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Bengt Lundgren i SBT häfte 6, 1979 - och man 
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nästa vägkrök. Omslagsbilden visar sandlupin, 
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sydvästra Småland. Foto Tord Holm, Hässle
holm, den 8.6.1981.
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Lupinus nootkatensis Donn ex Sims has recently been found on nine localities in SW 
Småland, S Sweden. Previously it was only known from one find (from 1949) in adjacent 
parts of Skåne. The species seems to have been a popular garden plant in SW Småland 
around the turn of the century, but cultivation came to an end rather early during this 
century. Nowadays it is found close to cottage ruins, but with recent activities it has spread 
along roadsides and occurs in profusion in some cases. Production of seeds and seedlings is 
abundant and the species can be regarded as regionally established. Two localities seem to 
be due to transport over some distance (c. 20 km) of seed, perhaps with road machines. SW 
Småland is notable for its sandy, leached soils and humid climate, features which seem to 
be suitable for/., nootkatensis, to judge from its general distribution. Hybridization with/,. 
polyphyllus L.—a modern garden plant in the area, rapidly spreading outside cultiva
tion—occurs wherever the species meet, and extensive hybrid swarms have been formed. 
The phenomenon is illustrated with diagrams from two population samples of mixed stands 
compared with samples of the pure species.

Thomas Karlsson, Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

När jag den 17 maj 1981 var på hemväg från 
inventering i Lidhult i SV Småland, tvärbromsa- 
de jag strax N om Groeryds by på gamla lands
vägen Torpa-Hinneryd. I vägkanten stod en 
märklig, vitluddig lupin, som blommade för fullt 
med vackert klarblå blommor. Kontrasten var 
stor mellan den och den vanliga trädgårdslupi- 
nen, Lupinus polyphyllus, som jag just hade re
gistrerat som förvildad i den ruta jag inventerat 
för projekt Smålands flora; på den hade knop
parna inte ens börjat visa sig ovan bladverket.

Jag samlade in en stjälk från det inte alltför 
rika beståndet och fortsatte hemåt. Knappt en 
mil söderut var det dags igen: samma lupin pryd
de vägkanterna i täta bestånd, men den här gång
en följde den med nästan 1 km (Hultator- 
pet-Snällsböke i Hinneryd sn, längs vägen mot 
Tannsjö).

Hemma i Lund bestämde jag lupinen till Lupi
nus nootkatensis. Det är en nordvästamerikansk 
art, som i vår världsdel har förvildats och natu- 
raliserats i Skottland och Norge samt på Island 
(Amaral Franco & Pinto da Silva 1968, Löve 
1977). Här hemma har den tidigare anträffats

1949 av Arvid Nilsson vid Äsljunga i Örkelljunga 
sn i Skåne, och detta tycks vara den enda bland 
botanister kända lokalen (Hylander 1971).

En vecka senare, 24 maj, träffade jag på sam
ma lupin på två ställen i min inventeringsruta i 
Lidhult. Situationen komplicerades här: den 
fanns på båda ställena tillsammans med träd- 
gårdslupin (L. polyphyllus), och det var tydligt 
att hybridisering hade inträffat.

Vid samtal med Tord Holm, Hässleholm, som 
inventerar Ö om Markaryd, visade det sig, att 
han funnit lupinen på en lokal där redan 1979. 
Vid återbesök kunde han nu fastställa att den 
spritt sig, och han upptäckte dessutom ytterliga
re en lokal; på båda kunde han iaktta hybridise
ring med L. polyphyllus. Själv hittade jag 13-14 
juni ytterligare tre lokaler i SV Småland; å andra 
sidan kunde jag ej återfinna L. nootkatensis vid 
Åsljunga i Skåne. De hittills kända lokalerna re
dovisas i Fig 3 och i lokalförteckningen. Små- 
landslokalerna ligger alla i Sunnerbo härads väst
ra och södra utkanter; hittills är växten inte känd 
från häradets centrala bygder (Lagandalen, 
Ljungby).
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- beskrivning av material från SmålandLupinus nootkatensis Donn ex Sims

Perenn ört med mänga stjälkar från en kraftig rot
stock. Blommande stjälkar 40-70 cm, kraftiga, ihå
liga, utspärrat mjukhåriga, efter huvudskottets av
blomning greniga från de övre bladvecken; grenar 
med mera tilltryckt och kortare behåring. Blad 
jämnt fördelade längs stjälken, de nedre ej större 
eller med längre skaft än de övre; stipler 20-30 x 
1-2 mm; skaft 5-10 cm, utspärrat mjukhåriga; 
småblad 7-8, omvänt lansettlika, 40-70 x 8-17 
mm, toppen avrundad med nerven utlöpande i en 
liten udd; undersidan utspärrat mjukhårig, översi
dan glesare och kortare hårig, mot mittnerven näs
tan kal. rent och vackert grön; övre blad i vissa 
bestånd kortare och mera tilltryckt håriga. Blom
klase 10-30 cm lång, på 4-1 I cm långt skaft: blom
morna i kransar, som särskilt nertill i klasen är 
oregelbundna. Stödblad rännformiga, mycket sma
la, något bredare i nedre tredjedelen, ca 15 x

1 mm, utspärrat mjukhåriga, mycket framträdande 
i den outslagna klasen, men faller när knopparna 
öppnas. Blomskaft 7-10 mm. Foder tvåläppigt, 
över- och underläpp endast mycket kort förenade 
nertill; underläpp 7—10 mm, nästan hel eller med tre 
högst ca 1,5 mm långa, triangulära tänder i spetsen; 
överläpp 5-8 mm, nästan hel eller med två högst ca 
3 mm långa, avrundade flikar. Krona djupt och rent 
blå, seglets mittparti vitt med blå prickar, kölens 
spets biåsvart; segel 12-14 mm långt längs mittlin
jen, tillbakavikt längs denna, svagt urringat i top
pen; vingar 13-16 mm långa, i den utslagna blom
man endast vid basen täckta av seglet; köl 12-14 
mm från bas till spets; samtliga kronblad kala utom 
kölen, som är kort cilierad längs de övre kanternas 
inre del. Balja 30-45 x 7-9 mm, tätluden. Frön 
6-10 i varje balja, matta, marmorerade i mörkbrunt 
och svart, 3,8—4,2 x 2,5-3,0 mm.

Identifikation

Jag har jämfört den småländska lupinen med 
herbariematerial av Lupinus nootkatensis från 
Alaska och Aleuterna, där den arten har sitt 
spontana utbredningsområde och är allmän (Hul
tén 1968). Överensstämmelsen är mycket god 
och det är ingen som helst tvekan om att det är 
alaskaväxten som vi fått in i Sunnerbo.

Lupinus nootkatensis ingår i ett besvärligt art
komplex, som är utbrett tvärs över den nord
amerikanska kontinenten. Phillips (1955) place
rar den som underart till den östamerikanska L. 
perennis (han urskiljer ytterligare två underarter, 
latifolius i västra Nordamerika och plattensis i 
centrala USA). Han har dock inte följts av sena
re författare. Den nya nordamerikanska växtför- 
teckningen (Shetler & Skog 1978) accepterar alla 
fyra som arter, och som sådana uppträder de 
även i andra floror jag sett (Hitchcock m fl 1961, 
Scoggan 1978). Dunn (1965) opponerar bestämt 
mot attL. nootkatensis skulle stå särskilt näraL. 
perennis. Jag har sett nordamerikanskt material 
av båda, och får intrycket att de är mycket olika: 
hos L. perennis är över- och underläpp på fodret 
sammanväxta ett stycke (nästan fria hos noot
katensis) och överläppen är kortare och bredare 
än hos nootkatensis; L. perennis är dessutom 
betydligt mindre hårig (men då L. nootkatensis 
fäller en del hår frampå sommaren kan den ka
raktären vara farlig att använda).

Lid (1963) upptar både L. nootkatensis och L. 
perennis som förvildade i Norge. Men Lye (1965)

och Jprgensen (1969), som haft anledning att stu
dera problemet närmare, fastslår att det inte går 
att dela upp det norska materialet på två arter; de 
har stannat för att kalla allt norskt material av 
gruppen förL. nootkatensis. Detta har dock inte 
föranlett någon ändring av framställningen i se
naste upplagan av Lid (1974). Här ligger en hund 
begraven, men det är ett problem för de norska 
botanisterna!

Förväxlingsmöjligheter

Begränsar vi perspektivet till de från Sverige 
rapporterade lupinerna, är det knappast möjligt 
att förväxla L. nootkatensis med någon annan 
art. De småväxta L. luteus (gullupin) och L. an- 
gustifolius (blålupin) är båda ettåriga, har slank 
rot och saknar förgrening från basen. Ingen av 
dem är ullhårig. Båda kommer från medelhavs
länderna och odlas hos oss - för gröngödsling - 
främst i våra mera kontinentalt präglade, sandiga 
slättområden.

Större risk finns det då att förblanda L. noot
katensis med trädgårdslupin, L. polyphyllus, el
ler någon av de odlade hybrider där den ingår. L. 
polyphyllus förvildas i vår tid i stor skala på 
vägkanter och övergiven mark, framför allt i 
kalkfattiga trakter. Men de båda arterna är rejält 
olika: L. nootkatensis är lägre, blommar tidigare 
och är mjukluden (utstående hår dominerar; hos 
L. polyphyllus dominerar tilltryckta hår). Hos L. 
nootkatensis utvecklas grenar under toppklasen
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sedan denna blommat färdigt, medan L. poly
phy Ilus förblir ogrenad. Bladen hos nootkatensis 
är genomgående kortskaftade och har 7-9 trub
biga småblad, medan polyphyllus har långskaf- 
tade nedre blad och många (fler än 10) spetsiga 
småblad. Blomfärgen hos småländsk nootkaten
sis är karakteristisk och enhetlig, medan den som 
bekant varierar i skärt, blått, lila eller vitt hos 
polyphyllus (man ser även gula nyanser hos 
odlade lupiner); blå och vita blommor som hos 
nootkatensis förekommer dock ibland.

Ser vi till detaljerna (Fig 2) är blommornas 
stödblad korta och breda hos polyphyllus, långa 
och smala hos nootkatensis. Fodret är betydligt 
större hos den senare arten och av en mjukare 
struktur. Det finns också skillnader i kronans 
form: bl a är vingarna något smalare hos L. poly
phyllus, men framför allt mera välvda, så att 
blomman i profil gör ett smalare intryck.

Svenskt namn

Jag har endast funnit svenskt namn på L. noot
katensis hos Lilja (1839, 1840): han föreslår 
Nootkatens-Lupin resp Nootkatensisk Lupin. 
Inget av dessa namn torde ha någon framtid. 
Man kunde överväga nutkalupin (jfr nutkacy- 
press på Chamaecyparis nootkatensis), men jag 
föreslår att vi i stället övertar det norska namnet 
sandlupin. I och för sig är väl sand inte det mest 
karakteriserande epitetet just för denna art, men 
man bör sträva efter att få samma namn på en 
växt på de nordiska språken, om det inte finns 
klara skäl emot det (Fries 1977). Engelska floror 
har kort och gott lupin, medan man på isländska 
kallar arten iilfabaunir, dvs vargbönor, ett ord 
som förekommit som benämning på hela släktet 
även i svensk litteratur.

Lokaler för Lupinus nootkatensis

Lokalerna nämns i stort sett i ordning från S och V till 
N och Ö. Koordinatbeteckningarna är enligt RUBIN 
(Björkbäck 1980) dvs första delen (t ex 4D 2e) beteck
nar 5x5 km-ruta = ekonomiskt kartblad, och andra 
(t ex 32 11) ger belägenheten med 100 m noggrannhet. 
I de fall en lokal är större än en 100 x 100 m-ruta har 
centrum av förekomsten angetts, i fall där så ansetts 
nödvändigt redovisas delbestånd med separata koordi- 
nater. - Alla lokaler utom nr 1 ligger i SV Småland. - 
Följearter listas i Tabell I.
(1) Skåne, Örkelljunga sn, ”Åsljunga, Reiserska sko
lan förvildad i stort antal på vägskärningar utanför 
skolan” enligt herbarieexemplar samlat 5.6.1946 av

Fig 1. Lupinus nootkatensis, sandlupin. Exemplar 
från Sm Hinneryd Groeryd samlat 17.5.1981. Växten
är tätluden, bladen rent och vackert gröna, och blom
morna rent blå med seglets mittparti vitt. - 1/3 naturlig 
storlek.
Habit of Lupinus nootkatensis. The Swedish material 
is extremely homogeneous: densely villous at time of 
flowering (branches which develop later are less con
spicuously hairy), and with bright blue flowers, only 
the middle part of the standard white with small blueish 
dots. - x 1/3.

Arvid Nilsson. Hylander (1971) anger att detta är det 
enda material av arten som han sett från Sverige. Det 
är sannolikt samma uppgift som bildar grunden för
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Hg 2. Detaljer av lupinblommor. Till vänster Lupinus polyphyllus (Sk N. Mellby 14.6.1981), till höger L. 
nootkatensis (Sm Markaryd Ekhult 14.6.1981). - A: Blomma från sidan (den blå/vita färgkontrasten på seglet hos 
nootkatensis antydd). - B: Segel. - C: Vinge. - D: Köl (observera de ’korrugerade' partierna i inre hörnet; de kan 
tänkas fungera som fästpunkter för frambenen på besökande insekter). - E: Foder, överläpp. - F: Foder, 
underläpp. - G: Stödblad. - Allt i dubbel naturlig storlek.
Details of flowers of Lupinus species. To the left L. polyphyllus, the species which is nowadays commonly 
cultivated in gardens in S Sweden; it is rapidly spreading along roadsides and in similar habitats. To the right L. 
nootkatensis, which was formerly cultivated in part of the SW Swedish uplands and nowadays tends to spread 
along roadsides in that part of Sweden. - A: Flower, side view. - B: Standard. - C: Wing. - D: Keel. - E: Calyx, 
upper lip. - F: Calyx, lower lip. - G: Bract. - x 2.

Weimarcks (1963) utsaga ”Odlad, någon gång förvil
dad"; någon ytterligare rapport finns inte i Skåneflo- 
rans arkiv eller herbariet i Lund (LD).

Exemplaren är helt lika de småländska; blomfärg 
och stödblad har dock inte bevarats. 1 juni 1981 kunde 
växten inte återfinnas vid von Reisers skola (3C 8j 47 
41); allt var nyanlagt och strikt välvårdat.
(2) Markaryd sn, Ekhult (4D 2e 32 11). - Tord Holm 
upptäckte denna lokal redan 1979. Förekomsten har 
centrum i ödegården Ekenäs, där växten alldeles tyd
ligt odlats; den har därifrån spritt sig utmed vägen. 
(1981 fanns den enligt Tord Holm på en längre sträcka 
än 1979; de yttersta bestånden finns nu ca 400 m S och 
200 m N om ödetorpet. Ett par ex anträffades också 
vid torpet Holmen (43 07) ca 1300 m längs vägen mot 
NV; de är med all säkerhet sekundärt och nyligen 
spridda dit. Det är tydligt att spridningen från ödetor
pet skett med vägmaskiner och/eller fordon: växten 
kantar vägen och dess mötesfickor som en häck, men

går även in i gräskanten längs skogsbrynen. Det finns 
rikligt med småplantor, även groddplantor, i det lösa 
gruset längs vägen.

Humlor var livligt aktiva på blommorna. Enligt Tord 
Holm avvek en planta från de i övrigt homogena noot
katensis-bestånden genom högvuxenhet och annorlun
da blomfärg. Den visade sig gå mot L. polyphyllus även 
i antalet småblad, hårighet och småbladens och blom
mans form. Uppenbarligen är exemplaret en hybrid, 
som då haft nootkatensis som moder och uppkommit 
efter fjärrspridning (väl med humlor) av polyphyllus- 
pollen. Närmaste polyphyllus-bestånd är enligt Tord 
Holm ca 1 km avlägset.
(3) Hallaryd sn, Ulvberga (bestånd a: 4D 2f 11 41, 
bestånd b: 4D 2f 14 43). - Lokalen upptäcktes av Tord 
Holm 1981. Växten finns mycket rikligt hela vägen från 
ca 300 m V plåtslageriet i Ulvberga ner till 200 m V 
gården Brötan, en vägsträcka på ca 850 m. V om Brö- 
tan (bestånd a) uppträdde även L. polyphyllus samt
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rikligt med mellanformer. Vid förfrågan fick Tord 
Holm veta, att nootkatensis kallades den gammaldags 
lupinen, och att den veterligen inte odlades idag, var
ken vid Brötan eller i egentliga Ulvberga. L. polyphyl- 
lus hade kommit in på senare år. L. nootkatensis skulle 
ursprungligen ha funnits i ett grustag, men senare 
spritts. - Jag gjorde vid mitt besök en växtlista från en 
åsskärning, där L. nootkatensis satt rikligt (Tabell 1). 
Anmärkningsvärda arter med anknytning till tomt
mark, kanske tidigare trädgårdsodling, är Campanula 
rapunculoides (knölklocka) och Verbascum thapsus 
(kungsljus). I den magra, torra, glest bevuxna sanden 
fanns rikligt med småplantor av lupiner.

Bestånd (b) är ett rent bestånd av L. nootkatensis på 
plan grusmark, blottad genom grustäkt för ca 10 år 
sedan. Den familj som bor i villan invid grusplanen har 
iakttagit hur lupinen inkommit spontant efter bygg
nadsarbetena, och man ser den närmast som ett be
svärligt 'ogräs'.

(4) Hinneryd sn, Snällsböke (4D 4c 34 46-43 48). - L. 
nootkatensis förekommer med vissa avbrott längs 
900 m av gamla landsvägen Tannsjö-Hinneryd; de 
mest perifera bestånden 1981 fanns i ovan angivna 
100x100 m-rutor. Vid 38 45 odlas L. polyphyllus i 
jättebestånd i en trädgård, och enstaka ex av denna 
fanns även på landsvägskanten här; intermediärer till 
L. nootkatensis fanns sparsamt.

Jag fick veta, att L. nootkatensis på detta ställe hade 
sitt ursprung i ett gammalt, sedan 20 år helt försvunnet 
torp vid vägkanten. Lupinen hade i senare tid spritts 
utmed vägen av vägskraporna. Min 75-årige sagesman 
mindes att L. nootkatensis i hans barndom - alltså 
kring 1910 - var allmänt odlad: den och syren (Syringa 
vulgaris) var de blommor han särskilt angav som typis
ka för den tidens torpträdgårdar. Han berättade att L. 
nootkatensis senare kom ur modet, kanske för att den 
blommar över så fort och sedan skräpar. L. polyphyllus 
hade tagits i odling i trakten först på senare år, och 
uppskattades mera än den gammaldags lupinen på 
grund av sin växlande färgprakt och mera ihållande 
blomning.

Artlistan från vägkanten (Tabell 1) inrymmer en art, 
som liksom lupinen kan ha ingått i torpfloran, nämligen 
Euphorbia cyparissias (vårtörel); den har dock inte 
spritt sig lika mycket längs vägen som sandlupinen.
(5) Hinneryd sn, Vivljunga (4D 5b 12 34). - Vägkan
terna i Vivljunga kantas av väldiga bestånd av L. poly
phyllus. Vid bron (över ett biflöde till Örsbäcken) i V 
utkanten av samhället växer ett mindre bestånd av L. 
nootkatensis, som står i kontakt med de yttersta före
komsterna av L. polyphyllus', mellanformer uppträder. 
- Småplantor finns rikligt i landsvägskanten.
(6) Hinneryd sn, Groeryd (bestånd a: 4D 6c 19 39, 
bestånd b: 4D 6c 21 40; bestånd c: 4D 6c 23 40). - L. 
nootkatensis finns dels vid en gruskuile vid vägen mot 
Klausön (bestånd a), dels ca 400 m härifrån utmed 
landsvägen Torpa-Hinneryd i två bestånd med ca 
150 m emellan (bestånd b, c).

Gruskullen är delvis urgrävd, och grustaget har fyllts 
med block och ris. Vid foten av kullen växer lupinen i 
torr, sluten lingonrished på sand, en kombination som 
ser mycket märklig ut (artlista i Tabell 1 kol 6a). Här är 
det dock mycket ont om fröplantor av lupiner, vilket

Fig 3. Gränstrakterna mellan Skåne, Halland och 
Småland. Av mig kända lokaler för sandlupin är mar
kerade med prickar. Ringen i N Skåne markerar Ås- 
ljunga, där den först samlades 1949 men nu tycks vara 
utgången. Rutnätet markerar storrutor i rikets nät.
A map of the SW corner of the S Swedish uplands. The 
borders between the provinces of Skåne, Halland, and 
Småland are indicated. Known localities for L. noot
katensis have been marked with dots; the ring in N 
Skåne indicates the first find (in 1949; probably extinct 
today because of urbanisation). - Seven dots in south
ernmost Småland represent localities where the spe
cies has been cultivated at a small hut (Sw. torp); on 
most of these localities it has spread along roadsides, 
probably due to work with road machines. - The two 
northernmost localities (the place of Lidhult) do not 
have this character. Here the plant seems to have 
arrived in connection with road building in the begin
ning of the 1970s, possibly dispersed with road ma
chines. - Hybrids with L. polyphyllus, which is a 
common garden escape, have been seen at almost all 
localities.

kan innebära att växten på lång sikt inte klarar att växa 
i denna vegetation. - Lupinen finns också enstaka uppe 
på den tallbeväxta gruskullen; här även en småplanta 
av lärk (Larix-art) och en av hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum).

Landsvägsförekomsterna (b och c) var inte särskilt 
rika 1981. I det lösa gruset vid sidan av körbanan fanns 
dock en hel del blommande exemplar samt gott om 
småplantor. Några blommande ex stod i grässvålen 
bredvid vägen, enstaka - dock dåligt utvecklade - 
t o m inne i skogskanten. En planta växte i en ny 
granplantering V om vägen.

Förekomsten på gruskullen (a) är den primära. Äga
ren till den gård, på vars ägor kullen ligger, berättade 
att växten fanns där redan då hans föräldrar tillträdde 
gården 1920. Den odlades då inte längre i trädgården, 
men traditionen är att den kommit till grusgropen med 
trädgårdsavfall och sedan etablerat sig på och kring
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Tabell 1. Artsammansättningen på lokaler för Lupinus nootkatensis. Numreringen följer redovisningen i texten. 
Uppteckningarna från lokal 6, 9 och 10 är gjorda 25.5.1981, övriga 13-14.6.1981. De från 25.5. är ofullständiga, då 
en del icke blommande gräs ej bestämdes till art. - Artförteckningen ger helt enkelt en provkarta på traktens 
vägkantsflora: en blandning av skogsväxter, kärrväxter, kulturföljeslagare och förvildade vallogräs, som finner 
existensmöjligheter på det glest bevuxna, lösa, ej alltför torra underlaget. - Endast Campanula rapunculoides, 
Euphorbia cyparissias, Verbascum thapsus (gamla trädgårdsväxter), Cardaminopsis arenosa, Thlaspi alpestre 
och Tussilago farfara (sällsynta trafikväxter) är för trakten anmärkningsvärda (Tussilago dock vanlig i Lidhult).

Namn 2 3a 3b 4 5 6a 6b 6c 8 9 10

Achillea millefolium, röllika 
Achillea ptarmica, nysört 
Agrostis tenuis, rödven 
Alopecurus geniculatus, kärrkavle 
Anthoxanthum odor at um, vårbrodd 
Anthriscus sylvestris, hundloka 
Arnica montana, slåttergubbe 
Artemisia vulgaris, gråbo 
Barbarea vulgaris, sommargyllen 
Betula pubescens, glasbjörk (småpl)
Betula verrucosa, vårtbjörk (småpl)
Calluna vulgaris, ljung
Campanula rotundifolia, blåklocka
Campanula rapunculoides, knölklocka
Cardaminopsis arenosa, sandtrav
Carex pilulijera, pillerstarr
Cerastium fontanum, hönsarv
Chamaenerion angustifolium, mjölkört
Chrysanthemum leucanthemum, prästkrage
Cirsium pa lust re, kärrtistel
Convallaria majalis, liljekonvalj
Dactylis glomerata, hundäxing
Deschampsia flexuosa, kruståtel
Euphorbia cyparissias, vårtörel
Festuca ovina, fårsvingel
Festuca rubra, rödsvingel
Fragaria vesca, smultron
Galeopsis-art, dån
Galium mollugo, stormåra
Galium saxat He, stenmåra
Hieracium pilosella, gråfibbla
Hieracium Vulgatiformia, hagfibblor
Holcus lanatus, luddtåtel
Holcus mollis, lentåtel
Hypericum macula tum, fyrkantig johannesört 
Hypericum perforatum, äkta johannesört 
Juncus conglomeratus, knapptåg 
Knautia arvensis, åkervädd 
Leontodon autumnalis, höstfibbla 
Lotus corniculatus, käringtand 
Luzula multiflora, ängsfryle 
Luzula pilosa, vårfryle 
Maianthemum bifolium, ekorrbär 
Melampyrum pratense, ängskovall 
Phleum pratense, timotej 
Picea abies, gran (småpl)
Pinus sylvestris, tall (småpl)
Plantago lanceolata, svartkämpar 
Poa annua, vitgröe 
Poa pratensis, ängsgröe 
Polypodium vulgare, stensöta 
Populus tremula, asp (småpl)
Potentilla erecta, blodrot 
Pteridium aquilinum, örnbräken
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Namn 2 3a 3b 4 5 6a 6b 6c 8 9 10

Rubus idaeus, hallon X X X
Rumex acetosa, ängssyra X X X X X
Rumex acetosella, bergssyra X X X X
Salix aurita, bindvide (smäpl) X X
Salix caprea, sälg (småpl) X X X
Solidago virgaurea, gullris
Sorbus aucuparia, rönn (småpl) X

X

X X

Stellaria graminea, grässtjärnblomma X X X
Taraxacum Vulgaria, ogräsmaskrosor
Thlaspi alpestre, backskärvfrö
Trifolium pratense, rödklöver

X X

X

X

X

X

Trifolium repens, vitklöver
Tussilago farfara, hästhov

X X

X
V actinium myrt il lus, blåbär X X
Vactinium vitis-idaea, lingon
Verbascum thapsus, kungsljus X

X X X

Veronica chamaedrys, teveronika
Vicia cracca, kråkvicker X

X X X

X
Viola tricolor, styvmorsviol X

den utgrävda kullen. Det ansågs sannolikt att lupinen 
odlats vid gården kring sekelskiftet, eftersom dåvaran
de ägaren intresserat sig för trädgård. På gruskullen har 
den gått tillbaka på senare år, beroende på skuggan 
från uppväxande träd.

Bestånd (b) vid landsvägen har uppkommit sedan 
min sagesman i sin ungdom - det bör ha varit på 195- 
talet - sått frön från lupinerna på gruskullen. Beståndet 
utvecklades kraftigt, men har i senare tid reducerats 
betydligt genom vägarbete. - Bestånd (c) anses ha 
uppkommit genom fröspridning med vägskrapor.

Många människor har stannat och besett lupinerna 
på gruskullen i Groeryd. Flera har tagit plantor och/el
ler frön, och det är mycket troligt att växten på nytt har 
kommit i odling på olika håll. Ett sådant fall kan jag 
redovisa. Kyrkvaktmästare Arne Juhlin, Annerstad, 
visade mig, då jag förde ämnet på tal, ett bestånd av 
sandlupin som han odlade vid sitt torp, Humleberg i 
Annerstad socken. Plantan hade han hämtat just i 
Groeryd.
(7) Torpa sn, Knallen (4D 7c 07 24). - Vid gården på 
backen inom angiven lOOx 100 m-ruta finns en mycket 
innehållsrik trädgård, och flera främmande arter har 
förvildats rikligt i omgivningarna, bl a Geranium syl- 
vaticum och Melampyrum nemorosum (skogsnäva, 
lundkovall). Sydsidan av backsluttningen är rik på 
Lupinus polyphyllus, och i utkanten av det beståndet 
döljer sig ett par plantor av L. nootkatensis.
(8) Torpa sn, Lövhult (4D 7c 13 34). - Ett 30-tal 
exemplar av L. nootkatensis växer här längs ca 100 m 
av en mindre väg. En planta visar inslag av L. polyphyl
lus, vilket är av intresse då denna art inte finns i närhe
ten. Att beståndet är så glest beror sannolikt på att 
vägen går genom sluten skog; erfarenheter från andra 
lokaler visar att lupinen gynnas av god ljustillgång.

Förekomsten har sannolikt sitt ursprung i en torp
trädgård. Ett Spiraea hilliardii-bestånd (klasespirea) 
vittnar om att en sådan funnits i vägskälet bara ett par

meter från de första lupinplantorna. Husgrunden är 
genomvuxen av en kanske 50-årig gran.
(9) Lidhult sn, Lidhult 1 (5D Ob 25 00). - Lokalen är i 
NV hörnet av en trävaruindustri. Industriområdet ut
vidgades hit i början av 1970-talet, varvid man skar in i 
en mindre grusås. Det är i denna skärning L. noot
katensis nu växer rikligast. Härifrån har den i enstaka 
exemplar spritts upp på åskrönet, där den växer i slu
ten lingonris vegetation, och ut på den väg som avgrän
sar industrin norrut. Längs denna väg finns måttliga 
bestånd av L. polyphyllus, som även i enstaka ex har 
gått in i skärningen och på åskrönet. Mellanformer 
uppträder sparsamt på vägkanten och i skärningen. - I 
den öppna sanden i skärningen finns rikligt med små- 
plantor och groddplantor.

Jag fick veta att L. nootkatensis var ny i trakten och 
hade dykt upp i skärningen året efter att den gjordes. 
Den hade sedan undan för undan ökat. Bortsett från att 
ett exemplar från skärningen planterats in i grannträd- 
gården i NV är växten okänd som odlad i området.

Artlistan (Tabell 1 kol 9) är från den öppna sanden i 
skärningen. Den upptar endast en mera anmärknings
värd art, nämligen Thlaspi ulpestre (backskärvfrö), 
som är ovanlig i trakten och dyker upp på ställen där 
man gjort nyanläggningar.
(10) Lidhult sn, Lidhult 2 (5D 0b 23 10). - Lokalen 
utgörs av vägbanken till den under 1970-talet dragna 
nya vägen genom Lidhults samhälle. I vägbanken och 
på ett fabriksområde nedanför finns L. nootkatensis i 
mycket stor mängd; den öppna marken är översållad 
av groddplantor. Framför en villa V om fabriken finns 
L. polyphyllus, och mellan och bland de två arterna har 
ett stort hybridbestånd utvecklats. Båda arterna finns 
även långt inne på fabriksområdet och i dess S utkanter 
mot sumpskog.

Man berättade att L. nootkatensis hade kommit in 
vid vägbygget och därefter spritt sig mycket raskt, bl a 
i riktning mot villan. L. nootkatensis var inte sådd,
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stödblad längd/bredd

3 5 6 7
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Fig 4. Tre karaktärer och deras variation i bestånd av ren Lupinus nootkatensis, ren L. polyphyllus och två 
bestånd i Lidhult, där båda arterna samt mellanformer växer. Varje prick betecknar en individ och de 24-25 
prickarna på samma rad tillhör alltså skilda individer i samma bestånd. Man ser att de rena arterna är väl skilda, 
men på de lokaler där båda finns får man en gradvis övergång.
The characters length/width of bracts (stödblad Uingdlbredd), number of hairs along 2 mm of petiole (antal hår/2 
mm av bladskaftet), and petiole length in mm (bladskaft längd) in populations of pure Lupinus nootkatensis, pure 
L. polyphyllus and two populations where both species and intermediates occur. Each dot represents one 
measurement from one individual; 24-25 individuals have been selected by a non-random procedure from each 
population.

men däremot var det troligt att L. polyphyllus var in
sådd framför villan.

Artlistan (Tabell I kol 10) upptar en anmärknings
värd art, nämligen Cardaminopsis arenosa (sandtrav). 
Det är en typisk ruderatväxt, som oförmodat dyker 
upp där mark blottas och samfärdsel är livlig. 1 de delar 
av SV Småland som jag rört mig i är arten sällsynt.

Hybridisering

På lokalerna i Lidhult samlade jag in material för 
att belysa den hybridisering mellan L. noot
katensis och L. polyphyllus, som jag tyckte mig 
se. På Lidhult 1 var intermediärerna enstaka, 
men på Lidhult 2 var de talrika och variationen 
gjorde ett förvirrande intryck. Jag tog ett blad 
(näst översta stjälkbladet), en blomma och ett 
stödblad från var och en av 25 plantor på båda 
lokalerna. Dessutom samlade jag på samma sätt 
från ett bestånd av ren polyphyllus (Unnaryd sn,

landsvägskant vid Unnebäcksås, 5D 2c 29 04) 
och från ett - som jag då tyckte - rent bestånd av 
nootkatensis (lokal 4 ovan). I allt hade jag alltså 
material av 100 plantor, 25 från var och en av 4 
lokaler.

Undersökningen gjordes 25.5.1981 och då ha
de inte L. polyphyllus börjat blomma, men L. 
nootkatensis var i full gång. Det medför att en del 
skiljekaraktärer inte kunnat användas, t ex fod
rets storlek, blomfärg och frukt- och frökaraktä
rer. Ä andra sidan kunde tidigheten bedömas, 
och för var och en av de 100 plantorna anteckna
des hur långt blomningen hade framskridit.

Felkällor

Insamlingen skedde inte slumpmässigt, utan de 25 
plantorna togs i jämn fördelning över bestånden. Jag 
försökte få med olika typer av mellanformer, och för-
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antal småblad tidighet

nootkatensis nootkatensis

Lidhult 1

Lidhult 2

polyphyllus

_j i i L_

■—l Lidhult 1

Lidhult 2

polyphyllus

_l i i L_

Fig 5. Två karaktärer och deras variation i bestånd av ren Lupinus nootkatensis, ren L. polyphyllus och två 
bestånd i Lidhult, där båda arterna samt mellanformer växer. Staplarnas höjd anger hur många individ i varje 
bestånd som har ett visst värde. De rena arterna är väl skilda, men på Lidhultslokalerna uppträder mellanformer.
The characters number of leaflets on upper stem leaf (antal småblad) and earliness (tidighet; 0 even the 
uppermost flowers in the terminal raceme in anthesis; 1 uppermost flowers still in bud; 2 only lowermost flowers 
in anthesis; 3 no flowers, but raceme exposed above foliage; 4 raceme still hidden among leaves).

sökte se till att även artrena plantor kom med. Förfa
ringssättet medför att man inte kan få någon noggrann 
uppskattning av hybridernas frekvens; å andra sidan 
har mellanformerna blivit väl representerade, och må
let var ju främst att fastställa att det verkligen fanns 
sådana. Ren polyphyllus och polyphyllus-lika hybrider 
har sannolikt blivit underrepresenterade på hybridloka
lerna. Icke blommande plantor går man lätt förbi vid 
ett subjektivt förfarande.

Tidigheten bör egentligen endast utnyttjas vid jämfö
relse mellan plantor inom en lokal, eftersom olika loka
ler kan driva fram blomningen olika snabbt. Nu har jag 
ändå utnyttjat karaktären även vid jämförelse mellan 
lokalerna, eftersom de ligger inom ett område med 
likartat klimat och inte skiljer så mycket i exponering.

Karaktärerna
På det insamlade materialet har jag studerat fem

karaktärer, tre steglöst varierande och två steg
vis varierande.

Stödbladets längd och bredd mättes, längden 
med 1 mm noggrannhet (variation: 10-30 mm) 
och bredden med 0,1 mm noggrannhet (varia
tion: 0,9-5,3 mm). Stödbladen är rännformiga, 
och har plattats ut före mätningen. För varje 
exemplar uträknades sedan kvoten längd/bredd. 
Den blir ett mått på stödbladets form och inte 
dess storlek. Formskillnaderna är viktiga och 
artskiljande, men storleken varierar mycket be
roende på plats i blomklasen. Bladskaftets längd 
mättes, och i lupp (40x förstoring) räknades an
talet hår längs 2 mm av ena sidan av bladskaftet 
(ungefär vid dess mitt; till hårens riktning - till
tryckta eller utstående - togs ingen hänsyn).
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Variationen i dessa tre karaktärer visas i Fig 4. 
Varje linje representerar en lokal, och prickarna 
på linjen anger de olika exemplarens värden. De 
rena arterna är väl skilda i alla karaktärerna (en 
nootkatensis-planta har dock ett bladskaft som 
är längre än de kortaste bladskaften hos poly
phyllus). Lidhult-bestånden har däremot en vid 
variation, som dels täcker de rena arternas vär
den, men också innefattar värden som ligger mel
lan dessa.

De stegvis varierande karaktärerna är dels anta
let småblad på det insamlade bladet, dels exem
plarets tidighet, som bedömdes i fält enligt föl
jande skala:

0 klasen utslagen ända upp i toppen
1 nedre hälften av klasen utslagen, övre hälften i 

knopp
2 endast de nedre blommorna utslagna
3 inga blommor utslagna men klasen synlig ovan blad

verket
4 klasen ännu inte synlig ovan bladverket

Variationen visas i Fig 5. En stapels höjd anger 
hur många exemplar i beståndet som hade värdet 
ifråga. Även i dessa karaktärer är arterna väl 
skilda, men på Lidhultslokalerna visar många 
plantor intermediära värden.

Sammanvägning

En nackdel med att ta karaktärerna var för sig är 
att man inte ser sambandet mellan dem. Man 
frågar sig, om t ex en planta på Lidhult 1 med 
medellånga bladskaft samtidigt är intermediär i 
andra avseenden, eller om den i övrigt är helt lik 
någon av arterna. Frågan är väsentlig: om en 
planta bara avviker i en enda karaktär från artens 
normalvärden, så kan det mycket väl röra sig om 
ett ’udda’ exemplar av den rena arten, det be
höver inte vara fråga om en hybrid. Sådana avvi
kelser kan bero på miljöpåverkan (en skuggig 
ståndort kan t ex leda till försenad blomning eller 
onormalt långa bladskaft), eller på en ovanlig 
genkombination. Men om flera karaktärer sam
tidigt avviker i riktning mot en annan art blir det 
osannolikt att det hela beror på tillfälliga avvikel
ser - varför skulle i så fall dessa hopas hos ett 
och samma exemplar? 1 samma mån blir det tro
ligare att avvikelserna beror på hybridisering 
med den andra arten: när hybridisering sker, är 
det nämligen i regel flera karaktärer som påver
kas.

För att se om vi verkligen har en samvariation 
har jag använt ett enkelt hybridindex. Variatio
nen hos de olika karaktärerna har delats in i fem 
klasser, så att utpräglad nootkatensis alltid får 
värdet 0 och utpräglad polyphyllus värdet 4. 
”Mellanrummet” mellan värdena för de ”typis
ka” arterna har delats i tre lika delar. Klassin
delningen har markerats nedanför varje diagram i 
Fig 4 och 5: för t ex karaktären ”stödblad 
längd/bredd” har alltså alla exemplar med verk
liga värden under 3,9 betecknats 4, 4,0-5,9 blir 3, 
6,0-7,9 blir 2, 8,0-9,9 blir 1 och 10 och däröver 
kallas 0.

Jag har sedan för vart och ett av de 100 exem
plaren adderat värdena för de fem karaktärerna. 
Ett utpräglat nootkatensis-exemplar får då vär
det (0+0+0+0+0=) 0, ett utpräglat polyphyl- 
/f/s-exemplar får (4+4+4+4+4=) 20. Plantor 
som avviker måttligt i bara en eller ett par karak
tärer får värden som ligger nära dessa ”idealvär
den” för arterna, men plantor som är interme
diära i flera egenskaper får värden som skiljer ut 
starkt.

Fig 6 visar att vi - alldeles som väntat - har en 
viss variation hos de rena arterna. Men den va
riationen är begränsad till diagrammets ändpunk
ter. På Lidhults-lokalerna finner vi däremot ett 
antal plantor med värden mellan de rena arter
nas. Lidhultsbestånden består inte bara av en 
blandning av arterna: någonting ytterligare har 
hänt. Den enda rimliga förklaringen är att be
stånden delvis består av hybrider.

Hybridbeståndens struktur

På Lidhult 1 kan man ganska lätt urskilja en 
grupp (med 18 st) plantor som överensstämmer 
med ren nootkatensis, och en grupp (med 2) som 
verkar vara ren polyphyllus. Resterande fyra 
plantor har värden kring 10, alltså medelvärdet 
av de rena arternas, (0+20)/2. Det är lockande 
att tänka sig att vi här har första generationens 
hybridplantor - primärhybrider.

På Lidhult 2 har vi en mera glidande variation, 
där många av de intermediära plantorna närmar 
sig endera av föräldrarna utan att överensstäm
ma. En steglös variation mellan två arter upp
kommer lätt genom hybridisering, om primärhy
briden inte är steril, utan kan korsas åter med 
föräldrarna - man får en hybridsvärm. Diagram
men tyder faktiskt på att en sådan utveckling 
pågår på Lidhult 2. De båda lokalerna illustrerar i
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hybridindex

nootkatensis

Lidhult 1

Lidhult 2

polyphyllus
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fig 6. Ett hybridindex, grundat på de fem karaktärerna i Fig 4 och 5. Extremt ’typiska” exemplar av nootkaten
sis och polyphyllus får värdena 0 resp 20, men man får räkna med att variation inom intervallet 0-5 resp 15-20 kan 
förekomma utan hybridisering. På Lidhultslokalerna dyker det upp mellanformer, som rimligen måste vara 
hybrider: på Lidhult 1 endast enstaka och tämligen exakt intermediära, på Lidhult 2 i en hel serie, som förbinder 
föräldraarterna.
A hybrid index constructed from the data in Figs. 4 and 5. The variation in the separate characters has been 
divided in five classes, where conditions in ‘typical’ nootkatensis have been given the value 0, conditions in 
‘typical’ polyphyllus the value 4. The character values (five characters) have been added for each individual. A 
variation within the limits 0-5 and 15-20, respectively, has to be accepted within the pure species. On Lidhult 1 a 
limited number of almost exactly intermediate plants occur, possibly F, hybrids; on Lidhult 2 the variation is 
fairly continuous, which possibly indicates that backcrossing has started.

så fall två steg i uppbyggnaden av en hybrid- 
svärm, nämligen (1) där det hela just har börjat 
och vi har några få primärhybrider, och (2) där en 
väsentlig del av. bestånden utgörs av hybrider 
och hybridavkomlingar. - Det tredje steget har vi 
inte sett hos lupinerna, men det går lätt att tänka 
sig: nämligen när hybridfrön sprids till nya loka
ler och bygger upp bestånd som är mer eller 
mindre intermediära, och där utgångsarterna inte 
längre kan urskiljas.

Synpunkter

Det är anmärkningsvärt att hybrider kan uppstå 
trots att arterna har så olika blomningstid. När

jag passerade Lidhult 2 en månad efter det att 
materialet för mätning samlades, blommade L. 
polyphyllus praktfullt, medan L. nootkatensis 
var helt överblommad. Tydligen täcker blom
ningsperioderna över varandra tillräckligt myc
ket för att pollen skall kunna överföras. När väl 
de första hybridplantorna står i blom, är gapet i 
blomningstid överbryggat, och bildningen av se
nare hybridgenerationer går troligen lättare. - 
Det återstår att se efter, om det finns inre barriä
rer mot korsning mellan arterna, dvs om hybri
derna är mindre fertila än föräldrarna. Men även 
om så vore, är det tydligt att den eventuella 
barriären går att övervinna.

Hybridisering är mycket ovanligt bland ärt-
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växter, men lupinerna är ett markant undantag. 
Släktet Lupinus är i Nordamerika, där det finns 
113 arter, beryktat för sin stora benägenhet för 
hybridbildning. Det har lett till att gränserna mel
lan arterna är mycket svåra att dra, och säkert 
också till att nya arter har uppkommit (Hitch
cock m fl 1961). Det anges t ex i en uppsats om 
Canadas och Alaskas lupiner, att så snart L. 
polyphyllus kommer i beröring med en annan 
lupin bildas det hybridsvärmar (Dunn 1965). Hy
briderna mellan L. nootkatensis och införd L. 
polyphyllas rapporteras från flera lokaler i Alas
ka och västra Canada. I europeisk litteratur har 
jag inte sett någon uppgift om denna hybrid, men 
P. M. Jprgensen, Bergen, rapporterar i brev att 
han sett mellanformer i SV Norge, där båda ar
terna växer tillsammans.

Perspektiv bakåt ...

Att Lupinas nootkatensis kommit till Sunnerbo 
som trädgårdsväxt står klart. De upplysningar 
som har gått att få på lokalerna visar att den med 
säkerhet var odlad redan vid 1900-talets början; 
men exakt när den infördes kan vi inte säga. Det 
går dock att sätta en tidigaste tidpunkt. Växten 
beskrevs 1811, i Curtis’s Botanical Magazine, 
som i princip är en serie färgillustrationer med 
beskrivningar för avancerade trädgårdsodlare. 
Där anges att ”The Nootka-Sound Lupin, 
though of modern introduction, is now much 
more common in our gardens than the old pe- 
rennis" (Sims 1810). Namnet L. nootkatensis 
uppträder först - men utan beskrivning - i James 
Donns katalog över Botaniska trädgården i 
Cambridge av vilken jag haft femte upplagan till 
påseende (Donn 1809). Enligt denna hade den 
odlats från och med 1795.

Lupinus nootkatensis kan inte ha kommit till 
Sverige innan den började odlas i England; för
modligen dröjde det långt in på 1800-talet innan 
den vann insteg i torpträdgårdarna i SV Små
land. Den finns med i tidiga trädgårdshandböc- 
ker på svenska, t ex Lilja (1839), Laurell (1841) 
och Bouché (1846), men det bevisar inte att den 
verkligen odlades på 1840-talet; dessa böcker har 
nämligen mest karaktären av uppslagsverk med 
förteckningar på vad som skulle kunna odlas. 
Kanske är det en efterklang av någon utländsk 
förebild då Bouché (1846) anger att L. noot
katensis är ”en bekant... praktväxt”; men att 
den mycket väl skulle kunna ha varit odlad här

då framgår av att han namnger en handelsträd
gård där man kan köpa arten: ”Fås i Flottbeck 
för 8 sk. b:ko”.

I Arvid Nilssons samling av plantskolekata- 
loger från Alnarp - den går tillbaka till 1876 - 
finns L. nootkatensis med endast 1921-1935; i 
tillgängliga kataloger från Bergianska trädgården 
saluförs den 1899 och 1901 men ej senare; den 
finns dock ännu i odling där (Lars E. Kers 
muntl).

1 Norge har man sått L. nootkatensis längs 
banvallarna för att stabilisera slänterna. Tore 
Ouren, Bergen, har upplyst mig om att äldsta 
belägg i herbariet i Oslo är från 1889 (Rogaland, 
Egersund, ”voxer i stor Maengde mangfoldige 
Steder paa Jernbaneskraaninger i Jaederens syd- 
lige del”). - Den har även odlats som prydnads
växt i Norge.

De tillgängliga uppgifterna tyder alltså på att 
L. nootkatensis i Skandinavien blev populär för 
olika ändamål först under 1800-talets lopp.

... och framåt

Odlingstiden för sandlupin blev kort. Det tycks 
som om den i Småland redan under början av 
1900-talet hade kommit ur bruk - 1920 fanns den 
i sophålan vid Groeryd men inte i trädgården. 
Den har nog senare fört en obemärkt tillvaro som 
ödetorpsväxt, men med modern vägvård har den 
plötsligt fått en ökad spridning. Man ser i flera 
fall hur förekomsterna är bundna till vägkants- 
gruset, och hur de har utgått från en förekomst 
vid ett ödetorp.

På sina håll har man ånyo fått upp ögonen för 
växten: åtminstone vid Groeryd och Lidhult har 
man tagit material för odling i moderna trädgår
dar. Det är kanske ovisst om växten går en re
nässans som trädgårdsväxt till mötes: de flesta 
anser den nog vara mindre spektakulär och ut
hållig än den konventionella trädgårdslupinen. 
Men kanske skulle den kunna utgöra ett material 
för växtförädlarna? Det tycks gå lätt att korsa 
den med trädgårdslupin, och bland avkomman 
skulle man kunna finna material att berika vårt 
sortiment med (Hultén 1968 nämner verkligen att 
den är en av föräldraarterna till de odlade lupi
nerna; uppgiften står i alaskafloran och det är väl 
tveksamt om man kan spåra något sådant inslag i 
det vi i Sverige kallar L. polyphyllus).

Om sandlupinens framtid som trädgårdsväxt 
är oviss, är det nog desto säkrare att den kommer
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att finnas kvar länge på sydvästsmåländska väg
renar. Nya lokaler kommer förvisso att upptäc
kas: de tre veckoslut jag varit i bygden under 
försommaren 1981 har jag varje dag hittat nya 
bestånd av arten utan att speciellt söka efter den. 
Det är bara en fråga om att bli medveten om att 
arten finns, så att man inte går förbi alla lupiner 
som ett variabelt kollektiv. Så har man oftast 
gjort med förvildade prydnadsväxter, t ex Spi
raea (E. Nilsson 1981) och Solidago (A. Nilsson 
1976). Alla lokaler för sandlupin är inte så spek
takulära som t ex de vid Groeryd eller Ekhult; 
förmodligen händer det ganska ofta att en sand- 
lupinförekomst blivit dold i ett hav av trädgårds- 
lupiner, som vid Vivljunga eller Torpa Knallen.

Det verkar som om en spridning över längre 
avstånd också sker med hjälp av vägmaskinerna. 
Jag har svårt att förklara de båda förekomsterna i 
Lidhult på annat sätt. Båda har uppkommit vid 
schaktningar i början av 1970-talet, på båda finns 
enstaka sällsynta ’trafikväxter’ i floran, och i 
båda fallen förklarar de som bor närmast intill att 
växten tidigare varit okänd för dem. Man kan 
naturligtvis tänka sig att det är en gammal fröre
serv som kommit i dagen vid grävningsarbetena, 
men tills vidare förefaller mig den hypotesen me
ra långsökt.

I Skottland och i SV Norge har arten lyckats 
gå ut i naturmiljö, nämligen på grusiga älv- och 
havsstränder (Clapham m fl 1962, Lye 1965, 
J0rgensen 1969), och på Island kan den uppträda 
i massvegetation på sandur, dvs slätter av isälvs- 
grus (Jan Thomas Johansson muntl). Liknande 
möjligheter erbjuds knappast i södra Småland, 
utan här får nog växten finna sig i att stanna i 
kulturgränsen. Det är väl däremot inte omöjligt 
att den skulle kunna få massförekomster även i 
t ex gamla grustag eller på hyggen. Jag har svårt 
att se något negativt i en sådan utveckling - 
växten är ett vackert tillskott i en blomfattig 
bygd, och det är inte så sannolikt att den tränger 
ut någon annan art eller går in i något naturnära 
växtsamhälle. Föryngringen tycks gå dåligt i slu
ten vegetation, varför man knappast kan vänta 
sig invasion av t ex ljunghedar.

Utbredning

En intressant fråga är om växten finns på andra 
håll i Sverige. Finns det några aktuella lokaler i 
Skåne? I Halland eller i de mera centralt belägna 
delarna av Sunnerbo härad? En viktig faktor som

bestämmer en förvildad trädgårdsväxts utbred
ning måste ju vara i vilka trakter den en gång 
odlades. Men det innebär inte att det blir över
flödigt att sätta utbredningen i samband med an
nat: såväl det faktum att en växt odlats just i en 
viss bygd, som det faktum att den är konkur
renskraftig utanför odling där, kan vara grundat i 
att växten finner sina livsbetingelser väl tillgodo
sedda.

Om det nu skulle visa sig att det område där 
sandlupin förvildats är inskränkt till gränstrak
terna mellan Skåne, Halland och Småland, skulle 
det mycket väl gå att finna en orsak till detta. 
Lupiner i allmänhet är kalkskyende, och den 
bygd det här är frågan om torde tillhöra de mest 
kalkfattiga i södra Sverige. Att just en lupin blivit 
populär som trädgårdsväxt här kan bero på att 
den växer bra trots den extremt magra jorden. 
Lupiner - liksom andra ärtväxter - har rotknölar 
med kvävefixerande bakterier, något som man 
lätt ser även hos små groddplantor. Denna ’in
byggda kvävegödselfabrik’ ger naturligtvis väx
ten ett försprång framför många andra.

Jordmånen i området är en sandig morän, och 
grusåsar och grusfält är det gott om. I hemlandet 
Alaska anges växten föredra torra sluttningar, 
t ex grusåsar (Hultén 1968). Slutligen är den i sitt 
ursprungsområde bunden till kustzonen, där ett 
oceaniskt, kalltempererat klimat råder. De euro
peiska förekomsterna är i områden där växtens 
klimatkrav kan tänkas bli väl uppfyllda: Norge, 
Skottland, Island. Gränstrakterna mellan Små
land och Halland är de nederbördsrikaste i södra 
Sverige: en stor del av ytan upptas av myrmark, 
och inslaget av nordliga och västliga arter i floran 
är markant.

Allt som allt verkar det naturligt att sandlupi
nen har fått fäste just i SV delen av Sunnerbo 
härad. Det blir nu intressant att se om den lyc
kats göra sig hemmastadd på andra håll i Sverige, 
och om det i så fall skett i områden med liknande 
naturförutsättningar. Alla som har nya lokaler 
för sandlupin, eller som vet någonting om dess 
tidigare och nuvarande odling, uppmanas att ta 
kontakt med mig! Adressen är Thomas Karlsson, 
Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund.

Jag vill tacka Tord Holm för meddelanden om lokaler 
och för värdefull diskussion; det är också han som tagit 
bilden av sandlupin till omslaget av detta häfte av SBT. 
Arvid och Ernst Nilsson har letat efter uppgifter om 
lupiner i trädgårdslitteraturen, och Per Magnus J0rgen- 
sen och Tore Ouren har lämnat upplysningar om de
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norska förekomsterna. Per Lassen, Sven Snogerup och 
Gunnar Weimarck har gett goda råd om utformningen 
av uppsatsen.
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Litchi (Litchi chinensis)
LENNART ENGSTRAND

Familjen

Familjen Sapindaceae kallas för kinesträdsväx- 
ter efter kinesträd, Koelreuteria paniculata, som 
ibland odlas i södra Sverige. Sapindaceae består 
av 140 släkten med tillsammans 1500 arter i tro
piska och subtropiska områden. Det är träd, 
buskar eller lianer samt några få örter. Blomman 
kan antingen vara symmetrisk eller osymmetrisk 
och har ofta en uppsvullen blombotten. Vanligen 
är hyllet femtaligt men det finns arter med åtta 
ståndare och sådana med ett fruktämne som är 
uppbyggt av tre fruktblad.

Familjen karakteriseras av saponiner, som är 
ämnen som skummar i vatten och kan användas 
som tvättmedel. 1 både Gamla och Nya Världen 
finns arter av släktet Sapindus, vars frukter kal
las såpbär och har goda tvättegenskaper. De har 
alltid haft stor lokal betydelse men har också 
importerats till Frankrike för behandling av si
dentyger.

Fröna av sapindaceer saknar frövita (endo
sperm) men omges ofta av ett kraftigt fröhylle 
(arillus) som är den ätbara delen hos de arter som 
är fruktproducenter.

I tropiska Amerika ätes mamoncillos som är 
frukterna av Melicocca bijuga. De är plommon
stora, har ett tunt läderartat skal och ett syrligt, 
doftande fruktkött. Akee (Blighia sapida) är en 
frukt som är mest känd i Västindien, speciellt 
Jamaica, men som har sitt ursprung i västra Afri
ka. Den röda eller gula frukten är nästan decime- 
terlång och innehåller tre frön med tillhörande, 
ätbara fröhyllen. Emellertid kan frukten vara 
giftig i fel mognadsstadium och innehåller dess
utom giftiga delar. Man bör alltså vara väl förtro
gen med akee innan man äter den.

Paullinia cupana är en lian från Amazonom
rådet vars frukter innehåller tre gånger så myc
ket koffein som kaffe. Av de krossade fröna till
verkas drycken guarana.

Litchi tillhör en grupp sydostasiatiska frukter 
som alla är mycket närbesläktade. De mest kän
da, förutom litchi, är rambutan, pulasan och lon- 
gan. Ibland föres alla arterna samman till släktet 
Nephelium men oftast delas de på tre olika släk
ten.

Under de senaste åren har färsk rambutan 
(Nephelium lappaceum) importerats från Thai
land. Frukten är oval, fyra till sju centimeter lång 
och tre till fem centimeter bred. Ytan är täckt av 
ett par centimeter långa, köttiga och mjuka ut
skott som har gett upphov till namnet "hårig 
litchi". Grundfärgen är gulgrön men den är mer 
eller mindre täckt av en lysande vinröd nyans. 
Rambutan har ett vitt, halvgenomskinligt och ät
ligt fröhylle. Smaken är uppfriskande söt-syrlig 
med en blommig arom som påminner om fläder- 
blomssaft. Trots sina attraktiva egenskaper odlas 
frukten inte mycket utanför Sydostasien och 
Indonesien.

Pulasan (Nephelium mutabile) har nästan klot
runda frukter med kortare utskott än rambutan. 
Den är vitt spridd i Bortre Indien men odlas 
endast i liten skala. Longan (Nephelium eller 
Euphoria longana) från södra Kina har frukter 
som är ett par centimeter stora, har en små- 
knottrig yta och en gulbrun färg. De färska fruk
terna har en behaglig söt-syrlig smak men de 
konserver som ibland finns i Sverige är dåliga. 
Vid provätning av matsällskapet Överkäkarna 
fälldes omdömet "gammal garderob”.

Släktet

Släktet Litchi består av arten L. chinensis och 
möjligen ytterligare en art från Filippinerna. Be
skrivningen under rubriken Växten får gälla för 
släktet. Från Nephelium skiljes Litchi genom att 
fröhyllet är fäst endast vid basen av fröet, från 
Euphoria genom att kronblad saknas.
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Fig 1. Akee (Blighia sapida) är en västafrikansk frukt 
som åtnjuter sin största popularitet i Västindien. Den 
har ett ljusgult, ätligt fröhylle. Den skära vävnad som 
förbinder frö med fröhylle är förrädiskt giftig.

Växten

Litchi är ett städsegrönt träd som kan bli upp till 
tio meter högt. Bladen är delade i två till fyra par 
lansettlika flikar med hela kanter och utdragna 
spetsar. De är kala och skinande gröna på ovan
sidan. Varje enskild blomma är liten och obetyd
lig. Den är radiärsymmetrisk och saknar kron
blad. Fodret är delat i fem korta lober och omger 
en ringformad, köttig blombotten. Litchi är 
mångbyggare så det finns hanblommor med åtta 
ståndare och reducerat fruktämne, honblommor 
som saknar ståndare samt tvåkönade blommor. 
Blommorna är samlade i upp till 30 centimeter 
långa klasar som utgår från de övre bladvecken.

Frukten

Litchifrukten är oval eller äggformad, tre till fyra 
centimeter i diameter. Ytterst finns ett tunt skal 
som är hårt och sprött. Skalet är knottrigt av 
några millimeter höga, koniska utskott med kan
tig bas. Färgen kan vara gul eller gulgrön men 
vanligen är den cinnoberröd och med tilltagande 
ålder allt mer brunaktig. Direkt innanför skalet 
ligger den ätbara delen som är ett halvgenom
skinligt, vitaktigt fröhylle (arillus) som omger en 
stor brun kärna. Smaken är svagt syrlig men

domineras ändå av en söt blom- eller kryddartad 
arom. Den jämförs ofta med klarbär eller arom- 
fyllda vindruvor.

När litchi kommer till Sverige har skalet oftast 
börjat skifta i brunt. Det är ett tecken på att 
frukten är mogen och bör förvaras i plastpåse i 
kylskåpet.

Fruktköttet innehåller 269 kJ (64 kcal) per 
hundra gram och har en C-vitaminhalt som när
mar sig apelsinens.

Sorter

Eftersom litchi är en urgammal kinesisk kultur
växt har det utvecklats många sorter med spe
ciella egenskaper. Sorterna är ofta väl anpassade 
till lokala förhållanden. Genom frösådder har 
man snabbt fått fram egna sorter även i nya od- 
lingsområden.

En sortgrupp med särskilt intresse är de 
”kärnfria”. Hit hör t ex ”Late Seedless”. Efter
som den ätbara delen av litchi är en utväxt från 
fröet är helt kärnfria typer inte möjliga. Kärnfria 
litchi är helt enkelt typer med mycket små frön. 
Sorten ”Pyazi” avviker genom sin ovanliga 
smak. Enligt uppgift skall den påminna om kokt 
lök. På sorterna ”Hom-shiu-Chi” och ”Bom
bai” sitter en liten outvecklad frukt på varje 
fruktskaft.

Litchi förökas med sticklingar. Det vanligaste 
sättet är att låta skottet bilda rötter medan det 
fortfarande sitter kvar på moderträdet. En bark- 
ring skäres bort från grenen och snittstället om
ges med fuktig vitmossa eller jord. Plast runt 
substratet behåller fuktigheten tills rötterna 
hunnit växa ut och grenen kan kapas. Eftersom 
litchi är mykorrhizabildande brukar man plante
ra sticklingen i jord från en gammal odling. En 
sticklingsförökad planta bär frukt efter tre till 
fem år medan det tar minst sju år för en frösådd.

Ursprung och betydelse

Litchi har odlats i södra Kina sedan urminnes 
tid. Den har alltid värderats högt och betraktas 
fortfarande som den ädlaste av frukter. Större 
delen av skörden ätes färsk men en del konserve
ras med olika metoder. Ett gammalt sätt är att 
förvara frukterna i saltvatten i grova bamburör. 
Torkade frukter skramlar när de skakas och kal
las för litchinötter. Från Kina och Hongkong 
exporteras litchi som konserverats i sockerlag.
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Fig 2. Rambutan (Nephelium lappaceum). Halva ska
let har lossats för att visa det vita, halvgenomskinliga 
fröhyllet. Foto författaren.

Fig 3. Litchi (Litchi chinensis) på marknad i nordöstra 
Indien. Foto Karl Stünkel.

Det var i den formen som europeer först lärde 
känna frukten, vanligen serverad som dessert på 
någon kinesisk restaurang.

Litchiträdet trivs bäst i områden med subtro
piskt klimat. Det tål emellertid inte frost och inte 
heller allt för torr hetta under sommaren. Där
emot är arten inte särskilt nogräknad med jord
månen. De mest betydande odlingarna ligger i 
Kina, Thailand, nordöstra Indien, Australien, 
Sydafrika och Madagaskar. Det är främst de tva 
sista som exporterar färsk litchi till oss under 
vinterhalvåret.

Användning

Litchi ätes bäst som den är. Skalet och kärnan är 
lätta att ta bort. I fruktsallad kommer den 
blommiga, något muskortartade smaken till sin 
rätt om den blandas med t ex melon som inte har 
alltför dominerande smak. Konserverad litchi 
serveras som dessert, helst med vispad grädde.



Recension

Den nya danska floran

Hansen, K. (red) 1981: Dansk feltflora. 758 sid. 
Gyldendal. ISBN 87-01-91591-6. Pris 136 DKr.
Danmark har fått en ny flora. 1 vårt sekel har 
man tidigare haft att välja mellan två: dels 
Raunkiasrs, vars sjunde upplaga kom 1950, och 
dels Rostrup/j0rgensens, vars tjugonde upplaga 
kom 1973. Den nya floran är uppenbart tänkt att 
efterträda båda. Men nycklar, text och bildma
terial är helt nytt; endast det inledande termino
logikapitlet och nyckeln till släkten/familjer är 
direkt baserade på föregångarna.

Unikt är att floran är ett lagarbete: 17 botanis
ter och två botaniska tecknare har fördelat famil
jerna mellan sig, i stort sett efter intresse för 
grupperna får man förmoda. Det borgar för hög 
kvalitet, samtidigt som det bara har tagit tre år 
att få ut boken. Att texten gör ett absolut homo 
gent intryck trots att så många deltagit, visar att 
även den redaktionella ledningen är en topp
prestation.

Floran är självfallet fullständig vad det gäller 
inhemska och naturaliserade arter. Den innehål
ler dessutom ett mycket frikostigt urval av arter 
som planteras i det fria, t ex som vindskydd eller 
skogsträd, och ett ganska stort antal kvarstående 
trädgårdsväxter. Endast de vanligaste adventi- 
verna är med: att ta med alla hade varit föga 
välbetänkt. Danmarks adventivflora är extremt 
rik, och den mer konstanta floran hade då helt 
dränkts i beskrivningar av tillfälligt uppträdande 
arter. - Hybrider nämns under de arter det gäl
ler; de viktigaste har dessutom tagits upp i nyck
larna, något som är mycket bra.

Hans 011gaard har fått presentera alla Dan
marks Taraxacum-småarter, det är utomordent
ligt, men det är synd att inte Hieracium och 
björnbären fått samma gedigna behandling. Vad 
beträffar Hieracium beror det väl pä att kompe
tens saknas; men detta kan man verkligen inte 
skylla på då det gäller Rubus.

Variationen inom arterna redovisas väl, och 
det är kanske det mest värdefulla av alltsam
mans. Man har tagit upp ett vettigt urval av 
underarter och varieteter, och de karakteriseras 
tillräckligt väl för att man skall kunna identifiera 
dem säkert. Samma anda präglar nycklarna. När 
man kommer in på svårskilda arter får man nor
malt två eller flera karaktärer (ofta ’nya’!) att 
grunda sitt val på. Man försöker alltså inte få 
läsaren att tro, att en art alltid ’ska’ se ut på ett 
visst sätt, eller att en viss karaktär är den enda 
saliggörande.

Texten stöds hela tiden av enkla men vackra 
teckningar. Man har inte strävat att ta med en 
habitusbild av varje art, utan i stället avbildar 
man de detaljer man behöver koncentrera sig på, 
t ex foder av Prunella-arterna, kapslar och blad 
av de besvärliga arterna kring Veronica agrestis.

Varje växt får en kort men uttömmande be
skrivning. Biotoperna karakteriseras fylligt - 
återigen en sak som avviker positivt från vad 
man är van vid - och man får veta i vilka av 
Danmarks 47 botaniska distrikt som växten blivit 
funnen. Det blir alltså lätt att se om man hittat 
något som kan vara värt att rapportera (genom 
Urt, sid 325).

Givetvis finns det en och annan sak - förvå
nansvärt få! - som man kan ha avvikande upp
fattning om. Och t ex kan man undra, om inte 
Oxalis dillenii dykt upp i Danmark, då den börjat 
bita sig fast i sydsverige. Men kombinationen 
gott arturval, adekvat bildmaterial, säkra nyck
lar, utförliga beskrivningar, sund taxonomi och 
aktuell namnsättning gör att detta är den utan 
jämförelse bästa floran även för bruk i sydsveri
ge (det är inte så mänga arter som saknas). 
Dessutom är den behändig (13x 19x3,5 cm, 600 
gram, oöm plastpärm) och billig (ca 100 SKr om 
man köper den i en dansk bokhandel).

Thomas Karlsson



Gävleborgs Botaniska Förening har bildats
ANDERS DELIN

Dagarna 11-12 juli 1981 arrangerade jag tillsam
mans med Gävleborgs Naturvårdsförbund och 
med ekonomiskt stöd av Studiefrämjandet 
”Studiedagar i Botanik” i Järvsö, Hälsingland. 
Det långsiktiga syftet var att utvidga kretsen av 
inventerare för en ny Hälsingeflora. Den senast 
utgivna är P. W. Wiströms från 1898. De 21 del
tagarna undervisades av docent Roland Moberg, 
Uppsala, i artbestämning av kärlväxter och be
kantade sig med några för Hälsingland karakte
ristiska biotoper.

Vid exkursion till Mose backe, Östansjö, Arbrå, 
studerade vi en sedan ett par århundraden betad 
men aldrig plöjd äng, som prunkade av blommor, 
bl a de i landskapet sällsynta Gentianella cam- 
pestris, Campanula cervicaria och Gymnadenia 
conopsea (fältgentiana, skogsklocka och brud
gran). När alla sett sig mätta övade vi oss i exa
mination av Carex (starr).

På SO-sidan av Karlsnäsbergen, Nianfors, tit
tade vi på rikliga förekomster av Galium triflo- 
rum (myskmåra) och dess följeslagare i den 
mossklädda blockmarken: Huperzia selago, 
Cystopteris fragilis, Dr}’opteris carthusiana och 
assimilis, Juniperus communis, Moehringia tri- 
nervia, Rubus idaeus, Fragaria vesca, Sorbus 
aucuparia, Oxalis acetosella, Epilobium an- 
gustifolium, Linnaea borealis, Luzula pilosa, 
Poa nemoralis och Carex digitata (lopplummer, 
stenbräken, skogsbräken, nordlig lundbräken, 
en, skogsnarv, hallon, smultron, rönn, harsyra, 
mjölke, linnea, vårfryle, lundgröe och vispstarr). 
I branten därovanför finns även Botrychium lu- 
naria, Asplenium trichomanes, Woodsia ilvensis, 
Lychnis viscaria, Silene rupestris, Epilobium 
collinum, Polygonatum odoratum m m (låsbrä- 
ken, svartbräken, hällebräken, tjärblomster, 
bergglim, backdunört, getrams). Nedanför 
blockmarken finns Actaea spicata, Hepatica

nobilis, Acer platanoides, Daphne mezereum 
och Cicerbita alpina (trolldruva, blåsippa, lönn, 
tibast och torta) i en högstammig men inte åldrig 
tall- och granskog av hög bonitet.

Mot den visserligen artrika, men dämpade un
dervegetationen vid Karlsnäsbergen kontraste
rade nästa lokal, ett litet hygge på Vålåsbergets 
NO-sluttning, Delsbo, där det på ett par år skjutit 
upp en manshög djungel av Cicerbita alpina och 
Milium effusum i skön blandning, kompletterad 
med den sällsyntare Poa remota i ett källdråg 
(torta, hässlebrodd och storgröe).

På kvällen föreläste Roland Moberg om artbe
greppet , namnskick och artbildning och gav tips 
om litteratur för självstudier.
Nästa dag ägnades åt våtmarksvegetation med 
anledning av den 1981-82 i X-län pågående myr
inventeringen. Vi tittade på en källa och en del
vis underjordisk bäck, som rinner ut i Bondarvs- 
vallsbäcken, Harsa, Järvsö. Här omkransas 
vattnet av Cardamine amara, Stellaria alsine 
och Epilobium hornemannii (bäckbräsma, käll- 
arv och fjälldunört), vilka i Hälsingland är typis
ka källväxter. Mycket rikligt växer här också den 
till samma miljö dragna, men sällsyntare Stella
ria nemorum (lundarv).

Nästa mål, myren V om Prästvallstjärn, 
Järvsö, utgörs till stor del av en sluttningsmyr av 
medelrik typ med Eriophorum latifolium (gräs
ull) som mest typiska art; dessutom ingår de 
tämligen krävande Selaginella selaginoides och 
Dactylorhiza incarnata (dvärglummer och ängs- 
nycklar). Här finns också ett gungfly med Ga
lium trifidum, Cicuta virosa och Carex diandra 
(dvärgmåra, sprängört och trindstarr) som karak
tärsarter, åtföljda av Eriophorum gracile och 
Montia fontana (kärrull och källört). Deltagarna 
delades upp i fem grupper, som vardera fick en 
provruta på ca 10 m2 att inventera, med påföl
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jande gemensam genomgång under Roland Mo
bergs ledning. Många blev här varse hur många 
fler arter man ser när målet är att identifiera varje 
strå, än vid vanligt uppmärksamt kringströ
vande. - En av orsakerna till behovet av myrin
ventering, skogsdikningen, studerades här. My
ren är genomdragen av mindre än årsgamla me
terdjupa diken, som torkat ut ytskikten, men än
nu inte hunnit påverka vegetationens samman
sättning.

Sista målet i eftermiddagshettan var en slutt- 
ningsmyr vid Haga, Simeå, Undersvik, där man i 
äldre tider byggt en jorddamm för reglerad be
vattning av ängarna nedanför. De frän slutt- 
ningsmyren vid Prästvallstjärn bekanta arterna 
återfanns, kompletterade med de ovanligare Lis
te ra ovata och Equisetum variegation (tvåblad 
och smalfräken). På öppnare dy-ytor nära för
dämningen växte bl a Juncus styg ins, Eleocharis 
quinqueflora, Carex serotina och Caresr livida 
(dytåg, tagelsäv, ärtstarr och vitstarr). En lång 
stund sysselsatte vi oss med examination av 
gräs.

På kvällen redovisade jag exempel på resultat 
av mina egna inventeringar i landskapet, i den 
form de presenteras av dataprogram vid Biodata, 
Riksmuseet, med kartor i flerfärg och tabellaris- 
ka uppställningar. Inventeringsmetodik och be
hovet av beläggexemplar diskuterades.

Slutligen bildades Gävleborgs Botaniska För
ening med undertecknad som ordförande och 
Mats Carlsson, Järvsö, Peter Ståhl, Gävle, och 
Ulf Swahn, Gävle, som ledamöter i interimsty- 
relsen. Uppslutningen var god kring de föreslag
na målen, Hälsingefloran och X-läns myrinven
tering, liksom kring de presenterade metoderna, 
som syftar mot att snabbast möjligt få insamlade 
uppgifter lagrade i dator för att underlätta deras 
vidare bearbetning och presentation.

Föreningens nästa möte planeras äga rum 
sommaren 1982 i Los under liknande former.

Anders Delin, Strandvägen 43, 182 62 Djurs
holm. Sommaradress: Lundnäs, Fack 39, 820 10 
Arhrå.

Botanik från början

1 det här häftet av SBT startar vi en ny serie som heter Botanik frän början. I den kommer 
vi att ta upp olika intressanta ämnen ur växternas liv och leverne och berättar om dem så 
att man ska kunna hänga med även om man inte visste någonting alls om växter innan. 
Författarna till serien heter Magnus Nilsson och Roger Olsson och bor i Laxarby i 
Dalsland. Färgbilderna av dybläddra och rundsileshår i det här första numret har tagits av 
Ingmar Holmåsen. Malmköping.



BOTANIK FRAN BORJA

■I

Bland blixtsnabba bläddror och smygande slemsvampar 
- en titt på växter som rör sig

Det rör sig på blomsterängen. Vitklövern 
spänner ut sina blad i morgonsolen och slåt- 
tergubben öppnar sina blomkorgar. Kråkvic
kerns klängen trevar efter stöd och kröker sig 
snabbt runt strän och stjälkar. En slemsvamp 
kryper långsamt uppför ett grässtrå. Nere vid 
sjökanten böjer sig sileshårets bladtentakler 
obönhörligt kring en fastklibbad mygga och 
lite längre ut står dybläddran på lur, beredd att 
sluka varje småkryp som kommer inom räck
håll.

Om den här inledningen ter sig lite underlig så 
beror det antagligen på, att växternas normala

roll i naturskildringar knappast är att skapa liv 
och rörelse. Växter ska stå still och prunka. Ber 
man någon botaniskt okunnig person att klargöra 
skillnaden mellan växter och djur är sannolikhe
ten stor att svaret blir:

- Djur kan röra sig, men det kan inte väx
ter...

Fel! Visserligen är det ganska få växter som 
kan förflytta sig fritt som djuren, men när det 
gäller att röra enskilda ”kroppsdelar” förfogar 
växterna över en rikhaltigare uppsättning meka
nismer än djuren. Och fastän växterna inte har 
något nervsystem kan de precis som djuren rea
gera på yttre impulser - t ex ljus, värme eller 
tryck - genom att röra sig. Det finns mänga 
exempel på det i ett stycke vanlig svensk natur.



Titta på bläddrorna! De reagerar på minsta 
beröring och de gör det blixtsnabbt. På några 
hundradelar av en sekund har en fångstblåsa på 
bläddrans blad hunnit öppna sig, suga in sitt byte 
och slå igen.

Lika snabbt reagerar ståndarna i berberisbus
kens blomma när ett bi kommer på besök. Från 
sitt utspända läge sprätter de inåt. Pollen stryks 
effektivt av mot den besökande insekten.

I blommorna hos släktet Centaurea (t ex blå
klint) fungerar motsvarande rörelse ännu mer 
raffinerat. Som hos alla korgblommiga arter är 
ståndarknapparna i klintens blomma hopvuxna 
till ett rör, som helt omsluter pistillen. När rörel
sen utlöses av en stöt från t ex en besökande 
insekt kröks ståndarsträngarna utåt, i bågar. Rö
ret dras nedåt och pistillen i mitten kommer att 
fungera som en pumpkolv. En dos pollen pum
pas ut på den besökande insekten!

Hur går det till?

Hur går det till? Hur kan växter utan både nerver 
och muskler reagera på bråkdelar av en sekund?

Svaret finns i konstruktionen hos de celler som 
bygger upp växterna. I växtcellen råder ett över
tryck, som håller cellen utspänd. Det demonstre
ras tydligt när man glömmer att vattna sina kruk
växter. Cellerna förlorar så mycket vatten att de 
inte kan behålla sitt övertryck. De sjunker ihop- 
och då sjunker också bladen ihop. Växten viss
nar.

Det som händer när t ex en berberisståndare 
ändrar läge är i princip samma sak. Runt varje 
cell finns en tunn hinna, cellmembranen. Det är 
membranen som avgör vad som ska få passera in 
i och ut ur cellen. När känselcellerna i berberis
blomman registrerar en stöt skickas en impuls till 
cellmembranen hos några celler i ett ”gångjärn” 
vid ståndarsträngens bas. Membranen ändrar 
plötsligt sin genomsläpplighet, så att vatten kan 
strömma ut. Cellerna sjunker ihop. Ståndaren 
böjs inåt. Blåklintens ståndare fungerar i princip 
på samma sätt.

Hur impulserna förmedlas i växten eller exakt 
vad som sker med cellmembranen vet vi inte. 
Det är kemiska och elektriska processer, som 
ännu till stor del är outforskade.

Blommor som sover

Vanligare än de rörelser som utlöses av beröring

^BOTANIK FRÅN BÖRJAN

DEN BLIXTSNABBA BLÄDDRAN
Det finns fem arter av släktet bläddror, Utri- 
cularia, i Sverige. De växer fritt i vatten. 
Bläddrorna tillhör de "köttätande” växterna. 
På deras finflikiga blad sitter fångstbläsor, 
ungefär så stora som knappnålshuvuden.

Fängstblåsan gillras genom att vatten pum
pas ut ur blåsan, så att det uppstår ett under
tryck. Blåsans öppning är vattentätt tillsluten 
av ett lock. Lockets kant passar in i en skåra i 
biåsöppningen. Det är konstruerat så att det 
inte kan sugas inåt av undertrycket i blåsan.

På lockets utsida sitter två långa hår. När 
något litet vattendjur råkar vidröra ett av hå
ren utlöses fällan. Trycket hos cellerna i den 
vävnad som bygger upp luckan sjunker. Luc
kan deformeras en aning och kan inte längre 
stå emot tryckskillnaden. Den sugs inåt - 
öppnas. Slurp! Bytesdjuret följer med vat
tenströmmen in i blåsan. När vattentrycket 
utjämnas stängs luckan automatiskt. Det hela 
är över på tre hundradelar av en sekund.
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är de som framkallas av ljus och värme. Blom
mor som öppnar sig när morgonsolen kommer. 
Blad som intar hopfällda ”sömnställningar” un
der natten eller vid regn och kyla. Det är inte 
svårt att hitta exempel på sådana rörelser på 
vilken blomsteräng som helst. Studera t ex 
maskrosens korgar eller klöverarternas blad!

När klöverns blad fäller ihop sig på kvällen 
beror det på att trycket sänks i vissa bladceller. 
Bladen reagerar på sjunkande temperatur eller 
minskande ljus. Det går till på samma sätt som 
när berberisståndaren reagerar på en stöt, fast 
långsammare.

I en blomma som öppnar och sluter sig morgon 
och kväll är det andra mekanismer som verkar.

Rörelserna är kopplade till kronbladens tillväxt. 
Stigande temperatur stimulerar tillväxten på de
ras översida mer än på undersidan. Kronbladen 
”rätar ut” sig och blomman öppnas. När tempe
raturen sjunker på kvällen kommer åter cellerna 
på undersidan att växa fortast. Krökningen går i 
motsatt riktning. På samma sätt reagerar kron
bladen på variationer i ljuset. Oftast är dygns- 
rörelserna både ljus- och temperaturkänsliga.

De rörelser som bygger på variationer i tillväx
ten upphör naturligtvis när blombladen är fullt 
utvuxna.

Vad händer då om man placerar en blomma 
med tydliga dygnsrörelser i konstant ljus och 
konstant temperatur dygnet runt? Rimligen bor-

PRÖVA SJÄLV!
Vill man studera tropismer är det lättast att 
använda sig av små groddplantor av t ex hav
re, lin eller någon ärta. Gro dem i mörker, 
t ex i plattor med små hål för fröna och med 
möjlighet för roten och skottet att växa fritt. 
För att groningen ska komma igång måste 
fröna förstås ha tillgång till vatten.

Eftersom man vill undersöka hur skott och 
rötter kröker sig vid olika yttre retningar mås
te man förstås gallra bort plantor som är kro
kiga redan före experimentens början. Sedan 
kan man pröva vad som händer om plantorna 
utsätts för riktat ljus av olika styrka och var
aktighet. Vilka blir reaktionerna, och hur 
snart blir de märkbara?

Reaktioner på jordens dragningskraft är 
också lätta att studera. Det är bara att ändra 
läge på krukan eller plattan där plantorna sit
ter. Luta den eller lägg den på sidan. Montera 
några plantor lodrätt t ex pä kanten av en 
träkloss, som sedan sätts i rotation på gram
mofonens skivtallrik. Kan växterna skilja på 
tyngdkraft och centrifugalkraft?

Dygnsrörelser hps blommor och blad kan 
man studera ute i fält. Mörklägg t ex en 
blommande maskros genom att sätta en kar
tong eller en plåthink över den. Studera reak
tionerna efter olika lång tid. Vad händer med 
dygnsrytmen om blomman får stå i konstant 
mörker flera dygn i sträck?

Så här kan man montera t ex grodda bönor för att 
undersöka reaktioner på jordens dragningskraft. 
Fäst bönan eller fröet med en knappnål på en trä
kloss. Sedan kan du luta klossen i olika vinklar eller 
låta den rotera på en skivtallrik.

VATTEN

En platta av t ex trä eller kork med små hål i är ett 
användbart redskap för botaniska experiment. Fäst 
grodda frön i hålen. Täta med bomull om fröna är 
för små. Lägg plattan över en glasburk med vatten. 
Sedan är allt klart för de experiment som beskrivs i 
texten.
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KITTLA ETT SILESHÅR!
Det finns tre arter sileshår i Sverige. Två av 
dem är vanliga genom hela landet. I en tuva 
fuktig vitmossa håller de sig vid liv länge in
omhus medan man försöker utröna hur deras 
insektfångande blad fungerar.

Var är bladen känsliga för beröring? Ute i 
spetsen av de långa kanthåren? Vid deras 
bas? På de små håren på bladskivan?

Hur kraftig måste beröringen vara för att 
bladen ska reagera? Hur lång tid tar det innan 
de långa kanthåren börjar reagera? Vad hän
der om beröringen upphör när krökningen 
börjat?

Kan växten urskilja vad det är den har 
fångat ? Pröva genom att stimulera med olika 
föremål: ett sandkorn eller spetsen på en pen
sel, en liten bit ost eller kött, en droppe vatten 
och en droppe mjölk etc.

de rörelserna upphöra - men det gör de inte! De 
kan rubbas ur sin exakta 24-timmarsrytm och de 
avtar oftast efter några dygn, men de fortsätter i 
alla fall under avsevärd tid utan några impulser 
utifrån. Det finns bara en förklaring. Vårt enkla 
experiment har bevisat existensen av en ’’biolo
gisk klocka” - en rytm som finns inbyggd i väx
tens organism!

Riktade rörelser

Hittills har den här artikeln handlat om nastier, 
rörelser som inte är beroende av retningens 
riktning. För att finna bra exempel pä en annan 
typ av rörelser behöver vi inte gå längre än till 
krukväxterna i fönstret. Alla har sett hur de böjer 
sig mot det infallande ljuset. Fenomenet illustre
rar den kanske viktigaste formen av rörelser hos 
växterna, tropismer.

När ett frö gror orienterar sig skottet mot lju
set. Om man lägger en krukväxt pä sidan kom
mer skottspetsen att böja av uppåt, men rotspet
sarna neråt. De orienterar sig efter tyngdkraften.

För att kunna förstå hur de här rörelserna 
uppkommer måste man veta lite om hur en växt 
gör när den växer.

I spetsen på t ex ett växande grässtrå delar sig 
cellerna intensivt. Men det som får växten att

skjuta i höjden är den s k sträckningstillväxten, 
som sker ett litet stycke nedanför spetsen, där 
vatten pumpas in i de nya cellerna. Sträcknings
tillväxten styrs av ett hormon, som bildas i spet
sen och transporteras till sträckningszonen.

En skottspets som vänds så att den ligger våg
rätt fördelar tillväxthormonet ojämnt, mer på 
undersidan än på översidan. Då blir sträcknings
tillväxten större på undersidan än på översidan. 
Skottspetsen böjer sig uppåt. 1 roten fungerar 
samma koncentration av tillväxthormon tvärt
om, och där hämmas alltså tillväxten på undersi
dan. Roten kommer att böja av neråt. Principen 
för skottets reaktion på ljus är densamma.

Rent mekaniskt är dessa rörelser inte svåra att 
förstå. Det är inte konstigare än att en bil kom
mer att svänga ät höger om dess vänstra drivhjul 
snurrar fortare än det högra. Det som är kompli
cerat - och ännu till stora delar okänt - är hur 
växten omvandlar ljusets eller tyngdkraftens på
verkan till sitt inre, kemiska språk.

När kråkvickerns klängen snor sig runt strån 
och stjälkar är det också styrda tillväxtreaktioner 
som ligger bakom rörelserna. Men klänget reage
rar på beröring, och det sker ganska snabbt och 
med en oerhörd känslighet. Tunga vattendroppar 
som faller på klänget framkallar ingen krökning.
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Men en lätt beröring från ett grässtrå räcker. 
1'illväxten avstannar på det berörda stället och 
ökar kraftigt på motsatta sidan. Hos vissa arter 
kan krökningen ses med blotta ögat redan inom 
någon minut.

*

Bilden av vanliga svenska växter som organis
mer med långt känsligare sinnen och långt snab
bare reaktionsförmåga än vi människor känns 
kanske lite ovan. Men samtidigt öppnar den ett 
stort fält av möjligheter till nya upptäckter och 
upplevelser i naturen. Låt dig fascineras - du är i 
gott sällskap! Linné konstruerade sitt berömda 
blomsterur i Botaniska Trädgården i Uppsala ef
ter studier av blommornas dygnsrörelser. Dar
win gav ut en bok om insektätande växter. ”Jag 
bryr mig för närvarande mer om Drosera än om 
uppkomsten av alla arter i världen”, skrev han i 
ett brev.

OLIKA TYPER AV RÖRELSER
• Taxier är rörelser som innebär att hela väx
ten förflyttar sig i relation till en yttre retning, 
till exempel mot ljuset. Sådana rörelser före
kommer naturligtvis inte hos fanerogamer 
och andra högre växter. Vissa mikroskopiska 
växter i vatten, t ex flagellater och en del 
grönalger kan däremot förflytta sig fritt. De 
säregna slemsvamparna (trollsmör och lik
nande arter) har också förmåga att röra sig 
fritt pa marken under vissa utvecklingssta
dier. De kan då närmast liknas vid stora amö
bor.
• Nastier är rörelser som utlöses av yttre 
impulser, t ex ljus, värme, tryck eller kemis
ka retningar. Rörelsen är inte beroende av 
retningens riktning.
• Tropismer är kanske den största och vikti
gaste gruppen av rörelser hos växterna. De 
innebär att växten eller delar av växten orien
teras i en viss riktning i förhållande till en 
yttre retning, t ex ljus eller jordens drag
ningskraft.
• Det finns också rörelser som till skillnad 
från de tre ovannämnda sker utan medverkan 
av levande celler, t ex frökapslar eller spor- 
gömmen som spricker upp när celler torkar 
ut.
• När sandstarr skickar ut sina skott i linjal- 
räta rader över ett sandfält så kan också det 
ses som en rörelse hos växten. Den förflyttar 
sig genom att växa. Så gör också t ex vitsip
pan och mänga andra arter med krypande 
jordstam. Växtfysiologiskt är det fråga om 
normal tillväxt och inte om rörelsefenomen 
av samma slag som de ovannämnda.

LASA MERA
Den enda lättillgängliga framställning om växter
nas rörelser som finns på svenska är ett avsnitt i 
Introduktion till växtfysiologin (Fries/Natur och 
Kultur 1974). Om dygnsrytmer hos växter och 
djur finns också en modern populärvetenskaplig 
bok, Biologiska klockor (Johnsson/Natur och 
Kultur 1977).

1 övrigt är man hänvisad till vetenskaplig litte
ratur pä engelska och tyska. Här ska bara näm

nas, att den klassiska läroboken för botanikstu
derande på universiteten Lehrbuch der Botanik 
(Strasburger m fl/Gustav Fischer Verlag) inne
håller ett ganska utförligt avsnitt om rörelser. 
Boken finns också i engelsk översättning. Om 
insektätande växter kan man läsa i Carnivorous 
plants (Lloyd/Ronald Press 1942). Mängder av 
fascinerande exempel på hur rörelser utnyttjas 
vid pollineringen hos olika arter finns i Principles 
of pollination ecology (Faegri-van der 
Pijl/Oxford 1971).



Recension

Gräsflora i färg

Elvers, I. 1981: Gräsflora i färg. 207 sid. 
AWE/Gebers. ISBN 91-20-04549-2. Pris ca 93 
kr.

I denna gräsflora avbildas drygt 200 arter, varav 
147 i färg. Färgbilderna, liksom en del av de 
förklarande detaljteckningarna är hämtade ur 
den danska boken Grtesser i farver av M. Skytte 
Christiansen. Boken vänder sig till nybörjare.

Förutom gräs i botanisk mening presenteras 
även starr, säv, tåg och fryle. Man får beskriv
ningar av de tre familjerna (Poaceae, Cyperaceae 
och Juncaceae). I gräskapitlet ingår en bra tabell 
över hur de olika Qällen i gräsens småax be
nämns i olika floror. Ett kapitel på ca 20 sidor 
heter ”Några udda genvägar från strået på mar
ken till namnet i floran”. Här försöker författa
ren peka på olika sätt att få fram namnet utan att 
behöva använda en bestämningsnyckel. Det 
finns också ett utkast till traditionell nyckel, men 
denna såväl som ”genvägarna” leder bara fram 
till ganska stora grupperingar av arter - sedan får 
man bläddra mellan de föreslagna alternativen 
och försöka gissa sig till vad som passar bäst.

Färgbilderna är tydliga och växternas habitus 
är väl återgivna, men man frågar sig vilken funk
tion färgen egentligen fyller, speciellt som man i 
förordet påpekar att färgbilderna ”är ett resultat 
av reproanstaltens bearbetning av konstnärens 
subjektiva uppfattning - färgsättningen och ge
neraliseringarna ... stämmer inte nödvändigtvis 
alltid helt med det som läsaren tycker sig se på 
sina exemplar av den levande växten”. - Detalj
teckningarna i nycklar och artbeskrivningar är 
utmärkta och till stor hjälp.

Arturvalet har fått rätta sig efter den danska 
förlagan. Det innebär att i stort sett alla danska 
arter är avbildade i färg, men inte en enda av 
våra många nordliga arter och fjällarter. Några få 
har dock lagts till på svartvitbilder, som kommer 
efter färgbilddelen. Ytterligare ett stort antal ar
ter nämns i textavsnittet, så att urvalet till slut 
ändå blir gott. Men uppställningen blir rörig.

Artbeskrivningarna (90 sidor) är bokens starka

sida. De är skrivna på ett levande och originellt 
språk och här förmedlas en rik fond av kunska
per och pedagogiska erfarenheter. Släktena får 
korta beskrivningar, och för de olika arterna föl
jer sedan svenskt och vetenskapligt namn, syno
nymer på svenska och ’latin’, beskrivning, som 
tar fasta på de karakteristiska detaljerna, före
komst, dvs miljö och utbredning, följeväxter och 
nybörjartips.

Att nämna följeväxter är ett grepp, som jag 
inte sett så konsekvent genomfört tidigare. Kan
ske det underlättar för nybörjaren att avgöra om 
han kommit fram till rätt art, men framför allt blir 
det en impuls till att lära växtsamhällenas sam
mansättning. Som exempel på nybörjartips kan 
ges: ”Namnet strand-kvickrot när något förrä
diskt, dels eftersom den vanliga kvickroten är 
vanlig på havsstränder, dels på grund av fre
kvensen av nedannämnda hybrid mellan dessa 
båda gräs.”

Urvalet av synonymer är inte alltid så lyckat: 
för t ex vass anges som vetenskapligt namn 
Phragmites communis och som synonym Arun- 
do phragmites, ett namn som inte varit i bruk på 
mycket länge; det korrekta namnet, Phragmites 
australis, som används t ex i standardverket 
Flora europaea, nämns inte.

Jag måste kritisera behandlingen av en art, 
nämligen näbbstarr, Carex lepidocarpa. För det 
första föreställer bilden närmast grönstarr, Carex 
tumidicarpa, en vanlig förväxling. För det andra 
står det att arten är ”allmän i kalkområdena i 
Skåne, norra Uppland, Gotland och centrala 
Jämtland; annars sällsynt”. Åtminstone i Skåne 
är arten nu sällsynt, eftersom de flesta kalkkärr 
har dikats eller vuxit igen sedan de ej längre 
betas.

Boken kommer troligen inte att på ett ögon
blick lösa alla de problem, som en nybörjare kan 
ha med gräsbestämning. Men den innehåller 
manga bra saker, och i kombination med en flora 
kan den vara till stor nytta för dem som vill ge sig 
i kast med gräsen på allvar.

John Kraft



Robert Tolf - ett collage
ERNST NILSSON

”Skurugata, kanjonliknande bildning, 40 m djup, 
10-20 m bred och ca 2 km lång i urberget ca 7 km 
nordöst om Eksjö” (Data 1970).

I boken ”Med penna och tallpipa”, kapitlet 
”Smålandsmystik”, säger Albert Engström: 
”För mig är Skurugata och Skuruhatt begrep
pet Småland” och i Engströms mun är detta 
mycket. Hans skildring är hänförd och man kun
de misstänka att den offrar åt förälskelsens över
drifter, men det är inte säkert att den gör så, ty 
när man i ”Sveriges Natur” 1955 skall åskådlig
göra det nordligare Slåttdalsskrevets storslagen
het faller det sig naturligt att skriva att denna 
klyfta ”i vildhet säges (...) överträffa den be
kanta Skurugata i Småland”.

Det är ju vackert så, men att Skurugata redan 
för längesedan fastnat i mitt medvetande beror 
på att jag där via Albert Engström gjorde bekant
skap med en anmärkningsvärd man som ej hör 
till de ofta omnämnda men i vars kontakt med 
ödet jag tyckte mig finna en del som jag kände 
igen.

Jag tror att Albert Engström själv bäst sköter 
introduktionen:
Tolf var skald och målare och vetenskapsman. Vi 
gingo en dag tillsammans åt Skurugata till, där han 
hittade och bestämde en stor mängd nya mossor. Han 
gick tyst och jag gick vördnadsfullt några steg efter 
honom. Vi skulle just gå ned i gatan. Allt var grönt 
under granarna. Mossorna täckte marken. (...)

Men plötsligt stannade han, abrupt hejdande sina 
steg, alldeles som en rapphönshund som känner vitt- 
ringen av fåglarna - och sade Ty st!! "Jag var redan 
tyst och hade stannat mitt i ett steg.

”Lukta!!” viskade han och jag luktade. Jag tyckte 
att jag gick och nosade tillräckligt och njöt av mossans 
dofter och den aning om terpentin man känner i en 
gammal skog.

”Vanilj!” viskade han och andades in genom musta
scherna med sin vanliga väsning. Och plötsligt störtade 
han fram till en gran. I den granens skugga växte ett 
ensamt exemplar av Skogsfruns blomma, Epi-

pogum aphyllum. Han föll icke på knä, men han 
begick denna uppenbarelse helt sakramentalt. (...)

"Vet du Albert, vad vi har hittat? Vi har hittat Lin
nés Satyrium Epipogum”.

Småländsk bukett

Kommer man in på detta behöver man en paus 
för att andas. Under denna kan vi låta Engström 
komma med lite annan botanisk smolandica, ty 
som han säger:
Vi ha andra mystiska växter i småländska höglandet än 
Skogsfruns blomma. I Hartmans gamla flora finnes 
omnämnd en art smultron, en art med hela blad. Den 
kallas Fragaria vesca ß monophyllos och skall 
växa i närheten av Skurugata. Som skolyngling och 
student sökte jag varje sommar energiskt efter denna 
raritet, men förgäves. Ingen har sett den, men det 
påstås att den har funnits och att den lär finnas i några 
gamla herbarier, en mystisk relik, kanske en lögn.

Den finns inte i Hartmans 3:e upplaga men väl i 
den 5:e (1849; 4:e saknar jag) och följer sedan 
med till 11 :e och sista upplagan (1879). Där lo
kaluppgiften är fullständigast heter det: ”Smål. 
Ekesjö sn., Bjäsarps skog, ej långt från Skuruga
ta”, leg. Herm. Lundgren.

Ytterligare talar Engström om Betula nana 
och naturligtvis B. humilis som efter sitt frånfälle 
kommersiellt ersattes med något som här kallas 
”Betula nana var. adorata” (Betula nana x odo- 
rata'?). Detta heterogena skrivsätt och Epipogum 
för Epipogium sammanträngt i ett populärt urval 
gjorde mig nyfiken på om Engström själv kunde 
lastas för denna typografiska oro.

För att få detta utrett vände jag mig till Helmer 
Lång som var synnerligen väl bevandrad pa Al
bert Engströms marker. Han meddelade mig 
tjänstvilligt att ”Smålandsmystik” kom i kontakt 
med trycksvärtan i ”Julstämning” för 1927. Jag 
fann däri det nämnda avsnittet med precis sam
ma skönhetsfel som i mitt urval. Man kan tänka
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sig att Engström, när han bestämt sig för vilka 
växter han skulle syssla med, för de botaniska 
benämningarnas skull slog upp i olika tillgängliga 
floror och annan facklitteratur och skrev som det 
stod i förlagorna fastän dessa kunde ha var sitt 
sätt att presentera ett taxon - och ibland också 
kunde vara behäftade med något skriv- och 
tryckfel vilkas antal Engström själv också kan ha 
ökat.

Linnés Satyrium

Tolf benämnde som vi sett vad Engström kallar 
Skogsfruns blomma med Linnés namn Satyrium 
epipogium som när arten flyttades från släktet 
Satyrium fick det namn som vi sedan vant oss 
vid: Epipogium aphyllunv, och vanligen säger 
man på svenska endast skogsfru. Elias Fries an
vänder i sin ”Kritisk ordbok öfver svenska växt
namn” (1880) det sammanträngda skogsfru
blomma och en ”förskånskning” av detta kan 
man väl kalla Nils Liljas skogssnueört (Skånes 
flora 1870; ej med i 1838 års upplaga).

När nu skogsfrun ändå lyckats hänga sig på 
oss ända hit, bör väl Albert Engström kunna ha 
lov att säga några ord om den.

Man har funnit den litet varstans men den är lika säll
synt runt hela jordklotet. (...) Men sin hemortsrätt har 
den helst och med största fog i Småland, i grandunklet 
omkring Skurugata.

Där är emellertid fler om budet. Nils Eckerbom, 
jägmästare i skogstrakten kring Norra Vättern, 
stundom populärt kallad Nisse Jägare, och fängs
lande naturskildrare, påstår sålunda i en uppsats 
om Tiveden i ”Natur i Närke” (1947) att skogs
frun tycks "visa sig oftare i Tiveden än annor
städes” och, fortsätter han, ”Tiveden älskar 
hon; och dit kommer hon på kort besök, oftare 
än till någon annan plats i Norden”, och dess
utom: ”Kanske Tiveden är hennes hembygd, 
hennes ungdoms älskade, som hon aldrig kan 
förgäta”. - Men man måste konstatera att både 
Albert Engström och Nils Eckerbom hängett sig 
åt önsketänkande; inte i någonderas fall kan man 
påstå att skogsfrun är påfallande hemkär.

Från Tiveden känner jag endast till skaraad
junkten Alfred Stalins mångomtalade fynd 1916 
och något år därefter. Det skildras bland annat 
av Harald Schiller i en uppsats om ”1 Linnés 
fotspår i Västergyllen” (Och livet har sin gång, 
1938) och givetvis i den floristiska facklitteratu
ren.

Skåningen skryter som bekant inte, men gjor
de han det skulle han kunna göra affär av att 
Epipogium år efter år blommar vid Ivösjön, en
ligt ryktet sen 1902, och ofta talrikt. Bertil Wi
derberg har under många år bokfört dess fre
kvens i Sydsvenska Dagbladet efter besök på 
lokalen. Man önskar att han ville redovisa detta 
reportage i bokform - frisch vom Fass - komplet
terat med vad man kan utröna om förhistorien.

Kronologisk parentes

Författarinnan Marianne Hellmér talar i en arti
kel ”Albert Engström som botanist” om ”att 
den 14-årige Albert på vandring i smålandssko- 
gen upptäckte den (skogsfrun nämligen) i säll
skap med en gammal originell smålandsgubbe i 
trakten”. Eftersom vi här, trots vissa avsteg från 
den raka vägen, egentligen sysslar med Robert 
Tolfs levernesbeskrivning kan det vara befogat 
att söka taga reda på vilken ålder denna ”små
landsgubbe” uppnått när han tillsammans med 
den fjortonårige Albert gjorde sin av denne med 
visionär inlevelse skildrade bekantskap med 
Epipogium.

Det finns källor att anlita om man söker. Eng
ström talar själv om att Tolf (som hos Hellmér 
lyder namnet Toft) gav honom privatlektioner i 
matematik för att säkra hans avancering till 
femman. Albert föddes som man lätt finner 1869 
och entrén i Skurugata ägde rum 1883.

Lite svårare blir det rörande Tolf, men som 
genom ett under har vi en bibliografi över svensk 
botanik fram till 1918 som dessutom ger en kon
centrerad biografi över medtagna författare. Vad 
det gäller Robert Tolf får vi veta att han föddes 
1849 och att han således inte var mer än 34 år när 
den episod Albert Engström skildrar ägde rum - 
och minst av allt kan man kalla en smålänning 
vid den åldern, som dessutom då tar studenten 
som privatist, för ”en gammal originell små
landsgubbe".

För att få en fast stomme utan bidetaljer i Tolfs 
biografi låter vi först som sist Th. O. B. N. Krok 
få ordet (Bibliotheca botanica Suecana, 1925).

* 1849 12/12 i Svenarums förs., Jönköpings län; färgare 
o. tidvis privatlärare i Ingatorp, Småland 1879-1890; 
student vid Jönköpings h. lärov. 1883; assistent i bot. 
o. geol. vid Sv. mosskulturföreningen i Jönköping fr. 
1890 o. dir. för Jönköpings frökontrollanstalt fr. 1895; + 
1903 21/12 i Jönköping.
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JÖNKÖPING
Ö.Storgatan 54.Jonkö

Foto av Robert Tolf. Ärtalet 1902 är inpräglat på bil
den. - Fotot tillhör Bergianska Stiftelsens Ikonotek, 
att. L. E. Kers, Box 50017, 104 05 Stockholm.

Färgare i Ingatorp

Att Tolf var ”skald och målare och vetenskaps
man” har vi redan fått veta, men när Albert 
Engström först träffade honom för att förkovras 
så mycket i matematiken att han kunde komma 
upp i femman "frapperades jag genast av hans 
utseende. Djupt liggande ögon, rött skägg - men i 
hans ögon brann en glöd!!!” Och Engström be
rättar att ”han var fattig, fattig och att mitt 
elevskap med dess blygsamma kova var viktigt 
för honom”.
Han bodde i en usel stuga vid ån, som flyter förbi 
Ingatorp. Han led kval, var fattig, men bar sin olycka 
som en man. Ty han var skald också. Jag vet få som 
haft så skaldiska instinkter som han. Han var bland de 
mest konstnärligt betonade figurerjag någonsin träffat. 
Hade gått igenom några klasser i någon skola, blivit 
kär, gift sig med en människa som han älskade.

Jag känner inte till några poetiska arbeten av Tolf 
mer än en dikt för privat ändamål av det slag som 
ofta pryder minnesteckningar, men: ”Jag vet få 
som haft så skaldiska instinkter”. - Detta erinrar 
mig om att Albert Engström, när han en gång 
skrev ett företal till en bok av järnvägsmannen 
och den sedermera bekante trädgårdsskriftställa- 
ren A. S. Suneson i Bankeryd (för övrigt fader 
till botanisten Svante Suneson), "Gammal 
grund” (1926) yttrade att ”denna bok är ett 
verkligt dokument med ett stort plus: det skal
diska temperamentet”. - Det var det han mena
de med en skald.

Troligen var Albert inte fullt så obegåvad i det 
matematiska som hans far och lärare slöt sig till 
av hans prestationer - kanske han bara var lat - 
ty som han säger "på några dagar hade han klar
lagt matematiken åt mig, lärt mig att begripa 
dess enkla ting för femte klassen och jag ansåg 
mig fullärd". Den pedagogiska mödan gled in på 
målningen som för eleven var mycket mer loc
kande. - ”Albert", sade Tolf, ”du blir ingen 
matematiker, men du blir målare, det är farligt 
nog! Jag trodde ett slag att jag skulle bli målare”, 
fortsatte han, ”men jag blev färgare i stället. Det 
kan vara lika bra".

I tjänst hos Mosskulturföreningen

Denna period av Tolfs spännande tillvaro kunde 
knappast någon ha skildrat bättre än Albert 
Engström, men rörande några kompletterande 
eller bekräftande detaljer och framför allt Tolfs 
tillvaro i fortsättningen har vi behov av att ut
nyttja ett par ämbetsmässigt korrekta minnesru- 
nor i Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 
1904. året efter Tolfs hastiga frånfälle. Han var 
då 54 år gammal (och fick således aldrig uppleva 
att bli ”en gammal originell smålandsgubbe”).

Hjalmar von Feilitzen - dåvarande chefen för 
nämnda institution - talar också han om Iolfs 
ekonomiskt påfrestande start i livet.

Han föddes i ett fattigt hem i Svenarums församling af 
Jönköpings län och växte upp under knappa omstän
digheter. Redan tidigt visade han en brinnande läslust 
och en ovanlig vetgirighet, och särskildt väckte blom
stervärlden hans kärlek och hans djupaste intresse.

Han gick genom sex klasser i Växjö skola som 
han sen måste lämna av ekonomiska skäl; gick i 
färgarelära och blev egen färgare i Ingatorp, som 
Engström redan talat om, liksom att han skaffade
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sig blygsamma extra inkomster genom privat
lektioner. Sina egna studier fortsatte han bredvid 
sitt förvärvsarbete och

år 1883 aflade han vid Jönköpings högre allmänna läro
verk studentexamen med de högsta betygen bland alla 
examinanderna. Därefter fortsatte han sin färgerirörel- 
se och sina studier, särskildt hängaf han sig med pas
sion åt sitt älsklingsämne botaniken.

Men sedan hände det något. Mosskulturföre- 
ningens grundare och dåvarande chef Carl von 
Feilitzen, den föregåendes fader, kom under sina 
resor ”äfven till Ingatorp samt lärde känna och 
värdera den ovanlige färgaren-botanisten (...). 
Ar 1890 antogs Tolf till botanisk assistent vid 
Svenska Mosskulturföreningen, hvilken befatt
ning han till sin död innehade”.

Hjalmar von Feilitzen intygar att ”Tolfs arbe
ten och undersökningar i hög grad bidragit till att 
öka vår kännedom om mossmarkernas bild- 
ningssätt, beskaffenhet och utbredning inom vårt 
land”. - Han undersökte sammanlagt 4644 myrar 
från norr till söder.

Tolfs arbete inskränkte sig emellertid ej till 
rutinmässiga undersökningar, utförda efter upp
gjord plan, som kanske ändå är det för framtiden 
viktigaste. Han ägnade också olika specialpro
blem särskild uppmärksamhet, till exempel 
ogräsfloran på mossodlingarna, mykologisk flo- 
ristik, ”Vår blomsterodlings äldsta historia” och 
”Kålväxternas hernie-sjukdom”, om någon i vå
ra dagar erinrar sig detta namn på en fortfarande 
fullt verksam sjukdom, klumprotssjukan nämli
gen. Tolf åtnjöt understöd av Vetenskapsaka
demien för botaniska och paleontologiska under
sökningar, av vilka de sistnämnda gav som resul
tat en avhandling om ”Granlemningar i svenska 
torfmossar” som ”väckte den vetenskapliga

världens uppmärksamhet på honom” (Hjalmar 
von Feilitzen).

Utöver sin säkerligen mycket krävande tjänst 
hos Mosskulturföreningen var Tolf också före
ståndare för Jönköpings läns frökontrollanstalt 
och hade därtill åtskilliga åligganden i föreningar 
och kommun.

Man ser sällan Tolfs många myrundersök
ningar utnyttjade i gängse ekologisk litteratur, 
men det kan bero på att det som föreligger är ett 
stort arkivmaterial av originalfakta som för att 
komma till sin rätt fordrar en uppordning och 
samarbetning som ännu saknas.

*
Ett av Robert Tolfs huvudintressen var, som 
torde ha framgått av det föregående, mossorna 
om vilka han skrev ”Några småländska mosslo- 
kaler” (Botaniska Notiser 1866) och ”Öfversigt 
af Smålands mossflora” (Sv. Vetenskapsak. Bih. 
1891), och man finner ännu hans namn vid lokal
uppgifter i de stora bryologiska flororna. Som 
sitt huvudvärv fick han slutligen byta ut mossor
na mot mossarna men hans intresse hängde fort
farande fast vid den rena bryologien ”och ännu 
sista dagen af sin lefnad arbetade han med sina 
kära mossor” (Hjalmar von Feilitzen), men mer 
än de två nämnda skrifterna hann han dock ej 
publicera om dessa studier.

Robert Tolfs liv var från början rikligt fyllt av 
arbete och kamp för tillvaron men, det är det 
anmärkningsvärda, utan att hans intellektuella 
intressen tillbakasattes. När bladet i vissa av
seenden vände sig, ersattes de ekonomiska svå
righeterna av en hårt krävande tjänst, men fort
farande höll han den vetenskapliga lågan brin
nande, ty - som Albert Engström iakttog - ”i 
hans ögon brann en glöd”.

SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981)
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Södermanland är ett landskap som ur botanisk 
synpunkt hittills blivit föga undersökt. Detta gäl
ler främst de inre och västra delarna av landska
pet, dit en vit fläck på många arters utbrednings- 
kartor (t ex Hultén 1971) är lokaliserad. Det inre 
av Södermanland är måhända inte lika inspire
rande jaktmarker för Aoristen som delar av kus
ten eller mälartrakten kan vara, men växtfynden 
är ofta mer överraskande och deras nyhetsvärde 
inte sällan av hög dignitet. Genom fältinvente
ringar i Södermanland under 1970-talet har jag 
kunnat jämföra de olika delarna av landskapet 
med avseende på den floristiska kvalitén.

De östra delarna av Södermanland är ofta 
starkt kuperade och lokalklimatiskt gynnsamma. 
Lövlundar och ängsbarrskogar är ofta floristiskt 
rika, vilket sannolikt till stor del beror på att 
material från den silurkalksten som finns utanför 
Gävlekusten på Östersjöns botten ingår i jordar
na i dessa delar av Södermanland. Växtgeogra- 
fiskt utmärks området av en rikedom på sydliga 
och sydöstliga växtarter, de senare framför allt i 
kalkpåverkade torrängssamhällen.

Vegetationen i landskapets södra del är till 
stor del påverkad av det stråk av urkalksten som 
sträcker sig från Bråvikens marmorbranter i väs
ter längs hela kusten upp till Nämdö i norr. Vege
tationen präglas också av den maritima miljön 
samt av ett gynnsamt ljus- och värmeklimat. 
Floristiskt sett är kalkbergen, rikkärren, lundar

na (tidigare ”lövängar”) och örtbarrskogarna av 
störst betydelse.

Den norra delen av Södermanland ligger i den 
s k mälardalen och äger ett mångskiftande kul
turlandskap med ofta artrika vegetationstyper. 
Solexponerade grusåsar och ändmoräner har i 
allmänhet en intressant torrbacksflora av ängs- 
havre-typ. De näringsrika lerorna ger artrika, eu- 
trofa vattenmiljöer, i Mälaren främst koncentre
rade till de grunda vikarna. Lummiga lövskogar, 
oftast med dominerande ädla lövträd, pryder 
markerna kring slott och herresäten samt ute på 
moränöar eller öar med gammal beteskultur.

Det centrala Södermanland kan delas upp i en 
östlig och en västlig del. Det östliga partiet upp
tas av det sörmländska sjösystemet Båven - 
Långhalsen - Hallbosjön - Yngaren, det västliga 
av en på större vatten fattigare bygd, belägen 
kring Flen och Katrineholm. Dessa inre delar är 
botaniskt sett mer triviala. Berggrunden är i all
mänhet sur och svårvittrad och infiytandet av 
silurkalkförekomsten i Bottenhavet inte längre 
påvisbar. Såväl landskap som vegetation har 
formats av en långvarig kultur av bete, slätter 
och jordbruk.

Den västligaste delen av Södermanland - 
Vingåkersbygden - kan med hänsyn till topogra
fin sägas vara en utlöpare av Närkeslätten. Om
rådet domineras av triviala hedbarrskogar. Den 
urkalksten som finns är svårvittrad och ger där-
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Apofyt: Inhemsk art som fått ökad spridning genom 
att den även kan växa på kulturskapade stånd
orter.

det.: Förkortning för eng 'determinated' eller lat 
'determinavit': bestämd (av).

Eutrof: Näringsrik.
Soligen: Ett soligent kärr ligger i sluttning och ma

tas av rinnande markvatten. Ett topogent kärr är 
däremot betingat av markvatten, som samlas i 
svackor i terrängen; det blir därför plant.

verif: Förkortning av eng 'verified', vilket betyder 
att bestämningen är bekräftad av angiven person.

för en mycket svag effekt på den högre floran. 
Kalksten i moränen med en troligtvis annan mi
neralsammansättning än traktens egen ger dock i 
några fall upphov till betydligt rikare vegeta- 
tionstyper. Torrbacksmiljöerna saknar en stor 
del av de sydöstliga inslagen och ger därför in
tryck av floristisk fattigdom.

Södermanland är som helhet ett mycket omväx
lande landskap, där naturtyperna ständigt avlö
ser varandra. Berg och skogar omväxlar med 
lerslätter och frodiga dalgångar. Talrika sjöar 
och vattendrag ger landskapet en lucker kon
struktion och längst i söder breder Östersjön ut 
sig med sin unika övärld. Floristen hälls ständigt 
i spänning genom de snabba skiftningarna som 
ofta medför tvära kast mellan torftiga och ex
tremrika växtmiljöer.

Artlistan

Nedanstående förteckning är ett urval av intres
santare växtarter som påträffats i landskapet un
der senare år. Uppgifterna har i regel inte tidiga
re publicerats. Några har dock nämnts i samband 
med beskrivningar av naturområden i de över
siktliga naturinventeringar som getts ut av läns
styrelsen i Södermanlands län. Dessa uppgifter 
saknar dock den precision i lokalangivelser som 
en mer vetenskaplig redovisning kräver, varför 
de tas upp även här.

Även om kännedomen om landskapets inre, 
"vita” delar genom dessa undersökningar har 
ökat, är stora områden ännu helt outforskade, 
vilket bör kunna stimulera florister till ökat en
gagemang i anslutning till det landskapsflorapro- 
jekt som nyligen påbörjats i Södermanland.

De växtfynd som presenteras nedan är till hu
vuddelen hämtade från mina egna exkursioner i 
landskapet under åren 1977-1980. I några fall har 
jag kontrollerat en del äldre uppgifters aktualitet.

Lokaluppgifter utan namn på uppgiftslämnare är egna 
iakttagelser. Litteraturuppgifter citeras med författar
namn och publiceringsår inom parentes. Belägg från 
Riksmuseets herbarium betecknas med "S”. Avses 
opublicerade fynd, markeras uppgiftslämnaren med 
både för- och efternamn inom parentes, med ett even
tuellt årtal för fyndet satt utanför parentesen. Ett ”!” 
efter en parentes innebär att jag själv i sen tid sett arten 
på platsen. I några sådana fall har lokalangivelsen 
samtidigt förtydligats. Ett ”B” efter utropstecknet in
nebär att beläggsexemplar finns i mitt privata herba
rium.

Ortsnamnen i samband med lägesangivelserna följer 
den topografiska kartan. Där lokalens läge av någon 
anledning behövt förtydligas, har detta skett enligt 
RUBIN (Österdahl 1976, Björkbäck 1980).Exempelvis 
betecknar koden 9H 5a 340 160 att lokalen ligger på det 
ekonomiska kartbladet 9H 5a, 340 mm från kartans 
nedre (södra) kant och 160 mm från den vänstra (väst
ra). Denna kod innebär en noggrannhet i angivelsen på 
lOx 10 m, medan exempelvis beteckningen 9H 5a 34 16 
ger en sämre noggrannhet (lOOx 100 m).

Nomenklaturen för latinska och svenska växtnamn 
följer Lid (1974). Några förkortningar utanför de veder
tagna har inte använts. Socknarnas läge framgår av 
Fig 1.

Lycopodiaceae

Lycopodium complanatum ssp. complanatum, platt- 
lummer. Kärnbo skog SO S. Kärrlången (10H 4f 408 
283). Gåsinge-Dillnäs 200 m V vägskälet vid Skott- 
vångs gruva intill Sörmlandsleden, borttynande p g a 
trampslitage. Frustuna-Kattnäs bergssluttning strax 
NV Väsby Långsjö 1977 (Birger Gustafsson) !; 500 m 
N om St. Hedningens N-spets i tallplantering. Björn- 
lunda St. Mälby vid Katthavet 1975 (Anders Söder
berg) ! Mellösa Kvarnsjöns NV ände, stort bestånd.

L. immdatum, strandlummer. Danker Hedmossens 
SÖ del (10H 2b 450 030), täml rikl i mossehöljor och 
torvgravar 1978 (B); tidigare noterad från Sandsjön i 
samma socken (Ljungqvist 1922), ej återfunnen 1978.

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum, ormtunga. Gåsinge-Dillnäs 
300 m SV Davidsstad, täml rikl i fuktig hagmark. - 
Arten sails i inlandet.

Sparganiaceae

Sp
Vlnmvni. ictoiia jiuail

, plattbladig igelknopp. Kila

Potamogetonaceae

Potamogeton zoslerifotius, bandnate. V. Vingåker 
Säfstaholm i dammarna (B).

P. friesii, uddnate. Danker ån mellan Sundbysjön 
och Skundern vid bron NO Sundbytorp (B).
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Fig 1. Karta över Södermanland (utom den östligaste delen) där läget av de redovisade socknarna framgar 
Linjerna anger ungefärliga gränser mellan floristiskt olika delar av landskapet. Skala 1:900 000. 1 Aspo, 2 Barva. 3 
Bettna. 4 Björkvik. 5 Björnlunda. 6 Bogsta. 7 Bärbo. 8 Dunker. 9 Flen. 10 Fogdo. 11 Frustuna-Kattnas. 12 
Gillberga. 13 Gryt. 14 Gåsinge-Dillnäs. 15 Halla. 16 Husby-Oppunda. 17 Husby-Rekarne. 18 Hyltinge. 19 Harad. 
20 Kila. 21 Kjula. 22 Kloster. 23 Kärnbo. 24 L. Malma. 25 Ludgo. 26 Lunda. 27 Mellösa. 28 Nyköping. 29 
Näshulta. 30 Oxelösund. 31 Ripsa. 32 Runtuna. 33 Råby-Rönö. 34 Spelvik. 35 Stenkvista. 36 Stigtomta. 37 St. 
Malm. 38 Strängnäs. 39 Torsåker. 40 Tumbo. 41 Vadsbro. 42 Vansö. 43 V. Vingåker. 44 Vardinge. 45 Vastermo. 
46 Ytterjärna. 47 Ytterselö. 48 Aker. 49 Årdala. 50 Ärla. 51 Oja. 52 Österåker. 53 Overjarna. 54 Overselo.
Map of the province of Södermanland (easternmost parts excluded). The numbers indicate the parishes; the lines 
are approximate limits between floristically different parts of the province.

Poaceae

Holcus lanatus, luddtåtel. V. Vingåker 200 m NO 
Eriksberg (10G 0a 03 15) i vägkant; Kjesäter 200 m SV 
slottet.

H. mollis, lentåtel. Gåsinge-Dillnäs Trollhagen pa 
fuktig ängsmark; Hälltorpet mot Nytången (10H 2g 106 
171). Kjula 600 m ONO Kolartorp i skogsbryn. V. 
Vingåker 300 m NO Vitan; 250 m NO Västervik; Berg; 
200 m Ö Grindstugan vid Dal; 300 m SV Vitastugan; 
600 m OSO Svarttorp; strax SO Kvarnsjöstugan; 500 m 
SV Käbbetorp; Larstorp. Kila ängen 100 m NNO

Kopparbol i massförekomst. - Arten uppträder oftast 
som apofyt på övergiven åkermark, gärna i sandiga 
trakter, och har synbarligen ökat starkt i Vingåkers- 
trakten.

Poa chaixii, parkgröe. Frustuna-Kattnäs Sodeituna 
i parken. Kila Virå bruk, synnerligen rikl i parken 
utmed ån.

P. remota, storgröe. Gryt Brotorpsmon (10H lc 180 
390); tidigare känd från ett par närbelägna lokaler 
(Thorån 1971)! Bogsta Norrby nära brunnshuset 
(Lindström 1892)! Hyltinge dalgång S om Henaren 
(Qvarfort 1948)!
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P. bulbosa, knölgröe. Björnlunda Tomta, hällar vid 
ladan. Gäsinge-Dillnäs Björkeby, invid urkalkstenshäl- 
lar. Torsåker 300 m NV Tuna vid Sillen, täml rikl.

P. supina, trampgröe. Ylterselö Höladsskär nära 
bron.

Bromus erectus, raklosta. Lunda Gräfsta, täml rikl 
på,banvallen 1978 (B).

B. tectorum, taklosta. V. Vingåker Vingåkers jvgstn 
1979.

Cyperaceae

Eriophorum gracile, kärrull. Dunker N sidan av Tå
sjön.

Scirpus caespilosus ssp. caespilosus, tuvsäv. Dun
ker Hedmossens S del (10H 3a 195 330). Flen Kvarn
sjöns Ö ände i myr 1943 (Erik Almquist S)! (B).

Cladium mariscus, ag. Åker Strålsjömossen (10H 3e 
220 052), stort bestånd i vässkärr (ej blommande 1977). 
Hyltinge Trehörningen 1938 (Sten Qvarfort S)!; Ab- 
borrsjön 1947 (Erik Almquist S)! Fieri Egelsjön 1943 
(Erik Almquist S)! = Igelsjön. Kila Vikitteln, rikl på N 
sidan, ett mindre bestånd på SÖ sidan.

C. pulicaris, loppstarr. V. Vingåker Igelbålen. Kila 
550 m SV Åbo i soligent kärrstråk.

C. appropinquata, tagelstarr. Åker kärret vid Len- 
nelstorpet. V. Vingåker Nya kärren; Igelbålen.

C. paniculata, vippstarr. Ärla Hult(10H 4a 057 105) i 
källdike 1948 (Erik Almquist S)! 2 tuvor (B).

C. pairaei, snårstarr. Frustuna-Kattnäs 500 m N 
Aisberget på hygge. Björnlunda St. Lergärdet i syd- 
exponerat bryn; Sågstugan ca 500 m V om Nysätter. 
Husby-Oppunda Eldhagsberget 600 m ONO Torp. 
Hyltinge dalgång S om Henaren på berg. Härad strax 
SV Näsbyholm mot E3. Vansö 700 m ONO Elma. 
Stenkvista 600 m V Torsberga. Gillberga udde NNV 
Priartorp på urkalksten. Kloster 400 m N Uvberget vid 
Vilsta.

C. remota, skärmstarr. Åker 400 m V Stacksund; 800 
m SV Kalkbro. Gåsinge-Dillnäs Svinsjöns NÖ sida 
mot Iv. Frustuna-Kattnäs bäckravin 100 m SO Älg
sjön. Gryt Ånhammar i skogsravin (10H lc 440 315). 
Dunker bäck mellan L. Dal och Dunkersstugan. Ludgo 
VNV Lövnäs mot Stocksjön; surdrag 600 m NNV Fa- 
germon. Näshulta 700 m ONO Orren i bäckkant. V. 
Vingåker dalgång strax S om Tutorpa mosse. Mellösa 
bäckravin mot Stockfjärden NO Sandvik; ravin mellan 
Simmelsjön och Kattkärret. Kila Skogbyås i bäckdrag 
1 km NV Åbo; bäckdal Ö om Vibjörken; 400 m SV 
Ålsjötorp; 300 m SV Sågartorp; 300 m NV Rothult; 
bäckravin strax NO Rothult.

C. hartmanii, hartmansstarr. Gillberga udde NNV 
Priartorp i torrängssamhällen på urkalkhällar (B).

C. hostiana, ängsstarr. V. Vingåker Nya kärren (B); 
Igelbålen.

C. livida, vitstarr. St. Malm Blomsterkärren vid 
Nimtorp 1899 (Gustaf O. Malme S, Malme 1891)1 på 
nakna dyfläckar i N delen (B).

Carex capillaris, hårstarr. V. Vingåker Igelbålen.
C. riparia x rostrata, jättestarr x flaskstarr. Björn

lunda 300 m Ö Snickarstugan vid en liten damm (B).

Juncaceae

Luzula luzuloides, vitfryle. Frustuna-Kattnäs Söder- 
tuna i parken.

Orchidaceae

Dactylorhiza traunsteineri, sumpnycklar. V. Vingåker 
Nya kärren (B).

Platanthera chlorantha, grönvit nattviol. V. Ving
åker Kjesäter vid bokskogen; hygget strax S om N. 
Ären (10F Oi 33 49); 700 m N om Gölängen.

Epipactis palustris, kärrknipprot. V. Vingåker Igel
bålen rikl.

Betulaceae

Alnus incana, gråal. Frustuna-Kattnäs Långsjön på 
Österheden, längs NÖ stranden ett mindre träd (L. E. 
Kers)!

A. glut inosa x incana, klibbal x gråal. Gå
singe-Dillnäs bron vid Klövet, ett stort träd i lövlund 
nära vägen (B).

Polygonaceae

Rumex maritimus, strandskräppa. Österåker Öljarens 
strand Ö om Sjögölet 3 ex på blottad, eutrof mark (B).

Polygonum alpinum, alpslide. Dunker 500 m SV Nä- 
verkärr, förvildad kring ödetomt (B).

Caryophyllaceae

Stellaria nemorum ssp. nemorum, lundarv. Kila 
Vretaån 500 m NV Korsbäcken.

S. holostea, buskstjärnblomma. Frustuna-Kattnäs 
Södertuna i ädellövskog på ön i Frösjön, ymnig invid 
parkstig. Bärbo 400 m NV Tista slott, stort bestånd. - 
Arten är troligen inkommen med parkträdsplantor. På 
båda lokalerna finns t ex inplanterad bok.

Cerastium glomeratum, knipparv. Nyköping Rep- 
slagaregatan, tillfällig i plantering vid Klockberget ca 
250 m VNV Nicolai k:a 1979 (B).

Melandrium noctiflorum, nattglim. Frustuna-Katt
näs strax V om Ek som vallogräs 1977.

Silene rupestris, bergglim. Vadsbro berg mellan 
Lillsjön och Långhalsen (9H 7i 15 18), 35 m ö h.

Ranunculaceae

Ranunculus circinatus, hjulbladsmöja. Björnlunda 
Kvarnsjöns V del och utloppsbäcken mot Mälbykvarn 
(B).

Thalictrum simplex, backruta. Årdala Djurön på 
ängen i N delen.

Brassicaceae

Lepidium campestre, fältkrassing. Björnlunda väg 57 
vid ålderdomshemmet.



SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981) Södermanlands flora 299

L. densiflorum, bankrassing. Björnlunda järnvägs
stationen (B).

Berteroa incana, sandvita. L. Malma Moen. Gill- 
berga bron mellan Orrnäs och Priartorp. Husby-Re- 
karne strax SV Lundby vid bron. Vadsbro Vik nära 
gården.

Raphanus raphanistrum, åkerrättika. Hyltinge di
keskant NV om stora riksvägskorset vid Sparreholm 
(B>.

Cardamine flexuosa, skogsbräsma. Mellösa bäck
ravin mellan Simmelsjön och Kattkärret, 10-15 ex på 
översilad, naken jord vid rotvältor (B). Runtuna 700 m 
SSV Göksätter, rikl i alkärr som bevattnas av källor 
(B). Björnlunda 600 m SO Örnbo i surdrag bland frodig 
hyggesvegetation; 700 m NNV Ullaberg på översilade 
klippbranter (B). - Arten uppträder i Södermanland 
helst på mjuk, gungflyartad mark intill bäckar med 
rörligt och ytligt grundvatten. Den växer oftast i kort- 
vuxen vegetation, där vanligen Chrysosplenium alter- 
nifolium (gullpudra) ingår. Till skillnad från denna 
tycks emellertid skogsbräsman missgynnas av bete.

C. parviflora, strandbräsma. Björnlunda Alskens 
SO-ände nära utloppet, på jordvallar och i hällspringor 
längs den eutrofa stranden, totalt ca 40 ex (B). - Artens 
förekomst i Södermanland har nyligen beskrivits av 
Clemedson (1979).

Saxifragaceae

Saxifraga osloensis, hällebräcka. V. Vingåker 400 m V 
Ängtorp. Österåker 600 m VNV Kalkugnstorp; hag- 
mark S Bångarbol (B); mellan Ekeberg och Blåkärr; 
150 m N Torsåker; hage 200 m NO Nyby; Blomster- 
hult; 600 m NV Stavbäcken; 900 m S Kalkugnstorp. - 
Arten ersätter längst i väster Saxifraga tridactylites 
(grusbräcka) som indikatorart på kalkrik berggrund.

Rosaceae

Rubus sulcatus, surbjörnbär. Halla Glasbergets sydsi
da täml rikl (B).

Alchemilla subglobosa, valldaggkåpa. Aspö 250 m 
ONO Frösta (B); 700 m NV Lindsund. Överselö 1500 
m N Ärnesta (B); 650 m NO Kilfröslunda. Vansö 700 m 
ONO Elma gård; Kråktorp vid kungshögen. Björnlun
da Kvarnsjöns SÖ sida vid lilla ängen, sparsam (B).

A. glomerulans, källdaggkåpa. Torsåker 900 m N 
Hundby i fuktig lövskog (B). Ludgo 350 m Ö Davik; 
Bruket i hagmark (B). Björnlunda 700 m SSO Tibble, 
täml rikl (B); Kvarnsjöns SV sida (B); Jakobsberg (B); 
300 m SSO Torvsätter, rikl i fuktig hagmark (B). Kiirn- 
bo hage Ö om Hedlanda gård.

A. obtusa, stubbdaggkåpa. Spelvik 500 m NNV 
Krokstugan i fuktig, eutrof lövskog med ek (det Roland 
Carlsson) (B). Ludgo 350 m Ö om Davik i ängsartad 
lövskog med hassel, täml rikl (det Roland Carlsson) 
(B).

A. wichurae, skårdaggkåpa. Överselö 1500 m N Är- 
nesta (B); Kilfröslunda udde (B); 1400 m N Kvarntorp. 
Härad 300 m SO Kuggnäs (B). Öja stig 500 m SO 
Bålbergsudden.

A. acutiloba, stjärndaggkåpa. Kila 300 m NV Kors- 
bäcken vid gärdesväg; Bålsjöbäcken nära E4, losslitet

A . i<t

NFi

Fig 2. Senecio vernaUs (vårkorsört) är en sydsvensk 
komposit som i Södermanland uppträder som adven
tiv. Detta exemplar växte 1979 i det grova banvallsgru- 
set vid Holmby i Björnlunda. Foto förf.
Senecio vernalis, a rare casual in Södermanland.

ex av okänd härkomst liggande på marken. V. Ving
åker Kjesäter i parken (B). Öja 200 m V om Fiskartorp 
(B). Åker St. Sjöstugan intill stigen vid Visnaren (B); 
300 m SSV Kråktorp (B). Överselö 600 m ONO Berlin, 
rikl.

Agrimonia procera, luktsmåborre. Dunker Flasjö- 
torp nära vägen (B).

Fabaceae

Trifolium campestre, jordklöver. Björnlunda Näsber
get; 400 m V Skogshåll (B); Smedsta på gravfältet. 
Hyltinge torräng mellan Lillsjön och Västersjön ca 500 
m NNO Dalstugan.

Astragalus glycyphyllos, sötvedel. Gillberga 250 m 
N Närsjö vid väg 230 i vägskärning 1980.

Vicia villosa, luddvicker. Överjärna Eneskolan nära 
väg 57 på naken sand 1978. - Arten minskar starkt i 
Södermanland och är numera sällsynt.

V. lathyroides, vårvicker. Gåsinge-Dillnäs Björkeby 
på kalkhällar. Halla 450 m S om Kälkesta på sydsidan 
av urbergsklippa (B).



300 Hans Rydberg SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981)

Lathyrus palustris, kärrvial. Österåker Öljarens 
stränder Ö om Sjögölet, strax S om Hullafors och vid 
Forsån.

Geraniaceae

Geranium pratense, ängsnäva. Bårbo 200 m SSO Tista 
slott vid brukningsväg (B). Björnlunda Jakobsberg nä
ra vägen.

G. bohemicum, svedjenäva. Gåsinge-Dillnäs 250 m 
SSV Grandal, 2 ex på klipphäll i enbacke 1977. Björn
lunda N delen av Sågarön i Båven i kanten av ett 
potatisland intill ett mindre hygge 1979; 600 m S Krogs
torp på brandfläck i åkerbryn 1980; 1 km OSO Näset 
1980; 600 m NNO Lövhagen 1980. Hyltinge 1500 m V 
Snällsborg vid Valingen, 2 ex på körväg 1978. V. Ving
åker strax N om Iv vid Myngsjön, rikl på hygge 1979. - 
Endast ett fåtal av växtplatserna har uppstått till följd 
av bränder. Det tycks som om värmeinstrålningen på 
hyggena ger en tillräckligt hög marktemperatur för att 
fröna skall kunna gro.

Euphorbiaceae

Euphorbia esula, vargtörel. V. Vingåker mellan Bre- 
sätter och Gatstugan, rikl längs brukningsvägen (B), 
beståndet översållat av parasiterande Cuscuta euro- 
paea (nässelsnärja).

E. peplus, rävtörel. V. Vingåker kyrkogården (B).

Callitrichaceae

CalUtriche hermaphroditica, höstlånke. Dunker 900 m 
SSV Ökna i sjön Dunkern, rikl på grunt vatten (B).

Malvaceae

Malva sylvestris, rödmalva. Ripsa Edeby gård vid Bå
ven, förvildad.

M. alcea x moschata, rosenmalva x myskmalva. 
Björnlunda Bertilsdal.

Hypericaceae

Hypericum montanum, bergjohannesört. Gå
singe-Dillnäs Davidsstad. Frustuna-Kattniis 300 m Ö 
Gustavsberg; kullen NO Slaggärdet. Björnlunda väg 57 
strax V Sol valla mot Norrbylund; 800 m ONO Broa, 1 
ex i vägkant. Kila 500 m V Haga. - Arten har i samtliga 
fall sina växtplatser i sydvända skogsbryn och väg- 
skärningar.

Violaceae

Viola rupestris, sandviol. Björnlunda Snickarstugan. 
Fogdö torräng mellan Vik och Lida (10H 8c 28 11). V. 
Vingåker 200 m S Ekeberg. Österåker mellan Kalk- 
ugnstorp och Bångarbol.

V. canina x persicifolia, ängsviol x strandviol.

Bettna Äkerö på udden N om Långholmen samt längs 
stranden Ö om Fruholmen. 03Halla Vårskogsudden, 
enstaka ex flerst längs stränderna. - Uppträder oftast 
utan närvaro av föräldraarterna på vegetationsfattiga 
stränder uppbyggda av isälvsmaterial.

Lythraceae

Peplis portula, rödlånke. Gåsinge-Dillnäs. St. Kvarn
sjöns N del längs stranden av liten holme (10H lg 429 
195) (B). Ludgo Aspa, översvämningsmark mot 
Ludgosjön på blottad jord.

Cornaceae

Cornus sanguinea, skogskornell. Näshulta 1 km NV 
Tärnsjön (10G 4f 1 15 225), ett par fertila buskar på 
krönet av en kalkstensrygg (B). - Fyndet i Näshulta är 
det nordligaste i landet. Arten är bara en gång tidigare 
funnen i Södermanland, nämligen i Vårdinge där den 
emellertid ej blommar (Rydberg 1977). Arten tycks i 
dessa delar av landet vara starkt kalkgynnad.

Apiaceae

Levisticum officinale, libbsticka. Mellösa Västgöta- 
gårdarna, odlingsrest (B).

Pyrolaceae

ChimaphUa umbellata, ryl. Åker Kalkbro (Johansson 
1946)! = tallskog vid Dammsjöns NV sida (10H 3d 250 
440). Björnlunda 600 m NO Dalsjö i torr gräs- och 
pyrolarik barrskog. V. Vingåker Lagnö, N stranden 
rakt S om Hästön på isälvsmaterial (B).

Monotropa hypopitys var. glabrescens, tallört. Hal
la 300 m N fornborgen på Långasen.

M. hypophegea, kal tallört. Åker Kalkbro, invid sti
gen till kalkbrottet. Kjula 100 m V Salbjörke gård ca 20 
ex.

Gentianaceae

Gentianella campestris, fältgentiana. Björnlunda 100 
m SV Kärvsätter. Gryt hagmark strax V om Vreta ca 
50 ex. Kjula Årbytorp 1976 (Tony Haglund)! Vårdinge 
skogsväg 500 m SO Dykärret, rikl 1980 (B); troligen 
nyetablering, då partiet av andra skäl undersöktes nog
grant i samband med sockeninventeringen (Rydberg 
1977).

Menyanthaceae

Nymphoides peltata, sjögull. Gryt Ricksjön vid Jor- 
danstorp nära utloppet (B). - Arten är bara en gång 
tidigare anmärkt från landskapet (Florin 1957).
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Boraginaceae

Asperugo procumbens, paddfot. Björnlunda flerst i 
och omkring samhället, t ex vid soptippen (B).

Symphytum officinale, äkta vallört. Gryt soptipp vid 
lv omedelbart S om Solbacka 1977 (B). Flen 400 m 
VNV Stenhammar i åkerkant.

Myosotis discolor, brokförgätmigej. Halla 450 m S 
om Kälkesta intill en urbergsklack på kortgräsig syd
sluttning (B). Björnlunda Näsbergets SÖ sida, sparsam 
(B).

Lithospermum arvense, sminkrot. Gåsinge-Dillnäs 
Höksjön nära gården. Frustuna-Kattnäs mellan Ekes
kulla och Klövsta, 2 lokaler intill kalkhällar. Björnlun
da lv V om Önnerstanäs; 600 m Ö Tibble; 500 m V 
Tomta. Husby-Oppunda vägslänt N Vallåkra på sand
mark. Vansö 400 m NV Valla, täml rikl som åkerogräs. 
Aspö 600 m SSV Ryssgrav. Tumbo 500 m SSO kyrkan 
på sandig åkermark. Stigtomta Trollholmen på diabas- 
häll; Kjulsta i strandhagarna åt NV. Halla gravfåltet 
vid Väsby gård.

Lamiaceae

Ajuga reptans, revsuga. Råby-Rönö 300 m SV Fräl- 
se-Rössbol i vägkant (B), naturaliserad men förmodli
gen ej spontan.

Lamium galeobdolon, gulplister. Björnlunda Tom
teborg, naturaliserad i barrskog strax S om Björnlunda 
såg (gammal soptömning?) (B).

Leonurus cardiaca, hjärtstilla. Gåsinge-Dillnäs 
Klövet (Sive Karlsson)!; Hulta 1979 (Kerstin Landin)! 
Björnlunda Hembygdsgården; Vidbynäs (B). Härad 
Näsbyholm intill Vansövägen, 1 ex 1980. Halla 100 m 
NO Ballersta.

Solanaceae

Solanum nigrum, nattskatta. Ytterjärna Nybble gård

Scrophulariaceae

Veronica persica, trädgårdsveronika. Frustuna-Katt
näs Gnesta vid Weibulls fröhandel. Björnlunda 
Önnersta i byns V del (B).

V. hederifolia, murgrönsveronika. Frustuna-Katt
näs Gnesta vid Weibulls fröhandel. Husby-Oppunda 
Eldhagsberget 600 m NO Torp, i betesgödslade hällkar 
på bergskrönet. V. Vingåker Kjesäter vid gamla stallet. 
Halla gravfältet vid Väsby gård. Vadsbro 1 km S om 
Hedenlunda i åkerkant vid ekbacke; Lagmansö 300 m 
ONO gården.

Euphrasia micrantha, ljungögontröst. Björnlunda. 
Önnerstaberg (9H 9f 300 168) (verif Thomas Karlsson) 
(B).

Lentibulariaceae

Pinguicula vulgaris, tätört. V. Vingåker Igelbålen

Fig 3. Geranium pratense (ängsnäva) är i Söderman
land en trädgårdsflykting med gamla anor och träffas 
främst i närheten av slott och herresäten. Tista i Bärbo 
socken 1978. Foto förf.
Geranium pratense is a garden escape in Söderman
land, but it has had a long history in the province and is 
especially found around manors and castles.

Rubiaceae

Galium odoratum, myska. Frustuna-Kattnäs 500 m 
NV Hällen (9H 8g 085 213). Öja 250 m SV Vassham- 
maren.

Campanulaceae

Campanula cervicaria, skogsklocka. Gåsinge-Dillnäs 
Hulta. Björnlunda 700 m SO Krogstorp, 1 ex. Dunker 
Hökkärr = 400 m SV Tranhalsen, ca 30 ex. Ludgo 
Höglunda vid vägen (B), årligen 1960-1981; Hultstu- 
gan, ca 50 ex 1977 (Gunnar Rydberg)! nu möjligen 
utgången i samband med husbygge. Hyltinge strax N 
om Västertorp (Qvarfort 1948)! 1978 endast steril; väg
kant mellan Björkhult och Råstock; 300 m V Mosstorp, 
ca 90 ex. Stenkvista 750 m VSV Torsberga. Näshulta 
700 m V Dalby i S-läge vid en ekhage, 60 ex. V. 
Vingåker 400 m SV Grävs soldattorp; bryn 300 m N
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Västervik; 600 m ONO Västervik; 300 m SV Vitastu
gan, 1 ex; 400 m NO Dal mot Open. Kila 600 m VNV 
Hagbacken; 300 m SV Dalstugan i vägkant, 1 ex. 
Björkvik Järnbol 1904 (Carl Malmström S)! = 500 m V 
Järnbol.

Asteraceae

Erigeron canadensis, kanadabinka. V. Vingåker jv vid 
Viala hpl (B). Oxelösand järnvägshamnen.

Innia heienium, ålandsrot. Björnlunda hembygds
gården. Västenno Hassmyran.

I. salicina, krissla. Åker Kalkbro i granskog nära 
kalkbrottet. Björnlunda 400 m VSV Grindstugan (9H 9f 
070 180). Flen ekbacke NO Stenhammar. Kila strax V 
om Haga. - Samtliga växtplatser utom den i Åker be
lägna i sydexponerade skogsbryn.

Galinsoga ciliata, hårgängel. Ytterjärna Nybble gård 
i biodynamiska plantager (B).

Arnica montana, slåttergubbe. Kila 1 km NNV Åbo 
(9H 3g 32 21) utmed en liten skogsstig. Mellösa Mor- 
janstorp nära Bruksdammen och Sörmlandsleden.

Senecio vernalis, vårkorsört. Björnlunda Holmby, 
tillfällig på jv-banken 1979 (B); 700 m SSO Vänga i 
vägkant 1980.

S.jacobaea, stånds. Dunker Nykvarn i vägskärning; 
V om Vårsjön i vägkant (10H 3b 125 230).

Cirsium acaule, jordtistel. Runtuna 300 m NNO 
Kristinelund nära kalkdagbrottet 1970 (Birger Petters
son)! (B).

Centaurea dealbata, strävklint. Strängnäs 700 m SO 
Kilen, förvildad.

C. scabiosa, väddklint. Strängnäs Malmby gård, 
riklig. Frustuna-Kattnäs vägkant mellan Lötbodal och 
Fridhem. V. Vingåker Haddetorp; mellan Olofstorp 
och Skälet 3 lok längs vägen; 300 m Ö N. Villtungla vid 
lv; Annedal vid lv; Knutstorp vid lv; mellan Skälet och 
Marsjö 3 lok längs lv; vägskäl 700 m S Käbbetorp; 200 
m V Högbacken. - Lokalerna i Vingåker bildar öst

gräns för en mer sammanhängande utbredning, som 
omfattar större delen av södra Sverige (Hultén 1971).

Cichorium intybus, cikoria. Runtuna 750 m NO Häl
len på soptipp 1979 (B).

Crepis paludosa, kärrfibbla. Kila bäckdal S om Ve
nerna (9H 3g 415 164).
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Med Kroks Bibliotheca Botanica Suecana 1925 i 
bakgrunden finns det mesta av det nedan relate
rade, och mer därtill, redan förtecknat i Blake’s 
Geographical Guide to Floras of the world, ett 
arbete av hög klass. Emellertid ter sig Blake i sin 
bibliografiska frikostighet ej alldeles lätthanter
lig; samtidigt ligger en begränsning i tryckåret, 
som var 1961; och slutligen tör arbetet vara till 
finnandes endast i mer än vanligt välförsedda 
bibliotek. För vardagligt behov kan det således 
finnas plats för en mera översiktlig orientering i 
den svenska provinsfloristiken, här begränsad 
till kärlväxterna. Jämte salig S. F. Blake torde i 
läsarens tacksamhet få inneslutas prof Rolf San- 
tesson och fil kand Thomas Karlsson.

Även här börjar det, om man så vill, med Lin
naeus. Föregångare saknades väl ej, om ock i det 
mindre formatet; så hans egen vän Petrus Arc- 
taedius, som 1729 åstadkommit en växtförteck- 
ning för Nordmaling i Ångermanland; och, på 
ännu närmare håll, en Petrus Ugla, sedermera 
prost i Hedemora och stamfar till grevarna af 
Ugglas på Forsmark men för dagen en botanisk 
charlatan. Det var för att sätta sagde Ugla på 
plats som Linnaeus 1734 skrev samman sin Flora 
Dalekarlica; men efteråt tycks han ha funnit 
skriften väl obetydlig för att ga till trycket, och 
någon skola kom den därmed ej att bilda.

Ännu mot slutet av 1700-talet stod så mycket 
ogjort kvar i primär artkännedom lika väl som i 
växtsystematiken, att fackmännen fann sig därav 
helt absorberade. Lokala artförteckningar kunde 
väl på sina håll presenteras, 1788 rentav Pehr

Osbecks Utkast til Flora Hallandica; men först 
med Göran Wahlenbergs Utkast till Gottlands 
flora 1805-06 kan den svenska provinsfloristiken 
sägas ha kommit i gång. Vid det laget var Lilje- 
blad redan ute på modersmålet med vad vi kallar 
en fåltflora; och med Hartman 1820, fram till 
1879 i ständigt nya upplagor, var den bildade 
allmänheten utmärkt väl hållen å jour med den 
nationella floristikens framsteg. Växtkännedo- 
men var nu vetenskapen på modet, och i läro- 
verksstäderna blev det något av en hederssak att 
få hembygdens artbestånd satt på tryck. Den 
fullständigast möjliga artlistans pondus förhöjdes 
helst genom åtföljande diagnoser av oviss origi
nalitet; i annat fall biskickades gärna några mer 
eller mindre vegetationsbetonade topografiska 
betraktelser; men om inventering i nutida mening 
var det knappast tal, utan anförda lokaler tör i 
allmänhet mest ha varit till gagn för vanligt her- 
bariesamlande och därjämte naturligtvis som 
stöd för sagesmannens vederhäftighet. Sin 
glanstid hade denna provinsfloristik i åren 
1850-1871, då snart sagt årligen ett eller flera 
ambitiösa arbeten såg dagens ljus, med Knut 
Fredrik Thedenius’ i mer än ett hänseende för
nämliga Flora öfver Uplands och Södermanlands 
fanerogamer och bräkenartade växter 1871 som 
kulmen.

För provinsfloristen ligger det givetvis en sär
skild lockelse i att framträda som pionjär i sin 
bygd. Det är då förståeligt, att publiceringsivern 
mattades, i den mån landet - åtminstone pa pap
peret - alltmera täcktes av artlistor. Det gick
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omsider därhän, att på sju år inte ett enda mera 
beaktansvärt provinsfloristiskt arbete kommit i 
tryck. Då framträdde emellertid vad som kan 
kallas vår första moderna provinsflora. Numera 
vill man ju inte bara presentera en komplett och 
med gedigen inventering underbyggd artför
teckning, utan man strävar också efter att utreda 
florans betingelser och recenta utveckling, lik
som ock att belysa dess särdrag; allt detta under 
sådana rubriker som topografi, hydrografi, berg
grund och jordarter; klimat och fenologi; vegeta
tion och sociologi; kulturen - landskapet och 
arterna; invandring; provinsiell och synoptisk 
statistik; zonering och vegetationsgränser; därtill 
presentation av föregångare och medarbetare 
samt bibliografi. 1 Karl Johanssons Hufvuddra- 
gen af Gotlands växttopografi och växtgeografi 
möter man med ens en syntes av ungefär alla 
dessa aspekter. Från Johansson på Gotland 1897 
går det en tydlig linje till Birger i Härjedalen 
1908, Sterner på Öland 1938, Fries i Bohuslän 
1945, Hård av Segerstad i Värmland 1952 och 
Wistrand i Pite lappmark 1962. Men samtidigt är 
man oförhindrad att till den johanssonska skolan 
hänföra flertalet av de många betydande pro- 
vinsfloristiska arbeten, där materialets beskaf
fenhet och författarens ambitioner lett till en me
ra personlig utvärdering.

Med sekelskiftet hade fältbotanisternas intres
se kommit att allt mer riktas mot växtbiologi och 
växtsociologi, numera gemenligen sammanfatta
de under rubriken ekologisk botanik; och vid 
samma tid sköt landets floristiska inventering på 
nytt fart. Turen var i synnerhet kommen till det 
dittills mycket försummade övre Norrland, som 
nu fick sin beskrivning i en rad påkostade mono
grafier. Med de väldiga och svårtillgängliga area
ler det här gällde, måste den egentliga invente
ringen mestadels bli fragmentarisk; och det är då 
naturligt, om arbetets tyngdpunkt i de flesta fall 
kom att förläggas till det ekologiska planet.

Även i annat skiljer sig 1900-talets provinsflo- 
ror från de äldre. Hade det redan tidigare varit tal 
om en kartläggning av artbeståndet, så finner 
man detta numera som oftast bokstavligen för
verkligat. Efter föredöme av Selim Birger 1904 i 
sparsamt bruk befinns med ens de för oss alldag
liga prickkartorna till ett antal av över fyra
hundra bära upp det tyngsta av den växttopogra- 
fiska redovisningen i Erik Almquists Upplands 
vegetation och flora 1929, vid sidan av sin socio
logiska huvuddel den dittills mest genomgripan

de inventeringen av ett helt landskap. En likartad 
karaktär, denna gång dock mera växtgeografiskt 
betonad, företer vårt andra provinsfloristiska 
monumentalverk, Sten Selanders på två volymer 
fördelade beskrivning av Kärlväxtfloran i syd
västra Lule Lappmark 1950.

Det senaste decenniet har uppvisat en förhöjd 
fältbotanisk livaktighet, till stor del initierad från 
naturvårdshåll och icke alltid uppburen av folk 
med nöjaktiga insikter i vare sig allmän eller 
provinsiell floristik. Man strävar numera efter en 
jämn täckning av undersökningsområdet, med 
minskad vikt lagd vid de större och mindre rari
teter, som betytt så mycket för de äldres upp
muntran. Förebildlig arbetsekonomi, både i fält
arbetet och i dess redovisning, torde många finna 
i Erik Genbergs Östergötlands flora 1977, där 
särskilt utbredningskartornas uppläggning stimu
lerar till diskussion. En schematisk pricksättning 
med rikets rutnät som grund kan framdeles bli 
det vanliga, om också långt ifrån obligatoriskt.

Även för det enskilda landskapets vidkom
mande får den provinsfloristiska historiken här 
stanna vid det huvudsakliga. Nu är ju provins ett 
ganska tänjbart geografiskt begrepp och för 
ingen del kongruent med det historiska landska
pet. Det finns sockenfloror till betydande antal 
som kan betecknas som väl värda ett hedersom
nämnande. I fråga om landskap, vilkas flora re
dan befinns i stort sett någorlunda känd, kan det 
ändock ofta te sig rationellt att här helt förbigå 
även högklassiga delinventeringar; det behöver 
då inte vara så långt kommet som i Skåne, som 
sedan 1972 är helt täckt av enhetligt upplagda 
sockenfloror. Annorlunda kan så till vida av
vägningen bli i andra trakter, ej minst i det inre 
Norrland, där i synnerhet lappmarkssocknarna 
redan i areal kan gå upp mot hela sydsvenska 
landskap. Inom landskapets ram kan hänsyn till 
länsindelningen stundom vara påkallad, liksom 
även en fristående behandling av vissa delområ
den av speciell valör.

Skåne

En hög fältbotanisk aktivitet leder sig här tillbaka 
till gedigna diagnosfloror av Elias Fries 1835, 
Nils Lilja 1838, 1870 och F. W. C. Areschoug 
1866, 1881. Den sedan 1963 föreliggande Skånes 
flora av Henning Weimarck, även denna en 
diagnosflora och som sådan för sin tid unik, är i 
allmän användbarhet snarare en flora för södra
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Götaland i dess helhet, med utbredningsuppgif- 
terna för Skåne ytterligt summariskt hållna. 
Prickkartor saknas helt; en del II. huvudsakligen 
av atlaskaraktär, skall emellertid vara nära före
stående (SBT 73: 399-403, där man även finner 
en fyllig historik över skåneflorans utforskning).

Kullabergs utomordentligt rikhaltiga artbe
stånd har i historisk belysning förtecknats av 
Nils Sylvén 1960; med en reviderad version be
bådad av John Kraft.

Hven har monografiskt behandlats av Arvid 
Nilsson 1963.

Blekinge

I succession till G. Casten Aspegren 1823, C. A. 
Gosselman 1861, 1865 och Fredrik Svanlund 
1889 ger Björn Holmgren 1921, 1942 en vältäc- 
kande lokalförteckning.

Ny blekingeflora projekterad av Björn E. 
Berglund och Hans Wachtmeister (SBT 73: 
405-408).

Halland
Personliga lärjungar till Linné var här tidigt ute. 
Redan 1766 hade Lars Montin publicerat ett vac
kert urval rariteter från Halland; och 1788 följde 
Pehr Osbecks Utkast til Flora Hallandica, med 
sina 705 kärlväxter och därtill anknuten kom
mentar Sveriges första egentliga landskapsflora. 
En för sin tid mycket fullständig artförteckning 
kunde därmed lämnas av Elias Fries 1817-19. 
Mera aktuella utbredningsuppgifter har seder
mera meddelats av C. J. Lindeberg 1878 och 
F. E. Ahlfvengren 1924.

Ny hallandsflora projekterad av Nils-Gustaf 
Nilsson m fl (SBT 73: 409-412, jämväl tecknande 
den historiska bakgrunden).

Småland
En första överblick av smålandsfloran gav N. J. 
Scheutz 1857. Med M. G. Sjöstrands starkt 
ölandsbetonade kalmarläns-f\ora 1863 redan ute, 
begränsade sig Scheutz till Kronobergs och Jön
köpings liin, när han 1864 återkom, nu med en 
stor diagnosflora.

Först på 1970-talet har man på nytt gett sig i 
kast med detta vidlyftiga landskap, och ny små- 
landsflora förbereds nu av Ingvar och John 
Christoffersson (SBT 73: 413-416). Jämsides

Knut Fredrik Thedenius (1814-1894). Fotot, från 1866, 
ingår i Bergianska Stiftelsens Ikonotek, att. L. E. 
Kers, Box 50017, 104 05 Stockholm.

härmed pågår en inventering av södra vätterbyg- 
den under ledning av Roland Carlsson och Ru
dolf Thulin (SBT 73: 417-422).

Bohuslän
I C. J. Lindebergs redan nämnda lokalförteck
ning 1878 varäven Bohuslän inbegripet. Ett mel
lanstadium i landskapets inventering represente
ras av J. E. Palmér 1927. I redaktion av Harald 
Fries 1945, 1971 postumt bearbetad, föreligger 
numera en modern landskapsflora, med Carl 
Blom 1961 anbefalld som komplettering i fråga 
om adventiv- och ruderatfloran.

Dalsland
En för sin tid utförlig beskrivning föreligger hos 
C. G. Myrin 1832, som snart nog följdes av L. M. 
Larssons diagnosflora 1859, 1868. I fortsätt
ningen skulle det dock länge stanna vid Fredrik 
Hård av Segerstads mångsidiga och utomordent
ligt grundliga genomgång 1935 av landskapets
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nordöstra del. En tidsenlig uppföljning för Dals
land i dess helhet föreligger emellertid sedan 
1981 genom Per-Arne Andersson, samtidigt av 
mera allmänt intresse i sin inventerings- och 
redovisningsmetodik.

Göteborg

Provinsfloristiskt räknar man av gammalt med 
ett särskilt Göteborg, jämte själva staden innefat
tande angränsande, tämligen urbaniserade delar 
av Bohuslän, Västergötland och Halland. I fråga 
om egentliga göteborgsfloror ligger det långt till
baka i tiden med P. F. Wahlberg 1820-24 och J. 
E. Areschoug 1836. För det följande, se ovan 
under Bohuslän.

Västergötland

Tyvärr kom August Rudbergs landskapsflora 
1902 aldrig att få den allmänna utbyggnad, vartill 
ingen hade varit bättre skickad än J. A. O. Skär
man. Karl Hasselrots gedigna lokalförteckning 
1967 vill man helst betrakta som materialsamling 
till en mera synpunktsrik och åskådlig exposé.

Kinne kulle, redan i Linnés Västgöta Resa 1746 
framställt som ett eldorado, har ingående be
skrivits av J. E. Zetterstedt 1851 och Johan 
Skårman 1931. Icke förty är det omöjligt att här 
förbigå Nils Albertsons närmast växtsociolo- 
giska monografi 1946 över bergets alvarparti.

Sjuhäradsbygden har av G. A. Westfeldt 1954 
fått sin egen provinsflora. Distriktet är nu på nytt 
aktualiserat av Reinhold Ivarsson m fl.

En synoptisk framställning av de s k västgöta- 
bergen vore härutöver ingen otacksam uppgift.

Östergötland

Efter det N. C. Kindbergs diagnosflora 1861, 
med sin 4. upplaga 1901, försvunnit ur markna
den, har landskapets flora 1977 av Erik Genberg 
fått en tidsenlig och metodologiskt mycket in
tressant framställning.

1 mycket ett motstycke till Kinnekulle, har 
Omberg fått sin egen flora väl belyst av A. F. 
Holmgren 1851, Per Dusén 1888 och Bengt 
Hesselman 1938.

Värmland
C. G. Myrin 1832 och L. M. Larsson 1859, 1868,

ovan anförda vid Dalsland, har var för sig i sam
ma svep sträckt sig ut över Värmland. När om
sider värmlandsfloran genom Fredrik Hård av 
Segerstad 1952 erhöll sin första självständiga be
skrivning, var det till gengäld i ett verk som trots 
någon ojämnhet i sitt inventeringsmässiga under
lag måhända får betecknas som den svenska 
provinsfloristikens hittills förnämligaste arbete.

Nerike

Efter tre i tät följd utkomna diagnosfloror, av J. 
D. Gellerstedt 1831, C. O. Hamnström 1852 och 
Carl Hartman 1866, har egendomligt nog ej myc
ket av provinsfloristisk aktivitet förmärkts i detta 
från mer än en synpunkt ytterst tacksamma land
skap.

Det aktuella inventeringsläget anges i SBT 73: 
433-A34.

Södermanland

Herman Hofberg 1852 följdes 1871 av K. F. The- 
denius med den berömda diagnosfloran över 
Upplands och Södermanlands kärlväxter; men 
till en mera aktuell sammanfattning av söderman- 
landsfloran har det ännu inte kommit. Delar av 
landskapet är emellertid grundligt inventerade; 
så ej minst Södertörn m m varom närmare nedan 
vid Stockholm.

En södermanlandsflora projekteras nu av C. J. 
Clemedson och Hans Rydberg (SBT 73: 461^166, 
med en fint tecknad historisk bakgrund). Se 
även, i SBT 75: 114, upprop från Botaniska Säll
skapet i Stockholm.

Stockholm

Även Stockholm i stort brukar, med något skif
tande avgränsning, tas för sig i provinsfloristiska 
sammanhang; så redan hos J. E. Wikström 1840 
och K. F. Thedenius 1850. Den välbekanta lokal
förteckningen Stockholmstraktens växter, i sin 
andra edition 1937 redigerad av Erik Almquist 
och Erik Asplund, rör sig emellertid med ett 
mycket utvidgat stockholmsområde, i stort sett 
inom en triangel Norrtälje - Mariefred - Trosa.

Uppland

Den landskapsfloristiska arvsgången är här



SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981) Den svenska provinsfloristiken 307

ovanligt imponerande: från J. A. Schagerström 
1845 med för sin tid avancerad växtgeografisk 
utblick; över K. F. Thedenius 1871, redan ett par 
gånger särskilt framhållen; fram till det i sin om
fattning, aspektrikedom och grundlighet dittills 
ojämförliga arbete, som 1929 framlades av Erik 
Almquist.

En förlinneansk tradition har lett till monogra
fier över Uppsala-traktens växter: av Göran 
Wahlenberg 1820 en diagnosflora med för sin tid 
ovanligt fylliga lokaluppgifter: och av Erik Alm
quist 1965 en särskilt i tidens gång förankrad 
lokalförteckning, på sätt och vis sin författares 
magnum opus: ett överrikt material suveränt 
disponerat och åskådliggjort.

Västmanland
Diagnosfloror av W. A. Wall 1852 och J. E. 
Iverus 1877 har i senare tid ännu blott följts av 
Gunnar Samuelssons ansenliga lokalförteckning 
1923-25.

Ulf Malmgren, som redan i ett övertygande 
gesällprov 1970 behandlat Hallstahammar, för
bereder nu en ny västmanlandsflora (SBT 73: 
437^159, tillika en mycket givande diskussion av 
provinsfloristikens allmänna metodik).

Dalarna
Under den stående beteckningen Flora dalekar- 
lica har under tidernas lopp framträtt tre måttligt 
omfattande lokalförteckningar, av Carl Linnaeus 
1734, redan berörd, samt C. G. Kröningssvärd 
1843 och Conrad Indebetou 1879. Om ock när
mast av växtsociologisk karaktär bör bland för
arbetena till en mera aktuell dalaflora särskilt 
framhållas Gunnar Samuelsson 1917. När sedan 
Samuelssons efterlämnade material 1949 utgavs 
av Erik Almquist, fick det av förklarliga skäl 
även denna gång i huvudsak stanna vid en gam
maldags lokalförteckning.

Gästrikland
Efter Carl Hartmans till Gäv/e-trakten begrän
sade framställning 1847-48 har det stått märk
värdigt stilla. Sten Ahlner hade väl varit närmast 
till att ta sig an det försummade, som omsider 
mycket preliminärt fick sin framställning av Enar 
Lindberg 1979.

2»

Karl Johansson (1856—1928). Fotot, från år 1900, tillhör 
Bergianska Stiftelsens Ikonotek, att. L. E. Kers, Box 
50017, 104 05 Stockholm.

Hälsingland
Måttligt landskapstäckande lokalförteckningar 
har utgivits av R. W. Hartman 1854, J. A. Wi- 
ström 1867 och P. W. Wiström 1898, varvid det 
tills vidare blivit.

Landskapsflora projekterad av Anders Delin. 

Härjedalen
K. F. Thedenius kom här 1839 att göra sin pro- 
vinsfloristiska debut. Efter vidare bidrag av K. 
F. Dusén 1880 var Selim Birger 1908 klar med en 
även efter nutida mått fullgod landskapsflora i 
två volymer, om ock med sina luckor och ej 
beständigt aktuell.

Ny härjedalsflora projekterad av Bengt Da
nielsson och Örjan Nilsson (SBT 73: 467—470).

Jämtland
Efter ett grundläggande arbete av Peter Olsson 
1884 föreligger här, genom Thorvald Lange 1938, 
en väldisponerad och ännu fullt användbar land
skapsflora.

Medelpad
Med någon slagsida åt komparativ växtgeografi
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framträder här Erik Collinder 1909 i en form, 
som bär stark prägel av Karl Johanssons got
ländska föredöme.

Ny medelpadsflora är aviserad av Rolf Lid
berg och Håkan Lindström.

Ångermanland

Som enda nämnvärda arbete framstår än så länge 
R. F. Fristedts växtgeografiska skildring 1857 av 
provinsens södra del.

Landskapsflora projekterad av Jan W. Mä
scher (SBT 71: 289-453 och 73: 471-473).

Västerbotten

För ordningens skull må anföras C. J. Backman 
& V. F. Holm 1878 med sin västerbottniska och 
lappländska diagnosflora. Bland senare partial
inventeringar mest betydande är Sten Grapen- 
giessers framställning av Bygc/ed-traktens flora 
1926.

Länsflora, innefattande jämväl Åsele och 
Lycksele lappmarker samt Nordmalings tings
lag, projekterad av Stefan Ericsson (SBT 73: 
475-480).

Norrbotten

C. J. Backman & V. F. Holm 1878, redan nämn
da vid Västerbotten, har även här några fält
observationer. Gedigna distriktsstudier har se
dermera publicerats av Selim Birger för Pajala 
och Muonio 1904, August Heintze för Råneå 
1909 och Herman Svenonius för L///e«-trakten 
1925.

Landskapsflora projekterad av Anders Hall
man.

Åsele lappmark

För Lappland i dess helhet är det ännu långt till 
någon samlad provinsfloristik. Vad Carl Lin
naeus 1737 med sin Flora Lapponica lade fram, 
var deskriptiv floristik och icke i nutida mening 
någon provinsflora. Av liknande karaktär var en 
annan tungt vägande Flora Lapponica, av Göran 
Wahlenberg 1812, dock med för sin tid rikhaltiga 
och väl preciserade utbredningsuppgifter. C. J. 
Backman & V. F. Holm 1878, redan presente
rad, visar inga nämnvärda framsteg i lappländsk 
lokalkännedom.

Under sådana omständigheter finns här ingen 
anledning att frångå den hävdvunna lappmarks- 
indelningen. Med särskilt avseende på Åsele 
lappmark observeras främst August Heintzes 
studier 1912-13 i.//«//-områdets växttopografi.

Projekterad länsflora, se ovan vid Västerbot
ten.

Lycksele lappmark

Bäst kända socknar är här Sorsele, genom D. & 
C. B. Gaunitz 1924, och Malå, genom E. G. 
Vretlind 1930.

Projekterad länsflora, se ovan vid Västerbot
ten.

Pile lappmark

Efter F. J. Björnströms vegetationsstudier 1856 
har provinsen fått sig ägnade aspektrika och 
vackert utförda delbeskrivningar av Thorsten 
Arwidsson 1943 och G. Wistrand 1962. Med 
sammantaget god täckning torde lappmarks- 
floristiken här få anses längst kommen.

Lule lappmark

Först på plats var här N. J. Andersson i Kvikk- 
jokk 1844—45. Viktiga delar av provinsen har 
sedermera fått en generös belysning i stora arbe
ten, Sa/ek-området av T. Å. Tengwall 1925, 
Stora S/ö/a//.v-trakten av Gunnar Björkman 1939 
och ej minst lappmarkens sydvästra del av Sten 
Selander 1950.

Torne lappmark

Mera allmänt hållna studier av C. P. Laestadius 
1860 har i sitt följe haft betydande partialinven
teringar av H. G. Simmons i Kiruna 1910, Ewald 
Sterner i Jukkasjärvi 1911, Thore C. E. Fries i 
Abisko nationalpark 1919 samt Olov Hedberg, 
Olle Mårtensson & Sten Rudberg i Pältsa 1952. 
Som komplettering märks Erik Asplunds kon
gressguide 1950.

Öland

En ingalunda oäven landskapsflora framställdes 
redan 1810 i Isaac Hulteens otryckta pastoral- 
specimen. Mera fackmässigt avhandlad framträ
der sedan ölandsfloran hos M. G. Sjöstrand



1850; i hans redan nämnda kalmarlänsflora 1863 
rekapitulerad i en modernare form. Med Rikard 
Sterners ölandsflora 1938 var slutligen ett ena
stående bärkraftigt fundament lagt för alla vidare 
studier i landskapets växtvärld.

En Ed. 2 av Sterner 1938 projekterad av Åke 
Lundqvist, med förelöpare i SBT 64: 65-131 och 
73: 281-325.
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Gotland

Efter det landskapets artbestånd i jämnt stigande 
omfattning redovisats av Göran Wahlenberg 
1805-06, Carl Säve 1837 och O. A. Westöö i 
redaktion av G. Eisen & A. Stuxberg 1869, fick 
Gotlands landskapsflora genom Karl Johansson 
1897 sin ännu i dag officiella utgestaltning. Got
ska Sandön har av Thorsten Arwidsson 1938 äg
nats ett fördjupat studium.

Att senare gotlandsgenerationer med vördnad 
nalkats Karl Johanssons skolbildande verk, kan 
man förstå. Det är dock beklagligt, att E. Th. 
Fries aldrig skulle komma att i samlad form ge 
offentlighet åt sin lokalkännedom. Ehuru icke i 
första hand provinsfloristiskt anlagd bör som 
grundläggande för öns floristiska inventering i 
nutiden nämnas Bengt Pettersson 1958.

Med den nybildade Gotlands botaniska före
ning följer förhoppningar om en tidsenlig pro- 
vinsflora.
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Första fyndet av mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola) i Skåne
SVEN BIRKEDALoch JAN DANIELSON

"Här borde det inte växa orkideer ..
Den reflexionen gjorde lantbrukare Lars 

Lundstedt när han strövade omkring i trakten av 
Boalt i Vittsjö socken i norra Skåne och fann en 
mängd vackert djupröda orkideer av släktet Dac
tylorhiza växande på en blöt ”fattigmyr”.

Han hade naturligtvis alldeles rätt. Vi fick höra 
om fyndet medan vi arbetade på en artikelserie 
om Skånes orkideer och blev förstås intressera
de. En av oss (Sven Birkedal) for upp till Boalt 
och blev vägledd till platsen av Lars Lundstedt. 
Växten fanns i ett åtsnört parti av en långsträckt, 
östligt-västligt orienterad myr. De flesta orki
déerna växte nära den norra kanten mot barr
skogen, i ett läge som måste bedömas som ett av 
de mest skyddade på myren.

På mjukmattor av vitmossa, glest bevuxna 
med martallar, låga börjar och enstaka för
krympta granar (Pinus sylvestris, Betitla pubes- 
cens och verrucosa, Picea abies) samsades sjö- 
fräken, brunven, tuvull, ängsull, dystarr, tråd
starr, pors, hjortron, rundsileshår, rosling, 
klockljung, ljung och tranbär med rika bestånd 
av myrlilja och vattenklöver (Equisetum fluvia- 
tile, Agrostis canina subsp. fascicularis, Erio- 
phorum vaginatum och angustifolium, Carex li- 
mosa och lasiocarpa, Myrica gale, Rubus cha- 
maemorus, Drosera rotundifolia, Andromeda 
polifolia, Erica tetralix, Calluna vulgaris, Vac- 
cinium oxycoccus; Narthecium ossifragum, Me- 
nyanthes trifoliata). Vegetationen är typisk för 
de s k fattigkärren, som är den dominerande 
kärrtypen i norra Skånes kalkfattiga urbergs
bygd.

Ca 90 exemplar av Dactylorhiza blommade på 
lokalen den 8 juli 1981. Av dessa utgjordes de 
flesta av en form med djupröda blommor och 
karakteristiskt smala, ofläckade blad. Vi har ef
ter en noggrann undersökning identifierat den 
med mossnycklar, Dactylorhiza sphagnicola.

Enstaka exemplar av jungfru Marie nycklar (D. 
maculata) förekom dock också, och flera exem
plar måste uppfattas som resultatet av hybridi- 
sering och återhybridisering mellan de två arter
na.
En beskrivning av typiska exemplar av moss
nycklar från lokalen följer. - Relativt spenslig, 
med 4-5 ofläckade, mycket smala, rännformiga, 
uppåt jämnt avsmalnande blad, de översta med 
en smal men distinkt mörkröd kant. Stjälk upptill 
rödanlupen. Blomax kort, glesblommigt, med 
10-20 blommor. Stödblad lika långa som eller 
längre än blomma inkl fruktämne, grunt men 
tydligt sågtandade i stark förstoring. Blommor 
stora (15-20 mm); läpp konkav, 9-12 mm lång 
och bred, treflikig med markerad mittflik, djupt 
och rent röd med mörkare prickar och båglinjer; 
sporre konisk, rak eller svagt nedåtböjd, 
8,3-10,5 mm.
I våra gängse floror sorteras växten in i kollek
tivarten sumpnycklar, Dactylorhiza traunstei- 
neri. Den utgör dock en särpräglad enhet inom 
den gruppen, med avvikande ståndort och ut
seende (de ofläckade, smala bladen!). Hylander 
(1966) redovisar den som ’den mesotrofa typen’ 
av D. traunsteineri men utan att ge den ett sär
skilt namn. På senare tid har den alltmer upp
märksammats. Det svenska namnet mossnycklar 
har slagit igenom, medan det är mera ovisst vil
ken den rätta vetenskapliga benämningen är. 
Namnet D. sphagnicola är talande ( den som bor 
bland vitmossa’), men det är möjligt att det finns 
äldre namn på samma växt, och de maste i sa fall 
beaktas.

Hos oss är mossnycklar funnen närmast på 
Gölsjö mosse i S. Ljunga socken i sydvästra 
Småland, och på Jonsbo fly i Kraksmala sn i 
mellersta Kalmar län. Flera lokaler finns i nord
västra Småland och i Västergötland. 1 Dalsland



är den med ett 60-tal lokaler ett framträdande 
inslag på många myrar (Andersson 1981). Hy- 
bridisering med D. maculata tycks överallt vara 
vanlig, där arterna växer tillsammans. - Utanför 
vårt land finns den i SÖ Norge, på Laesö i Dan
mark, samt i Tyskland (där exemplaren tydligen 
är något större).

Utvecklingshistoriskt anses mossnycklar vara 
en hybridogen art som har uppkommit ur kors
ningar mellan D. fuchsii (skogsnycklar) och D. 
incarnata (ängsnycklar). En fördubbling av kro- 
mosomantalet kan tänkas ha inträffat och gett
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förutsättning för en regelbunden delning av 
könscellerna.

Ar det Dactylorhiza-släktets erövring av de 
näringsfattiga men mycket utbredda vitmosse- 
kärren vi här bevittnar?

1 så fall torde mossnycklarna vara en art som 
har framtiden för sej!
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Botaniska exkursioner tili Sri Lanka och Himalaya

Under förutsättning att intresset är tillräckligt 
stort arrangerar Botaniska Institutionen vid 
Stockholms Universitet under professor em Fol
ke Fagerlinds ledning en ca 3 veckor lång bota
nisk exkursion i Sri Lanka med start den 24 
februari 1982 (ev 3 mars) och en 3 å 4 veckor lång 
botanisk Himalaya-exkursion i Sikkim (eller an
gränsande Nepal-område) med start omkr 10 
april 1982. Kostnaderna kan ännu icke fastställas 
men kommer att hållas nere så mycket som möj
ligt. Sri Lanka-resan kräver minst 10 deltagare 
och högst 20. Himalaya-resan kräver 16 deltaga
re (denna siffra kan av praktiska skäl inte över
stigas). Fortsatt planering kräver att tillräckligt 
många preliminära anmälningar om intresse för 
saken inkommer till Botaniska Institutionen sna
rast möjligt.

Såväl institutionen som exkursionsledaren fri
tager sig från allt ansvar. Reseföretaget, som 
utväljes, påtager sig visst sådant. Trots detta är 
varje resdeltagare skyldig att taga försäkring

inte hara täckande medtagen egendom utan 
också kostnader för sjukdom, olycksfall samt 
hemtransport i samband med detta. Exkursions
ledaren söker ordna allt på betryggande sätt men 
samtidigt så billigt som möjligt. Många av för
läggningarna blir mycket enkla.

Svenska Botaniska Föreningens medlemmar 
(SBTs prenumeranter) inbjudas att anmäla sig 
som deltagare. Forskare och studenter vid Bo
taniska institutionen i Stockholm och i andra 
hand de i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå 
äger dock förtursrätt. Preliminär, icke bindande 
anmälan måste vara Botaniska Institutionen, 
Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm (att 
lens Klackenberg) tillhanda senast30 november.

Till de preliminärt anmälda översändes kom
pletterande upplysningar inkl programskiss och 
kostnadskalkyl så snart som möjligt är.

Folke Fagerlind 
professor em



Om svampfloran i Salatrakten
RAGNAR MORANDER

Morander, R. 1981 10 30: Om svampfloran i Salatrakten. [Fungi from the Sala area, C 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 75 : 315-320. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The ores of the silver mine at Sala (prov. Västmanland, C Sweden) lie within a large 
limestone area W of Sala town. The limestone, which is exposed in places, gives rise to a 
rich flora of vascular plants, described by K. V. O. Dahlgren in three papers in Svensk Bot. 
Tidskr. (1910, 1923, 1949). The fungus flora is no less remarkable. In this paper a list of finds 
is given, mainly from 1945-1948. Most determinations have been checked by or made by 
specialists and vouchers are at UPS. Notable finds are: (Agaricales) Calocybe gambosa, 
Coprinus angulatus, Entoloma bahusiense, Inocybe appendiculata, /. dulcamara, I. ob- 
scura, Paxillus panuoides, Pluteus nanus, Tricholoma fucatum; (Aphyllophorales) Clava- 
ria sp’hagnicola, Clavicorona pyxidata, Fomitopsis rosea, Multiclavula vernalis, Polyporus 
melanopus, Thelephora anthocephala; (Tremellales) Sebacina effusa, S. epigaea, S. in- 
crustans, Tremella atrovirens; (Discomycetes) 11 species of Helvetia, Pezicula coryh, 
Pulvinula constellatio; (Fungi imperfecti) Didymopsis helvetlae, Hirsutella lecaniicola, 
Mycogone cervina.
Ragnar Morander, Hemskogsvägen 5, S-791 33 Falun, Sweden.

Författaren hade förmånen att få sända ett stort 
antal svampprov för bestämning till fil dr Seth 
Lundell i Uppsala. De flesta togs åren 1945-1948 
i Sala med omnejd.

Det närmaste resultatet blev en livlig 
korrespondens med honom. Hans brev, 70 st, 
innehåller främst artlistor men också en hel del 
kommentarer, senare också ändringar av tidigare 
artbestämningar. Diskomyceter och andra små- 
svampar förmedlade han till professor J. Axel 
Nannfeldt, någon gång till andra specialister. Ett 
rätt stort antal prov förblev obestämda. Han 
använde då uttryck som ”mig okänd”, ”säker
ligen något fint”, ”okänd Collybia”, ”mycket 
intressant pyrenomycet”, ”känner väl från 
Femsjö men aldrig fått namn på”, ”lagd bland 
obestämda” etc. - Han arbetade intensivt med 
proven och besvarade brev och sändningar myc
ket snabbt, trots att han fick mängder av prov 
från samlare på olika håll. Hans huvudintressen 
var ju också svampfloran i Femsjö och i Uppsa
latrakten. I många fall bad han om mera av arter, 
som han behövde för Fungi exsiccati suecici 
(FES). Brevväxlingen med honom var mycket 
stimulerande. Jag är honom mycket tacksam för 
en bestående hobby.

Några av de senare breven fick en annan ton

genom hans tilltagande ohälsa och trötthet. Han 
orkade då endast ta emot sådant som lämpade sig 
för exsickatet.

Den lista över svampar i Sala-trakten, som här 
publiceras, är närmast avsedd som en uppma
ning till mykologer att fortsätta inventeringen av 
detta intressanta område. Lundell upptäckte en
ligt egen utsago alltför sent hur mycket där finns 
att hitta. I november 1945 skrev han: ”Hoppas 
du ett kommande år fortsätter samlandet i Sala
trakten, som tycks vara särskilt gynnsam.” 
Först hösten 1957 gjorde han ett besök vid gru
van, Måns-Ols etc. Han skrev: ”Synd att jag inte 
förr visste att trakten var så trevlig”.

Listan omfattar med få undantag storsvampar 
på mark och ved. Min önskan var att få ett större 
antal arter säkert bestämda. Jag antecknade i 
allmänhet inte lokaler för de vanligaste arterna. 
Listan har därför många luckor. Genom svamp
systematikens utveckling har många av de namn 
Lundell använde visat sig vara tvivelaktiga eller 
felaktiga; ibland utgör de kollektivnamn. Rätt 
många arter har därför måst uteslutas ur listan. 
Inte alltid är proven bevarade. På Lundells upp
maning sände jag många kartonger med färsk 
svamp. Dessa maste ofta kastas efter bestäm
ning.
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Nomenklaturen för Agaricales är anpassad 
efter Moser (1978), utom i några fall. För Aphyl- 
lophorales följs Eriksson - Ryvarden - Fljort- 
stam (1973-1981; Corticiaceae) och Ryvarden 
(1976-1978; Polyporaceae).

Ett hjärtligt tack till professor J. Axel Nannfeldt, som 
sänt mig listor över av honom bestämda småsvampar, 
till professor John Eriksson för namnen på ett stort 
antal vedsvampar, samt till dem, Stig Jacobsson och 
Svengunnar Ryman som beredvilligt har rättat mitt 
manuskript. H. Dissing och T. Niemelä har granskat 
mina prov av Helvetia- resp Phellinus-arter.

Några lokaluppgifter

Sala silvergruvas malmer är insprängda i ett stort 
kalkområde V om staden. Intill malmen är kal
ken ofta förvandlad till dolomit. Kalken och 
dolomiten går i dagen i ett stråk med riktningen 
NNO-SSV. Dess längd är drygt 5 km. Kalken är 
en av orsakerna till en rik kärlväxtflora i trakten. 
Den har dokumenterats i SB f av Ossian Dahl
gren (1910, 1923, 1949). Att också svampfloran 
torde vara rik, vill följande förteckning visa. 
Listans lokaler ligger dels i kalkstråket, dels 
mellan de sjöar (dammar) som dämts upp för 
gruvans vattenförsörjning.

Flertalet lokaluppgifter hänför sig till Generalstabens 
konceptblad 85 Sala NV, skala 1:50000. - Barnehtnd 
avser skogspartiet från kartans Barnelund utefter järn
vägen till Långforsens vik mellan Lugnet och Sjöbo. - 
Gröna gången är gångvägen från Jakob Mats kvarn 
förbi Mellandammen i riktning mot Måns-Ols. Ibland 
kallad vägen till Måns-Ols. -Lärkträdsbacken är (var?) 
skogsbacken Ö om Mellandammen. - Rosenholmarna 
är de nästan likstora holmarna SV om Brännholmen i 
Långforsen. - Skuggan låter jag omfatta skogs- och 
villaområdet St. Skuggan, med det nu rivna torpet 
”Rignérs” (ortsbefolkningens benämning), L:a Skug
gan, med sommarvillan Fiskarbo, vidare utefter sjön 
norrut till järnvägen vid det s k dammbordet. - 
Snarpsätra heter nu Snavsätra (Ö om Järndammen). - 
Suckarnas allé är en promenadväg i staden vid Ekeby- 
dammarna. - Viksberg. Därmed avser jag markerna på 
båda sidor om den smala vik av Långforsen, som slutar 
vid gården Viksberg. - Väsby, gammal kungsgård, har 
nu på kartan beteckningen Strå. - Ökebron ligger vid 
vägen till Måns-Ols.

Agaricales
Agrocybe pediades, Gruvan 1945 - A. praecox, Skug
gan 1946, 1948.

Amanita porphyria, Skuggan 1945 - A. rubescens,

Skuggan och Eklövstorp 1945.
Anellaria semiovata, Åkra 1949.
Armillariella mellea, Skuggan.
Asterophora lycoperdoides, Skuggan 1945.
Bolbitius viteilinus, Skuggan 1946, 1947.
Boletus edulis, Skuggan-B. pinophilus Pil. & Derm. 

(B. pinicola), Skuggan, Kusbo.
Calocybe gambosa, Skuggan, endast juni 1935.
Cantharellula umbonata, Skuggan 1945.
Chalciporus piperatus, Kusbo 1945, Skuggan 1946, 

Barnelund 1948.
Chroogomphus rutilus, Skuggan 1942, Barnelund

1948.
Clitocybe dicolor, Skuggan 1945-C. gibba, Skuggan

1945-1948 - C. odora, Barnelund 1945 - C. squamu- 
losa, Barnelund 1945, Skuggan 1948.

Clitopilus prunulus, Gruvan 1942, Skuggan 1943.
Collybia confluens, Skuggan 1945 - C. dryophila, 

Barnelund 1945, Viksberg 1945, Gröna gången 1945, 
Skuggan 1945-1948, Kusbo 1946, myren mellan 
Rosenholmarna 1947, Brännholmen, i Sphagnum, lång- 
fotad 1948.

Conocybe pubescens, Skuggan 1947-1948, Barne
lund 1948.

Coprinus angulatus, Brännholmen 1946-C. cinere- 
us, Skuggan 1945-C. micaceus, Gruvan, under hassel
1949.

Cortinarius armillatus, Skuggan 1945-C. brunneus, 
Skuggan 1945 - C. collinitus, Barnelund 1948 - C. 
dilutus, Skuggan, i Sphagnum squarrosum 1945 - C. 
flexipes, myren mellan Rosenholmarna 1947 - C. tor
vas, Skuggan 1945 -C. traganus, Barnelund 1948-C. 
trivialis, Barnelund 1948-C. turmalis, Kusbo 1945.

Crepidotus mollis var. calolepis, Skuggan, poppel- 
stubbe 1948.

Cystoderma amianthinum, Barnelund 1945 - C. car- 
charias, Skuggan 1945 - C. cinnabarinum, Skuggan 
1948-C. granulosum, Skuggan 1948.

Dermocybe cinnamomea var. paludosa, myren mel
lan Rosenholmarna 1947 (FES 2731) - D. semisan- 
guinea, Barnelund 1945.

Entoloma aspreUum, Barnelund 1953 - E. bahu- 
siense, Skuggan 1952 (FES 2711)-£. sericeum, vägen 
till Eklövstorp 1945 - E. undatum, Skuggan, under 
Caragana 1946, 1948, Barnelund 1948 (FES 2716).

Flammulina velutipes, stadsparken 1947.
Galerina hypnorum, Skuggan 1948 - G. paludosa, 

Skuggan, i Sphagnum 1946, myren mellan Rosenhol
marna 1947, myr vid Brännholmen 1947, 1948 - G. 
tibiicystis, myr vid Brännholmen 1947, myren mellan 
Rosenholmarna 1947.

Gomphidius glutinosus, Skuggan 1945.
GymnopUus penetrans, Skuggan 1945.
Hebeloma crustuliniforme, Skuggan 1948 - H. 

mesophaeum, Skuggan 1945, 1948.
Hygrocybe acutoconica, Skuggan 1945, under Cor- 

nus 1948 -H. coccinea, Skuggan 1945, Gröna gången 
1946 -H. conica, Skuggan 1948.

Hygrophoropsis aurantiacus, Skuggan och Barne
lund 1947.

Hygrophorus piceae, Skuggan 1945 - H. karstend, 
Skuggan 1945 -H. melizeus, Skuggan 1945.

Hypholoma capnoides, Skuggan 1948 - H. fascicu- 
lare, Skuggan 1946 (f. pusiUum, det. S. Lundell) - H. 
elongata (Fr.) Ricken (H. elongatipes), myren vid



Brännholmen och vid Rosenholmarna 1947 - H. myo- 
solis, myren vid Brännholmen 1947.

Inocybe appendiculata, Skuggan, vid poppelstubbe 
1948 -1. dulcamara, Gruvan 1948-I.fastigiata, Skug
gan 1945, 1946-/. geophylla, Skuggan 1945 -/. lacera, 
Kusbo 1945 - /. microspora, Skuggan, under lindar
1946, 1957 - /. obscura, Skuggan, bland tegelskärv i 
hage 1948 - /. perlata, Skuggan, under lindar 1945, i 
kalktrappa i lönnberså 1946 - /. terrifera, Skuggan
1945- 1948 (FES 2852; dock osäker enl Stig Jacobsson). 

Kuehneromyces mutabilis, vägen Måns-Ols-Skug-
gan 1945.

Laccaria laccata, Skuggan 1945, myren mellan 
Rosenholmarna, i Sphagnum 1947 - L. tortilis, Gröna 
gången, kanalkanten 1947.

Lactarius camphoratus, Skuggan 1945 - L. flexuo- 
sus, Sjöbo 1945 - L. helvus, Skuggan 1945 - L. mitis- 
simus, Skuggan 1945, 1946, Barnelund 1948, liten hol
me i S delen av Långforsen 1946 - L. obscuratus, 
Skuggan 1945, Gröna gången 1946, 1947, liten holme i 
S delen av Långforsen, nära al 1947 - L. repraesenta- 
neus, mellan Skuggan och Barnelund 1945 - L. rufus, 
Skuggan och Barnelund 1945-L. spinosulus, Skuggan, 
under lind och gran 1945 - L. torminosus. Skuggan 
1945 och senare -L. trivialis, Skuggan 1945, 1948 -L. 
uvidus, litet skär mitt i Långforsen 1946.

Leccinum scabrum, Skuggan 1945 - L. versipelle, 
Skuggan 1945.

Lentinus lepideus, Skuggan 1947, 1950, Viksberg
1947.

Lepiota cristata, Skuggan 1948-L. ventriosospora, 
Skuggan 1948.

Lepista gilva, Skuggan, vid basen av gran 1945 -L. 
inversa, Skuggan 1945 - L. nebularis, Skuggan 1945 - 
L. nuda, Skuggan 1945.

Leucocoprinus caepestipes, Pilgatan 5, inomhus i 
kruka, B. Ljungberg, Sala.

Macrolepiota procera, Barnelund 1945 - M. rhaco- 
des, Skuggan 1948.

Marasmius androsaceus, myren mellan Rosenhol
marna 1947, Skuggan 1948 - M. epiphyllus, Skuggan 
1947 _ M. oreades, Skuggan - M. rotuia, Skuggan
1946- 1948, Gröna gången 1946 - M. scorodonius, 
Skuggan 1946-1947, Kusbo 1946.

Melanoleuca cognata, Skuggan, komposthög 1945. 
Micromphale perforans, Skuggan, under gran 1946, 

Gröna gången 1948.
Mycena abramsii, Skuggan, granförna 1946. Det. A. 

H. Smith-M. aurantiomarginata, Skuggan 1945 -AT. 
citrinomarginata, Skuggan, barrskog 1947-1948 - M. 
epipterygia, Skuggan 1948 -A4, galericulata, Skuggan 
1946-1948 - M. galopoda, Skuggan, kanten av Sphag- 
num-kärr 1946, mellan Skuggan och Måns-Ols, vid 
stubbe i sumpig blandskog 1945 - M. phyllogena, 
Skuggan 1945 - M. pura, Skuggan 1945-1948 - M. 
rosella, Skuggan, granskog 1945 - M. sanguinolenta, 
Skuggan, granförna 1946, Kusbo, vid kärr 1948 — M. 
strobilicola, Skuggan, i löv under lärk, hassel och gran 
1952. Det. S. Lundell (”M. vernalis”)•

Myxomphalia maura, Skuggan, f d timmerupplag 
1947.

Naucoria escharioides, Skuggan, alförna bland näss
lor 1947, Kusbo, kärrkant 1947, Gröna gången 1947, 
mellan Skuggan och Måns-Ols samt vid Ekebykvarn 
1947, myren mellan Rosenholmarna 1947.
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Omphalina ericetorum, Kusbo och Gröna gången
1946.

Oudemansiella platyphylla, mellan Skuggan och 
Måns-Ols 1945.

Panaeolus sphinctrinus, Skuggan 1945.
Panellus mitis, Skuggan 1942.
Panus conchatus, Skuggan 1948 -P. stipticus, Viks

berg, alstubbe 1947.
Paxillus atrotomentosus, Skuggan 1945 - P. involu- 

tus, Sjöbo 1945, S. Rosenholmen 1947 - P. panuoides, 
Skuggan, under trappa 1946.

Phaeocollybia festiva, Kusbo 1954.
Pholiota astragalina, Skuggan 1947 -P. carbonaria, 

Skuggan 1945, Brännholmen 1946, Oxbo 1950 - P. 
scamba, Skuggan, överluta i grusgrop 1945.

Phyllotopsis nidulans, mellan Skuggan och 
Måns-Ols, granstubbe 1946.

Pluteus cervinus, Skuggan, alstubbe 1945-1947, 
Kusbo 1946, Gröna gången 1948 - P. nanus, Skuggan
1947-P. salicinus, Skuggan, poppelstubbe 1946-1947.

Psathyrella c andolle ana, Skuggan 1945-1947, Gröna 
gången 1948 -P. velutina, Skuggan 1949.

Psilocybe crobula, Skuggan, trädgård 1947-1948, 
Kusbo 1947 -P. montana, Barnelund 1945.

Rickenella fibula, Gröna gången 1946, Kusbo 1948 —
R. setipes, Kusbo, sankmark 1948.

Rozites caperata, Skuggan 1945.
Russula adusta, Skuggan 1945, Barnelund 1948 -R. 

claroflava, mellan Måns-Ols och Skuggan 1947 - R. 
delica, Sjöbo 1945 - R. foetens, Skuggan 1945 - R. 
Integra, Skuggan och Kusbo 1945 - R. nauseosa, 
Skuggan 1945, 1948 - R. queletii, Skuggan 1945 - R. 
vesca, vid Långforsens nordligaste vik 1945 - R. 
xerampelina, Skuggan 1945, 1948.

Stropharia aeruginosa, Skuggan 1945 - 5. horne- 
manii, Skuggan 1945 - S. semiglobata, Eklövstorp 
1945, Kusbo 1947, Skuggan 1947.

Suillus bovinus, Skuggan 1948 - S. granulatus, 
Barnelund 1945, Gröna gången 1948 - S. grevillei, 
Lärkträdsbacken 1945 och senare - S. luteus, Barne
lund 1945 och senare -S. variegatus, Skuggan 1948.

Tephrocybe palustris, Skuggan, myr 1948 (FES 
2524).

Tricholoma fucatum, Skuggan 1945 - T. myomyces, 
Skuggan 1945, Gröna gången 1948 - T. saponaceum, 
Barnelund och Skuggan 1945 -T. vaccinum, Skuggan 
1945 - T. virgatum, Skuggan 1945.

Tricholomopsis rutilans, Skuggan 1945.
Tubaria conspersa, Skuggan 1948.
Tylopilus felleus, Skuggan 1945.
Xerocomus badius, Skuggan 1948 -X. subtomento- 

sus. Skuggan 1945, Kusbo och Sjöbo 1945, Barnelund
1948.

Xeromphalina campanella, Gröna gangen 1946, 
Skuggan 1948 - X. caulicinalis, Skuggan 1946-1947, 
Lärkträdsbacken 1949.
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Aphyllophorales
Albatrellus confluens, N om Skuggan 1945.

Antrodia heteromorpha, Viksberg 1946, Barnelund 
1947 -/1. plicata, Sala, N delen 1970, Wikström - A. 
serialis, Sjöbo 1945, Viksberg 1946, Skuggan 1947-/1.
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sinuosa, Skuggan 1945-1946 - A. xantha, Viksberg
1946.

Alhelia epiphylla, Skuggan 1948.
Auriscalpium vulgare, Skuggan 1948 och senare. 
Bjerkandera adusla, Skuggan 1945.
Byssomerulius corium, Skuggan 1946, 1948. 
Cantharellus cibarius, mångenstädes. Vit form: 

Skuggan 1945-C. tubaeformis, Skuggan 1945. 
Ceraceomerulius serpens, Skuggan 1947.
Ceriporia reticulata, Skuggan, alstubbe 1946-1947, 

vägen till Måns-Ols 1948.
Cerrena unicolor, Väsby, poppelstubbe 1947. 
Chondrostereum purpureum, stadsparken 

1945-1947, Skuggan 1948.
Clavaria purpurea, Kusbo 1945, 1953 -C. sphagni- 

cola, Skuggan, myr 1947.
Clavicorona pyxidata, Skuggan, björkstubbe 1953. 
Clavulina cristata, Gröna gången 1947 - C. rugosa, 

Skuggan och Barnelund 1945.
Clavulinopsis corniculata, Skuggan 1945, 1954. 
Coltricia perennis, mångenstädes.
Columnocystis abietina, Viksberg 1945.
Craterellus lute scens, Barnelund 1945. 
Cylindrobasidium evolvens, Skuggan och Gröna 

gången 1948.
Cyphellopsis ano mata. Skuggan 1946.
Dacryobolus Sudans, Skuggan 1945-1946.
Datronia mollis, Gröna gången 1945.
Fibricium rude, Skuggan 1948.
Fibulomyces muta bilis, Skuggan 1939.
Fornesfomentarius, Skuggan 1945.
Fomitopsis pinicola, Skuggan 1947-F. rosea, udde 

strax Ö om Viksberg 1946.
Ganoderma applanatum, Skuggan 1945, vägen till 

Måns-Ols 1948.
Gloeophyllum sepiarium, Brännholmen och Viks

berg 1946.
Gomphus clavatus, Barnelund och Viksberg 1942 

och senare.
Haematostereum rugosum, Skuggan 1937, 1946-//. 

sanguinolentum, Skuggan 1948.
Hapalopilus nidulans, Skuggan 1947-1948. 
Helerobasidion annosum, Skuggan 1937, 1946, 1948, 

Gröna gången 1945, 1947.
Hydnellum ferrugineum, Barnelund 1945, 1948 -//. 

suaveolens, Kattelboäng 1944, Barnelund 1945. 
Hydnum rufe scens, Skuggan 1945.
Hymenochaete cinnamomea, Skuggan 1946-//. ia- 

bacina, vägen till Måns-Ols 1948.
Hyphoderma radula, Skuggan 1946 - H. sambuci, 

Skuggan, bar ved i kompost 1946, stadsparken, druv- 
hyll 1947 - H. setigerum, mellan Skuggan och Måns- 
Ols 1945.

Hyphodontiu subalutacea, Viksberg 1946. 
Hypochnicium bombycinum, stadsparken 1948 - H. 

detriticum, Skuggan, Athyrium filix-femina 1948 - Fl. 
eichleri, Gröna gången 1940.

Incrustoporia subincarnata, Skuggan 1948.
Inonotus radiatus, Skuggan 1947, 1949, vägen till 

Måns-Ols 1948.
Irpex lacteus, Skuggan, apel 1947-1948.
Ischnoderma benzoinum, nära Måns-Ols 1947.
Jaapia argillacea, Barnelund, i liten bäck 1948. Se 

Göteb. Svampkl. Årsskr. 1975-76, pag. 71.
Junghuhnia nitida, Skuggan, rishög 1946.

Laeticorticium roseum, vägen till Måns-Ols, Sa- 
lix-art 1948.

Multiclavula vernalis, Kusbo, vägkant 1948, Ulvs- 
bo, vägkant 1951.

Mucronella calva, Skuggan 1946 (f. aggregata, det.
S. Lundell).

Osmoporus odoratus, Kusbo, granstubbe 1947, 
Viksberg 1947.

Oxyporus corticola, Viksberg 1946 - O. populinus, 
Väsby, hästkastanj 1947, Suckarnas allé, lönn 1947.

Peniophora fraxinea, Skuggan, ask 1946, syren 
1948, vägen till Måns-Ols, ask 1948 - P. incarnata, 
Skuggan, Caragana 1945, rönn 1946, apel 1947, vägen 
till Måns-Ols 1948 - P. nuda, Skuggan, al 1948 - P. 
polygonia, Skuggan, komposthög 1947 - /'. violaceoli- 
vida, Skuggan, asp och Salix-art 1948.

Phanerochaete sanguinea, Kusbo, tallpinnar 1947 - 
P. sordida, Skuggan, stol av ek 1946 -P. tuberculata, 
Gröna gången 1945, vägen till Måns-Ols 1946.

Phellinus igniarius, vägen till Måns-Ols, ask 1948 - 
P. igniarius var. trivialis, Skuggan, Salix-art 1946, 
Viksberg, Salix-art 1947 - P. laevigatus, Skuggan, 
björk 1948-P. viticola, Viksberg, gärdselslanor 1945.

Phellodon tomentosus, Barnelund och Skuggan
1945.

Phlebia radiata, Skuggan, rönn 1945.
Phlebiopsis gigantea, Skuggan, gran 1937, tall 1945, 

gran 1947, Barnelund, gran 1946.
Piptoporus betulinus, Skuggan 1945 och senare.
Polyporus brumalis, Skuggan, Brännholmen och 

Barnelund 1948 - P. melanopus, Skuggan 1949, Näb
ben S om Viksberg 1950 (den senare lokalen är av mig 
oriktigt kallad Krokan, se Hagström 1971 sid 40). - P. 
squamosus, Väsby, oxel 1947, stadsparken, alm 1953 - 
P. varius, Skuggan, poppel 1946-1947, Skuggan, Gru
van och Gröna gången 1948.

Porothelium fimbriatum, Gröna gången 1947.
Ramaria botrytis, Kusbo 1948 - R. condensata, 

Gröna gången 1945-/?. dendroidea, Skuggan 1939-/?. 
flaccida, Gröna gången, under gran 1945 - R. flava, 
Kusbo 1948 -/?. paludosa, Skuggan 1945, Barnelund 
1948.

Resinicium bicolor, Barnelund 1946, Skuggan och 
Kusbo 1947.

Sarcodon imbricatus, Skuggan och Barnelund 1948.
Sistotrema commune, Kusbo, Sphagnum 1948.
Skeletocutis amorpha, Skuggan 1939, 1948.
Steccherinum fimbriatum, Skuggan 1946, 1948.
Stereum hirsutum, Skuggan 1945, Suckarnas allé

1946.
Subulicystidium longisporum, Skuggan, Sambucus 

racemosa 1946.
Thelephora anthocephala, Gruvan och Kusbo 1948 -

T. palmata, Barnelund 1945, 1948, Kusbo 1948 - I. 
terrestris, mångenstädes (dvärgform i myren mellan 
Rosenholmarna, FES 2212).

Tomentella bombycina, Skuggan 1945 - T. coriaria, 
Skuggan 1946 -T.jaapii, Sjöbo 1945.

Trametes hirsuta, Skuggan 1952 - T. hoehnelii, Grö
na gången, al 1946 - T. pubescens, Barnelund 1948.

Trichapterum abietinum, Gröna gången och Skug
gan 1945, Kusbo 1947.

Tubulicrinis borealis, Skuggan 1948 (se Eriksson 
1958 sid 80).

Tyromyces caesius, Gröna gången 1946 - T. stipti-
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cus, holme i S delen av Långforsen 1946.
Vuilleminia comedens, vägen till Måns-Ols, ek 1948.

Gasteromycetes
Bovista plumbea, Barnelund och Eklövstorp 1945.

Crucibulum laeve, Skuggan 1945, Suckarnas allé 
1946.

Cyathus olla, Barnelund 1945-C. striatus, Skuggan, 
poppelstubbe 1939, barrblandad sandhög 1945.

Geastrum minimum, Aspenstorp och Ulricelund 
1942 G. Degelius (Degelius 1942) - G. pectinatum, 
Skuggan, multnande myrstack och skogsväg 1945 - G. 
quadrifidum, Snavsätra 1945 B. Ljungberg; Sala, 
Skuggan och Gröna gången 1946.

Lycoperdon nigrescens, Barnelund och Skuggan 
1945 - L. perlatum, Skuggan 1945 - L. pyriforme, 
Gruvan 1945.

Rhizopogon roseolus, Skuggan 1948, 1959, Kusbo 
1946, Barnelund 1949.

Scleroderma aurantium, Gruvan 1942, G. Degelius 
(Degelius 1942)-5. bovista, Gruvan 1942, G. Degelius 
(Degelius 1942).

Tremellales
Basidiodendron caesio-cinerea, Skuggan, rönn 1945. 

Calocera viscosa, Lärkträdsbacken 1946. 
Dacrymyces slillatus, Skuggan 1945.
Exidia cartilaginea, Skuggan 1946 - E. glandulosa, 

Skuggan, apel 1946, N om Skuggan, lönn och Sam- 
bucus racemosa 1948.

Guepinia helvelloides, Måns-Ols 1956 Seth Lundell; 
Gruvan och Mellandammen 1956-1957 Sven Nilsson 
(Nilsson 1958).

Pseudohydnum gelatinosum, Barnelund 1945. 
Sebacina effusa, Skuggan, död syren 1945 - S. epi- 

gaea, Skuggan 1945 (FES 2242)-5. incrustans, Skug
gan, mellan kalkblock i trädgård 1945 (FES 1430).

Tremella atrovirens, Skuggan 1946, 1951 (FES 1427) 
- T. encephala, Skuggan 1947.

Tulasnella violea, vägen till Måns-Ols 1948.

Discomycetes
Ascobolus furfuraceus, Viksberg 1946, Barnelund
1947.

Belonioscypha campanula, Barnelund 1945. 
Bisporella citrina, Skuggan och vägen till Måns-Ols 

1946.
Cheilymenia stercorea, Kusbo, älgspillning 1948. 
Chlorociboria aeruginosa, Gröna gången 1947. 
Coprobia granulata, Viksberg 1946.
Cudonia confusa, Skuggan 1945, Barnelund 1945,

1948, Kusbo 1946.
Cyathicola cyathoidea, Skuggan, potatisstjälkar 

1946.
Dermatea cerasi, Skuggan 1946.
Encoelia fascicularis, Skuggan 1947.
Geopyxis carbonaria, Brännholmen och Skuggan 

1946.
Haglundia perelegans, Gröna gången, mossan i 

kanalkanten 1945.

Helotium hymeniophilum, Viksberg, Antrodia seri- 
alis 1946, Skuggan, Antrodia serialis 1947.

Helvetia acetabulum, Skuggan 1945, Gruvan 1948, 
1956 -H. atra, Gröna gången 1946. -H. corium, Gru
van 1942, G. Degelius - H. costifera, Måns-Ols 1945, 
1948 - H. crispa, Gruvan, under hassel 1942, 1948, 
Eckblad 1954, Sven Nilsson 1957 - H. cupuliformis, 
Gruvan 1948 (se Dissing & Nannfeldt 1966)-H. elasti- 
ca, Skuggan 1945, 1948 - H. lacunosa, Skuggan 1942, 
1948, Barnelund 1945, 1948-//. teucomelaena, Barne
lund 1945, Gröna gången 1945 - H. queletii, Skuggan 
1945, 1946, 1948, 1952 - H. villosa, Skuggan 1939 (se 
Dissing & Nannfeldt 1966).

Humaria hemisphaerica, Skuggan 1939 och senare.
Lachnellula abietis, Skuggan 1949 - L. hahniana, 

Skuggan 1939, 1946.
Lachnum bicolor, Skuggan 1946 - L. bicolor var. 

rubi, Skuggan 1946 - L. calyculiforme, Skuggan, död 
hassel 1949 - L. corticate, Skuggan 1946, Viksberg
1947.

Lasiobolus pilosus, Kusbo 1948.
Leotia lubrica, vägen till Måns-Ols 1946.
Microstoma protracta, Gröna gången 1916, O. Dahl

gren (Söderberg 1949).
Mitrula paludosa, Järndammen 1944, Kusbo 1948.
Myriosclerotinia scirpicola, Skuggan 1952 (Lund- 

qvist & Moberg 1978).
Odontotrema pini, Skuggan 1946.
Orbilia inflatula, Gruvan, stock i gruvhål 1949.
Otidea bufonia, Lärkträdsbacken, kalkmark 1945, 

Gruvan, under hassel 1948.
Pezicula coryli, Skuggan 1946.
Peziza vesiculosa, Skuggan 1945, 1947.
Propolis versicolor, Skuggan 1945.
Pseudoplectania nigrella, Sjöbo 1945, Mellandam

men och Skuggan 1946.
Pulvinula constellatio, Skuggan, under Petasites 

1945-1947, Gruvan, under hassel 1948 (FES 1366).
Pyronema omphalodes, Brännholmen 1946.
Rhizina undulata, Brännholmen 1946, Oxbo 1950.
Sarcosoma globosum, Kumla, 4 km S om kyrkan 

1967, Uno Ljungberg, Sala.
Scleroderris ribis, Skuggan 1949.
Scutellinia scutellata, flerstädes.
Sphathularia flavida, Viksberg 1942.
Sphaerosporella brunnea, Barnelund 1945, Bränn

holmen 1946.
Sphagnicola ciliifera, Kusbo 1948.
Tapesia fusca, Skuggan 1946 - T. rosae, Skuggan 

1939.
Tarzetta caninus, Skuggan 1945, Gröna gången 1947.
Tympanis conspersa, Skuggan 1947.

Pyrenomycetes
Acanthonitschkea tristis, Gruvan, hassel 1949. 

Cucurbitaria berberidis, Skuggan 1946.
Diatrype stigma, Skuggan 1946.
Epichloé typhina, Skuggan, Dactylis glomerata 1946. 
Eutypella sorbi, Skuggan 1946.
Hypoxylon multiforme, Skuggan 1946, Gröna gången

1948.
Hyslerium pulicare, Skuggan, al 1939.
Lasiosphaeria ovina, Gruvan 1948.
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Leptosphaeria doliolum, Skuggan 1946.
Nectria episphaeria, Skuggan, Distrype stigma 1946. 
Ophiobolus matthieui, Skuggan, Senecio tanguticus 

1946 (det. L. Holm).
Sillia ferruginea, Skuggan, hassel 1949.
Valsa nivea, Skuggan och stadsparken 1947.
Xylaria hypoxylon, mellan Skuggan och Måns-Ols 

1945.

Fungi imperfecti
Didymopsis helvellae, Gruvan, Helvella acetabulum 
1956.

HirsuteUa lecaniicola, Gruvan, hassel 1948. 
Ulosporium carneum, Skuggan, Peltigera-art 1948. 
Isaria farinosa, Kusbo 1946.
Libertella betulina, Skuggan 1946.
Mycogone cervina, Skuggan, Helvella elastica 1948, 

1953, Helvella acetabulum, 1956 -M. rosea, Skuggan, 
Tricholoma myomyces 1945.

Phycomyeetes
Pilobolus cristallinus, Viksberg 1946.

Myxomycetes
Badhamia panicea, Skuggan, apelgren 1951 (det. R. 
Santesson).

Ceratiomyxa fruticulosa, Skuggan 1945 (det. S. 
Lundell).

Diachea teucopodia, Skuggan, lövhög och i uttorkad 
bäck 1948 (det. R. Santesson)

Leocarpus fragilis, Skuggan, lövhög 1948 (det. R. 
Santesson).

Mucilago Crustacea, Skuggan, komposthög 1945. 
Physarum bivalve, Skuggan, kompost 1948 (det. R. 

Santesson). - P. cinereum, Skuggan, bäckfåra 1948 
(det. R. Santesson).

Stemonitis fusca, Skuggan 1945 (det. S. Lundell). 
Tubifera ferruginea, Skuggan, stubbe 1948 (det. R 

Santesson).

Citerad litteratur
Dahlgren, K. V. O. 1910: Salatraktens kärlväxtflora. 

Svensk Bot. Tidskr. 4: (107)—(136).
Dahlgren, K. V. O. 1923: Tillägg till Salatraktens kärl

växtflora. Svensk Bot. Tidskr. 17: 96-102.
Dahlgren, K. V. O. 1949: Några nya fanerogamfynd 

från Salatrakten. Svensk Bot. Tidskr. 43: 121-125.
Degelius, G. 1942: Fynd av Geäster minimus Schw. 

och Scleroderma Bovista Fr. i Västmanland. Bot. 
Notiser 1942: 407-408.

Dissing, H. & Nannfeldt, J. A. 1966: Helvella cupuli- 
formis sp. nov., H. villosa (Hedw. ex O. Kuntze) 
comb, nov., H. macropus (Pers. ex Fr.) Karst., and 
their allies. Svensk Bot. Tidskr. 60: 325-337.

Eriksson, J. 1958: Studies in the Heterobasidiomycetes 
and Homobasidiomycetes-Aphyllophorales of Mud- 
dus National Park in North Sweden. Symb. Bot. 
Upsal. 16(1).

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 
1973-1981: The Corticiaceae of North Europe 2-6. 
Oslo.

Hagström, E. 1971: Polyporus melanopus and P. pici- 
pes - a taxonomic study. Göteborgs Svampklubbs 
Årsskr. 1971: 28-43.

Lundqvist, N. & Moberg, R. 1978: Discomyceter från 
Ångermanland. Svensk Bot. Tidskr. 71: 329-334.

Morander, R. 1976: Jaapia argillacea i Sala. Göteborgs 
Svampklubbs Årsskr. 1975-76: 71.

Moser, M. 1978: Die Röhrlinge und Blätterpilze. Gams 
Kleine Kryptogamenflora IIb/2. Stuttgart.

Nilsson, S. 1958: Some notes on Phlogiotis helvello- 
ides (DC. ex Fr.) Martin and its distribution in Swe
den. Bot. Notiser 111: 424-430.

Ryvarden, L. 1976-1978: The Polyporaceae of North 
Europe 1-2. Oslo.

Söderberg, S. 1949: Ett par disksvampfynd våren 1949. 
Bot. Notiser 1949: 161-162.



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1981 10 30: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr. 
75: 321-324. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
New Swedish localities are given for Alyssum murale, Apiitm graveolens, Botrychium 
virginianum, Bromus arvensis, B. racemosus, Corrigiota litoralis, Etymus arenarius x 
Elytrigia juncea, Epipogium aphyllum, Euonymus nanus, Euphorbia esula, Lonicera invo- 
lucrata, Sisymbrium orientale, Utricularia australis, U. ochroleuca and Zannichellia pa
lustris and for the fungus Pisolithus arhizus. Senecio fuchsii is still present in the Dellen 
area in Halsingsland. Piagiobothrys scouleri (Boraginaceae) is new for Sweden. Symphy
tum asperum x officinale is reported from Narvik in Norway.
Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Botanical Museum, Ö. Vallgatan 18, 
S-223 61 Lund, Sweden.

Denna avdelning är avsedd för publicering av 
växtfynd, som ej redovisas i andra sammanhang. 
De angivelser, som alltid bör finnas med, är: 
landskap, socken (eller annan mindre enhet), lo
kal, lokalens karaktär, samt datum. Koordinat- 
angivelser (helst i rikets nät) är önskvärda som 
komplettering. Redaktionen hjälper gärna till 
med anvisningar för koordinatsättning.

En kort kommentar till fyndet kan ges. Om ej 
annat anges, ligger lokalerna i Sverige, och 
namnsättningen följer Lid, Norsk og svensk flo
ra, andre utgåva, Oslo 1974. Belägg bör över
lämnas till något av landets offentliga herbarier 
(GB Göteborg, LD Lund, S Naturhistoriska 
riksmuseet, Stockholm, UME Umeå och UPS 
Uppsala). Kontrollbestämning av material kan 
ordnas (kritiska arter bör alltid vara granskade 
av specialist).

Författare till floristiska notiser får gratis 30 
särtryck (fler kan beställas).

Meddelande av Kjell Georgson, Fruängsvägen 
29, 302 41 Halmstad och Göran Thor, Botaniska 
institutionen, Stockholms universitet, 106 91 
Stockholm.

Utricularia ochroleuca, blekgul dybläddra. - 
Halland, Veinge sn, skjutfältet N Mästocka, 
mosselagg 600 m VNV pkt 174,5 (4C 7i 06 48), 
20.7.1980, belägg i S. - Asige sn, Suseån NV 
Gräsås, gungfly vid åns östra sida ca 200 m NV 
pkt 63,48 (5C 2e 23 05), 8.8.1980, konserverat 
material i SUNIV.

Arten är ny för Halland. I Hallands växter av 
F. E. Ahlfvengren (1924) anges Utricularia in
termedia x minor från Kvibille. Härmed kan U. 
ochroleuca avses men inget beläggmaterial av 
denna art finns från denna lokal i landets offent
liga herbarier. Då arten är funnen på ett flertal 
lokaler i Skåne, Småland och Västergötland, 
som närmast endast ca 6 km från hallandsgrän
sen (Ö. Spång, Skåne), och då antalet lämpliga 
lokaler torde vara stort i Halland, är det möjligt 
att ett noggrant sökande skulle medföra att en 
rad nya lokaler upptäcks.

Meddelanden av Erik Julin, Borgaregatan 11, 
611 30 Nyköping.

Bromus arvensis, renlosta, och B. racemosus, 
ängslosta. - Norrbotten, Älvsby, Korsträsk- 
vägens nyanlagda slänt strax V om järnvägen 
26.7.1962. Belägg i mitt privata herbarium.

De båda arterna fanns i stor mängd. Uppen
barligen har de insåtts med gräsfrö. Ängslostan 
tycks här vara på sin nordligaste utpost på NV 
Europas fastland. Frågan är väl om den har kun
nat hålla sig kvar.

Bromus racemosus, ängslosta. - Södermanland, 
Dalarö, Stora Båtskobben vid Gränö 24.6.1934. 
Här växte arten i mera naturlig miljö, på en 
strandäng. Belägg i mitt privata herbarium.

Euonymus nanus, dvärgbenved. - Medelpad, 
Borgsjö, skogsmark vid kyrkan 11.7.1969. Be
lägg i mitt privata herbarium.



322 Floristiska notiser SVENSK BOT. TIDSKR. 75 (1981)

De långa smala krypande stammarna stack 
upp ur ljung och gräs på ett något tiotal kvadrat
meter stort område och arten verkade helt na- 
turaliserad. Sannolikt har den väl ursprungligen 
odlats på kyrkogården men kasserats och ham
nat i omgivningarna. På kyrkogården söktes den 
förgäves. Denna hos oss tydligen fullt härdiga 
men sällan odlade art är hemma i Rumänien, 
Sydryssland, Kaukasus, Tibet och Mongoliet.

Lonicera involucrata, skärmtry. - Söderman
land, Överjärna, Moraåns högra strand strax 
nedströms järnvägsbron 17.6.1965. Belägg i mitt 
privata herbarium.

Denna i Sverige sällan odlade nordamerikan
ska art är här tydligt förvildad. Det fanns flera 
stora buskar i strandsnåret, som f ö bestod av 
viden, klibbal och hägg. L. involucrata är hos oss 
- i motsats till den närstående L. ledebourii - 
fullt härdig så långt i norr som i Haparanda, där 
ett gammalt exemplar i Seminarieträdgården un
der 1950-talet inte visade några frostskador (Julin 
1960). Skärmtryet måste väl ha kommit till 
Moraåns dalgång från en trädgård, men någon 
sådan sågs inte i omedelbar närhet av fyndplat
sen.

Pisolithus arhizus, ärttryffel. - Norrbotten, Karl 
Gustav, Tandfors, i kanten av större sandtäkt 
3.8.1957.

Lokalen liknar mycket den som avbildas på 
Fig 1 i A. Strandberg Arvebys (1980) intressanta 
uppsats i SBT nyligen. Material sändes till Seth 
Lundell, som sannolikt införlivade det med 
svampherbariet i UPS.
Symphytum asperum x officinale, uppländsk 
vallört. - Norge, Nordland, Narvik, två kraftiga 
bestånd med några meters mellanrum på banval
len vid järnvägsstationen 13.7.1965. Belägg i mitt 
privata herbarium.

Meddelande av Claes Kanne sten, Slingerstigen 
30, 667 00 Forshaga.

Epipogium aphyllum, skogsfru. - Värmland, Öv
re Ullerud sn, 27 ex på hyperitberg 12.8.1981. 
(Lars Efraimsson och Claes Kannesten).

Uppgiften i SBT 74(1) sid 74 avser ett annat 
hyperitberg i samma socken. Här noterades 3 ex 
1980 och 16 ex 1981.

Meddelande av Sven Kilander, Domprostegatan 
12 C, 532 00 Skara.

Elymus arenarius x Elytrigia juncea subsp. 
boreoatlantica, strandråg x strandkvickrot. - 
Skåne, V. Karup sn, Glimminge plantering, rik
lig i strandheden ca 100 m N om vändplanen vid 
den allmänna landsvägens slut (4C 0b 43 26), 
först observerad 1968, återsedd 17.6.1981. Iakt
tagen 1968 även ca 750 m längre åt NV.

Dessa lokaler ansluter sig till förekomster i 
Grevie sn och Förslöv sn, vilka jag upptäckte 
1963 och som i korthet antytts av Hylander (1966 
s 440). I Grevie är hybriden riklig på strandens 
dyner och sandfält en sträcka av ca 700 m N-ut 
från mynningen av den lilla bäck, som i Segels- 
torpsstrand rinner ut i havet (4C 0c 17 05), men 
den förekommer även strax S om bäcken. I Förs
löv fann jag hybriden i små bestånd innanför Inre 
Grytskär, dels nära en bunker från andra världs
kriget och dels ca 90 m SÖ därom. Lokalerna i 
Grevie och Förslöv har jag besökt upprepade 
gånger under 60- och 70-talen. Material från alla 
tre socknarna i LD.

Hybriden liknar närmast en spenslig strand
råg. Oftast är det ett småax vid axfästena, även 
om det på kraftigare strån många gånger sitter 
två småax tillsammans i axets mellersta del. Ax
spindeln är seg hos hybriden liksom hos strand
råg. Då dessutom hybridens sterila småax inte 
faller sönder vid mognaden, ser man ofta fjol- 
årsstrån med hela, omatade småax tillsammans 
med årets nya axbärande strån. Hybriden har 
stark vegetativ förökning och kan spridas genom 
lösa, drivande rotstockar; det är då lätt att tänka 
sig att dessa förekomster vid Skälderviken ut
görs av en enda eller kanske några få kloner.

Medelande av Arnold Larsson, Johannesberg 
3436, 820 60 Delsbo.

Senecio fuchsii, glesstånds. - Med anledning av 
artikeln i SBT nr 3 1981 om denna art kan jag 
meddela att den finns kvar på den angivna loka
len vid Hallbo vid Norra Dellen i Hälsingland. 
Det stod i artikeln att Hallbo ligger i Norrbo 
socken, men det bör vara Forsa socken.

Arten växte fläckvis ymnigt på en sträcka av 
500-600 m från vägkorsningen vid sjöns SÖ hörn 
och längs vägen på sjöns Ö sida. På ett ställe där 
skogen är gles täckte den en yta på ett 100-tal m2. 
Enstaka ex stod spridda ca 100 m in i skogen. 
Beståndet verkar mycket livskraftigt. Belägg har 
inlämnats till LD.

Jag har ej sett arten på andra lokaler här i
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Dellenbygden (Bjuråker, Norrbo och norra delen 
av Delsbo socken).

Meddelande från Folke Lind, Jacob Ekbohms- 
gatan 20, 603 55 Norrköping.
Alyssum mumie, silverstenört. - Östergötland, 
Krokek sn, Marmorbruket 30.8.1980 och 
5.7.1981. Arten växer ganska tätt på ett några 
kvm stort utsprång på det branta berg som reser 
sig omedelbart N om den gamla bruksträdgår- 
den. På den odlade delen av området finns inga 
spår av växten, och den nuvarande markägaren 
kände ej till den.

Silverstenört är en trädgårdsväxt och troligtvis 
har den införts någon gång till stället. Den verkar 
emellertid nu naturaliserad på en för arten gynn
sam växtplats. Den är tidigare rapporterad (un
der namnet A. argenteum) från Kullaberg i Skå
ne, klippbranter nära Grand Hotel i Mölle 1941 
(Hylander 1969).
Corrigiola lit oralis, skorem. - Östergötland, 
Vrena sn, ett 50-tal ex vid ett stickspår på Vrena 
station 12.8.1980 (Erik Genberg och FL).

Denna till marken tätt tryckta nejlikväxt är 
sällsynt och tillfällig i Sverige: fynd finns från 
Skåne, Kalmar och Göteborg. 1 Danmark har 
den tidigare funnits på fuktiga sandstränder, men 
uppträder nu endast som adventiv, särskilt vid 
järnvägar (Hansen m fl 1981).

Plagiobothrys scouleri (Boraginaceae). - Öster
götland, Risinge sn, Finspång, 1 större och 5-6 
mindre ex på torr gräsmark intill östra utfarts- 
vägen 7.7.1981. Funnen av Yngve Andersson, 
Finspång.

Växten påminner om en Myosotis-art (för
gätmigej) men är nedliggande och har små, vitgu
la blommor och vårtiga ’frön’. Arter av Plagio
bothrys (synonym: Allocarya) har endast ett par 
gånger tidigare rapporterats från Sverige, och 
den art det här gäller har ej anmälts från landet 
förut. Kanske är det en gräsfröinkomling att hål
la utkik efter? - Artens hemland är västra Nord
amerika. 'Bestämningen har gjorts av Thomas 
Karlsson, Lund. Belägget finns i mitt personliga 
herbarium.

Sisymbrium orientale, orientsenap. - Öland, 
Högby sn, enstaka på udden mot Högby fyr 
31.7.1957.

En ny öländsk lokal för denna sällsynta ad
ventiv. Bestämningen har kontrollerats i LD.

Utricularia australis, citrongul vattenbläddra. - 
Dalarna, Malingsbo sn, i hölja på myren SV om 
badplatsen vid Malingsbosjöns sydända, 
10.8.1959.

Ny för Dalarna och en av landets två nordli
gaste lokaler (den andra ligger i Värmland). Be
stämningen har bekräftats av Göran Thor, 
Stockholm.
Zannichellia palustris, hårsärv. - Södermanland, 
Österåker sn, i sjön Öljaren 400 m Ö om gården 
Sjögölet, ilandsköljda grenar 27.7.1980. Efter
som vattnet vid tillfället var starkt grumlat av 
plankton, lyckades jag inte finna växande plan
tor.

Zannichellia palustris är ej sällsynt längs våra 
havsstränder, men är endast känd från några få 
insjöar: Vänern, Tåkern, Roxen, Mälaren samt 
ett par sjöar i Uppland (Hylander 1953).

Meddelande av Åke Nilsson, Vallmovägen 16, 
184 00 Åkersberga.
Euphorbia esula, vargtörel. - Västerbotten, 
Skelleftehamn, gamla färjeläget, väl etablerad 
med talrika, högvuxna ex inom ett område av ca 
100 m2 i juli 1981. Funnen av Yngve Lundgren, 
Skelleftehamn. - Belägg i S.

Vargtörel är i Västerbotten tidigare endast 
funnen i Vännästrakten (Hultén 1971) och några 
km N om Hörnefors (1970, belägg i S). Den nya 
lokalen utgöres av ruderatmark. Där förekom
mer också i Västerbotten så pass ovanliga växter 
som Lamium album, Lotus corniculatus och 
Melilotus albus (vitplister, käringtand, vit söt- 
väppling) liksom den mycket ovanliga Linaria 
repens (strimsporre). Talrika exemplar av hybri
den L. repens x vulgaris iakttogs också.

Meddelande av Helge Rickman, Månplan 1, 
216 19 Malmö.
Apium graveolens, vildselleri. - Skåne, Skanör, 
N om hamnen, ett större bestånd om 40 å 50 ex 
19.7.1981. Belägg i LD.

Arten växer i närheten av Iris spuria och Jun
cus maritimus (dansk iris, strandtåg), varför det 
synes mig troligt, att vildsellerin invandrat spon
tant från Danmark på samma sätt som sistnämn
da arter. Beståndets storlek tyder på att växten 
funnits på platsen åtminstone i några år. Det är 
den enda kända aktuella förekomsten av arten i 
landet.
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Meddelande av Barbro Sjölin-Nilsson, Birger 
Jarlsgatan 103 B111, 113 56 Stockholm, och Bengt 
Jonsell, Konsumvägen 20 B, 752 45 Uppsala.

Botrychium virginianum, stor låsbräken. - Upp
land, Hållnäs sn. Lokalen upptäcktes av B S-N 
1979. Då iakttogs 7 och 1980 10 fertila exemplar. 
De flesta växte intill en föga trampad stig genom 
öppen skog, några stod inne bland unggranar 
strax bredvid. Lokalen ligger i en grund svacka, 
något fuktigare än närmast omgivande mark. Av 
följeväxterna kan nämnas darrgräs, luddhavre, 
hårstarr, slankstarr, tvåblad, slåtterblomma, ro
settjungfrulin, skogsvicker och borsttistel (Briza 
media, Arrhenatherum pubescens, Carex capil- 
laris, C. flacca, Listera ovata, Parnassia palus
tris, Polygala arnarella, Vicia sylvatica, Cirsium 
heterophyllum). Floran är alltså tydligt kalkpräg- 
lad. Skogsbete förekom härtill början av 1950-ta- 
let, därefter har ett och annat träd fällts.

Allt som allt har ett tjugotal fynd av stor lås
bräken gjorts i N Uppland och angränsande delar 
av Gästrikland, de flesta i seklets början eller

tidigare. När Projekt Linné år 1978 kontrollerade 
en rad av dessa lokaler återfanns växten bara på 
en enda, i två exemplar (Nilsson & Gustafsson 
1979). Arten har uppenbarligen gått starkt till
baka och Hållnäslokalen är alltså den rikaste nu 
kända i detta område.
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Recensioner

URT — syskon till SBT

Urt. Medlemsblad for Dansk Botanisk Förening. 
Volym 4 (4 häften med totalt 128 sidor). 1980. 
ISSN 0105-3795. Prenumerationspris 40 DKr. - 
Prenumerera hos Dansk Botanisk Förening, 
S0lvgade 83, DK-1307 K0benhavn K, Danmark.

I en tid då nordiska botaniska tidskrifter läggs 
ned är det roligt att kunna rapportera om till
komsten av en ny - den danska Urt, ”Medlems
blad for Dansk Botanisk Förening”. Den började 
ges ut 1977 som ett mera populärt komplement 
till Botanisk Tidsskrift, som nu gått upp i Nordic 
Journal of Botany. Urt utkommer i fyra, ca 
30-sidiga, häften per år och kostar 40 danska kr 
(med medlemskap i Dansk Botanisk Förening 60 
kr).

Den årgång (1980) jag haft tillfälle att studera 
väcker genom sitt varierande innehåll intresset 
för Danmarks flora och vegetation. Här behand
las enskilda arter (systematik, utbredning etc), 
vegetationsförändringar, invandringsproblem 
(kom boken till Danmark med eller utan männi
skans hjälp?), bevarande och skötsel av våtmark 
som inte längre utnyttjas på traditionellt sätt och 
av ”stasvningsskov” (jämför sv. skottskog), väx
ternas dofter - deras kemi och klassificering - 
samt olika miljövårdsfrågor såsom oljeförore- 
ning, tungmetaller som miljögifter och tillvarata
gande av spillvatten.

Växtarters expansion och inbrytning på nya 
biotoper är ett tema som diskuteras i ett par 
uppsatser i denna årgång. Grått saltgräs, Pucci- 
nellia distans, har i Danmark spritt sig utmed 
trafikleder som vintertid förses med vägsalt, men 
i stort sett endast utmed sådana. Luddmållan, 
Bassia hirsuta, i Sverige senast sedd 1924 (se 
SBT 70 (1976) s 168) men en gång växande på 
”Ottenby schäferiäng. .. både på stranden och 
på ängen ytterst ymnigt” (Sjöstrand, Calmar

läns och Ölands flora 1863), är i Danmark fortfa
rande en bofast floramedlem, med förmåga att 
under gynnsamma betingelser ta nytt land i be
sittning såsom på strandängar vid Kall0grå på 
nordöstra Lolland. Förekomsten här, med upp 
till 2000 individ per m2, har främjats av fördäm- 
ningsanläggningar med ty åtföljande ändrade 
markförhållanden som gett den konkurrenssvaga 
luddmållan nya möjligheter. Vegetationsdyna
mik behandlas även i en intresseväckande upp
sats om växternas förvånansvärt snabba eröv
rande av en nytillkommen landremsa vid Tannis 
Bugt på norra Jylland, en process betingad av en 
omfattande utvidgning av Hirtshals hamn, som 
ändrat kustlinjens struktur.

Att i en tidskrift om Danmarks växtvärld kust
vegetationen är ett ofta återkommande ämne är 
ju föga förvånansvärt. Urt 1980 innehåller t ex 
också en artikel om bandtången, Zostera mari
na, dess förekomst, systematik och livsformer. I 
en separat uppsats informeras vi om det praktis
ka utnyttjandet av bandtången, som föda, bygg
nadsmaterial eller på annat sätt. Om ett spän
nande kultur- och vegetationshistoriskt problem 
(kort refererat i uppsatsen), med bandtången och 
en mumie i centrum, kan läsas i original i SBT 34 
(1940).

En art på spridning är ju ”jättebjörnflokan”, 
vars proveniens och arttillhörighet diskuteras av 
Mogens Wellendorf. Ett resultat av hans under
sökningar (med nordisk räckvidd) är att ”vor 
plante er H[eracleum] pubescens (Hoffm.) Bieb., 
og ikke H. mantegazzianum, som den saedvan- 
ligvis har vteret forvekslet med”.

Urt innehåller dessutom floristiska meddelan
den (jfr de floristiska notiserna i SBT), redo
görelser för exkursioner och kongresser samt 
bokanmälningar, innefattande även bemötanden 
av recensioner och dubbla recensioner av kon
troversiella böcker.
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Språket i artiklarna är mestadels enkelt och 
klart, ibland med en pedagogisk tusch, där för
klaringar av begrepp som ”biotop” och ”oligo- 
trof’/”eutrof” kan förekomma - efter, som det 
tycks, den enskilde författarens gottfinnande.

Sammanfattningsvis är intrycket av Urt 
mycket positivt. Den är ett välkommet tillskott 
till vår i bästa mening populära botaniska tid
skriftslitteratur och en lättillgänglig källa för in
hämtande av kunskaper om den danska växt
världen, för danskarna själva och för oss andra 
växtintresserade skandinaver.

Men, till sist, en stilla bön till redaktionen av 
Urt: låt de danska växtnamnen, mycket mer 
konsekvent än vad som nu är fallet, beledsagas 
av de vetenskapliga. Visst är flera växtnamn 
gemensamma för svenskan och danskan (och än 
mer så vad gäller norskan och danskan) och visst 
kan vi gissa oss till en del - men se upp för ”false 
friends” som saltgräs/saltgrces och Natt och 
Dag/Nat-og-Dag, dvs ord eller fraser som for
mellt är lika men har olika betydelser i de båda 
språken. Men många namn förblir otydda vid 
läsningen utan de språkliga hjälpmedel vi ofta då 
inte har till hands. Dock är naturligtvis läsningen 
av Urt också ett för svenska botanister utmärkt 
tillfälle att med lexikon och en dansk flora stifta 
närmare bekantskap med ett språk, och i detta 
sammanhang inte minst dess växtnamn, som vi 
svenskar trots dess närhet (eller kanske just där
för) i allmänhet har alltför lite kunskap om.

Mats Rydén

Mykologihistoria

Ainsworth, G. C. 1976: Introduction to the histo
ry of mycology. XI + 359 sid, 166 fig, I färgpl, 7 
tab. Cambridge University Press. London, New 
York, Melbourne. ISBN 0 521 21013 5. Pris (in
bunden) £11.

Kunskaperna i mykologins historia är sannolikt 
bristfälliga hos de flesta botanister. Ämnet tillhör 
idé- och lärdomshistorien, och litteraturen över 
den mykologiska delen är både svåråtkomlig och 
i vissa fall tungläst för icke fackmän. Lärda av
handlingar finns på flera språk, men en någor
lunda publikvänlig och modern översikt i ämnet 
har hittills saknats. Den välkände engelske my- 
kologen och förre chefen för Commonwealth 
Mycological Institute i Kew, G. C. Ainsworth,

har lyckats fylla detta behov på ett utmärkt sätt. 
Engelsmännen har traditioner på området genom 
t ex A. H. R. Buller och J. Ramsbottom, vilka 
också tillägnats denna bok.

Ainsworth har tagit ett originellt grepp. I stäl
let för att låta hela krönikan rulla på i tidsföljd 
har han behandlat olika intresseområden var för 
sig. Efter ett par introduktionsavsnitt med en 
djupdykning till historiens gryning och en redo
görelse för tidigare uppfattningar om svamparnas 
natur följer kapitel om t ex form och struktur, 
svampkulturer, sexualitet och genetik, patogena, 
giftiga och hallucinogena arter, användning, ut
bredning och klassificering samt diverse myko
logiska organisationer (sällskap, herbarier, tid
skrifter m m). På slutet finns 11 sidor samlade 
fotnoter, 30 sidor bibliografi och två register (bl a 
med årtal för många nu avlidna mykologer). Bib
liografin är även ovanlig genom att vara helt kro
nologiskt uppställd.

Inom varje kapitel berättar förf i tur och ord
ning om de viktigaste upptäckterna, verken och 
mykologerna. Det vimlar av ’N N var den 
förste’-fakta, som verkligen roar läsaren. Här är 
några exempel: Är 1581: Svamparna som grupp 
urskiljs av M. de 1’Obel. 1588: Svampsporen 
upptäcks av G. della Porta (termen ’spor’ dock 
myntad först 1788 av ,1. Hedwig). 1768: A. von 
Haller lancerar sporfärgen (lamellfärgen) som 
taxonomisk karaktär hos skivlingarna. 1810: K.
L. Willdenow skapar termen ’hyf. 1836-37: F.
M. Ascherson och J. H. Léveillé (den förste att 
uppställa ett svampsystem på mikroskopiska 
grunder) upptäcker basidiens funktion. 1850-ta- 
let: Bröderna Tulasne klarlägger pleomorfismen 
(olika sporstadier hos samma art). 1879: Tid
skriften Revue Mycologique startar. 1883: E. C. 
Hansen framställer ensporkulturer av jäst och 
grundlägger den moderna öltillverkningen. 1942: 
F. Zernicke introducerar faskontrastmikro- 
skopin.

Det är många häpnadsväckande upplysningar, 
som den fåkunnige får sig till livs. Vem visste att 
romarna på 600-talet f Kr tillbedde rostguden 
Robigus under en speciell festival för att rädda 
sina skördar från rostangrepp? Dråplig är även 
historien om Alexander Fleming och penicilli
nets upptäckt. Det lär finnas flera versioner, men 
den som Ainsworth förtäljer, förmedlad 1970 av 
Flemings kollega R. Hare, som var närvarande 
vid det historiska ögonblicket, är förhoppnings
vis den rätta. Den stämmer inte ett dyft med
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Flemings egen utsago, utan upptäckten var resul
tatet av en märklig anhopning av tillfälligheter, 
som jag här inte har hjärta att avslöja.

En teknisk detalj, som kan ha haft större bety
delse för mykologin än man anat, är att några av 
mikroskopets barnsjukdomar (sfärisk och kro- 
matisk aberration) avhjälptes först 1830. Kanske 
dessa brister bidrog till den ovilja mot mikrosko- 
pering som flera av det tidiga 1800-talets stora 
mykologer visade, t ex E. Fries och C. H. Per- 
soon. Sålunda inbillade man sig i ett halvt sekel 
ända fram till 1836 att basidiomyceternas sporer 
bildas i asci! Avancerad ljusmikroskopi, där
emot, utvecklades först i och med att Zeissfa- 
briken i Jena 1878 började tillverka oljeimmer- 
sionsobjektivet.

Man förundrar sig också över hur trögt det var 
för mykologin att komma i gång som vetenskap 
jämfört med fanerogamin. Ännu i slutet av 
1600-talet skilde de flesta författare bara på ätliga 
och giftiga svampar. Man blandade ihop tryfflar 
och potatis eller drog in spongier (svampdjur) 
och polyper i svampriket. Tom den skarpsin
nige Micheli (1729) tyckte sig se att vissa svam
par hade blommor! Och lavarna trodde man var 
alger, ända till M. Adanson (1763) förenade dem 
med svamparna. Morfologiska karaktärer börja
de tillämpas i blygsam skala på 1680-talet av J. 
Ray och P. Magnol, men antalet släktnamn var 
ytterst få. Ännu under första hälften av 1700-ta- 
let var bara 7-8 släkten accepterade, och Linné 
själv hade i Species plantarum 1753 bara 12 
svampsläkten, varav två stod bland algerna. Det 
skulle bli C. H. Persoon, som först på 1790-talet 
införde en ny era i mykologin.

Vi svenskar vill ju gärna kalla Elias Fries för 
’mykologins fader’ eller möjligen motvilligt till
dela Persoon den äran, men det framgår klart av 
Ainsworths historik, att italienaren P. A. Micheli 
är den ende som kan göra anspråk på titeln. Hans 
klassiska arbete från 1729, Nova plantarum ge
nera, demonstrerar den moderna mykologins fö
delse. Ca 900 svamparter beskrivs där, och flera 
välkända släktnamn kom till: Aspergillus, Botry
tis, Geäster, Polyporus, Puccinia. Micheli var 
den förste att se t ex asci, cystider, plasmodier 
och att göra kulturförsök från sporer. Han var en 
objektivt arbetande mykolog i modern bemärkel
se och verksam under en tid då svampar fortfa
rande var förknippade med allsköns vidskepelse. 
Den befängda idén om svamparnas uppkomst 
genom spontanalstring levde sålunda kvar ända

in på 1840-talet, även hos många renommerade 
mykologer.

Att beslå Ainsworth med några fel är inte lätt. 
Möjligen har kapitlet om svamparnas utbredning 
blivit alltför summariskt - många betydande my
kologer och viktiga arbeten har inte fått plats. 
Termen ’mycelium’ introducerades 1805, inte 
1830 (sid 65). Det första större arbete som enbart 
ägnas svampar sägs på sid 254 vara J. G. Gle- 
ditschs Methodus fungorum (1753), men förf har 
då glömt att han på sid 270 anser samma sak om 
F. van Sterbeecks Theatrum fungorum (1675).

Läsarna tillönskas en trevlig stund med Ains
worths prydliga, underhållande och rikligt illu
strerade bok. För dem som vill veta mera om 
svenska mykologer rekommenderas som fort- 
sättningsläsning en uppsats av J. A. Nannfeldt i 
Friesia 6 (1960): The mycofloristic exploration of 
Scandinavia, especially Sweden.

Nils Lundqvist

Stimulerande introduktion i växtpatologin

Buchwald, N. Fabritius, 1980: Land- og have- 
hrugsplanternes svampesygdomme. De lavere 
svampe. XXII + 422 sid. Det Kgl. Danske 
Landhusholdningsselskab. Kpbenhavn. ISBN 
87-7026-2128. Pris 180dkr(exkl moms).
Danmark är av gammalt en växtsjukdomslärans 
högborg, och i den har N. F. Buchwald under 
decennier intagit den ledande ställningen. Han 
var en lång följd av år professor vid Landbohpj- 
skolen och är internationellt väl känd, icke minst 
genom sina studier över Sclerotinia och när
stående släkten. Det är därför med största för
väntningar man öppnar denna omfångsrika vo
lym av den nordiska växtpatologins ”grand old 
man”. Enligt titeln behandlar den visserligen 
blott en mycket begränsad del av växtsjukdo- 
marna, och dess syfte anges också som mycket 
begränsat, nämligen att vara ett stöd för under
visningen i växtpatologi för licentiander (om man 
numera på svenska får använda en sådan titula
tur). Bägge dessa uppgifter måste emellertid ta
gas med en stor nypa salt. Redan ett ganska 
flyktigt bläddrande i den rikt illustrerade boken 
visar, att den i själva verket bjuder en spännande 
och mycket lärorik läsning för envar med bota
niska och/eller lärdomshistoriska intressen.

Inom ramen för arbetet faller också några av
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våra mest fruktade växtsjukdomar såsom 
potatiskräftan och potatisbladmöglet (dvs 
orsaken till potatisknölarnas brunröta). Åt dessa 
två sjukdomar ägnas mer än en tredjedel av tex
ten. Allmänt känd är den katastrof, som 1845 
drabbade Irland genom potatisbladmöglets 
plötsliga och våldsamma härjningar. Mindre 
kända torde sådana följder vara som att sjukdo
men bidrog till frihandelns definitiva genombrott 

,i Storbritannien och till att skärpa de sociala 
missförhållanden, som ledde till 1848 års revolu
tioner i flera andra länder. I detta sammanhang 
får också potatisens odlingshistoria i Europa en 
mångsidig belysning. Vidare diskuteras blad
mögelsvampens geografiska ursprung ingående 
och befinnes högst sannolikt vara den mexikan
ska högslätten. Mycelen är morfologiskt två- 
könade och bildar både antheridier och oogon 
men fysiologiskt heterothalliska. Mexiko är det 
enda område, där bägge fysiologiska typerna 
förekommer och där resistenta vildpotatisar 
växer.

Vinbladmöglet ger förf en osökt anledning att 
berätta om tillkomsten av bordeaux-vätskan, 
som snabbt kom att spela en så stor roll. Under 
en resa i Médoc senhösten 1882 lade den franske 
botanisten Millardet märke till att vinrankorna 
längs vägen hade en kraftig blåvit beläggning 
men att de fortfarande var bladbärande, under 
det de i övrigt till följd av svampangrepp för 
länge sedan fällt sina blad. Vid förfrågan fick han 
veta, att plantorna längs vägen besprutats med 
en blandning av kopparvitriol och kalk i syfte att 
avskräcka luffare från att knycka druvorna. Ef
ter en del experimenterande kunde han så publi
cera receptet på ett nytt effektivt svampbe
kämpningsmedel.

Dessa är blott ett par ganska godtyckligt valda 
smakprov på de skilda områden, som belysas i 
boken. Utan överdrift kan det sägas, att den ger 
en god överblick över växtpatologins historia 
och utveckling. Man får följa, hur de urgamla 
idéerna, att sjukdomen är något primärt och att 
eventuellt iakttagna svampar är en del av symp
tomen, långsamt får vika för den nya och djärva 
tanken, att svampen är den egentliga orsaken 
och sjukdomen en följd av infektion. I ett kon
centrerat inledningskapitel redogöres för bakte

rier, mycoplasmataceer och vira som sjukdoms- 
alstrare på växter. Förf motiverar själv sin utför
lighet i fråga om potatisbladmöglet med att ingen 
annan växtsjukdom spelat en tillnärmelsevis lika 
fundamental roll för infektionslärans genombrott 
och att dess historia och biologi inrymmer nästan 
alla växtpatologins problem och sålunda i sig 
utgör en lärobok i växtpatologi.

Utförligt beskrives och illustreras de sjuk- 
domsalstrande svamparnas livscykler och de 
förändringar (både grovmorfologiska och ana
tomiska) de åstadkommer på de angripna väx
terna liksom alla tänkbara skydds- och bekämp- 
ningsmetoder, såsom odlingsteknik, kemiska 
och fysikaliska medel (betning, upphettning, be- 
sprutning etc) och resistensförädling. Om bild
materialet till en del gör ett ålderdomligt intryck, 
beror detta uppenbarligen på att förf varit mån 
att visa i hur stor utsträckning vårt vetande stö
der sig på tidiga forskares insatser. Vi får också 
en god och koncentrerad översikt över de be
handlade svampgruppernas taxonomi och deras 
förekomst resp icke-förekomst i Danmark. För
utom litteraturlistor under varje behandlad art 
avslutas volymen med en 20 sidors förteckning 
på allmän växtpatologisk och mykologisk littera
tur samt två utförliga register, ett ämnes- och ett 
personregister, det senare med omkring 800 
namn.

Som motto för boken läses: ”Å skrive laere- 
b0ker er ikke lett. Det er neppe noen laereboks- 
forfatter som ikke skaffer sine laesere den glede 
at de kan peke på både det ene og annet sted, 
hvor forfatteren ikke er i overensstemmelse med 
de nyeste håndbpker eller vitenskapens ’siste 
sandheder’. (Trygve Braarud 1946)” Som läsare 
har rec visserligen ej fått erfara något av den 
glädjen men känner sig rikligt kompenserad av 
mångfalden initierade glimtar utöver de vanliga 
läroböckernas standardfakta från ett arbetsfält, 
som visserligen står det egna nära men som dock 
i allt väsentligt är honom helt främmande.

Boken rekommenderas varmt till var och en, 
som är intresserad av växter, växtodling och bo
tanikhistoria. Priset är förvånande lågt.

J. A. Nannfeldt



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift
Uppsatser för Svensk Botanisk Tidskrift bör 
vara skrivna på svenska. Artiklar granskas, in
nan de antas, av en eller flera av redaktören 
utsedda fackgranskare.
Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Författaren bör behålla en kopia. 
Håll titel och rubriker så korta som möjligt; stryk 
ej under dem (deras inbördes rangordning kan 
anges med siffror i marginalen). Latinska namn 
på släkten och arter kursiveras i tryck, och skall 
strykas under med ett streck i manuskriptet.

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) 
skall inleda varje artikel. I anslutning till Ab
stract ges en engelsk version av uppsatsens titel, 
samt författarens namn och adress - följ gärna 
exemplen i detta häfte.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Längre uppsatser bör åtföl
jas av en Summary på engelska (alternativt kan 
figur- och tabelltexter på engelska göras fylliga
re, så att de tillsammans bildar en Summary).

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av färdig engelsk text kan förmedlas av redaktio
nen.
Namnskick. Författaren får själv avgöra, om 
svenska eller latinska namn skall användas 
genomgående. Första gången en art nämns, bör 
dock både svenskt och latinskt namn nämnas. 
Ange vilken flora som följs nomenklatoriskt (för 
kärl växter kan Lid, Norsk og svensk flora, andre 
utgåva (1974) rekommenderas). Auktor efter det 
latinska namnet behöver endast anges, om nam
net ej finns i den angivna floran.

Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, skall de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skall skrivas i 
bokstavsordning på ett särskilt manusblad.
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. 
Tids kr. 50: 217-221.

Hasselrot, K. 1967: Västergötlands flora. Lund. 
Lohammar, G. 1953: Dalslands växtvärld. I 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 ungefär 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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