med nederbörden sker våtdeposition, samtidigt 
som atmosfären urtvättas med avseende på pol
len och sporer.

Insamling

För mätning av pollen- och sporhalter finns ett 
rikt urval av insamlingsinstrument allt efter 
undersökningens syften. För studier av nedfall 
används klibbiga glas e d, medan cylindrar, 
vertikala stavar, glas, filter m m används för im
paktionsstudier. Volymetrisk apparatur (insug- 
ning av en bestämd luftvolym per tidsenhet) an
vänds i andra sammanhang. En standardfälla är
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Fig 14. A: Betula verrucosa, vårtbjörk. Pollen med tre ekvatoriella porer och en småtaggig exinyta. - B: Pinus 
sylvestris, tall. Pollen med två karakteristiska luftsäckar. - C: Alopecuruspratensis, ängskavle. Pollen med en por 
omgärdad av en förtjockning, exinytan fintaggig. - D: Ambrosia elatior (Asteraceae). 3-kolporat, taggigt pollen
korn i polär vy. - A-C från Nilsson m fl (1977). -Ax 2900, B x 900, C x 2200, D x 2600.

den s k Burkardfällan (Fig 12) där en viss mängd 
luft sugs in genom en smal springa och luftstrålen 
med sina partiklar träffar en klibbig, roterande 
tejp. Antalet pollen och sporer beräknas sedan 
per m3 luft. Liknande apparatur används för 
framodling av svampar på fasta medier, ett vik
tigt komplement till Burkardfällan. 1 andra appa
rattyper får luften passera en bestämd volym

vätska, där de infångade sporerna uppsamlas för 
senare framodling.

Några tillämpningsområden
Allergologi. För drygt 100 år sedan konstaterade 
den engelske läkaren Blackley (1873) genom 
experiment bl a på sig själv, att pollen och sporer
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Fig 15. A-B: Puccinia graminis, svartrost, - A: Sommarspor (uredospor) med småtaggig yta. - B: Vinterspor 
(teleutospor) med skaft och slät väggyta. - C: Alternaria brassicola, relativt slät yta. - D: Epicoccum intermedia, 
kornig väggyta. - A, C, D x 2400, B x 1200.
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kunde framkalla överkänslighetsreaktioner (al
lergier). 1 Europa är England i mångt och mycket 
ett föregångsland genom Hydes och hans medar
betares mångåriga, botaniskt-medicinska samar
bete. Detta har ännu större aktualitet idag. Dag
liga pollen- och spormätningar, rapporteringar, 
pollenkalendrar (Fig 13), prognoser, jämförelser 
mellan pollen/spordata och allergiska symtom 
tilldrar sig ökat intresse.

Bland allergiframkallande pollen i Sverige kan 
nämnas hassel, al, sälg, björk (Fig 14 A), gräs 
(t ex timotej och ängskavle, Fig 14 C) och gråbo. 
Ambrosia (Fig 14 D) är ett gissel i Nordamerika. 
Tallpollen (Fig 14 B) är lyckligtvis relativt ofar
ligt. På sporsidan är Cladosporium, Alternaria 
(Fig 15 C), Epicoccum (Fig 15 D) och diverse 
mögelsvampsläkten kända allergen. Yrkesaller- 
gier, såsom de relativt nyligen beskrivna juster- 
verkssjukan och fliseldningssjukan (Belin m fl 
1977, Belin 1979), förorsakade av mögelsporer 

(.Rhizopus, Mucor m fl), upptäcks i ökande om
fattning. Insamling och framodling görs punktvis 
i olika arbetsmiljöer. Systematiska bakgrunds- 
mätningar av normala sporhalter i utomhusluften 
blir ett måste i det sammanhanget.

För diagnosticering av allergier behövs pol- 
len-och sporextrakt. Råvaran till dessa insamlas 
eller framodlas i stor skala vid Allergon utanför 
Ängelholm i Skåne. Åkerfält med de aktuella 
växterna ger varje år tonvis med pollen som se
dan försäljes eller lagras vid låg temperatur för 
kommande bruk. Renhetskontrollen är rigorös 
för att motsvara de höga kraven på extraktkvali- 
tet.

Växtpatologi och växtförädling. Svampsporan
grepp förorsakar tidvis betydande skador inom 
jordbruket. Potatisbladmögel, flygsot, svartrost 
(Fig 15 A), stinksot, filtrost, äppelskorv, mjöl
dagg är exempel på skadesvampar, som är vind- 
burna längre eller kortare sträckor. Ökad känne
dom om deras biologi och sambanden mellan 
spridningsvägar och väderlek är önskvärd. 
Spridningsmodeller i förvarnande syfte finns 
upprättade för vissa skadesvampar.

Inom skogsbruket finns skadegörande svam
par på träd eller virke. Bevakning av dessa 
svampars frekvens och spridning är en viktig 
angelägenhet.

Som ett led i förädlingen av våra sädesslag och 
skogsträd ingår styrd pollinering. Masspolline- 
ring i tallplantager med högklassigt pollen sker

för att förbättra kvaliteten hos tallfrö (Hadders
1975).

Övriga palynologiska ämnesområden

Geopalynologi

Geologiska avlagringar, sjö- och havsbottnar och 
torvmossar är verkliga arkiv för gångna tiders 
pollen- och sporregn. Man kan därför ta upp 
borrkärnor ur t ex torvmossar och studera hur 
pollensammansättningen har varierat genom ti
derna. Svenskarna G. Lagerheim och L. von 
Post räknas till pionjärerna för denna s k pollen
analys.

Eftersom pollen- och sporväggarna är så resi
stenta bevaras de ± oförändrade genom tiderna i 
motsats till många makrofossil. Det blir sålunda 
möjligt att med palynologins hjälp åldersbe- 
stämma sediment m m och få en kvalitativ upp
fattning om den fossila floran. Vid kol- och olje- 
letning konsulteras ofta palynologer. Pollen och 
sporer utgör ledfossil och anses själva medverka 
til! råoljebildningen (Guennel 1980).

M elit top a ly nologi

Palynologin kommer också in i bilden inom bi
odling och honungsutvinning. I E. Zanders 
monumentala verk Pollengestaltung und Her- 
kunftbeStimmung bei Blutenhonig (1941) be
skrivs pollenanalys av 3000-årig mumiehonung 
från trakten av Thebe i Egypten. Honung ingick i 
de dödas färdkost. Pollen från ett tjugotal växt
familjer kunde identifieras.

Pollenkornen ger färg och smak åt honungen 
och det går lätt att kontrollera vilka växter som 
bina besökt. Falska varudeklarationer på etiket
ten avslöjas med lätthet.

Kopropaly nologi

Analys av magsäcks- och tarminnehållet hos djur 
och deras exkrementer ger intressanta upplys
ningar om djurens matvanor. Matsmältnings
vätskorna förmår inte bryta ner pollenväggen ut
an pollenkornen passerar mer eller mindre in
takta. De kan senare identifieras i mikroskopet. 
Det var sålunda möjligt att bestämma maginne- 
hållet hos djupfryst mammut i Sibirien och kart
lägga grönsaksdieten. Älgspillning påträffad på 
eftersommaren visade sig innehålla rikliga
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mängder av björk- och alpollen. Älgens mat
vanor under den årstid då födan intogs kunde 
fastställas. Fladdermöss är insektätare som indi
rekt får pollen i kosten. Pollen från de uppätna 
insekterna skvallrar om vilka blommor de be
sökt. Mängder av pollen av pors (.Myrica gale) i 
mänsklig avföring från medeltiden i Bergentrak
ten avslöjar att den dåtida konsumtionen av öl 
var omfattande (Krzywinski muntl).

Naturläkemedel
Med ett tiotal ton pollen per år som råvara fram
ställer Cernelle ett stort sortiment av naturläke
medel. Skadliga ämnen (allergener m m) tas bort 
vid produktionen. Tabletter, vitaminkapslar, 
sårsalvor, tandkräm, ansiktsvatten är exempel 
på preparat baserade på extrakt från pollen.

Palynologin i framtiden

Palynologins omfång och mångfald återspeglades 
i den nyligen avhållna Femte Internationella 
Palynologiska Konferensen i Cambridge, Eng
land. Programmet innehöll inte mindre än 28 
olika temata, alltifrån prekambriska mikrofossil 
till nutida pollen och sporer, kvartär palynologi, 
aeropalynologi, melittopalynologi, pollen- och 
spormorfologi och dess tillämpning inom växt- 
taxonomin m m. Utvecklingstendenser baserade 
på aperturförhållanden ägnades avsevärt ut
rymme. Morfologiska likheter mellan pollen eller 
sporer inom en grupp (familj e d) behöver som 
nämnts inte bero på verklig släktskap växter 
emellan, utan kan även vara resultatet av en 
parallellutveckling.

Under kommande år kommer troligen utred
ningar om sambanden mellan pollenkornens (och 
sporernas) form, struktur och funktion att inta en 
central plats i den palynologiska forskningen. 
För aeropalynologins vidkommande efterlyses 
alltmer förvarningssystem för allergena pollen 
och sporer. Med fleråriga, kontinuerliga insam- 
lingsserier, ökade kunskaper om växternas bio
logi (periodicitet, fenologi m m) och deras re- 
spons till skilda meteorologiska faktorer kan 
större prognossäkerhet uppnås.

I klappjakten på energi ur fossila bränslen 
kommer palynologin att behålla och sannolikt 
förstärka den viktiga position, som den haft i så 
manga år.

Genom sina många ämnesområden och kon

taktytor med andra vetenskaper blir palynologin 
en hart när outtömlig källa att ösa forsknings
uppgifter ur för framtiden.

Till Palynologiska laboratoriets personal, som på olika 
sätt bidragit till denna artikel, framförs ett varmt tack. 
För teknisk hjälp och framställning av illustrationerna 
till artikeln tackar jag Elisabeth Grafström, Jorge Pa- 
cull, Bhoj Raj och Joseph Praglowski. Pollen- och 
sporhaltigt material har erhållits från Riksmuseets bo
taniska samlingar genom prof Rolf Santesson och Ber
til Nordenstam. Intendenterna B. Sparre och Å. Strid 
har varit behjälpliga vid insamlingen av material.
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Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum funnen i Bohuslän

CARL INGEMAR SAHLIN

Sahlin, C. I. 1980 12 15: Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum funnen i Bohuslän. 
[Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum found in Bohuslän, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 
74: 417-418. Stockholm. ISSN 0039-646x.
A variant of Dactylorhiza maculata (L.) Soö s. str., related to the variant found on the 
heaths of Jutland, Denmark, has been discovered at Kyrkesund on the island of Tjörn, 
prov. Bohuslän on the Swedish W coast (national grid 7A 8j). It has been referred to the 
British subsp. ericetorum (Linton) Hunt & Summerh. since the spur size shows perfect 
agreement.
Carl Ingemar Sahlin, P. O. Box 1090, S-430 41 Kullavik, Sweden.

Den grundläggande uppdelningen av den tetra- 
ploida Dactylorhiza maculata, jungfru Marie 
nycklar, gjordes av Heslop-Harrison (1951) efter 
ett besök i Sverige. Han ^unde då konstatera att 
material från södra och östra Sverige klart avvek 
från det engelska materialet, särskilt tydligt i 
sporrens dimensioner.

D. maculata subsp. maculata har en förhål
landevis grov och lång sporre med bredden 
1,6-2,1 mm och längden 7,5-8,5 mm. Den har en 
sydlig och östlig utbredning i Skandinavien.

D. maculata subsp. ericetorum har en trådlik 
sporre med bredden 0,8-1,2 mm och längden 5-6 
mm. Det är den dominerande rasen i England; 
beträffande dess förekomst i Skandinavien, se 
nedan.

Hy lander (1966) har ej tagit med dessa i sin 
flora. Subsp. maculata är förhållandevis enhet
lig, men kring subsp. ericetorum grupperar sig 
ett antal olika former, dels en diploid fjällform 
från rikkärr i Torne lappmark, dels ett antal 
säkerligen tetraploida raser, av vilka ett par har 
fått sitt kromosomtal bestämt. De senare bildar 
en ekologisk serie, där ytterligheterna växer i 
rikkärr resp extremt fattiga vitmosstuvor.

Rikkärrsrasen förekommer tillsammans med 
D. pseudocordigera (Neuman) Soö i Härjedals- 
fjällen. Jag sammanför den med en form från 
nordligaste Jämtlands fjälltrakter (Jormlien och 
Brattlifjället), som studerats av Heslop-Harrison 
(1951). Han förde samman de sistnämnda med 
den brittiska subsp. ericetorum. Jag har varit i 
tillfälle att studera såväl dessa två jämtländska

populationer som två brittiska (v.c. 70, Cumber
land) och kan intyga att blommornas läppar är 
förbluffande lika. Den jämtländska växten har 
emellertid färre, kortare och trubbigare blad än 
den engelska.

Denna form är vanlig i södra delen av fjällked
jan, där den växer i ängskärr, i regel på nivåer 
ovanför D. fuchsii, skogsnycklar. Lägsta nivå 
tycks vara 450 m vid Bådsjöedet (ekonomisk kar
ta 19C 8i) och Soknedal herred i Sör-Tröndelag i 
Norge. Den går upp till över 800 m vid Tänn- 
dalen (17C 8e). Jag har dessutom sett växten i 
Nord-Tröndelag och Hedmark. Mitt intryck är 
dock att den har en helt annan ekologi än de två 
engelska populationer jag har studerat, men det 
säger ej så mycket. I Skottland anges subsp. 
ericetorum gå upp till 1000 m (Clapham m fl 
1962). Den skandinaviska formen representerar 
sannolikt en egen ras.

Extremen från den fattigaste miljön, subsp. 
deflexa Landwehr, karaktäriseras av få, smala, 
5-10 mm breda, oftast bågböjda blad. Den är lätt 
att känna igen och är väl skild från subsp. erice
torum.

Det finns ytterligare en svensk ras med smal 
sporre, subsp. montellii (Vermeulen) Soö, med 
nordlig utbredning. Den skiljer sig fran subsp. 
ericetorum genom sina kortare, bredare och 
trubbigare blad. Hos det nedersta bladet är för
hållandet längd till bredd 3,5-8:1 mot 20-25:1 hos 
subsp. ericetorum. Blommorna hos subsp. mon
tellii är dessutom något starkare färgade.



Fyndet i Bohuslän

Jag har lekt med tanken att subsp. ericetorum 
skulle kunna förekomma vid den svenska väst
kusten. Av den anledningen gjorde jag mätningar 
på en population, som växer tillsammans med 
ljung på strandklipporna innanför Hästholmen, 
Släp sn, Halland (6B 7d). Emellertid visade den 
sig vara normal subsp. maculata (Sahlin 1960).

Bättre tur hade jag sommaren 1978 då jag på
träffade en population vid Linneviken, Kyrke- 
sund på Tjörn, Bohuslän (7A 8j). Den växte till
sammans med ljung på torv. Nio blommor gav 
följande resultat (medeltal och standardavvikel
se):
Läpp, längd 6,9 ±0,48 mm
Läpp, bredd 8,8 ±0,97 mm
Läpp, formindex 1,18±0,108 
Sporre, längd 6,3 ±1,09 mm
Sporre, bredd 0,93±0,16 mm

Dessa mått faller klart inom ramen för subsp. 
ericetorum. Växten stämmer mycket väl överens 
med den jylländska hedtypen, men skiljer sig 
utseendemässigt från den typiska subsp. ericeto
rum, sådan den ser ut i England. Axet är t ex 
längre och blomrikare, och blommorna är mör
kare. Emellertid finns det även blomrikare typer 
i England; jag såg en sådan på en strandvall vid 
Anthorne (v.c. 70; national grid 35/188.574).
Vid provtagningen av blommorna från popula- 
tionen vid Kyrkesund monterades läppar och
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sporrar på genomskinlig tape och täcktes med en 
papperslapp (dessutom finns normalt pressade 
belägg i mitt herbarium). Detta förfaringssätt gör 
det lätt att mäta ifrågavarande organ. Det är be
tydligt svårare att avgöra om sporren är 1 eller 2 
mm bred på ett normalt pressat belägg. Jag har 
dock lyckats identifiera denna ras på pressat 
material i GB från ytterligare två bohuslänska 
lokaler:

Lurs sn, Resön (9A 5g), 27.6.1928, C. Blom - Skaftö 
sn, Klubban (8A 2i), 13.6.1916, C. Skottsberg.

Alla de kända lokalerna ligger i kustbandet och 
ansluter sig till utbredningsområdet för den lika
ledes sydligt suboceaniska arten Ligustrum vul
gare, liguster. Ytterligare lokaler bör kunna upp
letas inom samma område.
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Ett påpekande
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missöde kom aldrig författarnamnet med.



Trädtomat (Cyphomandra betacea)
LENNAR T ENGSTRAND

Familjen
Trädtomat tillhör den välkända familjen potatis
växter (Solanaceae) som består av ungefär 90 
släkten och 2300 arter. Familjen är utbredd över 
hela jorden utom i de kallaste delarna. Den har 
emellertid ett centrum i Sydamerika, så att av de 
90 släktena finns ett 40-tal enbart där.

Potatisväxterna har oftast en radiärsym- 
metrisk, femtalig blomma med mer eller mindre 
hopvuxna foder- och kronblad. Frukterna, som 
kan vara både bär och kapslar, är uppbyggda av 
två väl sammanvuxna fruktblad. Många arter in
nehåller kraftiga gifter, framförallt alkaloider 
som hyoscyamin, atropin och scopolamin.

Otaliga är de arter i familjen som människan 
tagit i bruk. Flera av våra viktigaste prydnads
växter hör hit, t ex petunia, blomstertobak och 
browallia. Eftersom alkaloider kraftigt påverkar 
människokroppen finns det många medicinalväx
ter i Solanaceae men också arter som sedan ur
minnes tider förknippas med troll, häxor och 
galgbackar. Till denna grupp hör alruna, bolm
ört, spikklubba, dårört och belladonna. Histo
rien känner många fall då dessa örter har använts 
för att befrämja snabba arvsskiften.

Den tobak som först nådde Europa var bond- 
tobak (Nicotiana ruslica) men den är numera 
nästan helt ersatt av virginiatobak (N. t abac um). 
Båda arterna samt ytterligare några odlades i 
Amerika under förcolumbiansk tid för samma 
ändamål som nu.

De fyra viktigaste födoämnena från familjen är 
potatis, tomat, äggört (aubergin) och rödpep- 
par-paprika. Med rödpeppar-paprika menas då 
produkter från ett komplex baserat på Capsicum 
annuum och C. frutescens. Från detta svårut- 
redda artkomplex får vi spansk peppar, chilipep- 
par, kajennpeppar, tabasco, pimiento samt olika 
sorters paprika.

En hos oss ännu ganska okänd grupp frukter är 
de som man får från olika Physalis-'drier. Släktet 
är känt eftersom vi odlar den euroasiatiska arten 
P. alkekengi som prydnadsväxt under namnet

judekörs eller japansk lykta. Den får röda, upp
blåsta foder som innehåller ett ätligt bär. Kap- 
krusbär dyker då och då upp i svenska fruktdis
kar. Det är de centimeterstora, blekgula frukter
na av Physalis peruviana. Physalis philadelphica 
(P. ixocarpa), P. angulata och P. pubescens är 
ytterligare några amerikanska arter som odlas i 
Sydeuropa, den första under namnet tomatillo.

Naranjilla (Solanum quitoense) är en hög
vuxen, flerårig ört från Anderna. Den odlas 
kommersiellt i Ecuador för sina syrliga frukters 
skull. Hittills har den endast haft lokal betydelse 
men numera finns plantor till salu på Nya Zee
land, så kanske kan Sverige snart importera läs
kande naranjillajuice.

Släktet

Cyphomandra är ett syd- och mellanamerikanskt 
släkte med ca 45 arter. Det består av örter, bus
kar och träd med stora blad som kan vara hela, 
treloberade eller flikiga. Blommorna sitter i gre
nade ställningar och ser ut som hos potatis. Kro
nan har fem fria flikar som står rätt ut eller är 
tillbakarullade. Ståndarknapparna står rakt upp 
och bildar en tub som omsluter det mesta av 
stiftet och döljer fruktämnet.

De tre släktena Solanum (potatis, besksöta 
etc), Lycopersicum (tomat) och Cyphomandra är 
varandra mycket lika. Cyphomandra skiljer sig 
från de övriga genom att konnektivet, som håller 
ihop ståndarknapphalvorna, är uppsvullet och 
ligger som en balk på ståndarknapparnas baksi
dor. Detta är en svårstuderad karaktär, så det är 
möjligt att det fortfarande döljer sig någon 
Cyphomandra bland de 1700 beskrivna Sola- 
num-arterna.

Cyphomandra hartwegii är en högvuxen, fler
årig ört vars röda frukter kokas och ätes i vissa 
delar av Sydamerika. C. kalbreyeri är beskriven 
från Colombia. Den uppges ha stora, äggforma- 
de, orangegula frukter med sur smak och som 
användes för att döda skalbaggar!
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Fig 1. Kapkrusbär (Physalis pe
ruviana) odlad på friland i Lunds 
botaniska trädgård. Hälften av 
det uppblåsta fodret har skurits 
bort för att visa det nästan mog
na bäret. Foto författaren.

Växten

Trädtomat får man från ett snabbvuxet och kort- 
livat träd. Höjden och förmågan att förgrena sig 
kan variera. Det finns former som på en växtsä
song ränner upp till fyra meters höjd innan väx
ten blommar i toppen. Först därefter förgrenar 
den sig och når upp till sex meter. Andra typer 
förgrenar sig rikligt från basen och blir inte mer 
än en och en halv meter höga. Bladen är hjärtlika 
med en något utdragen spets; vanligen är de om
kring 20 cm långa men ibland det dubbla. De är 
finludna och har den sladdriga, fuktiga konsi
stens som man så ofta finner hos potatissläk
tingar.

Blommorna sitter i en-flersidiga knippen. 
Uppgifter om att frukterna sitter tre och tre är 
felaktiga. Antalet frukter per knippe beror nog

mest på hur stark plantan är. Blommorna är vita, 
ibland med inslag av skärt..

Trädtomat är det accepterade svenska nam
net. På Nya Zeeland kallas frukterna tamarillos, 
ett namn som ibland går igen i svenska affärer. 1 
äldre litteratur förekommer den som ”Tomate de 
la Paz” eller ”Vegetable Mercury”. Det sista 
namnet lär komma av att man trodde att växten, i 
likhet med kvicksilver, kunde bota leversjuk
domar.

Frukten

Trädtomater är ovala till formen och mer eller 
mindre tillspetsade åt båda hä'len. Längden va
rierar från fyra till åtta cm. Färgen på mogna 
frukter är mörkt röd, sällan orange eller purpur.



SVENSK BOT. TIDSKR. 74 (1980) Trädtomat 421

Fig 2. Trädtomat i Lunds bota
niska trädgårds växthus. En 
blommande kvist är upphängd 
ovanför frukten. Foto författa
ren.
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Ofta har de längsgående, oregelbundna linjer 
som skimrar i grönsvart.

Under det tunna skalet finns ett skikt av fas
tare kött och i mitten ett geléartat fruktkött med 
små, mörka frön. I ett tvärsnitt syns tydligt att 
frukten är indelad i två frörum.

Smaken är svår att beskriva. Den är i grunden 
söt men sötman är delvis maskerad av en kärv, 
något besk smak. Där finns något av den lukt
förnimmelse man får om man gnuggar ett tomat
blad. Alla människor blir inte omedelbart för
tjusta i trädtomatens speciella smak.

En frukt väger under ett hekto. Per hundra 
gram fruktkött innehåller den 209 kJ (50 kcal), 25 
mg C-vitamin och 1,5 g protein. När frukten är 
röd är den mogen, och sådan brukar den också 
säljas. Den bör förvaras svalt.

Sorter

Kommersiella odlare av trädtomat använder na
turligtvis sortnamn på sina produkter. När fruk
terna kommer till Sverige är namnen försvunna 
men man kan ändå se skillnad på olika partier. Så 
är t ex trädtomater från Kenya mindre än de från 
Nya Zeeland. Sorterna förökas med sticklingar 
som brukar sätta frukt redan under andra året.

Ursprung och betydelse
Trädtomat växer vild i Peru och angränsande 
områden. Där har den också odlats långt innan 
européerna kom till Amerika. I dessa områden 
hålles den fortfarande som trädgårdsväxt men 
sällan i stora plantager. I Colombia finns det så
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Fig 3. Några detaljer av trädtomat (Cyphomandra betacea). Uppe till höger en blomma med borttagen krona.

stora odlingar att man kan framställa marmelad 
för export till Europa.

Växten finns numera spridd över jordens tro
piska och subtropiska områden. De största ex
portländerna är Brasilien, Kenya och Nya Zee
land. Det är först under de senaste åren som 
färska frukter har funnits till salu i Sverige och 
övriga Europa. Men faktiskt fanns det trädtoma
ter med i Nya Zeelands första sändning av kiwi- 
frukter till Europa redan 1952. Kanske är det den 
mycket speciella smaken som har gjort den svå
rare att introducera än kiwifrukt.

Användning

Det är just den speciella smaken som gör trädto- 
mat så användbar. Enklast ätes den rå. Man kly
ver frukten och äter med sked direkt ur halvorna. 
Lite strösocker över lättar den besksöta smaken 
om man så önskar. Skalad och skivad frukt som

fått dra några timmar med strösocker är en ut
märkt dessert tillsammans med vispgrädde eller 
glass. Den kan också användas till fromager och 
pajer.

Frukterna kan ugnsbakas eller grillas för att 
serveras till kötträtter. Man skalar dem först ge
nom att hälla kokande vatten över och låta stå 
några minuter. Då kan skalet lätt dras av från 
skaftsidan. Ugnsbakade och grillade trädtomater 
kan kryddas genom att man på varje halva lägger 
en klick smör som har rörts med salt, peppar och 
brunt socker. Här finns emellertid utrymme för 
ett otal kryddvarianter.

Kokat och passerat fruktkött är en god bas för 
tillagning av kryddstarka såser till kötträtter eller 
söta såser till desserter. En chutney får man ge
nom att koka den tillsammans med äpplen, lök, 
russin, salt, socker, vinäger samt olika sorters 
rödpeppar. För en efterrättssås tillsätter man 
t ex socker, vatten och apelsinjuice.



Mer om Lids flora - og Hylanders
PER M. J0RGENSEN

SBT 73 (6) tar opp endel spprsmål omkring 
“vår” feiles flora “Lid”. Det finnes i denne flo
ra, som i alle andre, en rekke ting som kunne 
gjpres bedre - og en del sakfeil, noe forfatterne 
påviser. Det er for eksempel, fremdeles ikke 
mulig å komme frem til Carex bicolor og Carex 
rufina i npklene. Hovednpklen for Carex angir at 
Distigmaticae har “hannaks og hoaks kvar for 
seg”, mens npklen for gruppen begynner med: 
“A. Utan sterskilte hannaks”, - og her kommer 
de to nevnte arter ut.

Spesielt mangelfulle er de svenske lokalitets- 
angivelsene som påpekt saerlig av Åke Lund- 
qvist. Jeg synes derfor det er viktig å gjpre SBT’s 
lesere oppmerksom på at Lid selv var meget 
opptatt av å få rettet på dette. Han henvendte seg 
til meg om saken i 1970 da jeg oppholdt meg i 
Uppsala, og det ble lagt en plan for hvordan det 
best kunne gjpres. Dessverre ble Lid syk og 
orket ikke å ta fatt på dette store arbeidet, og 
etter hans d0d tok de nye utgiverne av forskjel- 
lige grunner ikke opp denne problematikken.

1 virkeligheten er det slett ikke noen enkel 
oppgave, til tross for at Hultén (1971) finnes. Det 
skyldes ikke bare vansker med å få registrert 
nyfunn og korrigert feil hos Hultén, men det 
merkelige faktum at det ikke finnes noen tradi- 
sjon i svenske floraer for lokalitetsangivelse som 
uten videre egner seg for bruk i Lid. Videre er 
det vanskelig for en nordmann å få “tak på” et 
land som Sverige med sitt flate terreng som 
strekker seg fra Skånesletten helt til Norrlands 
skoger, der det stikker opp noen bergknaller her 
og der - flere botanisk viktige.

Spesielt vanskelig er det for relativt vanlige 
arter. Det ble, i samarbeid med svenske kolleger, 
foreslått å forspke en differensiering med ut
gångspunkt i begrepene Götaland, Svealand og 
Norrland med ytterligere forfininger noe i stil 
med det den svenske vasrmeldingen bruker:

Norrlands kustland, syd til NV Svealand etc. 
Om dette vil bli vellykket, gjenstårå se. Selvsagt 
skulle også landskaps- og socken-navn, helt ned 
til lokalitetsnivå for sjeldnere arter, anvendes.

Ellers er det ikke vanskelig i hovedsak å slutte 
seg til de hovedpunkter Engelskjpn tar opp, men 
man savner en diskusjon av hvilket nivå Lids 
flora skal ha - og i den förbindelse vil jeg nevne 
en episode som for meg står som den beste för
klaring på floraens popularitet. Etter et brev om 
hvor umulig det var å bestemme Chenopodium 
og Amaranthus etter floraen, ba Lid om å få 
demonstrert de karakterene som jeg mente var 
npdvendige. Full av overbevisning om karakte- 
renes fortreffelighet dro jeg til Oslo og demon- 
strerte testa-strukturer og åpningsmekanismer 
for frukter. Lid syntes dette var vel og bra, men 
virket allikevel ikke helt overbevist, og dess 
lengre han tvilte, jo ivrigere ble jeg - og så kom 
det: “Sikkert gode kjenneteikn, men altfor 
vanskelege for vanleg folk”. Det var litt av en 
laerepenge for en allvitende student, og idag er 
jeg overbevist om at Lid hadde rett. Han hadde 
funnet sitt nivå: “for vanleg folk”, og det synes 
jeg at vi skal bestrebe oss på å bibeholde. Man 
trenger av den grunn ikke å gå på akkord med de 
vitenskapelige sannheter, men man blir iblant 
n0dt til å akseptere at artene ikke kan bestemmes 
med 100% sikkerhet etter npklene. Man kan 
ikke vente at en flora på dette nivå skal ta opp 
utbredelse av cytotyper, slik Engelskjpn 0nsker. 
I virkeligheten er jeg i tvil om kromosomtall i det 
hele tatt h0rer hjemme her, for hvilken praktisk 
nytte har “vanleg folk” av det?

Liknende tanker gj0r seg gjeldende for det 
store antall hybrider som er oppfprt. Man må 
vaere svaert til spesialist for å kunne bestemme 
Potamogeton gramineus x lucens x polygoni- 
folius, og hvor mange fagbotanikere kan med 
hånden på hjertet si at de behersker hybridene i
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Carex-gruppen Distigmaticae? Det kan heller 
ikke vaere sasrlig verdi i å ha oppramset mer eller 
mindre sikkert dokumenterte hybrider og deres 
tilfeldige finnesteder - uten beskrivelser. En 
sterk förenkling av fremstillingen er pnskelig. 
Vanlig opptredende hybrider b0r omtales, med 
beskrivelse og kanskje til og med komme ut i 
npklene, slik som noen få allerede gj0r. De andre 
b0r enten gå ut eller kort regnes opp: “Dessuten 
hybrider med f0lgende arter angitt: ..Dette 
siste har en viss verdi fordi det kan gi idéer til 
den som f.eks. finner en utypisk Carex og mis- 
tenker hybridogent opphav. Sikre differensial- 
karakterer vil man i beste fall bare finne i spe- 
siallitteraturen.

Jeg slutter meg heit til tanken om et norsk/ 
svensk flora teamwork, men la for all del Lid 
forbli en flora for “vanleg folk”. En del av det 
Engelskjpn 0nsker seg h0rer bedre hjemme et 
annet sted - i en nordisk vitenskapelig flora, en 
fortsettelse av Hylander. Selv om jeg mener at 
den viktigste oppgave i skandinavisk botanikk

for tiden er å få utgitt en vitenskapelig lavflora til 
erstatning for Thore M. Fries mer enn 100 år 
gamle Lichenographia scandinavica, kan jeg 
ikke annet enn å beklage at Hylanders flora er 
forblitt en torso - som Holmbergs. Det er jo 
merkelig at Skandinavia som er så velutforsket 
og med lange botaniske tradisjoner ikke har en 
vitenskapelig flora. Skulle vi ikke kunne gå 
sammen også om denne oppgaven?
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Varför växtnamnsforskning?

Tvärvetenskap är idag ett slagord i diskussionen 
om forskningen och dess villkor. Detta sätt att 
angripa vetenskapliga problem framförs ibland 
som något nytt och märkvärdigt. I själva verket 
är det ju så att all forskning måste vara mer eller 
mindre gränsbrytande och flerdimensionell. Vad 
beträffar växtnamnsforskningen - studiet av be
nämningar på växter - har denna naturligtvis en 
särskilt stark anknytning till botaniken, i synner
het till kunskapen om och kring de fanerogama 
växterna och kärlkryptogamerna, eftersom det 
är framför allt de som fått ’spontana’, folkliga 
namn och inte endast benämningar myntade av 
botanister.

Studiet av namn är fast knutet till kulturhi
storia, i vårt fall till förbindelser mellan männi
skor och växter, t ex till seder och bruk och till 
tro och övertro förknippade med växter (om et- 
nobotaniken se Br0ndegaard 1978-79 och H0eg
1976). Men växtnamnsforskningen ger oss också 
inblickar i människors sätt och förmåga att 
observera och associera. Den avslöjar vår 
språkliga fantasi, vår ordbildningsförmåga och 
vårt sinne för språkliga valörer. Och i vårt stu
dium av namnens ursprung och motiven för de
ras bildande måste vi försöka förstå gångna ti
ders sätt att se och uppleva tillvaron, dess mång
fald och dess helheter, i fråga om växtnamnen

speglade i t ex den folkliga systematiken, ofta så 
olik den vetenskapliga.

Växtnamnsforskningens fält är alltså stort och 
mångfasetterat och språkforskaren måste ha stöd 
av bl a folkloristen, etnografen och framför allt 
av fackbotanisten (identifieringsproblem löses 
t ex bäst av botanister). Det är därför inte förvå
nansvärt att många framstående växtnamnskän- 
nare och växtnamnsforskare har varit eller är 
professionella botanister, exempelvis (i senare 
tid) svenskarna Elias och Thore Magnus Fries,
A. G. Nathorst, August Lyttkens och Nils Hy- 
lander, norrmännen Rolf Nordhagen och Ove 
Arbo H0eg, danskarna Axel och Johan Lange, 
tysken Heinrich Marzell och engelsmännen 
James Britten och W. T. Stearn, eller varit bety
dande amatörbotanister som Bengt Hesselman, 
professor i nordiska språk i Uppsala 1919-40.

Författaren till denna uppsats äranglist. Detta 
sagt som förklaring till att de exempel som ges i 
det följande är, förutom från svenska språket, 
ofta hämtade från engelskan.

Växt namnsintresse

Det har väl alltid hos språkligt medvetna männi
skor funnits ett intresse för ord, inte minst för 
namn - för ordens ursprungliga innebörd och för
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deras senare betydelse och användning. Vad an
går växternas benämningar har vi nog alla någon 
gång undrat över vad t ex blåsippa, gullviva och 
liljekonvalj ”betyder”. Och vi har då funnit att 
dessa ”namn”, till skillnad från exempelvis blå
klocka, vårlök och kungsängslilja, inte kan för
klaras (åtminstone inte i sin helhet) med nu ak
tuella ord och betydelser. Vi måste gå tillbaka i 
tiden.

Växterna har alltid haft en central plats i män
niskans liv. Ursprungligen var hennes intresse 
för växter främst knutet till deras användbarhet 
och särskiljande benämningar behövdes i prak
tiskt syfte. Detta gällde dock en begränsad del av 
växtligheten. Och ett stort antal av våra vilda 
växter, t ex de flesta gräs och halvgräs, har ald
rig fått några namn i folkbotaniken därför att det 
saknats anledning att ge dem sådana. De faller 
helt och hållet utanför ”den folklige namngiva
rens intressesfär” (Hesselman 1935 s 5).

Tidiga växtnamnstexter

Växter är omnämnda i våra äldsta skriftliga käl
lor, t ex på fornegyptiska papyrusrullar och i 
gamla kinesiska handskrifter. 1 Västerlandet mö
ter vi växtnamn tidigast hos antikens greker, t ex 
hos Theophrastos (omkring 300 f Kr) och i Dio- 
skorides' ”läkemedelslära”, och hos den sena- 
res samtida, romaren Plinius d ä från första år
hundradet e Kr.

Medeltida läke- och örtaböcker

Den medeltida växtnamnslitteraturen rör, liksom 
den antika, framför allt läkeväxter, men de var 
många (se t ex artikeln ”Laegeplanter” i Kultur
historiskt lexikon för nordisk medeltid, band 11). 
Botaniken var ju på denna tid en läkekonstens 
tjänare och de medeltida läke- och örtaböckerna 
hade främst ett syfte: att ge information om väx
ternas krafter och dygder, särskilt om deras me
dicinska nytta. Upplysningarna om växternas 
namn får vi liksom på köpet.

Några växter nämns i de isländska eddadikter- 
na (se von Hofsten 1957). I vårt land förmedlas 
växtnamn tidigast genom landskapslagarna, se
nare genom läkeböcker från 1400-och 1500-talen 
(utgivna av G. E. Klemming 1883-86) och genom 
namnlistor på latin med svensk översättning (se 
Eriksson 1969 s 18). Medeltida svenska växt

namn är behandlade i bl a uppsatser av Th. M. 
Fries (1904) och Gertz (1944); jfr också Wessén 
(1924). Klemmings utgåva inkluderar ett utdrag 
ur Harpestrengs danska läkebok (manuskript 
från 1400-talet men skriven i början av 1200-ta- 
let) och Peder Månssons läkebok (1522). Den
sammes Bondakonst från ungefär samma tid har 
också sitt intresse i detta sammanhang. En fort
sättning av den medeltida örtabokstraditionen 
möter vi i Arwid Månsons Örta Book (1628) och i 
Johannes Palmbergs Swenske Örtekrantz (1684). 
Nämnas kan också danskarna Christiern Peder
sens och Henrik Smids läkeböcker från 1500-ta- 
let och deras landsman Simon Paullis Flora da- 
nica från 1648.

Här bör påpekas ortnamnens stora betydelse 
som tidiga källor för växtnamn. Ett växtnamn är 
t ex ej sällan belagt i ortnamn (eller i person
namn) långt tidigare än som enskilt ord. Ett par 
engelska exempel på detta är cranberry (tranbär) 
och privet (liguster).

Tidiga växtförteckningar

Våra tidigaste förteckningar över ett områdes 
växter - E. Schroderus’ växtlista i hans Enco- 
mion Uplandice (1633), E. Tillandz’ Äboflora 
(1673 och 1683), O. Bromelius’ Göteborgsflora 
C hloris gothica (1694) och J. Linders Flora 
Wikshergensis (1716; utgiven av C.-J. Clemed- 
son 1972) - är också värdefulla ur växtnamns- 
synpunkt, liksom exempelvis O. Rudbeck d ä:s 
Hortus botanicus (1685). Den tidigaste svenska 
förteckningen av växter, med svenska namn, 
utanför läkeböckernas och nyttoprincipens ra
mar, är dock den som finns i S. A. Forsius’ 
Physica från 1611 (se S. Fries 1979). Men det 
viktigaste arbetet för de svenska växtnamnens 
del är här Johannes Franckenius’ Speculum bo- 
tanicum (1638, 2:a uppl. 1659), där alla upptagna 
arter, vilda som odlade, är försedda med svenska 
namn. Den lilla boken är ingen flora i modern 
mening utan en latinsk och svensk växtnamnslis- 
ta ”sammanställd till tjänst för medicine stude
rande och andra blomsterälskare”. I företalet till 
första upplagan framhåller författaren att ingen 
före honom meddelat så många och riktiga sven
ska växtnamn, och boken blev mycket populär 
just på grund av de svenska namnen. I sin första 
upplaga upptar Speculum botanicum 776 sven
ska namn på vilda växter (se S. Fries 1975). I den 
andra är antalet betydligt större.
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Det första i Sverige publicerade lexikonet som 
har en samlad förteckning över växtnamn är J. 
Serenius' An English and Swedish Dictionary 
(2:a uppl. 1757), där det finns en lista över ”de 
allmännaste Örter i Swerike och England”.

De på kontinenten under 1500-talet utgivna 
örtaböckerna (av Brunfels, Bock, Fuchs, 
Tabernaemontanus, Matthiolus, Dodoens och 
andra) innehåller en stor mängd inhemska växt
namn, som dock är föga studerade (om dessa 
örtaböcker se t ex Anderson 1977 och Arber 
1938). Detta gäller också motsvarande arbeten 
av engelsmännen Turner, Lyte, Gerard och 
Parkinson (se Arber 1938 och Henrey 1975). 
Pionjärverken är här William Turners Libellus de 
re herbaria novus (1538) och The Names of Her
bes (1548), de första skrifter om växter i England 
som går utanför örtaböckernas traditionella 
framställning, med bl a ansatser till växttopo- 
graft (lokalangivelser) och växtnamnsgeografi 
(proveniensuppgifter). Men någon ny systematik 
erbjuder de inte: växterna är som i de medeltida 
skrifterna ordnade i (i stort sett) alfabetisk ord
ning. I John Gerards magnifika örtabok (”her
bal") från 1597, den mest kända engelska genom 
tiderna, finns för praktiskt taget varje beskriven 
art en särskild avdelning där inte bara engelska 
utan även bl a latinska, franska, spanska och 
lågtyska namn förtecknas och ibland kommente
ras. Liksom sina föregångare (och efterföljare) 
nybildade Gerard flera växtnamn, ofta efter ut
ländsk förebild, t ex ”our Ladies shoo or Slip
per" för Cypripedium calceolus, en art som inte 
publicerades som engelsk förrän ca 40 år senare. 
Allt som allt är omkring 500 brittiska växtarter 
omnämnda av Gerard. Här kan påpekas att den 
första engelska listan över ett områdes växtarter 
kom 1632 (växter i Hampstead i norra London) 
och de första engelska riksflororna 1670 och 1690 
(av John Ray).

Vär tids namnsättning växer fram

Linné lägger grunden

De första försöken att systematisera det svenska 
växtnamnsskicket gjordes av Linné. För bl a 
gräsen införde han binära (tvåledade) namn och 
bildade på så sätt ca 140 systematiska svenska 
namn (se S. Fries 1977). Exempel på detta (i 
Flora svecica 1755) är följande namn för Festu- 
ca-arter (enligt Linnés systematik): Får-Swingel,

CalceolHiCMarix.
Our Ladies Slipper.

Fig 1. Guckusko (Cypripedium calceolus) i John Ge
rards örtabok (1597).
Lady’s slipper (Cypripedium calceolus) in John Ge
rard’s Herball (1597).

Blad-Swingel, Röd-Swingel, Ax-Swingel, Ang- 
Swingel och Swin-Swingel. Men stundom fann 
han det lämpligt att ha kvar ett redan existerande 
namn, t ex Hund-hirs (för Cynosurus paniceus = 
Setaria viridis), jämsides med de systematiska 
Kamb-Exing och Elf-Exing (C. cristatus resp C. 
coeruleus = Sesleria caerulea).
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Redan i Flora lapponica (1737) anför Linné 
svenska namn på växter, men den utan jämförel
se viktigaste insatsen gjorde han här med sin 
Flora svecica (1745 och 1755). Som Sigurd Fries 
framhållit, är denna flora vår första - och hittills 
enda - ordbok över folkliga växtnamn som täc
ker hela landet. Andra upplagan (1755) innehåller 
nästan 900 dialektala växtnamn med proveniens
beteckning, t ex ”Uplandis Kallgräs” för Pedi- 
cularis palustris, "W[estro]gothis Sohlögon” för 
Ranunculus acris och ”Ostrogothis Saefferot” 
för Seseli libanotis. För en fullständig lista se S. 
Fries (1975). Alla landskap i Sverige samt de 
svenskspråkiga områdena i Finland är represen
terade. Dessutom förekommer det 335 namn 
med beteckningen Suecis (”svensk”) och utan 
landskapshänvisning - exempelvis i hela landet 
vanliga benämningar som ek och hassel samt 
vidare t ex Sprängört (för Cicuta virosa) och 
Smörblomster (för Ranunculus acris) - varmed 
Linné sannolikt avsåg att namnen var lämpliga 
som riksspråksnamn. En del arter saknar sven
ska namn hos Linné och med undantag av den 
typ av binära namn som exemplifierats ovan av
stod han i stort sett från att bilda nya svenska 
namn. Och när han skapade de nya namnen, 
använde han svenskt ordmaterial, vilket gör att 
hans nybildningar inte känns främmande (se E. 
Fries Botaniska Utflygter 2 s 93 och S. Fries
1977).

Liljeblads flora

Med en av hans efterföljare som professor i Upp
sala, Samuel Liljeblad, var förhållandet annor
lunda. I sin Utkast till en svensk flora (1792, 
1798, 1816), den första egentliga riksfloran på 
svenska, införde han en mängd nybildade namn. 
Varje släkte fick ett eget namn, t ex Körs för 
Prunus, som skulle återkomma i artnamnen, t ex 
Hägg-Körs (P. padus) och Slån-Körs (P. spino- 
sa). Ett annat exempel är släktnamnet Vaksin 
med artbeteckningarna Blåbärs-Vaksin, Odon- 
Vaksin, Lingon-Vaksin och Tran-Vaksin. Släkt
namnen bildades bl a genom förändringar, ofta 
stympningar, av latinska namn, t ex Holk av 
FIolcus, Komar av Comarum, Lysing av Lysi- 
machia och Tax för Taxus, eller genom förkort
ningar av svenska namn, t ex Puke av puktörne 
och Säffe av säfferot. I vissa fall antar han helt 
enkelt det latinska namnet som ’svenskt’ släkt
namn och använder det i artnamnen, t ex Ero-

dium i Däsme-Erodium (E. cicutarium) och And
romeda i Röd-Andromeda (A. polifolia). Lilje
blad eftersträvade ett binärt svenskt namn för 
varje art men full konsekvens nådde han inte. 
Och i synnerhet i andra och tredje upplagorna 
meddelar han efter artbeskrivningarna många 
provinsiella namn, de flesta efter Linné. Det kan 
nämnas att i hans samtida Anders Jahan Retzius’ 
Försök til en Flora Oeconomica Svecice (1806) 
finns inga nybildade namn men väl många dialek
tala (dock utan proveniensbeteckning). ”Boken 
är”, skriver Retzius (s vi), ”ämnad dem, som 
icke behöfva sådana systematiska namn, utan 
känna Orterne under redan antagne och gäng
se”.
Elias Fries och växtnamnen

Medan Linné och Liljeblad är de första att sys
tematisera det svenska växtnamnsskicket är 
Elias Fries, den vittberömde svampsystema
tikern, den förste som tillika kritiskt analyserar 
det och som intresserar sig för de svenska växt
namnens språkliga historia. Hans Kritisk ordbok 
öfver svenska växtnamnen, posthumt utgiven av 
Svenska Akademien 1880, är den första svenska 
växtnamnsordboken i egentlig mening. Den upp
tar folkliga såväl som litterära namn. Redan 1842 
hade Fries låtit några av sina elever disputera på 
en serie små avhandlingar kallad ”Öfver Vexter
nes Namn” (dvs deras vetenskapliga namn) och 
tio år senare hade han i sina Botaniska Utflygter 
(1852-64) publicerat en uppsats, ”Om växternas 
svenska namn”, som väl får betecknas som den 
första mer vetenskapliga artikeln om svenska 
växtnamn. Fries grupperar här namnen, efter de
ras härkomst och bildningssätt, i sex typer: (1) 
arvord, (2) medeltida klosternamn (jämte senare 
namn med religiös anknytning), (3) namn från 
läke- och örtaböcker (ofta endast översättningar 
av latinska och tyska namn), (4) sammansatta 
namn eller frasnamn som midsommarblomster, 
förgätmigej, natt och dag och jungfrun i det grö
na, (5) främmande namn som kommit in genom 
hortikulturen och (6) nybildningar av bl a det 
slag som lanserats av Liljeblad (”de mest miss
lyckade af alla och för folket mer främmande än 
de Latinska”). I sann götisk anda slog Fries vakt 
om de gamla, ”dyrbara” (ärvda och traderade) 
namnen men ogillade, förutom botanisternas 
osvenska nybildningar, även vissa typer av 
sammansatta namn, som han betecknade som 
”quasi-namn”, ej ”stelnade till verkliga namn”.
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1 en annan uppsats i Botaniska Utflygter (”Bi
drag till svenska växtnamnens historia”) gör han 
ett försök till motivgruppering av växtnamnen 
enligt ”deras användande”, "någon utmärkande 
egenskap hos växten , deras likhet med andra 
föremål” och enligt ”växtstället, växtorten eller 
något mer tillfälligt . Han uppställer också 
principer för fastställandet av ”allmänt giltiga 
Svenska namn”. 1 "Förslag till fastställande af 
Svenska växternas slägtnamn”, som ingår i tred
je delen av Botaniska Utflygter, föreslår han för 
fanerogamerna ett 50-tal nya namn, av vilka en 
stor del lever kvar i våra standardfloror, t ex 
blåsuga, fyrling, grönkulla, nyckelblomster, 
knärot, tandrot och vätteros, den sistnämnda ti
digare kallad bl a fjällrot och fjällört, men av 
Fries tilldelad namnet vätteros ”efter folksägen, 
att vettar vistas derunder”. Av hans nybildning
ar (eller övriga rekommendationer) som inte 
vunnit burskap kan nämnas ripört (för Chamor- 
chis), ögonblomma (för Myosotis) och solöga 
(för Ranunculus). Fries’ nybildningar fick snabb 
spridning bl a genom att de i stor utsträckning 
upptogs i de sista upplagorna av Hartmans flora, 
i första upplagan av Krok-Almquist (1883) och i 
vissa landskapsfloror, t ex Thedenius’ flora över 
Uppland och Sörmland (1871) och i Liljas 
Skåneflora (2:a uppl 1870).

Liksom Linné med sin beteckning Suecis ville 
ange namn av riksspråkligt värde, sökte Fries i 
sin ordbok reglera namnskicket och få fram 
riksgiltiga namn genom att markera i hans tycke 
riksspråkligt olämpliga namn med ett speciellt 
tecken. Hans intresse för språklig släktskap och 
för de gamla dialekterna (områden som vid den
na tid stod i centrum för språkforskarnas intres
se) kommer också till uttryck i en uppsats (1866) 
där han jämför ”inhemska växternas namn i 
Skandinaviska och Engelska folkspråken”, 
märklig såtillvida som att engelskan då var ett av 
skandinaviska forskare föga uppmärksammat 
språk.

Senare utbyggnader
Debatten om riksgiltiga växtnamn tog fart sedan 
Kungl. Landtbruksstyrelsen 1894 givit ut en 
Normalförteckning öfver svenska växtnamn, 
som förordade ett konsekvent införande av en 
binär svensk nomenklatur (anammad i t ex 
Neumans flora 1901). Polemiken kan delvis stu
deras i Nathorsts Svenska växtnamn (1903-4),

där Nathorst bl a också ger en namnlista över 
svenska kärlväxtarter, en rätt harmonisk bland
ning av folkliga (naturliga) och systematiska 
namn (se S. Fries 1977).

I vår egen tid har vissa nybildningar gjorts av 
bland andra Nils Hylander - i syfte att ”få fram 
en verkligt god svensk normalförteckning, 
grundad på den utomordentliga linneanska 
stommen, vars senare utbyggnad ej varit helt 
lyckad” (Nordisk kärlväxtflora I (1953) s xi).

Det moderna växtnamnsstudiet

Som ovan antytts, var 1800-talet en tid av sju
dande intresse för de indoeuropeiska språkens 
historia och släktskapsförhållanden och för de 
enskilda språkens regionala varianter, de levan
de folkmålen. Ordböcker och många separata 
historiska och komparativa undersökningar pub
licerades. Detta intresse kom också det veten
skapliga studiet av växtnamnen till del. Aasens 
ordlista (1860) och Jenssen-Tuschs ordbok 
(1867-71) är de tidigast utgivna systematiska 
sammanställningarna av växtnamn i Norden 
(bortsett från smärre försök som Franckenius 
1638 och Serenius 1757). Ungefär samtida är 
engelsmännen Priors och Earles böcker (1863 
resp 1880) samt Britten och Hollands omfattande 
växtnamnsordbok A Dictionary of English 
Plant-Names (1878-86). Detta är fortfarande 
standardverket om engelska växtnamn. Det tar 
upp både folkliga och litterära namn, dock med 
vissa uteslutningar, exempelvis namn med sex
uell anknytning - det var ju viktorianismens 
glanstid. En ny, mycket selektiv, historisk ord
bok över engelska växtnamn är Grigsons från
1974. I Tyskland utkom 1882 ett vidlyftigt arbete 
om växtnamn av G. Pritzel och C. Jessen, ett 
arbete som nu vida överglänses av Heinrich 
Marzells monumentala Wörterbuch der deut
schen Pflanzennamen, som började ges ut 1943 
och fortfarande är under utgivning. Växtnamns- 
ordböcker för andra språk är t ex Rollands Flore 
populaire (1896-1914) och Heukels’ holländska 
växtnamnslexikon från 1907. Ett nyttigt lexikon 
över flera språk (huvudsakligen tyska, engelska, 
franska och holländska), som dock ofta saknar 
källskriftshänvisningar vid de enskilda namnen, 
är Gerth van Wijks A Dictionary of Plantnames 
(1911-16). För växtnamn i utomeuropeiska 
språk, särskilt nordamerikanska indianspråk, 
kan här hänvisas till artiklar i tidskrifter som
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Anthropological Linguistics och Journal of 
American Folklore.

Den nordiska växtnamnsforskningen under 
1900-talet kan uppvisa många utomordentliga re
sultat (även om den sammantagna aktiviteten 
inte har varit lika stor som inom t ex ortnamns- 
forskningen). August Lyttkens utgav 1904-15 
Svenska växtnamn, där han genomfört ett hårt 
systematiserat växtnamnsskick. Det stora ver
ket, som nu glädjande nog skall tryckas om, är en 
guldgruva bl a beträffande äldre botanisk littera
tur, äldsta litteraturuppgifter för växtnamn och 
de svenska växtnamnens kronologi. Emellertid 
upptar Lyttkens på det hela taget endast namn ur 
tryckt litteratur. Senare växtnamnsordböcker är 
Johan Langes över danska växtnamn (1959-61), 
Ove Arbo Hpegs Planter o g tradisjon (1974, 3: e 
uppl 1976), med förteckningar över dialektala 
norska växtnamn, och Sten-Bertil Vides Syd
svenska växtnamn (1966), med namn från Skåne, 
Halland, Blekinge, Småland och Öland. Ett kort
fattat etymologiskt lexikon är Einar Odhners 
Växternas namn från 1963. Inom olika delar av 
växtnamnsforskningen (jfr nedan) har, förutom 
av ovan nämnda forskare, förnämliga insatser 
gjorts av t ex Bengt Hesselman, den moderna 
växtnamnsforskningens stora portalgestalt i vårt 
land, och hans efterföljare i Norge, Rolf Nord
hagen, samt i en yngre generation Sigurd Fries 
och Karl-Hampus Dahlstedt. För engelskans 
vidkommande bör här nämnas W. T. Stearn, 
svenskarna Brodins (1950) och Frisks (1949) ut
gåvor av medeltida ”herbals” samt österrikaren 
Bierbaumers nyligen (1975-79) publicerade 
undersökningar av fornengelska växtnamn. 
Nordhagen har också i sina komparativt-seman- 
tiska analyser av nordiska växtnamn givit värde
fulla bidrag till tolkningen av engelska namn (se 
t ex Nordhagen 1954 och 1965).

Problem och metodik

Hur kan växtnamn studeras?

Som vi sett av det föregående, har diskussionen 
om svenska växtnamn i mycket gällt det syn
krona (tidsbundna) namnskickets struktur, med 
eller utan beaktande av det diakroniska (histo
riska) perspektivet. Ett viktigt modernt arbete 
där olika synkrona namnskick analyseras och 
jämförs är S. Fries, Svenska växtnamn i riks
språk och dialekt (1975). Men inom de syn

krona-diakroniska tidsramarna kan naturligtvis 
växtnamn, liksom andra språkliga element, stu
deras på olika sätt, allteftersom problemen ställs 
och angrips.

Kanske vi här främst tänker på tolkningen av 
enskilda växtnamn, deräs ljud- och formhistoria, 
betydelse och dialekttillhörighet (se t ex 
Hesselman 1935 och 1952, Holm 1972 och Mo
berg 1971). Hit hör också studiet av växtnamns- 
grupper, analyserade i ett etymologiskt och dia- 
lektgeografiskt perspektiv (jfr Fig 2) och med 
hänsynstagande till växtnamnens förekomst i 
ortnamn, som Fries’ undersökningar av svenska 
trädnamn (1957 a, b) eller Dahlstedts av bärnamn 
i nordliga svenska dialekter (1950). Av stor vikt 
är här Nordhagens jämförande analyser av 
namnkomplex eller motivkretsar (jfr ovan), med 
utgångspunkt i sakliga förhållanden (dvs bota
niska realia). Undersökningar av äldre namn
skick (se Fries 1975) och av enskilda växtarters 
namnhistoria (se 1. Fries 1975) liksom av växt
namnens spridningsvägar (se t ex Hellquist 
1929-32 och Lindkvist 1947) är viktiga led i för
ståelsen av namnskickens utveckling. Invente
ringar kan göras av större eller mindre områden 
(se t ex Vide 1966, Färje 1958-73 och Modin 
1911) och det synkrona studiet av växtnamn om
fattar också, som vi sett, systematiserings- och 
normaliseringsproblem (se t ex S. Fries 1977, 
Lange 1966 och Vide 1967). Slutligen kan man 
studera växterna och deras namn som delar av 
litterära kontexter och deras användning som 
symboler (se Rydén 1978 och Thunman 1979).

Problemet med ”riksgiltiga” växtnamn aktua
liseras alltid vid utgivandet av riks- och provins- 
tloror. I inledningen till sin växtnamnsbok frågar 
Lyttkens ”Hvem har rätt att nybilda växt
namn?”. Det har vi väl alla, men som historien 
har lärt oss, kan ett system aldrig tillämpas rigo
röst: det gäller att som alltid finna en fungerande 
medelväg mellan tradition och nyskapande - 
”här liksom inom andra delar av vårt språk mås
te en viss kontinuitet råda” (Fries 1977 s 17). Det 
skulle vara roligt om man i de kommande land- 
skapsflororna, vid sidan av de etablerade riks- 
namnen, gav provinsnamn (jfr vissa äldre 
provinsfloror och Färjes arbeten) men naturligt
vis uppstår här besvärliga selektionsproblem, 
eftersom en art ju oftast har flera provinsbe
nämningar. För de intresserade kan nämnas att 
dialektarkiven i Uppsala och Lund har mycket 
lokalt växtnamnsmaterial.
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brand bär

X/brännbar
ybrönnbär
Vbrandbär
brunnb.,brumb:\^ 
Tallbär, fal -

hallon, etc.

hindbcer

Fig 2. Karta över Rubus 
idaeus-namn i Sverige, Nor
ge och Danmark. Från 
Nordhagen (1965).
Map showing the distribution 
of Rubus idaeus-names in 
Sweden, Norway and Den
mark. From Nordhagen 
(1965).

Vad är ett växtnamn?
Ett växtnamn är inte individbetecknande på 
samma sätt som t ex ett person(egen)namn (se 
Dahlstedt 1967). Det kan dels vara artbeteck- 
nande (liksom det vetenskapliga namnet), dels, i 
en given situation eller kontext, individbeteck
nande. Redan Elias Fries framhöll (i Botaniska 
Utflygter 3 s 195) att man inte skall ”förvexla 
namn och benämningar” men av tradition an
vänds den förra termen ofta generellt i växt- 
namnslitteraturen. Gränserna är dock inte skar
pa. Namnens abstraktionsnivå växlar - från 
namn med enbart identifierande funktion (t ex 
gamla trädnamn som oftast saknar alternativa

benämningar i dialekterna) till namn med, för
utom identifieringsfunktionen, olika grader av 
levande ”betydelse” som tistel och hästsvans. 
Karaktären av ”namn” är här svagare än i den 
första typen, där ordet har förlorat sin konkreta 
innebörd och blivit en abstrakt etikett som inte 
kan överföras till andra arter.

Växtnamnens antal
Växtnamnen utgör en mycket specifik del av ett 
språks ordförråd och de regionala variationerna, 
dvs skillnaderna i namnens geografiska utbred
ning, är stora. Vad beträffar namnens antal för
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tecknar Vide (1966) ca 3000 dialektala sydsven
ska namn och av våra nutida riksfloror innehåller 
t ex Krok-Almqvist 1506 svenska namn för ”vilt 
växande fanerogamer och kärlkryptogamer” 
samt 1122 namn för övriga kryptogamer (S. Fries 
1975 och 1977). Av de sistnämnda är det endast 
algerna som, bl a på grund av sin nyttighet, fått 
relativt många folkliga namn (se Fries 1975). De 
allra flesta svenska benämningarna på mossor, 
lavar etc är bildade för flororna.

Som bekant har många dialektala växtnamn 
fallit i glömska genom olika utjämnande faktorer 
t ex naturahushållningens försvinnande eller ge
nom normerande inverkan från moderna floror, 
läroböcker etc. De etablerade, allmänt brukade 
svenska riksspråksnamnen - bortsett från namn 
på vissa trädslag och gamla kulturväxter (troli
gen de av människan först namngivna växterna) 
- är emellertid en relativt sen företeelse, även 
om, som vi sett, normeringar föreslagits från 
Linné och framåt. Där ursprunglig skillnad rått 
mellan sveamålsnamn och götamålsnamn har 
ofta det förstnämnda segrat i riksspråket som i 
ordparen smultronljordbär och lingon/kröson 
(kröser).

Svenska namn och vetenskapliga namn

Folkligt och vetenskapligt sätt att gruppera och 
klassificera växter överensstämmer ju ofta inte 
(se t ex Kristensen 1911 och H0eg 1976 s 684 f). 
Ett namn kan i dialekterna appliceras på flera, 
ofta vitt skilda, arter som gökblomster och 
smörblomma (se t ex Vide 1966) och omvänt 
har, som vi vet, en och samma art ofta, kanske 
oftast, flera olika benämningar beroende på olika 
namngivningsgrunder, t ex kråkfötter (bladens 
form) och smörblomma (blomfärgen) för Ranun- 
culus-arter. Vide (1966), vars undersökning dock 
endast berör en begränsad del av Sverige, anför 
t ex 20 namn för Caltha palustris, 32 för 
Chamaenerion angustifolium, 46 för Taraxacum 
Vulgaria, 33 för Tussilago farfara och 27 för Vio
la tricolor. Gräsarter slåsju av gemene man ihop 
till det kollektiva ”gräs”, men om en gräsart är 
till men eller gagn för människan eller på annat 
sätt drar uppmärksamheten till sig får den flera 
benämningar. Så är t ex fallet med kvickrot (19 
namn hos Vide) och darrgräs (16 namn hos 
Vide).

Beträffande den relativa frekvensen mellan 
systematiska och naturliga svenska namn, dvs

namn med eller utan anknytning till det veten
skapliga namnskicket (se S. Fries 1975 och 
1977), är som Fries visat andelen naturliga namn 
betydligt större i våra äldre floror än i de nutida: 
hos Franckenius (1638) 72 % och i Linnés Flora 
svecica (1755) 58 % mot endast 19% i 
Krok-Almquist (del 1). Ett undantag bland de 
äldre flororna är Liljeblads flora, där (i 3:e uppl.) 
endast 9 % kan klassificeras som naturliga 
(Liljeblad var ju en notorisk nybildare av sven
ska växtnamn).

Namnens ålder och ursprung

Om vi granskar en modern svensk flora, skall vi 
finna att de svenska växtnamnen där är av myc
ket skiftande ålder och ursprung, alltifrån indo- 
europeiska arvord till sena nybildningar. Till de 
äldsta hör exempelvis ask, björk, ek, lönn och 
hassel. Många av de gamla orden är enkla 
(osammansatta), men sammansatta växtnamn 
förekommer redan i äldre språkskeden och är 
idag den vanligaste typen (se Fries 1975 och Vide 
1967).

Ett stort antal av de i svenskan förekommande 
växtnamnen härrör från andra språk, t ex latinet, 
och många av dessa är så gamla i vårt språk att vi 
nu inte uppfattar dem som lånord, exempelvis 
kål, mynta och ros, eller namn på frukter (frukt
träd) som plommon och päron. Andra namn från 
latinet (eller grekiskan) som anemon, bellis, iris, 
krysantemum och veronika, är mer igenkännliga 
som främlingar i svenskan. Franskan har bidragit 
med t ex pensé och kantarell, tyskan med bove
te, jläder, klöver, knavel, nattskatta, renfana, 
rölleka och flera andra. Och många benämningar 
kommer från språk obesläktade med svenskan 
som paprika (ungerska), tulpan (turkiska), isop 
(hebreiska) och potatis (haitiska).

Åtskilliga av de i svenskan införda växt
namnen kan snarast karakteriseras som indirekta 
lån eller översättningslån, dvs bildade med ut
ländska (särskilt latinska och tyska) namn som 
mönster men med svenska språkets egna resur
ser. Hit torde höra namn som förgätmigej, jord
rök, snödroppe, tusensköna, tvåblad och ären- 
pris. Det är emellertid ofta svårt att veta om ett 
namn skapats med eller utan främmande före
bild.

När det gäller växtnamn är den folkliga fanta
sin stor men löper ofta i samma banor oberoende 
av geografiska och språkliga gränser. Som påpe
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kats ovan, kan det vara svårt att avgöra om det 
rör sig om ett ”lån” fran ett sprak till ett annat 
eller om benämningarna har uppstått spontant på 
skilda områden på basis av samma motivkrets. 
Klara svenska och engelska parallellnamn är 
exempelvis klasbärj bunchberry (Rubus saxatilis) 
och lörellchurnstaff (Euphorbia).

Orden vandrar och de växtnamn vi har fran 
andra språk har i många fall inte nått oss direkt 
från det långivande språket utan via andra språk. 
Så har vi t ex fått akleja, lager och ros från 
latinet via tyskan och kål via engelskan; potatis 
har nått oss via spanskan och engelskan.

Många växter är uppkallade efter personer, 
t ex fuchsia, linnea, lobelia, rudbeckia och timo- 
tej (efter en amerikan, Timothy Hanson) - för 
personnamn i dialektala svenska växtnamn se 
Modin 1911 och Vide 1966 - och den lokala pro
veniensen lyser igenom i flera fruktsorter och i 
t ex alsikeklöver och brysselkål. Ett välkänt 
engelskt exempel på detta med svensk anknyt
ning är swede (kålrot).

Som Hesselman (1935) påpekar, är det svårt 
att dra gränsen mellan lärda och folkliga namn. 
Växtnamnen har varit utsatta för ombildningar 
och omtydningar av olika slag och främmande 
ord har inte oväntat en tendens till mångformig- 
het i dialekterna. Flera växtnamn är s k folkety- 
mologiska omtolkningar av latinska ord, t ex 
libsticka av Levisticum och fänkål av Foenicu- 
lum. Ombildningar eller ”förbättringar” av 
oförstådda svenska benämningar möter i exem
pelvis baldersbrå, som ursprungligen sannolikt 
inte har något att göra med guden Balder, och i 
älggräs, vars ursprungliga betydelse är ’ört som 
växer bland alar’ och som hör ihop med det av 
Linné (från Roslagen) anförda namnet algräs (se
S. Fries 1971).

Som nämndes i inledningen, kan många av de 
växtnamn vi använder idag inte förklaras med 
hjälp av nu aktuella ord och betydelser. Av så
dana, från nutida eller sentida synpunkt, 
ogenomskinliga namn kan man t ex urskilja ty
pen blåsippa och gullviva, dvs namn som inne
håller ett element som inte är levande idag, och 
typen jungfru Marie nycklar, där de enskilda 
orden visserligen alla är levande men där nam
nets syftning, dvs motivet för namngivningen, 
ändå är dunkel.

Ovanstående skisserade problematik rörande 
växtnamnens tydning för oss in på

Växtnamnens semantik

Vi har sett att växtnamn myntats av såväl lek
män som lärde, ’spontant’ eller enligt vissa sy
stem eller mönster, inklusive utländska förebil
der. Men vilka är, i ett mera systematiskt per
spektiv, namngivningsgrunderna eller motiven 
bakom de ’spontant’ bildade, folkliga namnen? 
De flesta växter har fått sitt namn på grund av 
någon mer eller mindre karakteristisk egenskap 
(i vid bemärkelse) hos växten själv, t ex dess 
användbarhet/oanvändbarhet, skadlighet/oskad- 
lighet, detaljer i växtens utseende, lukt, smak, 
blomningstid, växtsätt och växtplats (för exem
pel hänvisas till Lange 1966 och Vide 1967). Väx
ternas användning i folkmedicinen speglas i en 
mängd namn somflenört (mot svulster),frossört, 
groblad, hjärtansfröjd och ögontröst, religiösa 
associationer i t ex de många namnen med jung- 
fru Maria (jfr Dybeck 1850).

Förleden är ofta pejorativ eller nedsättande, 
t ex i hundbär, hundloka, hundpersilja, kråkvic
ker, pukvete (’den ondes vete’) och trollbär. Som 
Nordhagen visat, förekommer vanligen inte 
djurnamn i namn på växter med smakliga bär; 
hjort i hjortron torde således inte ha något att 
göra med djurnamnet utan är troligen ett ord med 
betydelsen ’något knutet’ med syftning på bär
karten, liksom knot i det engelska knotberry för 
samma växt. Giftiga eller smaklösa bär sätter 
fantasin i rörelse mer än smakliga sådana (Nord
hagen 1946); det lär t ex finnas fler dialektala 
svenska namn för odon än för blåbär. Ett intres
sant faktum beträffande blåbär är att formen med 
svarta bär (Vaccinium myrtillus f. epruinosum) 
har förhållandevis många benämningar (se 
Dahlstedt 1950 och Nordhagen 1946).

Växtnamn är säkerligen i många fall bildade av 
barn eller för barn, t ex kämpar (Plantago), gök
byxor (Primula veris) och smällglim (Silene 
cucubalus). Se t ex H0eg 1976 s 68-73. Och 
många har en omisskännlig humoristisk klang 
som det engelska bacon and eggs för Lotus cor- 
niculatus.

Som framhållits särskilt starkt av Hesselman 
och Nordhagen, har vid folklig namngivning av 
växter i stor utsträckning tagits sikte på konkreta 
detaljer hos växten i fråga. Sådana namn, som 
bygger på den skarpsynta iakttagelsen som 
fundamentalt namngivningsmotiv, kallas av 
Nordhagen för adekvatnamn, dvs namnen är 
adekvata eller korrekta i förhållande till realia
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Fig 3. Revormstörel (Euphorbia helioscopia) och sta
ven i en smörkärna (dial törel). Figurerna i mitten är ett 
par schematiskt tecknade stavtrissor. Från Hesselman 
(1935).
Sun spurge, churnstaff (Euphorbia helioscopia) and a 
churnstaff. From Hesselman (1935).

hos växten. Motiven, som ofta går igen i flera 
språk (jfr ovan), kan vara subtila. Sådana subtila 
detaljer som kan ha givit upphov till dialektala 
växtbenämningar är t ex blåbärets platthet och 
lingonbärets och enbärets ”kors” (jfr t ex det 
dialektala tyska Kreuzbeere \ se Nordhagen 1946) 
samt nyckelmönstret på läppen hos vissa orkidé
er, t ex Dactylorhiza maculata (se Nordhagen 
1963). Här kan också nämnas Nordhagens tolk
ning av hallon som ’bäret med små stenar’ och 
inte som hittills (t ex Hesselman) som ’bär på 
stenig mark’ och namnet blåklocka, som inte 
bara tar fasta på att blomman till formen liknar 
en klocka utan att den också har en ’kläpp’ bil
dad av ”pistillen med sin last av frömjöl” (Dahl- 
stedt 1967). Ett bra exempel på ett föremålslik- 
nande växtnamn är törel, vilket som Hesselman 
visat syftar på staven i en gammaldags smör
kärna, dialektalt kallad törel (se Fig 3). Ett annat 
motiv - växters dygnsrytm - återspeglas troligen 
i namnet skvattram, som kan höra ihop med ett 
ord med betydelsen ’falla ihop’ syftande på att 
växten ”fäller” sina blad vid kylig väderlek 
(Nordhagen 1947). För sådana rytmmotiv jämför

engelska namn som sleeping clover (Oxalis ace- 
tosella) samt Jack(John)-go-to-bed-at-noon och 
daisy (ursprungligen ”day’s eye”) för Tragopo- 
gon pratensis resp Bellis perennis.

Människors intresse för växter var ursprungli
gen i första hand av praktisk art (vilket natur
ligtvis inte betyder att gångna tiders namngivare 
saknade fantasi), och som t ex H0eg betonat har 
få växter fått namn i den gamla folkbotaniken 
därför att de är vackra. Man fäste sig som sagt 
vid konkreta detaljer hos växterna och vid deras 
nyttighet och skadlighet, uppfattningar som ofta 
var förknippade med magi och övertro. Som ex
empel på gamla, konkreta namn på ”vackra” 
växter kan nämnas bock(e)blad och haröron för 
Convallaria majalis och kattögon eller fans ögon 
för Myosotis och det medeltida engelska adder’s 
tongue ’ormtunga’ för Gagea lutea (nu yellow 
star of Bethlehem!). Vi kan också i detta sam
manhang erinra oss hur det ”vackra” namnet 
tussilago håller på att ersätta det konkreta och 
prosaiska hästhov i svenskt språkbruk.

I sin ordbok noterar Elias Fries att namnet 
tussilago ”förekommer hos poeter”. Ett namn, 
ett växtnamn, är inte bara en återspegling av 
iakttagelseförmåga och fantasi och av språklig 
medvetenhet och lyhördhet. Det kan fängsla av 
egen kraft - genom sitt välljud och stämnings- 
värde och genom de associationer det väcker. 
Växterna och deras namn har ju också spelat en 
stor roll i människornas föreställningsvärld, inte 
minst som symboler. Och i dikten har de alltid 
haft en given plats. Berömd är t ex Ofelias sym
boliska blomsterbukett i Shakespeares Hamlet 
(akt 4 scen 5) med rosmarin, penséer, fänkål, 
akleja, vinruta, tusensköna och violer, växter 
förvisso inte valda på måfå.

Rätt tolkade har växtnamnen mycket att för
medla, om ”verkligheten” och om världen bort
om den. Och när vi möter dem i de gamla örta- 
böckerna, i folkmålen eller i dikten väcker de vår 
nyfikenhet och stimulerar vår fantasi, som Karl- 
feldts beckblomster, duna, kummer, gökskälla 
och nattyxne - nattviolen, ”Veneris blomma, Sa- 
tyrium”.
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Recensioner

Mennema, J., Quené-Boterenbrood, A. J. & 
Plate, C. L. (utg) 1980: Allas of the Netherlands 

flora 1. Extinct and very rare species. 226 sid. 
Junk Publishers. ISBN 90 6193 605 5. Pris HF1 
125, US $65.

Första delen av en atlas över Hollands kärl
växter har kommit ut. Den innehåller kartor över 
332 av Hollands 1554 arter. Atlasen är rutbase- 
rad, och vad som redovisas är förekomst/från
varo i de 1677 5x5 km-rutor som Holland omfat
tar.

Två delar till planeras, men de kommer sanno
likt att dröja något, eftersom så många arter 
återstår och eftersom inventeringarna inte är helt 
avslutade. Man har låtit den första delen omfatta 
utdöda och mycket sällsynta arter (med före
komst i högst 10 kartrutor). Det är ett lyckat 
grepp: dels tillkommer sannolikt mycket litet just 
för dessa sällsyntheter, dels behövs underlag för 
skyddsåtgärder. Det tättbefolkade landet håller 
på att utarmas biotiskt, 68 av arterna har ej på
träffats efter 1950. Arbetet har följdriktigt fått 
stora bidrag från holländska miljödepartementet.

Många länder och områden i Europa har nu 
fått botaniska atlasverk, och Holland är förvisso 
en liten bit av den stora kakan. Inte desto mindre 
vill jag gärna rekommendera boken till studium. 
Presentationen av det floristiska materialet är 
nämligen gjord på ett sätt som manar till efter
följd.

Varje kartbild innehåller egentligen två kartor. 
De rutor, där växten var känd före 1950 är gröna, 
och de rutor där den har blivit funnen efter 1950 
markeras med en svart stjärna, som låter det 
eventuellt gröna underlaget komma fram. På så 
vis kan man avläsa båda kartorna oberoende av 
varann, man kan se om antalet förekomster ökat 
eller minskat, och om växten hela tiden håller sig 
i samma område eller om den ’hoppar’. Varje 
karta kompletteras av en utförlig text där miljö
krav, orsaker till artens försvinnande tvivelak

tiga lokaler, eventuella adventivfynd (som aldrig 
förs in på själva kartan!), primäruppgift, taxo- 
nomiska problem etc tas upp.

Under varje karta anges hur många rutor väx
ten blivit funnen i före resp efter 1950. Med ett 
ögonkast ser man artens aktuella status och ten
densen. Det dystra rekordet i arealreduktion 
innehar råglosta, Bromus secalinus, med 219/6. 
Läget är illa också för ljungögontröst, Euphrasia 
micrantha, och pukvete, Melampyrum arvense, 
med 99/7 resp 82/3. Helt försvunna är de tidigare 
vitt utbredda tatariskt bovete (Fagopyron tatari- 
cum; 142/0), dårrepe (Lolium temulentum; 56/0) 
och linrepe (L. remotunv, 43/0). Vi nickar igen
kännande då vi ser vilka de hotade arterna är och 
anar vilka miljöer det gäller. Läget är ofta mera 
kritiskt än vad som framgår av kartor och kvoter, 
eftersom gränsen mellan de båda karteringarna 
går så tidigt som 1950. Det påpekas ofta i texter
na att en art på senare tid ej är sedd i stjärnmar- 
kerad ruta.

För övrigt innehåller boken inledande natur
geografi, ett intressant avsnitt om hur man käll
kritiskt utvärderat den äldre floristiska litteratu
ren (1550-1850), samt en historik över karte- 
ringsprojektet. Man gick in för målmedveten 
kartering i rutor - med krysslistor som man bl a 
fyllde i från tåget! - redan 1902. Detta 
inventeringsprojekt avstannade under och efter 
andra världskriget och när intresset tog ny fart på 
1950-talet valde man att starta en ny inventering. 
Det holländska exemplet visar hur mycket man 
kan få fram genom uppföljningar, och hur myc
ket tidsfaktorn betyder; det torde dock vara 
unikt att man har ett så fullständigt äldre jäm
förelsematerial.

Boken är bunden i linneband och är i stort 
format (24x30 cm). Layouten är effektiv och 
estetiskt tilltalande. Förlaget har gjort botanis
terna full rättvisa.
Thomas Karlsson
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Acacia albida 396 f 
Achillea crithmifolia 345 
A. millefolium 275, 401 f 
Acorus calamus 196 
Actaea erythrocarpa 269 
Actinidia callosa 209 f 
A. chinensis 209 f 
A. kolomikta 209 f 
Agrostis gigantea 268 
A. gigantea x stolonifera 268 
A. stolonifera var. compacta 363 
A. stolonifera x tenuis 268 
A. tenuis 22 
Alafia lucida 402 f 
Alchemilla faeroensis 374 
A. murbeckiana 390 
A. sarmatica 390 
A. wichurae 389 
Alisma plantago-aquatica 405 f 
Allium angulosum 11 
A. senescens 11,73 
Alopecurus arundinaceus 204 
A. pratensis 270, 410 f 
Alternaria brassicola 411 f 
Ambrosia elatior 410 f 
Amelanchier grandiflora 184 
Amsonia ciliata 402 f 
Antennaria dioica 204 
Arabidopsis thaliana 235 
Arenaria serpyllifolia 235 
Artemisia maritima 203 f 
Asperugo procumbens 273 
Asplenium ruta-muraria 71 
A. trichomanes 355 f 
Astragalus glycyphyllos 53 f k 
Athyrium crenatum 268 
Atriplex hortensis 73
A. sabulosa 197

Batrachospermum monili- 
forme 342 f

Belliolum crassifolium 398 f 
Beta maritima 365 
Betula verrucosa 410 f 
Bidens cernua 201 
Botrychium 290 
Bovista paludosa 73 
Bromus arvensis 204
B. secalinus 204 
Butomus umbellatus 405 f

Caloplaca microphyllina 251 
Calystegia pulchra 367 f
C. sepium subsp. roseata 367 
C. sepium subsp. sepium 367 f 
Camarophyllus fuscescens 291 
C. pratensis 280 
C. subviolaceus 283 f 
Campanula patula 275 
Campylopus atrovirens 123 f k 
Canella alba 298 f 
Catharellus cibarius 99 
Cardaminopsis arenosa 272 
Carex acuta 197 
C. appropinquata 264 
C. brunnescens 191 fk 
C. divulsa 242 
C. nigra var. juncea 364 
C. pairaei 242 
C. spicata 242 
C. stenolepis 269 f 
Carica papaya 277 f 
Castanea crenata 403 f 
Centaurea cyanus 204 
Cephalanthera rubra 72 
Cephalozia bicuspidata 23 
Chaenothecopsis epithallina 63 f 
Chamaedaphne calyculata 73 
Chenopodium album 237 
C. murale 365 
Chrysanthemum vulgare 276 
Cichorium intybus 201 
Coeloglossum viride x Dacty- 

lorhiza maculata 373 
Conium maculatum 204 
Coprinus 76
Corallorhiza trifida 72, 197 
Cordyceps canadensis 29 
Coronopus didymus 71 
C. squamatus 204 
Corydalis pumila 198 
Corynephorus canescens 235 
Cotoneaster niger 199 f 
Crassula aquatica 366 
C. tectorum 276 
Cryptogramma crispa 387 f 
Cuscuta epithymum 206 
Cyphelium 56 f 
Cyphomandra betacea 419 f 
Cypripedium calceolus 73 
Cytisus scoparius 204

Dactylis glomerata 235 
Dactylorhiza fuchsii 13 f
D. fuchsii x Gymnadenia ordora- 

tissima 13 f 
D. incarnata 197 
D. incarnata x maculata 197 
D. maculata subsp. ericeto- 

rum 417
D. sambucina 181k 
D. traunsteineri 307 f, 374, 376 
D. wirtgenii 376 
Dianthus armeria 74
D. barbatus x superbus 247 
Diospyros kaki 335 f 
Diplophyllum taxifolium 21 
Dipsacus fullonum 71 
Draparnaldia glomerata 342 f 
Dryopteris carthusiana 268

Elaphomyces muricatus 29 
Eleocharis palustris 268 
Epicoccum intermedia 411 f 
Epilobium adenocaulon 203
E. adenocaulon x monta- 

num 200
E. glandulosum 200 
Epipactis atrorubens 181k 
Epipogium aphyllum 74, 145 f,

208
Epithemia turgida var. wester- 

mannii 327
Equisetum variegatum 373 
Eriophorum medium f. rufe- 

scens 268 
Erophila verna 235 
Erysimum cheiranthoides 272 
Eunotia arcus 327 
Euphrasia brevipila ssp. te

nuis 204

Festuca pratensis 364
F. rubra subsp. pruinosa 364 
Fumaria officinalis 272

Gagea villosa 54 
Galium mollugo 275
G. mollugo x verum 368 
G. odoratum 189 k
G. saxatile 204 
G. uliginosum 269



Gastrosporium simplex 29 
Gentiana nivalis 280 
Gentianella amarella 281 
G. campestris 281 
Glaux maritima 158 f 
Gymnadenia odoratissima 13 f 
Gymnocarpium dryopteris 259 f
G. robertianum 258 f

Hydrocotyle vulgaris 173 
Hygrocybe acutoconica 291
H. murinacea 283 f 
H. quieta 283 f
H. reai 283 f
Hypericum montanum 73, 204

Jasione montana 236 
Juncus arcticus 269 f 
J. capitatus 74

Lactuca macrophylla 373 
Lamium galeobdolon 171
L. hybridum 274 
Lathyrus maritimus 203 
L. nissolia 247 
L. sylvestris 186 k 
L. vernus 185 k 
Leccinum crocipodium 264 
Ledum palustre 269 
Leontodon hispidus 53 f k 
Lepraria aeruginosa 139 f 
Lescuraea incurvata 290 
Leucorchis straminea 375 
Lilium lancifolium 364 
Limonium vulgare 367 
Linaria vulgaris 9 f 
Linum catharticum 288 
Lisianthus 405 f 
Lithospermum arvense 240 
Lobularia maritima 247 
Lonicera 383 
Lophozia wenzelii 21 
Lycopodium annotinum 397 f
L. complanatum 196
Magnolia 398 f 
Malouetia tamarquina 402 f 
Matricaria recutita 276 
Medicago sativa 374 
Melica ciliata 81
M. uniflora 179 k 
Melilotus altissima 204 
M. officinalis 204 
Mentha longifolia 200 
Menyanthes trifoliata 401 f 
Mertensia maritima 204 
Microcalicium 60 f 
Microglossum viride 84 f 
Myagrum perfoliatum 71 
Myosotis scorpioides 273 
Myosurus minimus 204

Nepeta cataria 204 
Nigritella nigra 280, 376 
Nuphar lutea x pumila 269

Nymphaea Candida lfk
N. lotus 399 f 
Nymphoides peltata 72

Odontites 240 
Orchis morio 73

Pachykytospora tuberculosa 249 
Panicum miliaceum 374 
Papaver nudicaule 272 
P. rhoeas 198 
Parapholis strigosa 72 
Parentucellia viscosa 203 
Passiflora edulis 5 f 
P. quadrangularis 7 f 
Persea americana 85 f 
Phacelia tanacetifolia 373 
Phalaris canadensis 374 
Physalis peruviana 420 f 
Pinus sylvestris 410 f 
Pisolithus arhizus 329 f 
Plantago indica 374 
Platanthera chlorantha 197 
Pohlia drummondii 21 
Polemonium caeruleum 273 
Polygala amarella 288 
P. comosa 212 f k 
P. vulgaris 399 f 
Polygonum amphibium 399 f 
P. dumetorum 269 
Polydium vulgare 397 f 
Potamogeton natans 268 
Potentilla crantzii 273 
P. heptaphylla 72 
Primula farinosa 281 
P. veris 200 
Puccinia graminis 411 f 
Pulsatilla vulgaris 89 f

Quararibea cordata 403 f

Ranunculus cymbalaria 72 
Rapistrum rugosum ssp. 

orientale 71
Rhinanthus angustifolius 204 
Rhododendron lapponicum 396 f 
Ricciocarpus natans 172 
Rosa rugosa 203
R. suionum 367 
Rubus glandulosus 184 k 
Rusbyanthus cinchonifolius 401 f 
Russula alpina 291

Sagina procumbens x subu- 
lata 365

Sagittaria natans x sagitti- 
folia 269

Salicornia strictissima 197 f 
Sanguisorba officinalis 261 fk 
Scirpus setaceus 204 
Scleranthus perennis 399 f 
Scleroderma bovista 71 
Senecio palustris 73
S. vernalis 374 
S. viscosus 236
S. vulgaris f. littoralis 368

Setaria italica 374 
S. viridis 71,73,81,173,176,236 
Silene nutans 73 
Solanum dulcamara var.

marinum 368 
Solidago canadensis x virg- 

aurea 74
Sonchus uliginosus 368 
Sorbus aucuparia 377 f 
S. hybrida 377 f 
S. teodori 377 f k 
Sparganium angustifolium x 

friesii 268
Spergularia marina 159 f
S. media 159 f 
Sphaerophorus 62 f 
Sphinctrina 63 f 
Spirogyra 342 f 
Stephensia bombycina 25 f 
Synandrospadix vermitonium

399 f

Taraxacum Vulgaria 237
T. campylum 390
T. chrysostylum 390
T. cochleatum 390 
T. polyxanthum 390 
Thalictrum aquilegifolium 71 
Thelomma ocellatum 67 f 
Thesium alpinum 182 k 
Thlaspi alpestre 198, 273 
Tholurna dissimilis 68 f 
Thunbergia alata 399 f 
Torilis japonica 237 
Tribulus cistoides 405 f 
T. rajasthanensis 401 f 
Trifolium arvense 237 
T. pratense 273
T. repens 273 
Triticum aestivum 404 f 
Tulostoma brumale 71
Ulmus glabra 313 f
U. glabra x minor 310 f
U. laevis 313 f
U. minor 313 f 
Urtica dioica 272 
Usnea 138 f 
Utricularia australis 172
Veronica agrestis 348 f
V. longifolia 274
V. opaca 204,348 f
V. persica 348 f
V. polita 348 f 
Vicia lutea 247 
V. pisiformis 40 
V. tenuifolia 72
Vincetoxicum hirundinaria 187 k 
Viola arvensis 237, 273 
V. arvensis x tricolor 199 
V. tricolor 273
Woodsia alpina 208
Zamia media 397 f 
Zygophyllum cordifolium 405 f
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Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ”Hylander 1953”. Om referens 
till exakt sida (sidor) är absolut nödvändig, skri
ver man ”Wistrand & Lundqvist 1964 s 16-18”.
Citerad litteratur. Under denna rubrik skall fin
nas alla referenser nämnda i texten, men inga 
andra. Följ nedanstående exempel noggrant

(boktitlar och tidskrifters namn kursiveras och 
stryks därför under med ett streck i manuskrip
tet).

Hasselrot, K. 1956: Några bidrag till känne
domen om Västergötlands flora. Svensk Bot. 
Tidskr. 50: 217-221.

Hasselrot, K. 1967; Västergötlands flora. Lund. 
Lohammar, G. 1953: Dalslands växtvärld. / K. 

Curry-Lindahl & N.-G. Karvik (red). Natur i 
Dalsland: 48-73. Uppsala.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande rubrik, och numreras löpande 
med arabiska siffror. Hänvisning från löpande 
text till tabell görs med uttryck av typen ”se 
Tabell 2”. Det bör anges i vänstermarginalen, 
var tabellerna skall inplaceras vid ombrytningen.
Illustrationer. Alla figurer numreras i följd med 
arabiska siffror, och deras inplacering i texten 
anges i vänstermarginalen. Figurtexter skrivs i 
följd på särskilt papper. Om en figur består av 
flera delfigurer, skall dessa betecknas A, B, C 
osv.

Figurer bör vara anpassade efter satsytans 
storlek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, 
sidhöjd 195 mm. Observera särskilt, att om en 
figur planeras uppta en helsida, kan den inte vara 
smalare än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara ko
pierade på blankt papper i ungefår den storlek de 
skall ha i tryck. Om flera fotografier monterats 
samman till en figur, måste delfigurerna vara ab
solut rätvinkligt tillskurna, och vara monterade 
med 1-2 mm mellanrum på absolut vit kartong 
med minsta möjliga mängd lim.

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg; begränsade möj
ligheter finns också för färgtryck inne i tidskrif
ten. Som original är diabilder av valfritt format 
lämpligast.
Korrektur utsändes bara en gång; författaren 
uppmanas läsa det noggrant och markera alla fel. 
Onödiga ändringar bör undvikas; ändringar mot 
manuskriptet debiteras författaren.
Redaktionen står gärna till tjänst med råd beträf
fande utformningen av manuskript och illustra
tioner. Telefon 046/13 83 00.
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