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Mossnycklar och skogsfru växer på Oland
BILL C. ERICSSON

Öland har i långa tider varit botanisternas förlovade 
land. Vetenskapsmän, växtsamlare och blomsteräl- 
skande naturvänner ha sommar efter sommar lockats i 
stora mängder. Ölandsbesöket har givit dem rikt mate
rial för forskningsarbetet, fyllt deras växtpressar med 
eftersökta, intressanta tillskott till deras växtsamlingar 
eller skänkt dem vackra, njutningsrika minnesbilder.

Så inleder Rikard Sterner (1926) sin Ölands växt
värld. I fortsättningen radar han upp namnen på 
alla berömda personer som, allt sedan Linné be
sökte Öland år 1741, lämnat ovärderliga uppgif
ter och berikat kunskapen om den öländska flo
ran.

Strömmen av botaniskt intresserade har sedan 
Sterners tid sannerligen inte minskat. Åtskilliga 
är också de nyupptäckter som gjorts och även en 
del anmärkningsvärda sådana: myggblomstret, 
Hammarbya paludosa, mellanhäxörten, Circaea 
intermedia, och klipplöken, Allium strictum, för 
att nämna något. Men frågan är, om inte resulta
ten från ett par av årets växtexkursioner ändå 
markerar höjdpunkten i det sena 1900-talets 
ölandsbotanik: fynden av mossnycklar och 
skogsfru.

För övrigt har gårdagens växtpress i allt större 
utsträckning, på gott och ont, bytts ut mot da
gens utvecklade kamerasystem. Genom foto
graferandet har jag själv lärt mig umgås med 
naturen och det var med kamera i hand som jag, 
år 1965, för första gången mötte Åke Lundqvist, 
den man som tagit vid efter Rikard Sterner. Se
dan dess har han haft mig i åtanke, enär han inte 
själv sysslar med fotografi, och brukar kalla på 
mig när något intressant dyker upp i den öländ
ska växtvärlden. Under sommaren 1981 har han 
alltså haft anledning att vid två tillfällen höra av 
sig; telefonsamtal som fått mitt hjärta att slå någ
ra extraslag.

Mossnycklarna i Knisa

Telefonsamtal nr 1 kom på kvällen den 5 juli. I 
Knisa. ute på mossens gungfly, hade han hittat 
något som han trodde att jag kunde vara intresse
rad av. Vi bestämde att jag följande morgon skul
le komma upp till honom. Morgonen därpå begav 
jag mig således, från mitt sommartorp invid 
Kalmarsund på fastlandssidan, den exakt 110 km 
långa färden upp till Nyby i Källa på Öland, där 
Åke väntade. Sedan han kort informerat mig om 
vad det rörde sig om, åkte vi tillsammans söderut 
mot Knisa. I bygatan lämnade vi bilen och vand
rade först över fagert blommande sommarängar, 
därefter genom ett lövskogsområde, med inslag 
av en, rosor och hagtorn. På andra sidan skogs
området öppnade sig landskapet för ett omfat
tande bestånd av ag, Cladium mariscus: vi var 
ute på själva mossen. Om skogsterrängen varit 
svårforcerad, så upplevde jag gungflyet som 
minst sagt livsfarligt. Vi kom emellertid lyckligt 
och väl ut på ett underlag, till huvudsak beståen
de av vitmossa och slyartad björkskog, som före
föll något stabilare men som fortfarande gungade 
betänkligt.

Åke stannade upp framför ett bestånd av ranka 
nyckelblomster och delgav mig av sitt vetande: 
”Som Du ser, påminner dessa nyckelblomster 
mycket om sumpnycklar, Dactylorhiza traun- 
steineri, med det undantaget att de har något 
mindre blommor med ej fullt så grov sporre, och 
ofläckade, djupt kölade blad. Blomläppens kan
ter är inte nedåtböjda och bladspetsarna är inte 
stukade; dessutom blommar de för fullt, medan 
ängsnycklarna, D. incarnata, vid det här laget 
gott och väl blommat över. Titta också på läpp
teckningen, den visar på de flesta av exemplaren 
småstick i stället för strimmor. Nycklarna växer i 
vitmossa; här finns skvattram, Ledum palustre, 
rundsileshår, Drosera rotundifolia, kråkklöver,
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Fig 1. En grupp av mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola) i Knisa mosse. Foto Bill C. Ericsson 6.7.1981.
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Comarum palustre, bl a; allt utvisande att vi be
finner oss i ett s k fattigkärr. När jag fått ut 
litteratur från stan, spörs det vad det är vi har 
framför oss.” Han lät mig betrakta de olika nyc
kelblomstren på närmare håll, innan han fortsat
te: ”Jag vill ha foton av biotopen, habitus [Fig 1 ] 
och närbild [Fig 2] av orkidéerna, och glöm inte 
att ta med såväl sporre som läpp på samma foto
ruta, om det går.”

Mossnycklarna, Dactylorhiza sphagnicola, 
som det alltså visade sig vara, har sin huvudföre

komst i nordvästra Västtyskland och sydost
ligaste Holland (Landwehr 1977). Den torde inte 
vara helt ovanlig i Sverige (se t ex Birkedal & 
Danielson 1981), men har av någon anledning 
inte uppmärksammats så mycket tidigare.

Skogsfrun i Böda

Telefonsamtal nr 2 kom på eftermiddagen den 19 
juli. Judith Lundqvist, som ringde upp mig, in
ledde samtalet med: ”Jasså, där är Du; håll i Dig
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Fig 2. Närbild av ett blomax av mossnycklar från lokalen i Fig 1. Foto Bill C. Ericsson 6.7.1981.

nu, här kommer Åke: ”Bill, jag har i dag varit ute 
med en grupp medlemmar ur Ölands Naturvärn 
för att bl a visa dem en öländsk ängsgranskog. 
Då kom en dam fram till mig, fru Vera Wendt 
från Växjö; hon hade sett något som hon ville att 
jag skulle titta litet närmare på; det var skogs
frun, Epipogium aphyllum!!! Exemplaret var 
emellertid så outvecklat, en ljusviolett pisklik- 
nande stjälk med tre små ansvällningar i snärten, 
att det för det första var svårt nog att säkert 
avgöra vad det var, för det andra så svagt att jag

inte vet, om det kan orka bära fram någon blom
ma. Vi får se; ring mig om en vecka så kan vi åka 
upp för att ta oss en titt på saken.

Fem dagar senare ringde jag Åke Lundqvist 
och anmälde min ankomst, varpå jag anträdde 
min resa mot Öland. Så snart jag kommit över 
bron på min färd norrut, upplevde jag den be
dövande blomsterprakten längs vägrenarna; 
först den strålande färgupplevelsen i gult, blått, 
rött och vitt alldeles intill betongen, därutanför 
bården av halvvisset blekgulvitt gräs. En blom
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prakt så fullkomlig i sin grandiosa komposition, 
att jag nästan glömde den mycket täta och ojäm
na trafikström som flöt i båda riktningarna, och i 
vars nordriktning min egen bil alltså ingick. Jag 
hade ett par veckor tidigare med bil rest Kal- 
mar-Abisko i båda riktningarna och i huvudsak 
längs olika vägsträckor, men ingenstans i vårt 
fantastiskt vackra land hade jag upplevt sådan 
färgprakt som här på Öland.

Uppe i Nyby väntade Åke, och sedan vi reso
nerat litet om färdväg begav vi oss av mot växt- 
platsen. Vi körde mot Böda och vidare norrut in i 
kronoparkens domäner. Vi lämnade huvudleden 
och svängde västerut längs en av de raka linje
vägarna, där vi hade vacker rakstammig tallplan
tering på båda sidor om oss. Jag tyckte att vi 
körde en lång sträcka, innan Åke bad mig något 
sakta farten; vi kom fram till ett par små parke- 
ringsfickor invid vägen, och lämnade bilen. 
Därefter började vi vandra in genom en lågvuxen 
granplantering; den som hittar i dessa utmarker, 
måste känna Öland bättre än någon annan.

För att lära mig orientera i området visade Åke 
mig en stor ek, som växte i en glänta inom själva 
granplanteringen, samt på några andra känne
märken. Vid eken svängde vi söderut och kom in 
i gammal granskog. Så snart vi kommit in i gran
skogen passerade vi en liten gol, och omgavs av 
ett lätt dunkel. Inne bland träden växte bl a 
myskmadra, Galium odoratum, i vackra be
stånd, lundstjärnblomma, Stellaria nemorum 
subsp. glochidisperma, liljekonvalj, Convallaria 
majalis, bland vilka skogsnycklar, Dactylorhiza 
fuchsii, reste sig med svällande fruktax, stor 
häxört, Circaea luteliana, nästrot, Neottia 
nidus-avis, ekorrbär, Maianthemum bifolium, 
och harsyra, Oxalis acetosella. En frän doft av 
lök skvallrade om att stora bestånd av ramslök, 
Allium ursinum, fanns inom området. Jag upp
levde biotopen som en sumpskog och som om

Åke anat mina tankar, sade han: ”Skogsfrun vill 
ha högt rörligt grundvatten. Du såg den där gö- 
len; den får sitt vatten från samma håll, från 
skogen ovanför i öster. Det här är egentligen en 
sumpskog, ta t ex inslaget av al och hassel, men 
har ändå rätt mycket av ängsgranskogens artbe
stånd.”

Åke stannade upp framför en storvuxen gran, 
med adventivskott, pekade mot trädets rotkulle 
och sade: ”Där har Du Din skogsfru.” Jag böjde 
mig försiktigt ned mot den flyktiga, av folktro 
och sagor omspunna, lilla orkidén. Förmodligen 
var vi de första som hade tillfälle att se den 
blomma på Öland, ty med häpnad hade vi upp
täckt att den faktiskt befann sig i sin allra vack
raste blomning. Den hade två blommor på en 
smal, ganska lång stjälk (se häftets omslagsbild). 
När jag åter reste mig upp, stod Åke småmysan- 
de, sugande på sin pipa: ”Jag ser att Du ler”, 
sade han och fortsatte, ”det gör jag med; jag vill 
säga som den fromme mannen Simeon hos evan- 
gelisten Lukas: Herre, nu låter Du Din tjänare 
fara hädan i frid, ty mina ögon hava sett den 
härlighet, vilken Du berett att skådas av Ditt 
folk.” Jag skrattade gott åt hans liknelse, men 
lade orden till mitt hjärta.

Den dag vi var där, var bara detta enda exemp
lar av skogsfrun framme. I omgångar har bl a 
Åke Lundqvist själv hittat ytterligare exemplar 
och tillsammans blev det för året tio blommande 
skott. En månad senare var alla spår av dem 
borta.

Citerad litteratur
Birkedal, S. & Danielson, J. 1981: Första fyndet av

mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola) i Skåne.
Svensk Bot. Tidskr. 75: 313-314.

Landwehr, J. 1977: Wilde orchideeen van Europa.
s’Graveland.

Sterner, R. 1926: Ölands växtvärld. Kalmar.



Mangostan och andra exotiska frukter
LENNART ENGSTRAND

Mangostan Garcinia mangostana (Clusiaceae)
Ingen exotisk frukt har väl blivit så prisad som 
mangostan. Litteraturen flödar av beröm och be
skrivningar av smaken. Även inbitna, torra växt- 
systematiker blir lyriska och avslöjar ett nytt 
ordförråd. ”Queen of the tropical fruits”, ”first 
in beauty and flavour” och ”juicy pulp, having 
the whiteness and solubility of snow, and a re
freshing, delicate, delicious flavour”, är ändå 
försök till sakliga beskrivningar.

Mangostan är ett långsamväxande träd med 
mörkgröna, läderartade blad som sitter motsatta. 
Alla delar, även fruktskalet, innehåller en gul 
mjölksaft. Trädet bär både hanblommor och två- 
könade blommor. Dessa är fem till sex centi
meter stora och har fyra stora foderblad som 
sitter kvar på den mogna frukten, medan de gul
aktiga kronbladen faller av tidigt. Den fyra till 
åtta centimeter stora frukten är nästan klotrund 
och har ett hårt, tjockt och rödbrunt skal. Vid 
basen sitter de stora kupade foderbladen och i 
toppen de oskaftade märkesflikarna. Fruktköttet 
är indelat i fyra till åtta klyftor, som vardera kan 
innehålla några få frön. Köttet är smältande 
snövitt och har en smak som påminner om ana
nas och persika men även om andra, mer kom
plicerade aromer.

Mangostan kommer från Bortre Indien men 
har visat sig märkvärdigt svår att odla på andra 
ställen. Utanför detta område finns det begrän
sade odlingar i t ex Indien, Sri Lanka, Filippi
nerna men även i Nya Världen. När fröna väl har 
tagits ut ur frukterna behåller de sin grobarhet 
bara några dagar, och det kan ta upp till 15 år 
innan nya träd bär frukt. Fröna är bildade utan 
befruktning, vilket betyder att avkomman helt 
liknar föräldrarna. I viss utsträckning förökas 
mangostan också med sticklingar och genom 
ympning.

Garcinia är ett stort afrikanskt och asiatiskt 
släkte med flera arter som har ätliga frukter. 
Ingen kan emellertid jämföras med mangostan. I 
släktet finns medicinalväxter som används mot 
t ex feber, tarmkatarr och menstruationsbesvär. 
G. hanburyi ger ett gult färgämne som används i 
vattenfärger och lacker.

Mangostan hör till de sällsynta gästerna i 
svenska fruktdiskar, men då och då dyker det 
upp frukter från Thailand. Oftast används nam
nen mangosteen eller mangostane, någon gång 
gossipfruit (skvallerfrukt), som syftar på att anta
let märkesflikar talar om hur många klyftor fruk
ten innehåller. Mangostan skall ätas färsk.

Sapotillplommon, tuggummiträd Manilkara ach- 
ras (Sapotaceae)
Trädet Manilkara achras ger två värdefulla pro
dukter. Dels smakliga frukter, som är orsak till 
att arten är spridd i alla tropiska områden, dels 
chicle, som används vid tuggummitillverkning.

Sapotillplommon är ett 20 meter högt träd med 
smalt elliptiska blad som sitter samlade i gren
spetsarna. Blommorna är små och obetydliga. 
Frukterna kan vara klotrunda, ovala eller något 
koniska, upp till tio centimeter stora. De har ett 
tunt rostbrunt skal med en skrovlig yta. Omogna 
frukter innehåller garvämnen och mjölksaft och 
har en kärv, sammandragande smak. När fruk
terna mognar blir köttet gulbrunt, halvgenom
skinligt och får en söt smak. Det saknar syrlighet 
och smaken förbättras betydligt av några drop
par limesaft. Frukterna kan innehålla upp till 12 
svarta kärnor som emellertid är lätta att plocka 
ut.

Sapotillplommon kommer från Mellanamerika 
och växer vild på Yucatanhalvön och angrän
sande områden. Redan under förcolumbiansk tid
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Fig 1. Några detaljer av mangostan 
(Garcinia mangostana).

odlades trädet i Västindien och kallades av in
dianerna för zapotl eller tzicozapotl. Omkring 
1520 beskrev Oviedo (spank krönikör och gruv
direktör) sapotillplommon som den godaste av 
alla frukter. Numera odlas den överallt i tro
pikerna, i många sorter som förökas med stick
lingar eller genom ympning. Den går lätt att fröså 
men avkomman är inte konstant.

Chicle, som är nödvändig för framställning av 
tuggummi, tappas ur vilda träd. Under regntiden 
beger sig s k chicleros ut i skogarna, försedda 
med klätterrep och machetes. I den släta barken 
hugger man förband av sicksackformade skåror 
som leder ned mjölksaften i påsar. Saften kokas 
ihop till hårda block som skickas framför allt till 
USA. De största exportländerna är Mexiko, 
Honduras och Guatemala.

Ett okontrollerat samlande och ett oförsiktigt 
handlag har lett till att arten har blivit allt mer 
sällsynt i tillgängliga områden. Samtidigt har 
chicleproduktionen fört med sig sociala problem. 
Genom att den arbetsföra befolkningen ser en 
möjlighet att få kontanter genom chiclesamling, 
försummas jordbruk och annan livsmedelspro
duktion.

De med sapotillplommon besläktade arterna 
Manilkara bidentata från Sydamerika och Pala-

quium gutta från Bortre Indien ger de likartade 
produkterna balata respektive guttaperka.

Vit sapote Casimiroa edulis (Rutaceae)

Vit sapote är en höglandsart från Mellanamerika 
(se SBT 75 sid 201). Den har ingen stor ekono
misk betydelse men odlas ändå i t ex Florida och 
Kalifornien, Västindien och Asien. Även i 
Medelhavsområdet finns det träd som produce
rar mogna frukter.

Vit sapote är ett 15 meter högt träd med bred 
krona och handflikiga blad på långa skaft. De 
centimeterstora blommorna sitter några stycken 
tillsammans i bladvecken. En frukt av en bra sort 
kan vara stor som en apelsin. Den har ett mycket 
tunt, ljusgult skal som omger ett gulvitt kött med 
mjuk och smältande konsistens. Vit sapote har 
söt smak och saknar, i likhet med många andra 
tropiska frukter, syrlighet. Däremot kan det 
ibland finnas en bitter bismak. I varje frukt finns 
anlag till fem kärnor men ofta förblir en eller flera 
outvecklade.

Arten går lätt att fröså, men man har fått fram 
flera överlägsna sorter som måste förökas genom 
ympning. "Harvey” är en av de äldsta sorterna.
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Fig 3 (ovan). Vit sapote (Casimiroa edulis).

Fig 2 (till vänster). Sapotillplommon (Manilkara ach- 
ras) i Lunds Botaniska Trädgårds växthus. Foto förfat
taren.

Den har upp till nio centimeter stora frukter och 
är dessutom rikbärande.

Frukternas tunna skal gör att de är svåra att 
transportera. Färsk vit sapote lär aldrig bli någon 
stor handelsvara, men den är mycket populär i 
odlingsområdena. I Mexiko finns en gammal tro 
att vit sapote fungerar som sömnmedel.

Rosenäpplen Eugenia-arter (Myrtaceae)
I det stora kryddnejlikesläktet Eugenia (se SBT 
75 sid 47) finns det många arter i både Gamla och 
Nya Världen som har ätbara frukter. Oftast är 
frukterna små, omkring två till fem centimeter, 
runda, ovala eller päronformade.

Det gemensamma namnet rosenäpple har sitt 
ursprung från arten E. jambos, vars frukter har 
en typisk rosendoft. Att härleda de folkliga nam
nen till speciella arter kan vara svårt, eftersom 
de har flyttats runt i tropikerna, bytt namn med 
varandra och ofta förväxlats.

Eugenia jambos är sålunda det egentliga 
rosenäppplet. Det har länge odlats i Sydostasien 
för sina frukters skull. Numera är den vitt spridd, 
även i Nya Världen, och förvildas lätt. E. jambos 
är ett upp till tio meter högt träd med ovala 
frukter. Skalet är ljust med anstrykning av gult 
eller skärt. Köttet är gult och har en fin lukt men 
tämligen fadd och tråkig smak. Frukterna inne
håller mycket pektin och ger därför en fin gelé.

Eugenia uniflora (Surinam cherry, pitanga) 
från Sydamerika är sedan länge spridd i tropi
kerna. Redan i mitten av 1700-talet beskrev Lin
né arten på material som var samlat i Indien. 
Frukten blir ett par centimeter stor. Den är klot
rund och har åtta kraftiga, längsgående åsar. Det 
finns åtminstone två olika sorter i odling. Den 
ena har ljusröda frukter, den andra har mörkröda 
eller svarta. Frukterna har en kryddig och syrlig 
arom och kan ätas färska eller tillagade som gelé, 
pickles eller dylikt. Man kan göra ett fint vin av 
de fullmogna frukterna. E. uniflora är en buske
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Fig 4. Några olika rosenäpplen (Eugenia-arter). - A: E. 
javanica. - B: E. jambos. - C: E. uniflora. - D: E. 
aquea. - E: E. malaccensis.

imm.

som odlas kommersiellt i södra och sydöstra 
Asien.

Eugenia malaccensis (Malay rose apple, 
large-fruited rose apple) från sydöstra Asien har

päronformade frukter som kan bli fem centi
meter tvärs över. De är röda och har en behaglig, 
syrlig arom som påminner om äpplen. E. malac
censis är spridd i tropikerna och odlas kommer
siellt.

Eugenia javanica (Java rose apple) och E. 
aquea (watery rose apple) finns båda i odling. De 
har päronformade frukter med något fadd smak. 
E. jambolana (Syzygium cuminii, jaman) är vild
växande i Indien men odlas knappast. Däremot 
skördar man gärna vilda träd och äter frukterna 
rullade i salt.

Ytterligare ett 20-tal arter har frukter som ätes. 
Några av dem hålles i odling. Den västindiska 
arten E. floribunda (rhumberry) har mörkröda 
frukter som smaksätter en rombaserad likör. 
Många Eugenia-arter har en vacker och hållbar 
ved som används till snickerier. Av tradition 
skall man ha trä av den australiska arten E. 
myrtifolia (red myrtle) när man tillverkar bume- 
ranger. Därtill kommer att släktet innehåller 
många färg- och medicinalväxter.

Även om rosenäpplen inte har någon stor eko
nomisk betydelse har de blivit vitt spridda över 
tropikerna. De är vackra att se på och några har 
fin smak. Från bl a Thailand utbjudes rosenäpp
len på världsmarknaden, så det är tänkbart att de 
någon gång dyker upp i Sverige.

Tillrättalägganden om bilder

Den lav, som fanns på omslaget till förra häftet av SBT, var blombägarlav, Cladonia 
bellidiflora, enligt ett påpekande av Ingmar Holmåsen, som hade tagit bilden. Bl a Gunnar 
Carlin, som hade en bestämningstabell till denna lavgrupp i häftet, har verifierat 
bestämningen; men genom ett redaktionellt fel hade laven fått ett annat namn på omslagets 
insida.

Redaktionen har också slarvat med att ange ursprung till bilder ett par gånger i serien 
Botanik från början. Så kommer teckningarna av Utricularia på sid 286 (häfte 5, 1981) från 
en uppsats av Göran Thor i SBT 73: 381-395, där man bl a kan lära sig skillnaderna mellan 
våra 5 arter. Och vinterbilden som var vinjett på sid 341 (häfte 6, 1981) hade fotograferats 
av Rolf Lundqvist, P1 1300, 790 26 Enviken.



Svenska Botaniska Föreningens sommarprogram

1982 arrangerar Svenska Botaniska Föreningen 
två olika typer av aktiviteter för sina medlem
mar, dvs alla prenumeranter på SBT: de traditio
nella botanikdagarna, i år i Dalsland, och en in- 
venteringsvecka i Medelpad. Förhoppningsvis 
ska platserna räcka till, men dröj för säkerhets 
skulle inte med anmälningarna till de adresser 
som anges nedan!

Ett tips till hågade dalslandsbesökare: skaffa 
Per-Arne Anderssons Flora över Dal\ Den är på 
360 sidor och kostar 110 kr (moms och frakt 
inräknat). Beställ från Förlagstjänsten, Box 
6710, 113 85 Stockholm'. Tel 08/15 15 80.

Botanikdagarna 1982 - Dalsland

Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar, 
med endast tre år på nacken, har redan blivit en 
mycket uppskattad tradition. 1982 arrangeras de 
i Dalsland i samarbete med Dalslands Botaniska 
Förening. De är förlagda till Färgelanda folk
högskola dagarna 28 juni - 1 juli. Programmet 
omfattar årsmöte, föredrag, studier av några 
”svåra” växtgrupper samt exkursioner i skilda 
delar av landskapet. Vidare ger ju botanikdagar
na ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och 
utbyta erfarenheter med likasinnade från olika 
delar av landet - denna informella bit är inte 
minst viktig!

Dalslands växtvärld har under det gångna året 
lyfts fram ur en tidigare anonymitet genom Flora 
över Dal (P.-A. Andersson 1981), den nya land- 
skapsfloran. Vi hoppas att botanikdagarna 1982 
skall bidra till en ytterligare fokusering på detta 
lilla men fascinerande landskap. Dalsland är 
mycket variationsrikt - flacka jordbruksbygder 
kontrasterar mot kuperade och oländiga skogs
trakter och berggrunden är synnerligen skiftan
de. Särskilt spännande är den s k Dalformatio
nen med sina ofta abrupta övergångar mellan 
kalkrika bergarter (lerskiffer, kloritsten, breccia) 
och kalkfattiga (kvartsit, kvartsitsandsten, liane- 
skiffer) och exkursionerna kommer därför främst 
att beröra denna berggrundsserie.

Temat för årets botanikdagar - förutom Dals
lands flora i allmänhet - är några svårare växt
grupper. Bl a släktet Alchemilla (daggkåpor)

kommer att specialbehandlas - både med teore
tiska genomgångar och demonstration i fält. Vi
dare skall vi se lite närmare på Dalslands Carex- 
arter (starr) och dessutom kommer särdrag i 
landskapets moss- och lavflora att tas upp. Ett 
par kritiska släkten kommer att behandlas i form 
av skärmutställningar. - Det preliminära pro
grammet presenteras kortfattat här.
28 juni (måndag em). Samling och information. 
Kvällsföredrag: ”Flora på Dal” - Per-Arne An
dersson ger i ord och bild en exposé över land
skapets växtgeografi.
29 juni (tisdag). Förmiddag: föredrag om Al
chemilla (Roland Carlsson), samt om mossor och 
lavar på Dal (Lars Arvidsson). Eftermiddagsex- 
kursion: (1) Råls Småsjö i Ödeborg, fattigkärr 
med massförekomst av Dactylorhiza traunstei- 
neri (sumpnycklar), den ofläckade ”mesotrofa” 
typen av arten. (2) Kroppefjälls SÖ-sida kring 
Sjöbotten, frodig ängsgranskog med Taxus hac- 
cata, Galium odoratum, Festuca altissima, 
Brachypodium sylvaticum m m (idegran, mysk- 
madra, skogssvingel, lundskafting). (3) Crypto- 
gramma crispa (krusbräken) på en av sina sydli
gaste lokaler i Skandinavien, Bustugan i Sun- 
dals-Ryr.
30 juni (onsdag). Heldagsexkursion. (1) Ranne- 
berget i Skållerud: Polystichum aculeatum och 
P. lonchitis (uddbräken och taggbräken) sida vid 
sida. (2) Ryrhalvön i Skållerud, strandnära häll
marker av kalklerskiffer med mycket rik torr- 
ängsflora, Potentilla rupestris, Artemisia cam- 
pestris, Orchis mascula, Saxifraga osloensis 
m m (trollsmultron, fältmalört, sankt Pers nyck
lar, hällebräcka) samt åtskilliga ovanligare mos
sor och lavar. (3) Håverud. Branter med bl a 
Asplenium ruta-muraria, Epipactis atrorubens 
och Sorbus rupicola (murruta, purpurknipprot, 
vitoxel); sidoblickar på den kulturhistoriskt in
tressanta akvedukten. (4) Brurefjället i Tissel
skog. Rundvandring förbi Traktetjärn (med Cla- 
dium mariscus, ag) och vidare till Trakten: ab
rupt övergång från fattig hällmarkstallskog på 
kvartsitsandsten till frodig lundvegetation pa 
kloritsten. Dessutom bl a berghällar med Allium 
se ne scens (berglök).
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/ juli (torsdag). Förmiddagsexkursion: Tve- 
läppetjärnarna på norra Kroppefjäll. Rikkärr 
med bl a Schoenus ferrugineus och Selaginella 
selaginoides (axag, dvärglummer) märkligt in
ramade av ytterst trivial hällmarkstallskog. Ef
termiddag: Carex (starr) - bestämningsstrategier 
(Per-Arne Andersson och Torsten Örtenblad). 
Därefter bestämningsövningar på levande mate
rial av dalsländska Carex-arter.
Föreningens medlemmar (dit hör alla prenume
ranter på SBT) hälsas hjärtligt välkomna till det 
fagra Dal och botanikdagarna 1982. Preliminär 
anmälan görs till Vivica Runersjö, Håverud 6320, 
464 00 Mellerud, senast 15 maj. Deltagarantalet 
är maximerat till 90 personer och poststämpelns 
datum anger turordningen. Kostnaderna för mat, 
logi och exkursioner beräknas till cirka 500 kr. 
Förläggning huvudsakligen i dubbelrum; några få 
enkelrum finns. De som sänder in en preliminär 
anmälan får i slutet av maj ett detaljerat program. 
Vi hoppas på lika god uppslutning som tidigare 
botanikdagar. Väl mött på Dal!
Per-Arne Andersson, Kjell Eriksson och 
Torsten Örtenblad

Inventeringsvecka i Medelpad

Rolf Lidberg och Håkan Lindström inbjuder, 
tillsammans med Svenska Botaniska Förening
en, till en veckas aktiv fältbotanik i Haverö, Me
delpad, den 1-6 augusti 1982.

I sommar ska fältarbetet för den nya medel- 
padsfloran bli klart, och här får Du chansen att 
göra en insats så att den blir så heltäckande som 
möjligt. Om Du tycker det är livet att jobba med

fältbotanik och att göra upptäckter, tveka då inte 
utan anmäl Dig till det här! Du bör förstås ha en 
viss växtkännedom innan, men Du behöver inte 
vara norrlandsbotanist eller specialist på kritiska 
släkten för att komma med. Tvärtom är det me
ningen att den här veckan ska ge Dig just de 
erfarenheterna i utbyte!

Vi samlas på Haverö hembygdsgård (samtidigt 
vandrarhem), som blir vår ’forskningsbas’. Det 
går fint att komma på lördagen, men det hela 
börjar inte på allvar förrän på söndag morgon 
1.8. Vi går igenom inventeringsteknik - hur hittar 
man de växtrika nischerna i de storskogstrakter 
som det är frågan om? - vi granskar diverse 
stötestenar i floran (Alchemilla, Calamagrostis, 
Salix, Carex m m) och bockar av vilka växter 
man bör hålla särskild uppsikt efter. Under sön
dagen gör vi också en första exkursion tillsam
mans i området.

Måndag-fredag 2-6.8 arbetar vi sedan i själv
ständiga smågrupper, som var och en har sitt 
inventeringsområde i trakten. På kvällarna sam
las vi till samkväm och genomgång och diskute
rar dagens fynd.

Resan till Haverö får var och en betala, men 
mat (frukost, lunchmatsäck. middag) och logi är 
fritt - Svenska Botaniska Föreningen bidrar med 
pengar för ändamålet. Kartor och fältanteck- 
ningsmaterial tillhandahålles också, och möjlig
heter till växtpressning finns. Det går att åka tåg 
(till Ange), men eftersom det hela bygger på att 
vi bildar många bilburna inventerarlag, bör unge
fär hälften av deltagarna komma i bil.

Tycker du att det här låter frestande, så anmäl 
Dig före 15 april till Rolf Lidberg, Grundläg- 
garegatan 5, 852 41 Sundsvall. Gör det!
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Hur ser kalhygget ut om 5, 10, 100 år? Foto: Peter 
Ugander/N
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Vad händer på hygget 
- en titt på successioner

- Om du kalhugger en vanlig svensk blåbärs- 
granskog så är det väldigt svårt att förutsäga 
vilka växter som ska komma upp på det där 
hygget. Visst är markegenskaperna viktiga. 
Men vad som ska börja växa på hygget beror 
även på vad som hände där för kanske hundra 
år sedan!

- Jag var och tittade på ett hygge i norra 
Dalarna. Kan du gissa vad som kom upp efter 
hygge sbränningen? Kan du gissa? Svedjeråg 
och kvickrot! Är det inte fantastiskt! I kanske 
hundra år har fröna legat där i humusen och 
bidat sin tid . ..

Det är Olle Zackrisson, professor i skoglig vege- 
tationsekologi, som berättar. Han pratar om suc
cessioner. Det handlar om hur växtligheten på en 
yta förändras. Hur den nakna marken framför en 
glaciärtunga steg för steg förvandlas till fjällhed 
eller skog. Eller hur ogräsen invaderar potatis
landet.

I läroböckerna verkar det här med successio
ner inte allt för svårt att förstå. Enligt den klassi
ska teorin är successioner riktade förändringar. 
Växtsamhällena avlöser varann, trappsteg efter 
trappsteg. Varje stadium förändrar miljön på 
ståndorten och banar på så sätt väg för nästa. 
Överst i trappan finns slutstadiet, klimaxfasen, 
som inte förändras av sig själv. Successioner 
följer bestämda mönster och är alltså möjliga att 
förutsäga. Om klimaxfasen blir förstörd, t ex ge
nom en skogsbrand, ska samma utveckling börja 
om igen, förutsatt att klimat och andra yttre om
ständigheter är oförändrade.

Skrock och fördomar

Så ser ett stycke biologisk verklighet ut i en 
välordnad läroboksmodell. Olle Zackrisson läg
ger den i ruiner på mindre än en halvtimme. En 
enda vilsen fråga är allt som blir kvar; successio
ner - finns dom?

- Kalla det förändringar, helt enkelt. Vi kan
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En vanlig syn några år efter 
avverkningen - hyggesytan 
täcks av kvävekrävande ar
ter, här mjölkört. Foto: 
Bertil K Johansson/N

beskriva förändringarna, men vi kan inte förut
säga dem. Och vi känner inte till mekanismerna 
bakom dem.

Liksom andra moderna växtekologer är Olle 
Zackrisson också kritisk mot begreppet klimax
fas.

- Alla pratar om klimaxfas, men ingen har sett 
den. Den klassiska definitionen innebär ett sta
tiskt tillstånd - ingen nettoproduktion, oförän
derlig vegetation. Och något sådant finns inte, i 
alla fall inte här. Möjligen i någon ökenbiotop, 
men jag tror knappt det heller.

”Successioner = skrock & gamla fördomar” 
summerar intervjuaren i anteckningsboken. I 
samma ögonblick utbrister intervjuobjektet en
gagerat att det här med successioner, det är ett 
oerhört fascinerande ämne. Han vill bara angripa 
det ur en annan infallsvinkel.

Krig med syror och fenoler

- Vi måste gå ner på artnivå. Vi måste undersö
ka arternas livsstrategi. Hur konkurrerar de, hur 
överlever de ogynnsamma perioder? - Jag har 
t ex upptäckt att sälgen har förmåga till vegetativ 
vila. Det har man bara känt till hos ett enda träd 
tidigare, en Eucalyptus-art. Men jag hittade ett 
rotskott som kom upp från en kudde av levande 
vävnad på en sälgstubbe, som varit död i många

år. Sälgen har extremt kortlivade frön. Det här 
måste vara en del i den artens överlevnadsstra- 
tegi.

Andra arter väljer andra vägar, t ex att komma 
först och att hålla konkurrenter borta. Olle 
Zackrisson börjar tala om allelopati.

- På något sätt har vi fått för oss att växterna 
bara står snällt där ute och indikerar ståndorts- 
förhållandena. Men jag tror att i själva verket är 
det en djävulsk kamp med ”antibiotiska” sub
stanser, fenoler och annat ...

Allelopati är alltså kemisk antagonism - ett 
”giftkrig” arter emellan. Vissa arter skickar ut 
ämnen i marken som är giftiga för andra arter. 
Det finns skäl att tro att till exempel ljung och 
vissa mossor och lavar använder den metoden 
för att hindra barrträd att etablera sig. Olle 
Zackrisson misstänker, att en del av de svårighe
ter skogsbruket har med att få upp ny skog på 
vissa hyggen kan förklaras på detta sätt.

De flesta frågor kring allelopatin är ännu obe
svarade. På Olle Zackrissons institution står man 
just i begrepp att ta itu med sin del av detta stora 
och ganska nya forskningsområde.

- Vi kommer att forska kring en del mossor 
och lavar som vi misstänker ställer till djävul
skap för andra arter. Vi ska titta på renlavar 
(släktet Cladonia) och en björnmossa, Polytri- 
chum piliferum.
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Den viktiga fröbanken
En annan överlevnadsstrategi baseras på långli
vade frön. Och därmed är vi tillbaka vid kvickro
ten på hygget. Det är dags att försöka förklara 
varför det kan hända så mycket oväntat när man 
hugger ner en skog någonstans.

Nyckelordet är fröbank. Fröbanken är det för
råd av frön som finns i markens översta skikt. 
Många av dem kom dit för mycket länge sedan. 
På svedjebrukets tid, kanske, eller på skogsbe- 
tets. Kanske fanns de med i ett lass myrhö som 
kördes hem genom skogen en dag för hundra år 
sedan. Plantan som slog rot och blommade på 
svedjeåkern eller i den betade skogen är sedan 
länge borta. Men dess frön ligger kvar i marken. 
De har ett inbyggt skydd mot alla de nedbryt- 
ningsorganismer som vill äta upp dem. De lever, 
och väntar på en signal. När skogsekosystemet 
störs börjar de gro!

Olle Zackrisson tror, att många av de kultur- 
gynnade arterna, de som hör hemma på svedje- 
marker eller i betad skog använder extremt lång
livade frön som överlevnadsstrategi. Därför kan 
vegetationen på ett hygge då och då bli en på
minnelse om att den svenska skogen är ett kul
turlandskap, som i stor utsträckning ännu bär 
spår av skogsbete (- Nästan varenda hektar 
svensk skogsmark har varit betad!), skogsslåtter 
och svedjebruk.

LÄSA MERA
Mycket om växtekologi och något om suc
cessioner finns att läsa i Ekologisk botanik (nr 
10 i Almqvist & Wiksells biologiserie), och i 
Nordisk växtgeografi (Bonniers), båda skriv
na av Hugo Sjörs. En del finns också att 
hämta i de läroböcker i ekologi som används 
vid universiteten, t ex Krebs Ecology (Har
pers). När jag skrev den här artikeln hade jag 
också god nytta av Miles Vegetation dyna
mics (Chapman and Hall, London 1979).

Inga tidtabeller

Kvickroten på hygget visar oss hur svårt det är 
att passa in naturen i mallar och mönster. Vis
serligen måste vi förenkla och generalisera för att 
kunna förstå, men samtidigt måste vi komma 
ihåg att varje stycke natur egentligen är unikt.

I det perspektivet blir det lättare att inse, att 
successionsteorier aldrig kan bli tidtabeller över 
hur växtsamhällen ska komma och gå. Varje 
växtsamhälle är ett antal arter som kämpar för 
att överleva, var och en på sitt sätt. Och varje 
ståndort är ett komplicerat samspel av många, 
många fler miljöfaktorer än bara jordmån och 
klimat.

Den åldrade blåbärsgran- 
skogen - klimaxfas eller 
bara ett steg i en ständig 
utveckling? Foto: Peter 
Ugander/N
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BLI SUCCESSIONSFORSKARE!
Ge upp den ojämna kampen mot ogräsen i träd
gårdslandet! Låt dem stå! Döp om täppan till 
provyta och bli successionsforskare!

Att undersöka successioner innebär först och 
främst att kartlägga hur växtligheten förändras, 
t ex i trädgårdslandet. För den som inte kan tän
ka sig att ge upp morotsodlandet finns det andra 
undersökningsobjekt. Följ utvecklingen på en 
åker som inte längre brukas eller på ett nyuppta
get hygge. Studera vad som händer med de kala 
moränytorna i en ny vägskärning, eller med en 
beteshage där inga djur längre släpps på bete. 
För att bara nämna några exempel.

I första hand gäller det naturligtvis att notera 
vilka växtarter som försvinner eller dyker upp i 
det undersökta området. Men det är också av 
intresse att veta hur fort de olika arterna minskar 
eller ökar. Därför kan det vara lämpligt att kart
lägga varje arts utbredning eller uppskatta dess 
vanlighet.

På det sättet har t ex professor Lars Ericson 
undersökt hur växtligheten koloniserar Botten
vikens stränder i takt med att landhöjningen lyf
ter ny mark ur havet (se bl aActa Phytogeogra- 
phica Suecica 68, sid 61-72). 1 det fallet under
söktes samma ytor årligen under en tioårsperiod. 
Hur lång undersökningsperioden måste vara för

1

att ge intressanta resultat beror naturligtvis på 
vilken miljö man undersöker och vilka frågor 
man vill försöka besvara.

Nästa steg är att fundera över varför växtlighe
ten förändras som den gör. Varifrån kommer 
ogräsen i potatislandet eller hallonsnåren på 
hygget? Fanns de där som frön i marken - och 
hur länge har de i så fall legat där? Hur vandrar 
lövträden in på den nedlagda åkern? Sprids de 
med frön? Kommer de som rotskott från den 
omgivande skogen?

Vad berättar hyggets växtlighet om skogsmar
kens historia? Studera hyggesvegetationen och 
försök klarlägga den tidigare markanvändningen 
med hjälp av t ex gamla kartor.

Härifrån är steget inte långt till frågor om en
skilda arters överlevnadsstrategi. Vem som helst 
med vaken blick kan göra fynd i stil med Olle 
Zackrissons sälg som sköt upp skott från den 
gamla döda stubben. Och faktum är att mycket 
litet finns skrivet om hur sälgen, rönnen, björken 
och massor av andra vanliga arter lever och över
lever . . .

Det finns också metoder att studera växtlighe
tens utveckling i ett historiskt perspektiv. Ge
nom att räkna och artbestämma pollen i avlag
ringar på sjöbottnar kan man få en bild av hur 
växtligheten utvecklats över tusentals år. Olle 
Zackrisson har bl a sysslat med att kartlägga 
olika skogsmiljöers historia genom att studera 
trädens årsringar (se bl a SBT 72 (1978) sid 
205-226).
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Sjöranunkeln, Ranunculus lingua, och högsta kustlinjen i 
Norrland
CHRISTER NILSSON

Nilsson, C. 1982 02 28: Sjöranunkeln, Ranunculus lingua, och högsta kustlinjen i Norrland, 
[Ranunculus lingua and the former highest coastline in northern and central Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 76: 15-24. Stockholm. ISSN 0039-646x.
The paper presents and discusses the distribution of Ranunculus lingua in northern and 
central Sweden. There are three groups of localities: (1) a number of localities situated 
along the former highest coastline (HK) in C Norrland; (2) a little group of localities in the 
highland of W Dalarna; (3) a great number of localities in SE Dalarna and Gästrikland 
between HK and the present coast. Today, R. lingua is supposed to be sterile in the locality 
groups (1) and (2) and fertile in group (3). Its location to HK cannot easily be explained by a 
dispersal during the highest coast stage, because the climate was rather cold by that time. A 
dispersal during the supposed climatic ‘optimum’ about 6500 years B.P. seems more 
probable, although by then the land uplift had proceeded quite long and the water had 
become saline. There is also a correlation between the situation of many localities and a 
railway (Sw. “norra stambanan”). There is, however, no clear evidence for a dispersal of 
R. lingua along the railway and this possibility is considered to be less likely.
Christer Nilsson, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-90I 87 Umeå, 
Sweden.

I en tidigare artikel (Nilsson 1977) i denna tid
skrift presenterade jag den nuvarande utbred
ningen av Ranunculus lingua (sjöranunkel) i 
Västerbotten. Denna art har här sin kända nord
gräns i Sverige, och alla lokaler är belägna i 
inlandet i närheten av den forna högsta kustlinjen 
(HK).

Det låg nära till hands att fråga sig ifall den 
speciella utbredningen av R. lingua i Västerbot
ten var en ren tillfällighet eller ifall förekomster
na hade något samband med HK. Av den botani
ska litteraturen (se även karta av Hultén 1971) 
och av de stora herbarierna (GB, LD, S, UPS) 
framgår att även flertalet övriga norrländska 
förekomster är lokaliserade till HK:s närhet, un
gefär från södra Hälsingland och norrut. Längre 
söderut är arten däremot ganska jämnt spridd 
över både kust- och inland och saknar synbar 
relation till HK. De finländska och de få norska 
lokalerna är inte heller de tydligt relaterade till 
HK (se Hultén 1971). Ett par undantag finner 
man dock i de två nordligaste lokalerna i Finland 
(och Norden), i trakten av Kittilä (1910 Sand
ström, OULU) och Sodankylä (Unari, Kierinki, 
Riipijoki, Raatelampi; 1917 Rantaniemi, H). (Jag

tackar Tapio Rintanen för dessa lokaluppgifter.)
I denna uppsats ges en utförligare presentation 

av utbredningen av R. lingua i norra och meller
sta Sverige. Därtill görs ett försök att förklara 
varför så många av artens förekomster i den nor
ra delen av det svenska utbredningsområdet är 
så nära lokaliserade till HK. Flera av de tillgäng
liga lokaluppgifterna från Jämtland, och i någon 
mån Medelpad, var osäkra vid detta arbetes bör
jan. De lokaler som anförts för dessa två land
skap besöktes därför alla av mig i september 
1977, sånär som på en lokal vars existens kom till 
min kännedom först senare. Osäkerheter finns 
även i lokalangivelserna från sydligare landskap, 
men dessa osäkerheter påverkar ej nämnvärt den 
totala utbredningsbilden i landskapen och har 
därför ej ägnats någon utredning. Ångermanland 
är fyndlöst (Jan W Mascher muntl).

Ranunculus lingua i Norrland och Dalarna

Utbredningen av R. lingua i de norrländska land
skapen och i Dalarna visas i Fig 1. Som framgår 
vid närmare studium av förekomsternas läge kan 
i huvudsak tre lokalgrupper urskiljas:
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• nuvarande förekomst

O upphörd eller
ifrågasatt förekomst

▲ ej kontrollerad 

förekomst

Fig 1. Utbredningen av sjöranunkel i Norrland och Dalarna i förhållande till HK (inlagd efter Lundqvist & Nilsson 
1959). Lokalerna 9-19 behandlas närmare i texten. De onumrerade lokalerna har markerats utifrån uppgifter i 
följande källor: Wiström (1898), Almquist (1919, 1949), Arnell (1924), Lidman (1925), Almquist & Björkman 
(1960), Lindberg (1979) samt herbariematerial från LD, S och UPS. Osäkra lokalangivelser har ej beaktats.
The distribution of Ranunculus lingua in Norrland and Dalarna, Sweden, in relation to the former highest 
coastline (according to Lundqvist & Nilsson 1959). Localities 1-8 have formerly been presented by Nilsson 
(1977), while localities 9-19 are presented in this paper. The situations of the other localities are taken from 
literature.
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(1) En rad, i förhållande till varandra svagt gytt- 
rade lokaler från norra Västerbotten till södra 
Hälsingland, alla liggande nära HK.
(2) En väl avgränsad, på ca 440-480 m höjd ö h 
belägen lokalgrupp i västra Dalarna.
(3) En stor grupp lokaler på isälvssedimenten 
omkring den förenade Dalälven (under HK), från 
i höjd med sjön Runn österut till Gävletrakten.
Ett par förekomster ovanför HK mellan Daläl
vens två huvudarmar väster om sjön Siljan ham
nar något utanför lokalgrupp 3. Det gör också en 
mindre grupp i södra Hälsingland, mellan Eds
byn och Söderhamn.

Ranunculus lingua i Jämtland och Medelpad

Som nämnt ovan förelåg många frågetecken be
träffande lokalerna i Jämtland och Medelpad. De 
lokaler för arten som uppgivits för dessa två 
landskap redovisas och kommenteras i det föl
jande. Numreringen av lokalerna anknyter till 
den numrering som tidigare gjorts (Nilsson 1977) 
av de västerbottniska lokalerna. Efter varje lo
kaldefinition ges uppgifter om den topografiska 
kartans namn och lokalens respektive HK:s alti- 
tuder. Värdena, i några fall interpolerade, på 
HK:s läge följer Lundqvist & Nilsson (1959). 
Herbarieförkortningarna har gjorts enligt Holm
gren & Keuken (1974).
9. Fjälån, några små bestånd längs en ca 100 m lång, 
svagt strömmande sträcka nerströms dammen vid Ös
tersjön (ett av bestånden uppgivet av Jonsson 1973). - 
19F Häggenås SV. 300 m. HK 230 m.

Det största beståndet av R. lingua upptog en yta av 
ca 4 m2. Det växte liksom de flesta av småbestånden 
tillsammans med Carex lasiocarpa (trådstarr) och 
Phragmites communis (vass). Den 2 km långa sträckan 
av ån mellan Östersjön och landsvägen undersöktes 
också, men är hårt flottningsrensad och saknar lämp
liga växtplatser för arten. Den lilla förekomsten vid 
Fjälån är den högst belägna av de som återfunnits inom 
Jämtland, Medelpad och Västerbotten. Den är tillika 
den enda kända inom det jämtländska kambrosilurom- 
rådet.
10. Kvarnån, riklig förekomst från 75 m uppströms 
landsvägsbron med endast små avbrott längs hela den 
1,3 km långa, omväxlande lugnflytande och stryckan
de, dvs snabbt strömmande men ej forsande, sträckan 
ner till Hungsjön (Wedholm enl Birger 1909, Grapen- 
giesser 1934, Behm enl Lange 1938). Äldre herbariema- 
terial: 1927 Lange, 1931 Grapengiesser. 1933 Engstedt, 
1934 Wedholm. En kollekt märkt ”Håsjö sn i sjön” 
(1857 Amrén) kan eventuellt åsyfta något annat områ
de, men förs hit. - 18G Håsjö NV. 276-274 m. HK 
242 m.

R. lingua växte huvudsakligen tillsammans med 
Equisetumfluviatile (sjöfräken), men här och där även 
med Phragmites communis och Scirpus lacustris (säv). 
Dessa fyra arter var överlag de rikligast förekommande 
sumpväxterna. Kvarnån har direktförbindelse med 
sträckan Balsjön-Hällsjön (lokal 11). Arten har dock ej 
uppgivits för den mellan Hungsjön och Balsjön rinnan
de, 2,4 km långa ån, vilken ej heller undersökts av mig. 
Det är sannolikt att R. lingua kan finnas även där.
11. Från Balsjön ner till Gransjöåns utlopp i Hällsjön; 
ett flertal, ställvis ymniga bestånd längs en 5,5 km lång 
sträcka (Wedholm enl Birger 1909, Grapengiesser 
1934, Lange 1938; se Fig 2). Äldre herbariematerial: 
1931 Grapengiesser, 1931, 1934 Lange. - 18G Håsjö 
NV. 273-267 m. HK ca 242 m.

Arten växte företrädesvis längs strömsträckorna, 
tillsammans med bl a Plialaris arundinacea (rörflen), 
Phragmites communis och Scirpus lacustris, på något 
ställe också uppe på en stenmur i ån (Fig 3). Den 
förekom också flerstädes i Phragmites-båltets övre del 
längs Balsjön och Gransjön. De senare förekomsterna 
är de enda av Jämtlands, Medelpads och Västerbottens 
kända förekomster av R. lingua som varit lokaliserade 
till sjöar (då undantaget mynningsområden). Dessa sjö
förekomster är kanske speciellt anmärkningsvärda ef
tersom sjöarna tidigare varit flottningsreglerade, 
Gransjön dessutom ganska hårt.
12. Gölesjöbäcken; tämligen rikligt vid utloppet ur 
Skärvtjärn samt strax nerströms denna i svagt uppdämt 
parti av bäcken omedelbart S landsvägen (Rolf Lid
berg, muntl). - 17G Ljungaverk NV. ca 100 m. HK ca 
251 m.

R. lingua växte huvudsakligen tillsammans med 
Equisetum fluviatile, Phragmites communis och Scir
pus lacustris. Den 7,3 km långa sträckan av Gölesjö
bäcken mellan Gölesjön och Skärvtjärn undersöktes 
också, men utan att arten påträffades.
13. Busjöbäcken, mellan Busjöarna och Ljungan 
(Margit Olsson enl Rolf Lidberg, muntl). - 17F Ånge 
NV. 266 m. HK 238 m.

Denna lokal har ej uppsökts av mig, men uppgiftens 
riktighet behöver ej betvivlas (Rolf Lidberg, muntl).
14. Torråstjärn (Olsson 1896). - 19E Östersund SO. 
394 m. HK 230 m.

R. lingua eftersöktes 1977 men anträffades ej. Torr
åstjärn är en myrtjärn omgiven av starrvegetation, till 
större delen på gungfly. Carex lasiocarpa dominerade, 
men i riktning från tjärnen ökade inslaget av C. rostra- 
ta (flaskstarr). Vid bäckutloppet från tjärnen fanns 
1977 ett plankdämme som höll vattnet lätt uppdämt. 
Vattenytan hade dock varit högre uppdämd tidigare. 
Därom vittnade en bård av döda tallar och björkar, här 
och där med förekomster av upp till manshög, levande 
småbjörk, som kantade tjärnen. Strand- och vattenve
getationen karaktäriserades av Comarum palustre 
(kråkklöver), Menyanthes trifoliata (vattenklöver), 
Nymphaea Candida (nord-näckros), Phragmites com
munis och Potamogeton natans (gäddnate). Jag har 
aldrig sett R. lingua i dylika biotoper i övre och mel
lersta Norrland. Vattenregleringen kan visserligen ha 
utarmat floran, men uppgiftens riktighet betvivlas. 
Lange (1938) och Hultén (1950, 1971) har inte heller 
fäst något avseende vid uppgiften.
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Fig 2. Bestånd av sjöranunkel i Balsjöån mellan Balsjön och Gransjön (lokal 11). 1 bildens mitt ses en bäverhydda 
Foto 1977-09-18.
A stand of Ranunculus lingua in the stream Balsjöån, between the lakes Balsjön and Gransjön (locality 11). A 
beaver lodge is visible in the centre of the photo.

15. ”Svensåstjärn i Oviken" (Tirén enl Olsson 1881, 
Olsson 1884). - 18E Hackås NO. Ca 300 m. HK 230 m.

Tjärnen är idag utdikad (Överlantmätarmyndighe- 
ten, Jämtlands län, i brev) varför uppgiften ej närmare 
kan kontrolleras. Några kvarvarande fuktgropar un
dersöktes 1978 av Rudolf Brodin (enl uppgift i brev) 
men R. lingua påträffades ej.

16. Knötsholmen (Olsson 1884). - 18E Hackås NO. 
294 m. HK 230 m.

R. lingua eftersöktes 1978 av Rudolf Brodin (enl 
uppgift i brev) men anträffades ej. Knötsholmen är en 
liten, av tallskog med enstaka granar och björkar be
vuxen moränholme i Storsjön. Holmens stränder är 
urspolade och nakna vilket sannolikast delvis orsakats 
av sjöns reglering. Med hänsyn till artens normala 
växtplatser ter sig denna uppgift dock helt osannolik, 
även om moränstränderna tidigare troligtvis haft något 
större halt av fint material. Uppgiften har också läm
nats obeaktad av Lange (1938) och Hultén (1950, 1971).

17. "Ragunda i elfven" (Olsson 1884). Denna uppgift 
åsyftar troligen en förekomst i själva Indalsälven vid 
Ragunda by, vilket också Hultén (1971) förmodat. Vis
serligen finns också en liten stationsby med namnet 
Ragunda, i närheten av Singsån; lokalen skulle då kun

na vara liktydig med lokal 18 nedan. Att Olssons (1884) 
uppgift skulle avse detta vattendrag förefaller dock 
knappast troligt eftersom Singsån är en mycket liten å, 
som endast med stor överdrift kan karaktäriseras som 
älv.

R. lingua har emellertid ej påträffats vid någon älv i 
övre och mellersta Norrland varför även denna uppgift 
av Olsson förefaller osannolik, om än ej orimlig. Upp
giften har i likhet med övriga lokaluppgifter som Ols
son ensam ansvarat för (14-16) inte heller beaktats av 
Lange (1938). Huruvida/?, lingua verkligen förekom
mit i Indalsälven vid Ragunda kan dock inte kontrolle
ras eftersom älven här är utbyggd med kraftverk och 
stränderna förstörda.
18. "Singsån vid Näset" (Olsson 1896, Lange 1938). - 
18G Håsjö NO. 139-135 m. HK ca 239 m.

Relativt ospecifik uppgift. Singsån undersöktes 1977 
längs en 2,8 km lång sträcka från 0,6 km uppströms 
landsvägsbron vid Näset och nerströms. R. lingua på
träffades dock ej. Det centrala partiet av undersök
ningsområdet är en forssträcka medan de övre och 
nedre delarna är lugnflytande. Forsen är hårt påverkad 
av flottningsbefrämjande verksamhet och har tillika 
varit dämd med en dammhöjd på ca 4,5 m för att säkra 
vattenförsörjningen till ett sågverk (med vattenhjul).
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Fig 3. Bestånd av sjöranunkel på en låg stenmur i Balsjöån (lokal 11). Foto 1977-09-18. 
A stand of Ranunculus lingua on a low stone barrier in Balsjöån.
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Idag är dammen sprängd. Singsån hade 1977 längs den 
undersökta sträckan en välutvecklad sumpväxtvegeta
tion; bl a förekom som en av dominanterna Glyceria 
maxima (jättegröe), ett kulturgräs statt i stark expan
sion (t ex Lohammar 1965). Ån kan därför tidigare 
mycket väl ha hyst/?, lingua.
19. Glappsjöbäcken (Almberg enl Collinder 1909). - 
17G Ljungaverk NV. 101-97 m. HK ca 251 m.

R. lingua har vid olika tillfällen eftersökts både av 
Rolf Lidberg (enl muntl uppgift) och av mig. Arten 
återfanns dock inte och förmodas vara utgången.
20. ”Torps socken i Gullsjön” (Almberg enl Neuman 
1887, Collinder 1909). Förbryllande uppgift eftersom 
Gullsjön inte är känd från området (bl a Änge lantmä- 
tardistrikt, i brev). Gullsjön återfinns t ex ej heller på 
Ödmans sockenkarta från 1923, som är detaljerad vad 
beträffar namn på sjöar och tjärnar. En lokal sagesman 
(Stig Skerved enl Rolf Lidberg, båda muntl) håller för 
troligt att uppgiften kan avse en göl. idag ett kärr domi
nerat av Carex lasiocarpa, i nedre Glappsjöbäcken. 
Lokalen skulle i så fall kunna vara identisk med lokal 
19 ovan. Skerveds förmodan emotsägs emellertid av en 
handling rörande skogsdelning (upprättad 1766), där 
gölen ifråga benämns Holstjärn. Det är dock ej uteslu
tet, om än kanske något osannolikt, att denna göl kan 
ha haft flera namn.

Möjligheten finns även att namnet Gullsjön är en 
feltolkning eller felskrivning. Gölesjön (17G Ljunga
verk NV) och Gällsjön (17G Ljungaverk SV), båda 
helt eller delvis inom f d Torps socken, undersöktes 
därför av mig 1977, men/?, lingua påträffades ej.

Av de 12 lokaler som finns angivna för/?, lingua i 
Jämtland och Medelpad är det idag endast fem 
(9-13) som med säkerhet utgör växtplatser för 
arten. Fyra lokaler (14-16, 20) bedöms felaktigt 
uppgivna; lokal 20 går för övrigt ej att återfinna. 
Uppgifterna om de återstående tre lokalerna 
(17-19) kan vara riktiga, men idag finns/?, lingua 
ej på dessa ställen. Det är för övrigt värt att 
notera att de stora herbarier (GB, LD, S, UME, 
UPS) som har beläggexemplar av /?. lingua från 
det i Fig 1 behandlade området inte har belägg 
från någon av de lokaler där arten ej återfunnits 
idag.

Som nämnt har de av Olsson (1881, 1884, 1896) 
angivna jämtländska lokalerna sallats bort i sena
re floraarbeten. Detta hänger samman med det 
dåliga rykte Olsson ådrog sig då han kanske allt
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för godtroget rapporterade sina skolelevers iakt
tagelser (se t ex Neuman 1888, Birger 1908, 
Lange 1938; jfr Andersson 1902). Själv var dock 
Olsson ingen dålig florist varför hans uppgifter 
trots allt måste beaktas (jfr Lange 1938, Almquist 
1957). Lokaluppgifterna 14-16 måste dock ses 
som frukter av felaktiga artbestämningar, inte 
minst mot bakgrund av de osannolika ståndor
terna. Några belägg som skulle styrka Olssons 
uppgifter har ej heller påträffats (enl Lars Tho- 
felt, i brev) i det omfattande herbariet i Öster
sunds läroverk, nuvarande Wargentinsskolan, 
där Olsson en gång var lektor. Granskningen av 
de uppgivna lokalerna resulterar alltså i en för
bättrad korrelation mellan HK och/?, lingua.

Diskussion

Det är omöjligt att direkt ge en entydig förklaring 
till den norrländska utbredningen av R. lingua. 1 
det följande ska i huvudsak två teorier belysas, 
men först ges en kort behandling av några sprid- 
ningsekologiska förutsättningar. I Fig 4 avbildas 
arten.

Diasporer

R. lingua äger förmåga till spridning både på 
vegetativ och generativ väg. Den vegetativa 
spridningen sker dels med drivande rhizom (t ex 
Sernander 1901), dels med hjälp av i vattnet ned
sänkta skott som på våren kan flyta upp till ytan 
och föras med strömmen nerströms vattendra
gen. De gamla skotten är då halvruttna, men de 
har livskraftiga skottanlag som möjliggör artens 
spridning (jfr Sernander 1901, Arber 1920, Ridley 
1930). De generativa spridningsenheterna utgörs 
av nötter. Dessa frukter omtalas i fortsättningen 
för enkelhetens skull som ”frön”. Fröna har små 
förutsättningar till vattenspridning eftersom de 
har kortvarig eller ingen flytförmåga (uppgifterna 
varierar, se Praeger 1913, Ridley 1930, Romell 
1938). Ridley (1930) antar dock att viss spridning 
kan ske även av sjunkna frön om flödet är snabbt 
och vattnet slambemängt.

Fröspridning från ett vattendrag till ett annat 
sker säkerligen uteslutande med djur eller genom 
människans försorg. Heintze (1915a) menar att 
frön av R. lingua kan spridas med älg som som
martid betar av denna växt jämte av många andra 
vattenväxter. Det framgår dock inte om Heintze 
verkligen observerat älgbete av R. lingua. 1 så

fall skulle älgen vara speciellt tålig mot R. lingua 
som ju annars anses vara giftig som betesväxt 
(Wahlenberg 1823-1825; jfr Nilsson 1977). 
Gaevskaya (1969) upptar i sin stora samman
ställning av de djur som äter högre vattenväxter 
endast ett djur, bäver, som konsument av R. 
lingua (enl Barabash-Nikiforov m fl). Den upp
ges kunna utnyttja hela växten.

Det förmodligen vanligaste fröspridningssättet 
torde vara spridning med fåglar. I den rika litte
raturen (t ex Caspary 1870, Holmboe 1900, Bir
ger 1907, Heintze 1912, 1915b, c, 1916a, b, c, 
1917) om fröspridning med fåglar ges visserligen 
inga belägg för att så verkligen sker med R. lin
gua, men å andra sidan har flera av de Ranuncu- 
lus-frön som påträffats i fåglar ej bestämts till art.

Sprids R. lingua med frön idag?

Förekomsterna av R. lingua i Norrland norr om 
Gästrikland har genom sin lokalisering till HK en 
tydlig reliktkaraktär (jfr Samuelsson 1934). Det
samma gäller för lokalgruppen i västra Dalarnas 
högland (jfr Almquist 1949). En trolig orsak till 
denna utbredningsbild kan vara ett spridnings- 
hinder, troligtvis sterilitet. Jag har nämligen inte 
vid något tillfälle funnit mogna frön av R. lingua 
på de recenta lokalerna i Jämtland, Medelpad 
och Västerbotten (jfr Nilsson 1977), detta trots 
att många av lokalerna besökts under senare de
len av september. Arten blommar rikligt och 
länge, men fröna tycks ej hinna nå mognad, utan 
föreligger skrumpna och underutvecklade på 
hösten. Förmågan till vegetativ nerströmssprid- 
ning förefaller ej heller vara speciellt stor. Stråk 
med ganska sammanhängande förekomster av R. 
lingua finns längs strömsträckor i Risån och Sik
ån i Västerbotten samt i Kvarnån i Jämtland. Här 
har arten på sina ställen tagit ståndorter i besitt
ning som nyskapats vid timmerflottning (jfr Nils
son 1977). Timmerflottningen gynnar sannolikt 
även den vegetativa spridningen av R. lingua 
genom att stockar torde kunna slita med sig rhi
zom och skott och föra detta material nerströms 
(jfr Nilsson 1977). Större sjöar verkar dock utgö
ra effektiva spridningshinder.

Om R. lingua idag skulle producera mogna 
frön torde knappast lokalerna i Norrland behöva 
vara så få. Till synes lämpliga ståndorter i nära
liggande vattendrag saknas ej och fröna borde 
ganska lätt kunna spridas med fåglar (eller älg 
och bäver) från vattendrag till vattendrag.



SVENSK BOT. TIDSKR. 76(1982) Sjöranunkeln i Norrland 21

Utan att ha undersökt saken närmare vill jag 
med stöd av lokalfördelningen anta att R. lingua 
åtminstone under gynnsamma år ännu behåller 
sin fröspridningsförmåga i sydöstra Dalarna och 
Gästrikland. Lokaltätheten är större där, och 
inte minst det faktum att lokalerna är fördelade 
på många (unga) vattendrag ända ut mot havet 
tyder på en sentida spridning med frön.

Med utgångspunkt från att den mesta frö
spridningen antas ske med fåglar återstår att ta 
reda på vilken eller vilka typer av fåglar som 
härvid kan komma ifråga. Som nämnt har jag inte 
funnit några direkta belägg i litteraturen. Det 
förefaller dock rimligt att förmoda att spridning
en sker lättast på hösten medan fröna ännu sitter 
kvar på växten. Om fröna passerar fåglarnas 
mag-tarmkanal utan att förstöras kan de då med 
största säkerhet spridas till närbelägna vatten
drag, dock av naturliga skäl ej så långt norrut. 
Ett visst stöd för att frön av R. lingua verkligen 
klarar de kemiska och mekaniska påfrestning
arna under endozoisk förflyttning med fåglar ges 
av de fynd av oskadda Ranunculus-frön i fågel
magar som meddelats av bl a Heintze (1916a, 
1917). På våren har fröna lossnat och torde i de 
flesta fall ligga på bottnen av vattendragen där de 
naturligtvis är mer svåråtkomliga för fågelfaunan 
än om de skulle flyta på vattenytan. I annat fall 
kunde sannolikheten för långdistansspridning 
med t ex änder tänkas vara ganska stor. Frön 
borde nämligen liksom blyhagel (se samman
ställning av Danell 1980) kunna hållas kvar gan
ska länge i muskelmagen hos änder, och förutsatt 
att de passerar genom fåglarna oskadda torde de 
ha möjlighet att spridas långt norrut. Den nuva
rande utbredningen av R. lingua längs norr
landskusten ger dock inget stöd för att sådan 
långdistansspridning verkligen sker.

Kvarleva från atlantisk tid?
Med ledning av den diskussion som hittills förts 
ligger det nära till hands att anta att de norrländ
ska förekomsterna av R. lingua i anslutning till 
HK är relikter från en varmare tid och ett högt 
kustskede (jfr Nilsson 1977). Längs artens norr
ländska utbredningsområde formades HK strax 
efter isavsmältningen av Ancylussjön (t ex 
Lundqvist 1965). Denna föregångare till Öster
sjön, Bottenhavet och Bottenviken existerade 
under tidsperioden från 6700 år f Kr fram till 
5000 år f Kr (enl Lundegårdh m fl 1974), dvs vi

Fig 4. Sjöranunkel, som den ser ut i Västerbotten 
(teckning förf.).
A specimen of Ranunculus lingua from northern Swe
den (drawing by the author).

rör oss inom den boreala och atlantiska tiden (se 
Berglund 1968). Under dessa tidsperioder blev 
klimatet successivt varmare, och medeltempera
turen nådde ett maximum 4500 år f Kr (t ex Fries 
1965, Berglund 1968). Ädla lövträd och andra 
värmekrävande växter, t ex Corylus avellana 
(hassel; se Andersson 1902) fanns då längs det 
sydnorrländska kustlandet, och medeltempera
turen beräknas ha legat 2-3°C högre än nu (An
dersson 1902, Berglund 1968). Därefter blev kli
matet åter kallare.
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R. lingua är en söt vattens växt, och om den 
spreds från söder längs den dåvarande kusten 
bör dess fortsatta spridning norrut definitivt ha 
stoppats när det söta vattnet blev salt, dvs när 
Ancylussjön övergick i Litorinahavet. Detta be
räknas i Västerbotten, där arten har sin nord
gräns, ha skett 5000 år f Kr vid ett kustläge mel
lan det högsta och det nuvarande (Granlund 
1943; jfr Broadbent 1979). Landhöjningen gick 
mycket snabbt i början (jfr Lidén 1938, Bergsten 
1954). Om förekomsterna av R. lingua vid HK 
skulle vara relikter från en spridning under det 
högsta kustskedet stod alltså en förhållandevis 
kort tid till buds. Att en kortvarig spridning 
verkligen skulle ha skett under ett tidigt skede av 
Ancylussjöns historia emotsågs emellertid av att 
klimatet då knappast var varmare än idag, att 
döma av Fries (1965) och Berglund (1968). Under 
atlantisk tid (6000-3000 år f Kr) blev däremot 
som nämnt klimatet allt varmare, men medel
temperaturens maximum nåddes först 500 år ef
ter det att havet blivit salt.

Det kan alltså konstateras att det högsta kust
skedet och värmetidens maximum var ordentligt 
åtskilda i tidshänseende. Landet steg så snabbt 
mellan dessa tidpunkter att det inte med nuva
rande kunskap går att finna någon intermediär 
tid, med tillräckligt högt kustläge och tillräckligt 
varmt klimat, vid vilken R. lingua kunde ha 
spritts och nått sin nuvarande utbredning. Om R. 
lingua skulle ha spritts längs kusten och koloni
serat grunda sötvattensvikar, där den sedan skul
le blivit kvar när dessa avsnördes, borde den 
gynnsammaste tiden ha infallit omedelbart före 
år 5000 f Kr, dvs under en tid då klimatet var 
varmare än idag och vattnet ännu sött. Som 
nämnt hade då emellertid redan omkring hälften 
av landhöjningen skett (räknat i förhållande till 
dagens kustläge), åtminstone i Västerbotten.

Klimatiskt sett borde den gynnsammaste tiden 
för spridning av R. lingua ha infallit omkring 
4500 år f Kr. En spridning under denna tid kan 
endast ge upphov till dagens utbredning om de 
nya sträckor av vattendragen som bildats när 
nytt land steg ur havet ej på mycket länge kunde 
erbjuda acceptabla betingelser för arten. Till
fredsställande ståndorter erbjöds i så fall först 
ovanför HK, men knappast mycket längre inåt 
landet på grund av att klimatet blev kallare med 
ökande avstånd från havet. Om ståndortsförhål- 
landena verkligen varit så, och om R. lingua 
ändå kunde ha nått HK, är det lätt att inse varför

Tabell 1. Kortaste avstånd mellan några lokaler för 
sjöranunkel och den norra stambanan. Lokalnummer 
enligt Fig I.
Table 1. The shortest distance between some selected 
localities of Ranunculus lingua and the main railway in 
N Sweden. For locality numbers, see Fig 1.

Lokal Avstånd från stambanan

2 8 km O
3 13 km O
4 6 km O
5 6 km V
6 1 km V
7 0,3 km V

10 0 km
11 8 km O

den fått sin nuvarande utbredning. För även om 
områden under HK med tiden skulle ha kunnat 
beväxas av R. lingua, bör arten ganska snart ha 
blivit steril när klimatet efter den atlantiska tiden 
åter blev kallare.

Järnväg sspridning?

Flera av lokalerna för R. lingua i Norrland är 
belägna i nära anslutning till den norra stamba
nan. Detta gäller framförallt den västerbottniska 
lokalgruppen i Risån. Sikån och Sävarån samt 
den rika förekomsten i Kvarnån i Jämtland (se 
Tabell I). Därutöver gränsar flera lokaler i land
skapen söder därom till stambanan. I Testeboån i 
Gästrikland finns t ex förekomst av R. lingua 
belagd från två lokaler, Oslättfors (1839 UPS) 
och Brännsågen (1962 LD, 1963 UPS), båda be
lägna nära järnvägen.

Man kan leka med tanken att R. lingua skulle 
ha spritts norrut genom järnvägens försorg. Det
ta skulle i så fall ha skett under de första decen
nierna av stambanans existens, innan rapporter 
om fynd av R. lingua i mellersta Norrland börja
de strömma in. Mot denna teori talar dock det 
faktum att arten belagts (1857 Amrén, S) från 
Jämtland ett 20-tal år före stambanans tillkomst. 
Den förmodat riktiga uppgiften (Melander 1883) 
från Viskabäcken i sydöstra Lappland där R. 
lingua numera är utgången (Nilsson 1977) är 
också den äldre än stambanan, som nådde Vän
näs 1891 (enl Lilla Uppslagsboken 1964-1967). 
Eventuell spridning med tåg norrut kan heller 
inte ha skett från de ovan nämnda förekomsterna 
i Oslättfors och Brännsågen, ty dessa ligger vid
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en f d privatbana från vilken inga direkta tåg 
framfördes mot Norrland (SJ järnvägsmuseum, i 
brev), åtminstone inte före 1938 (Börje Thoursie, 
i brev). Stambanan genom Norrland sträckte sig 
ursprungligen från Storvik till Ånge, och statens 
tåg gick inte över Gävle utan över Krylbo (nu 
Avesta C; SJ järnvägsmuseum, i brev).

Spridning av R. lingua är dock tänkbar även 
över den gamla stambanesträckningen. I den 
järnvägsfloristiska litteraturen (t ex Pedersen 
1955, Almquist 1957) finns dock inga uppgifter 
som styrker sådan spridning. De frön som sprids 
med tågen är lätta och kan spridas genom att de 
virvlas upp och häftar fast vid loket eller vagnar
na (Almquist 1957). Spridning av R. lingua i det
ta sammanhang skulle eventuellt kunna sättas i 
samband med ångloken och deras vattentank- 
ning, men denna teori dementeras av baningen- 
jören i Gävle Börje Thoursie (i brev) på följande 
sätt: ”En del av våra privatbanor tog visserligen 
lokvatten med slang direkt ur tjärnar och bäckar, 
men SJ har inte gjort så, och vad som via en 
vattenpump kommit in i loket kommer näppeli
gen ur okokt. Hade vi som bl. a. Böda-banan 
tankat med slang hade man möjligen kunnat tro 
att frön suttit kvar inne i slangen, men så kan inte 
ha skett med SJ lokvattentagningssystem. där 
vattenpumpsystem och lok aldrig varit i kon
takt.” Thoursie (i brev) betvivlar också teorier 
om att frön eller vegetativa spridningsorgan skul
le ha kunnat spridas med eldsläckningståg (allt
för ung företeelse), genom muddring (skedde 
mycket lokalt) eller förflyttning av sliprar (gjor
des ej i gamla tider).

Ett tänkbart fröspridningssätt kan dock enligt 
Thoursie (i brev) vara att ”en länspump (dia
fragmapump) tagit frön med sig från brobygge till 
brobygge medan banan byggdes på 90-talet”.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även 
om det föreligger en korrelation mellan utbred
ningen av R. lingua i Norrland och sträckningen 
av den norra stambanan så verkar det ej troligt 
att det finns något reellt samband mellan växten 
och järnvägen. Och ifall det fanns ett sådant 
samband skulle det inte ensamt kunna förklara 
artens utbredning i Norrland: R. lingua fanns ju i 
mellersta Norrland före stambanan.

Slutord

Den slutsats som kan dras är att de få förekoms
ter av R. lingua som ännu finns nära HK i

mellersta Norrland sannolikast är av gammalt 
ursprung. Det förefaller mest troligt att arten 
nådde detta område under den postglaciala vär- 
meliden, dvs för omkring 6500 år sedan, men att 
vissa existensekologiska faktorer begränsade 
dess växtplatser till HK.

Arten har idag lokalt till synes livskraftiga be
stånd men mycket små möjligheter till fortsatt 
spridning i mellersta Norrland. Här och där har 
den bevisligen gynnats av mänsklig verksamhet 
och ökat i antal, t ex i samband med flottning 
(Nilsson 1977) och dammängsbruk (Zackrisson 
1976). Uppenbarligen har den ställvis också 
missgynnats av en eller annan orsak. Vad gäller 
antalet från varandra helt skilda förekomster 
tycks nämligen en viss reduktion ha skett, åt
minstone under de senaste 100 åren. Ännu upp
visar dock R. lingua en norrländsk lokalfördel
ning som såvitt känt är helt unik inom den sven
ska floran, men som inte entydigt kan förklaras.

Förhoppningsvis kan framtida forskning om 
landhöjningen och klimatets och vegetationens 
utveckling efter den senaste istiden bringa gåtan 
närmare en lösning. Varje nytt fynd av/?, lingua 
i de norrländska landskapen blir också en viktig 
pusselbit. Jag vill därför rikta en maning till lan
dets florister, på vandring efter de norrländska 
smååarna, att närmare leta efter denna art. Låt 
mig våga tro att de största chanserna till nyfynd 
föreligger i närheten av den forna högsta kustlin
jen.
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Bengt Lidforss och Linné
ERNST NILSSON

Bengt Lidforss dog år 1913, och man måste där
för vara till åren kommen för att ha fått något 
mera personligt intryck av denna mycket upp
märksammade och lika mycket omstridda per
son. Själv var jag endast 18 år vid detta tillfälle 
och hade då haft möjligheten att läsvägen bli 
något påmind om vad ämnet rörde. Emellertid 
kan det inte ha varit mycket som stått mig till 
buds i Hessleholms Tidning; kanske något mer i 
Aftonbladets Halvveckoupplaga, som jag till och 
från fick nåden att prenumerera på, en i flera 
avseenden betydelsefull favör.

Av någon ödets skickelse kom jag att från trot
toaren se det imponerande tåg som följde Bengt 
Lidforss till graven, och småningom blev ämnes
området Bengt Lidforss mer och mer tillgodo
sett. Denne hörde inte till dem som var utanför 
intresset och diskussionen i och med deras från- 
fälle. Ett bevis därpå är att man så sent som 1968 
fick en utförlig biografi författad av Nils Beyer 
(Bengt Lidforss. En levnadsteckning), den första 
om man bortser från den mera familjära av Lid
forss’ syster Gärda Lidforss af Geijerstam (Så 
minns jag Bengt Lidforss, 1945). Men man bör 
ändå nämna "Bengt Lidforss, en minnesskrift” 
(1923) som gavs ut ”på initiativ av studentföre
ningen D.Y.G. och Lunds Arbetarkommun och 
under medverkan av fränder och vänner”, inte 
minst för att den är så rikt fasetterad med syn
punkter från de mest skilda intressefält och verk
samheter - och den fint personliga minnesboken 
”Bengt Lidforss, några minnen från åren kring 
sekelskiftet” av Edwin Malmström (1946).

Den allmänna uppmärksamhet Bengt Lidforss 
väckte berodde på hans breda intresseområde 
och arbetsregister, från ren biologi till litteratur- 
och kulturkritik samt politisk partidiskussion, 
och på dessa senare områden åskådliggjort 
med hjälp av en vasst skuren, för skarp polemik 
lämpad penna - därtill i yngre år en för vissa

läger stötande likgiltighet för vad som inom 
dessa ansågs som hörande till goda seder. Den 
uppmärksamhet han väckte resulterade i starkt 
varierande värderingar, mellan högsta upp
skattning och avsky - och naturligtvis också i 
organiserad men i längden resultatlös strävan att 
hindra honom från akademisk avancering.

Av det inom Lidforss’ allmänna författarskap 
som rör sig på vårt för tillfället aktuella kun
skapsområde är kanske tre samlingar ”Naturve
tenskapliga kåserier” det mest intressanta jämte 
vissa uppsatser i ”Vetenskap och världsåskåd
ning”. Framtidens förlag samlade så gott som 
hela hans populära produktion i åtta band med 
ryggtiteln ”Samlade skrifter” innehållande sam- 
bundna volymer med egen paginering, med väx
lande tryckår och till och med växlande pap- 
persslag och typografi, en kollektion som kan ge 
stoff åt en tids bibliografiskt tidsfördriv för den 
som har lust för det.

Bengt Lidforss’ populärjournalistik är sålunda 
tillgänglig, men man önskar att förlaget också 
ville ge ut en ordnad och samarbetad framställ
ning av hans rent vetenskapliga produktion som i 
ursprungligt skick fyller en knapp decimeter på 
bokhyllan. Någon egentlig popularisering är ej av 
nöden; undersökningarna är i sig själv intres
santa nog. En sådan samlingsvolym skulle hjälpa 
till att hålla aktuell den del av Bengt Lidforss’ 
skriftställeri som han själv ofta framhöll som den 
väsentliga. (1 en bok om ”Ärftlighetslärans ur
kunder”, 1967, har jag gjort ett blygsamt försök 
med slutkapitlet om ”Bengt Lidforss och men- 
delismen”.)

Lidforss’ ”Naturvetenskapliga kåserier” an
ses av dem som kan bedöma genrens metodik 
och dess svårigheter såsom mästerliga. Så skri
ver Robert Larsson, en av Lidforss’ flitigaste 
efterföljare på området, i förut nämnda ”Min
nesskrift”:
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Undertecknad är ej helt obekant med den popularise
rade biologi, som tryckts i Tyskland och England. I 
den mån jag äger rätt att anlägga en jämförande syn
punkt, tvekar jag inte ett ögonblick att sätta B. L:s 
naturkåserier främst. Överhuvudtaget utgör hans 
populärvetenskapliga författarskap en insats i den all
männa upplysningen, som icke kan övervärderas.

Och Göran Hägg betecknar i sin avhandling om 
essayprosan Lidforss’ naturvetenskapliga kåse
rier som populärvetenskap på en dittills i vårt 
land okänd nivå (Övertalning och underhållning, 
1978), men menar också att hans kombination av 
humanist och naturvetare försvann med honom.

Egentligen bör kanske inte en viss stilistisk 
teknik standardiseras. Kanske är det bäst om var 
och en skribent arbetar så som för honom är 
naturligast och tar vederbörlig hänsyn till den 
publik han vid det ena eller andra tillfället vill 
komma i kontakt med - förutsatt att han för 
övrigt fyller de allmänna fordringar man har rätt 
att ställa. I detta sammanhang gör Nils Heribert 
Nilsson en intressant iakttagelse om Lidforss:

Egendomligt är, att han, som var en så oförfärad, våld
sam och fruktansvärd kritiker och polemiker och en så 
suverän vetenskaplig skildrare, då det gällde den sam- 
manprässade essayens form, i sin rent vetenskapliga 
produktion avdämpat ej blott alla våldsamheter, utan 
även sin stils glänsande stolthet. Hans vetenskapliga 
framställning är helt saklig, ej långt ifrån torr.

Således författarteknik efter läspublik - men i 
detta avseende var Heribert Nilsson i mångt och 
mycket ett undantag: hans stil behöll ofta, även i 
rent fackliga sammanhang, sin karakteristiska 
lyster.

Detta må räcka som en, låt vara rapsodisk 
presentation av den på sin tid högst remarkable 
Bengt Lidforss för de senfödda. Som avslutning 
lämpar sig osökt vad Knut Ljunggren berättar 
från en dansk akademisk sammankomst dagen 
före Bengt Lidforss’ begravning där Georg 
Brandes höll högtidstalet,

det var strålande, imponerande; tillhör nu litteraturen 
och håller på att glömmas. Men vad som aldrig skall 
glömmas av de tre svenska gästerna var en liten hän
delse strax efteråt.

Det var när en medlem av Samfundets styrelse höll 
det övliga talet till svenskarna. Vi hade väntat oss de 
vanliga artiga fraserna, men vi fick några fina, för
stående minnesord över B. L. Och när talaren 
sammanfattade sin lilla karakteristik med orden: vi ha 
inte många sådana män i Danmark! avbröts han av 
Brandes, som slog handen i bordet och utropade:

”Slet ingen!"

Linnékult = chauvinism?

När Lidforss utsetts att 1907 hålla högtidstalet, 
då man i Göteborg skulle fira tvåhundraårsmin
net av Linnés födelse, fick han ett brev från sin 
mor, orolig för vad detta skulle kunna föra med 
sig. Hon fick emellertid ett lugnande svar bland 
annat med upplysningen att Bengt skrivit en av
handling på tyska i festskriften från Kungl. 
Fysiografiska Sällskapet i Lund. Det var ”Die 
wintergrüne Flora”på drygt åttio kvartsidor i 
nämnda sällskaps handlingar, för övrigt ett arbe
te rikt på sådana observationer som Linné 
säkerligen med nöje skulle ha tagit del av om så 
varit möjligt.

Man måste tycka det vara förvånansvärt att 
professorskan Lidforss var orolig inför sin sons 
hedersuppdrag i detta sammanhang i stället för 
att vara stolt över det - men utan skäl var det 
visst inte, vilket har sin förhistoria. Gärda Lid
forss af Geijerstam skriver:

Och vilket rabalder ställde icke ”den blide blomster
kungen" till, eller kanske rättare, Bengts uttalande, att 
han måhända icke hade den stora betydelse för den 
botaniska vetenskapen som man tillskrivit honom.

Det minsta man kan säga om detta är, att det 
utgör en starkt förmildrande omskrivning av vad 
som verkligen tilldrog sig sensommaren och för
vintern år 1900 mellan Bengt Lidforss och Carl 
von Linné, ett ”rabalder” som länge gav genljud 
i tryck. Materialet är bekvämt samlat i volymen 
"Vetenskap och världsåskådning” som det till 
på köpet inleder. Vad Lidforss främst avser är en 
diskussion om ”Viktor Rydberg som filosof’, 
varför man inte kan undgå att förvånas över att 
Linné offras en så framträdande plats som fallet 
är, om det inte vore för att komma in medias res 
med en utmanande ingress, nämligen följande:
Huru sällsamt förvandlas icke en del av våra svenska 
storheter, när de betraktas under europeisk synvinkel! 
En Linné, som i våra fosterländska skolböcker presen
teras som "världens måhända största vetenskapsman” 
(Odhner), ter sig för den moderna forskningen som ett 
dussingeni, sådant som de stora kulturländerna kunna 
uppvisa i hundratal.

Odhners puerila yttrande är ju onekligen utma
nande, till och med av det skälet att en världens 
största vetenskapsman ej kan existera, men Lid
forss’ kommentarer har tydligen dikterats i has
tigt mod och retlig sinnesstämning. Enligt san
nolikhetens lagar och slumpens vanor är det klart 
att ett stort land (eller rättare ett rikt befolkat)
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”Linné bortlägger titlarna med Bengt Lidforss.” Ur 
Svenska Dagbladet 1907.

måste hysa ett större antal medelmåttligt begå
vade invånare än ett litet med ringa folkmängd. 
Ordet geni är kanske inte det rättaste i detta 
sammanhang: genier räknas möjligen i dussintal, 
men inte ens ”de stora kulturländerna”, till ex
empel Tyskland, har lätt att finna hundratals av 
dem; och är det fråga om de sällsynt stora ge
nierna, de nästan unika och i varje fall ytterst 
glessådda, så tar sig slumpen rätt att placera dem 
i Småland lika väl som i Preussen.

Linné i motvind
Är man något bekant med botanikens historia, 
tycker man sig i Lidforss’ aggressiva yttrande 
höra tongångar från ”Geschichte der Botanik 
vom 16. Jahrhundert bis 1860” (München 1875) 
av den framstående växtfysiologen Julius Sachs. 
Om så ej är fallet får man vittne därom i de 
många följdskrifter till ”Rydberg som filosof’ 
som finns bekvämt samlade eller refererade i 
mellanrummet mellan det citerade och det som 
avslutar avdelning 1 i ”Vetenskap och världs
åskådning” och som vi senare kommer i närmare 
beröring med.

När Sachs i förordet till sin ”Geschichte” sä
ger att han framför allt måste lägga an på att

framställa det historiska materialet såsom sådant 
och ”wahre Verdienst von unverdienten Ruhm 
zu sondern”, så tar man inte fel på att han också, 
och kanske i särskilt hög grad har Linné i åtanke 
- eller att, som Johan Erikson i sin lilla utmärkta 
bok ”Carl Linnaeus” (1907) säger om Julius 
Sachs’ Linné-framställning, den ”synes skrifven 
under den förutfattade meningen att nedsätta 
honom”.

Som en sammanfattning av Sachs’ åsikt om 
Linnés betydelse inom botanikens historia kan 
man väl anse hans yttrande, att Linné över hu
vud taget ej gjort en enda betydande upptäckt 
ägnad att kasta ljus över växtvärldens väsen. 
Vad detta egentligen avser beror på vad Sachs 
menar med en ”Entdeckung” och särskilt en 
betydande sådan och han lämnar oss visst inte 
utan välvillig vägledning om detaljer, men ”das 
würde jedoch noch nicht beweisen, dass er ein 
Scholastiker war”, vilket är hans viktigaste an
greppspunkt. Skolastiker och aristoteliker! Här
till anmärker B. Högrell i sin ”Botanikens histo
ria i öfversigt” att Linné varit så främmande för 
hänsyn till Aristoteles och skolastiskt filosofe
rande, som om desse tänkare i forntid och 
medeltid ej funnits till”. En definitionsfråga så
ledes!

Äkta naturforskning söker enligt Sachs ur 
noggranna och jämförande iakttagelser av natu
rens yttringar ej blott härleda regler utan att finna 
de moment varur man kan härleda kausala sam
manhang, orsak och verkan. Enligt denna 
forskningsmetod är det av nöden att ständigt 
korrigera för handen varande begrepp och teo
rier och uppställa nya, och på så sätt mer och 
mer anpassa vårt tänkande efter tingens väsen. 
Det är objekten som skall ge förståndet föreskrif
ter och ej tvärtom, som för skolastikern, enligt 
vilken erfarenheten måste anpassa sig till ett 
färdigt tankesystem. Detta i detalj efter Sachs 
om den renodlade skolastiska metoden.

Men forskningen kan ha lov att söka bekräftel
se på en åsikt som vi av andra skäl å priori håller 
för sannolik, låt vara att bekräftelsen kan utebli. 
Är vi inte då något av skolastiker lite till mans 
och kunde ha varit det redan på 1700-talet?

Sachs nämnde emellertid i detta samanhang 
stundom skolastik och sofistik tillsammans, och 
rörande det senare ger oss Sachs själv ett exem
pel av egen fatabur när han skriver: Es liegt aber 
auf der Hand, dass das Linné’sche Sexualsy
stem genau denselben classificatorischen Werth
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haben würde, wenn die Staubgefässe mit der 
Fortpflanzung gar nichts zu thun hätten oder 
wenn die sexuelle Bedeutung derselben ganz un
bekannt wäre.

Detta verkar ju bestickande, om man bortser 
från att Linné mycket väl var medveten om stån
darnas sexuella funktion, sedan han blivit upp
märksam därpå genom den franske botanisten S. 
Vaillant och förstått ”at de woro de essentiel- 
laste delar i blomman”; och han ”fick i hågen at 
göra en ny method öfwer alla wäxter”. Och för 
det andra: Hade Linnés system haft ”precis 
samma klassificeringsvärde”, om inte blommans 
könsdelar haft med befruktningen att skaffa? 
Varför visade sig i så fall Linnés ”method” över
lägsen andra, byggande på diverse organ av an
nat slag? - Eller själva kärnfrågan: Är det säkert 
att det inte finns något genetiskt samband mellan 
könscellerna i ståndarna och dessas antal och 
anordning? Om inte: hur kan då Linnés artificiel
la system visa så nära anknytning till uppenbart 
naturliga släktskapsförhållanden som det ställvis 
gör? Exempelvis att Tetradynamia är identisk 
med kålväxtfamiljen och att de korgblomstriga 
ingår i Syngenesia, mycket annat att förtiga? 
Man kan ju inte vänta sig att slumpen sätter sina 
egna lagar ur funktion för att ge Linné en favör, 
även om han kunde vara värd det!

1 sin eleganta studie ”Linné - legend och 
verklighet” (Lychnos 1965-1966; omtryckt i 
Löjtnant Åhls äventyr, 1967, med undantag av 
notapparaten) skriver Sten Lindroth om sexual
systemet (ett ord som vi trots Sachs vågar an
vända), ”att kanske var Linnés utväg ur dilem
mat klok och nödvändig”. - Ja, vad man (även i 
det naturliga systemets intresse på längre sikt) 
just då behövde - ja, inte längre kunde vara 
förutan - var ett allmänt användbart och använt 
sätt att ordna upp växterna i ett system. En av de 
viktigaste effekterna (fast oftast förbisedd) av att 
Linné lyckades att åstadkomma ett sådant var att 
det därmed blev möjligt att jämföra skikta om
rådens flora, vilket innan dess var så av
skräckande mödosamt att det knappast stod att 
utföra. - Och något vid sidan om: Före ”Species 
plantarum” 1753 var det hart när omöjligt att 
göra några allvarliga och betydelsefulla förbere
delser till ett naturligt växtsystem.

Sachs och linneansk hotanik

Det som för Linné var en väsentlig sak, nämligen

floristiken och dess arbetsmaterial och metodik, 
hörde för Sachs inte till vad han ansåg som ”wis
senschaftliche Botanik”, och han talar om ”wie 
die Botanik zumal in Deutschland unter dem 
Einfluss der Linné’schen Autorität nach und 
nach in ein gemüthliches geistloses Kleinleben 
ausartete”. - Linné, säger han, ”wird gewöhn
lich als der Reformator der beschreibenden Na
turwissenschaften bezeichnet, mithin die An
sicht ausgesprochen, dass mit ihm eine neue 
Entwicklungsreihe in der Geschichte unserer 
Wissenschaft beginnt”, men själv anser han där
emot att "Linné ist vielmehr vorwiegend das 
letzte Glied der Entwicklungsreihe.”

Vi som fått vara med ända tills nu har inte 
kunnat undgå att se hur Sachs’ profetia lyckligt
vis slagit fel. Det som man kan sammanfatta 
under beteckningen linneansk botanik har utvid
gats i påfallande grad: inom den rena floristiken 
intensivt studium av mångformiga och ”kri
tiska” släkten, bland annat de apogama — nog
grant planerad och genomförd växtgeografisk in
ventering inte minst av den svenska floran - 
samarbete med kromosomcytologien och men- 
delismen i allmänhet - ekologien i vid bemärkel
se och Göte Turessons genekologi - och mer 
därtill.

Även om ämnet Sachs-Linné kunde sysselsät
ta oss länge ännu, bör Bengt Lidforss, som gav 
oss ingressen till denna uppsats, också få rätt 
avsluta den både i Linnés intresse och sitt eget. 
Innan dess bör vi dock för ärlighetens skull näm
na att Sachs, även om han i övervägande grad är 
bittert kritisk, påpekar många egenskaper hos 
Linné som han värderar, bland annat hans 
systematiska ordningssinne och hans värdefulla 
insatser på den botaniska nomenklaturens om
råde i vid mening, därtill att han förmår föra goda 
uppslag hos föregångare, som lämnat dessa från 
sig i ofärdigt skick, till fullbordad brukbarhet, 
därvid att märka, alltid med angivande av upp
hovsmannen. Gång på gång framhåller Sachs 
också Linnés orubbliga åsikt att det naturliga 
systemets utarbetande är botanikens viktigaste 
uppgift, och så vidare. Intressant är även följan
de, där ändå det negativa är förhärskande om det 
än för något positivt med sig - men här påpekat 
före Oscar Levertin:

Die ganze merkwürdische Mischung von dilettanten- 
hafter Philosophie mit jener Meisterschaft im Classi- 
ficeren der Dinge und Begriffe, dieses Gemenge von 
eigenthumlicher Consequenz in seinen scholastischen
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Grundanschauungen, mil groben Denkfehlern gibt sei
nem Styl überall etwas auffallend originelles, was noch 
dadurch erhöht wird, dass er seine Ausdrucksweise 
durch eine eigenthümliche frische Unmittelbarkeit und 
nicht selten eine gewisse Poesie belebt.

Vinden vänder sig

Och så kom den 13 maj 1907 när Bengt Lidforss 
höll minnestalet på 200-årsdagen av Linnés fö
delse. Egentligen var det några dagar för tidigt, 
därför att det var före 1753 när ”Species planta
rum” kom ut och man ändrade vår tideräkning 
till bättre överensstämmelse med sanningen.

1 de citerade utdragen ur talet här nedan har 
små tillägg, som ej förekommer i det citerade, 
satts inom klammer.
Då Linnés minne (...) göres till föremål för så storar
tade hyllningar, som nu är fallet, så ligger häri ett 
erkännande av, att vetenskapen äger ett ideellt värde, 
som är oberoende av dess gagn för den materiella kul
turen. (...)

Vill man försöka att i korthet ange, vad det var, som 
i dessa skrifter gjorde ett så starkt intryck på samtiden, 
så torde detta i främsta rummet ha varit det vetenskap
liga ordningssinne, som genomgår Linnés produktion. 
(. ..) På denna punkt var det, som Linné gjorde en av 
sina stora insatser genom att införa den s. k. binära 
nomenklaturen. (...) Detta beteckningssätt är icke 
Linnés uppfinning, utan härrör närmast från Rivinus, 
men den säkerhet och konsekvens, varmed Linné 
genomförde denna förenkling av terminologin, betydde 
ett stort framsteg. (...) Denna reda och ordning skärp
tes ytterligare genom Linnés lyckliga grepp att grunda 
de större grupperna (klasserna och ordningarna) på 
könsorganens, ståndarnas och pistillernas antal och 
inbördes ställning.

Det är intressant och belysande att jämföra den
na positiva syn på "Linnés lyckliga grepp” att 
grunda sitt system på ”ståndarnas och pistiller
nas antal och inbördes ställning” med Sachs’ 
ironiska men i sak felaktiga yttrande, att Linnés 
”method” hade haft samma klassificeringsvärde 
”om ståndarna inte alls hade med fortplant
ningen att göra”!
Som vetenskapens verkliga mål betecknade han (...) 
uppställandet av ett naturligt system, som grundade sig 
på växternas (...) inbördes släktskapsförhållanden. 
(...) Onekligen måste det räknas Linné till stor för
tjänst, att han trots alla de triumfer hans sexualsystem 
firade, dock aldrig upphörde att betona vikten av det 
naturliga systemet. [Härvidlag helt överens med 
Sachs!]

Detta var ett urval av Bengt Lidforss’ yttranden 
om de rent vetenskapliga sidorna av Linnés 
verksamhet. Men Lidforss anför dessutom några

mycket väsentliga synpunkter på de psyko
logiska och allmänt själsliga sidorna hos Linné 
som är av dominerande betydelse för bedömande 
av hans ställning som vetenskapsman.

Vad som genast faller i ögonen, när man överblickar 
Linnés vetenskapliga författarskap, är den intensiva 
fl it, varom denna periodvis nästan monströsa produk
tion bär vittne. För att kunna utveckla en så rastlös 
verksamhet (...) kräves icke blott en högst ovanlig 
arbetsförmåga, utan också den intellektuella lidelse
fullhet, som vanligen utmärker geniet, men som ta
langen ofta saknar. Denna passionerade hängivenhet 
för sin vetenskap följde Linné hela livet igenom, och 
ännu på ålderdomens dagar, då hans krafter brutits 
genom sjukdom, kunde anblicken av en ny eller säll
synt växtart komma hans intellektuella glöd att för ett 
ögonblick glimma upp.

Linné ägde även i hög grad en annan egenskap, som 
ofta anses vara poeternas privilegium, men som är lika 
nödvändig för naturforskaren, nämligen fantasi (.. .) 
manifesterande sig som en till ytterlighet skärpt 
åskådningsförmåga, som ögats genialitet. [Det enda 
ställe där Elis Malmeström nämner Lidforss i sin stora 
bok om ”Carl von Linné”, 1964, är där han återger 
dessa välfunna ord, ”ögats genialitet”. Han gör det 
efter ”Naturvetenskapliga kåserier” I, 1908, och und
går därför inledningen till ”Viktor Rydberg som filo
sof’ som ej fanns där.]

Även ett annat av det vetenskapliga geniets karak
tärsdrag, nämligen sinnet för det underbara, förefinnes 
starkt utvecklat hos Linné. (...) Härmed samman
hänger även hans starkt utpräglade natursinne, som 
trots all olikhet i övrigt låter Linné framstå som andli
gen befryndad med Rousseau. Denna naturhänförelse, 
som i grunden är ett germanskt drag, återfinnes redan 
hos de tyska mystikerna. [Jakob Böhme nämnes och 
citeras.]

[Och sammanfattande:] Så mycket står dock fast, att 
han var en genial forskare, som nått ett världsrykte, 
vilket än i dag ej förbleknat. För en liten nation som vår 
är det en stor sak att ha ägt en sådan man, ty han 
representerar ett ideellt värde, som ingen yttre makt 
kan stryka ut ur nationalförmögenheten.

Om man jämför vad som i början av detta läse
stycke citerades om ”ett dussingeni, sådant som 
de stora kulturländerna kunna uppvisa i hundra
tal” med vad här sist anförts om ”en genial for
skare, som nått ett världsrykte, vilket än i dag ej 
förbleknat”, så kan man knappast tro att det är 
en och densamme som båda fallen yttrat sig, och 
därtill om en och samme person. Vad ligger un
der en så radikal sinnesändring?

Nils Beyer vill i sin biografi peka på att ”käns
lan av ett hotande storkrig hade också hos Bengt 
Lidforss väckt patriotiska stämningar” och att 
”den förskjutning som här inträdde i hans all
männa känsloläge kommer till synes i hans upp
fattning av Linné”. När man läser att ”för en
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liten nation som vår är det en stor sak att ha ägt 
en sådan man”, så stämmer detta väl överens 
med Beyers förklaring av sinnesändringen hos 
Lidforss.

Men den kan ha en orsak till som komplement 
till den patriotiska. Den ”intellektuella lidelse
fullhet” som Lidforss tillägger Linné är även 
omvittnad för hans eget vidkommande. Så säger 
Nils Heribert Nilsson i förut nämnda ”Minnes
skrift” att ”jag vet ingen, kring vilken det alltid 
stod en så ren intellektuell sfär, ingen, som gav 
en inblick i forskningsglädjens hemlighetsfulla 
tjusning, tankevinningarnas triumf, som han”, 
och det finns fler som omvittnat det.

Det finns också en moralisk intelligens eller en 
intellektuell etik, och Bengt Lidforss’ syster talar 
i ”Så minns jag Bengt Lidforss” om, att ”han 
hade ett starkt sedligt patos när det gällde san- 
ningskravet, och intellektuell ärlighet var för ho
nom lika nödvändig som syret i luften”

Med ett sådant intellektuellt sanningskrav 
måste det om dussingeniet Linné - låt vara inji
cerat av Julius Sachs - ha känts som ett över
tramp, om än i hastigt mod och polemisk hetta, 
och därmed som en börda, vilken det blev en 
lättnad att få tillfälle att avlasta sig.

Några rader i ett brev till Bengt Lidforss’ fader 
kan belysa detta: Följderna av överdrivet klan
der och förtal ”har skadat mig mycket. Ty det 
garvade min hud och gjorde mig hänsynslös och 
nödvändigheten att sätta mig över klandret gjor
de det sedan olycksaligt lätt för mig att negligera 
det klander som jag måste erkänna som be
fogat”.

*

Vem kunde ha varit mer ägnad och skickad att 
hålla ett jubileumstal på Linnés tvåhundraårsdag 
än Bengt Lidforss? - ”Slet ingen!”

Halle- och Hunnebergs flora

En kärlväxtflora över Halle- och Hunneberg hål
ler på att sammanställas. En inventeringsgrupp 
bildades inom Trollhättans Naturvårdsförening 
1971 under ledning av undertecknad och består 
numera av amatörbotanister från Trollhättan - 
Vänersborgs - Grästorpsregionen (Bohlin: Nå
got om floran på Hunneberg. Sv. Bot. Tidskr. 67, 
1973). Anledningen till att arbetet tagit så lång tid 
är att vi omsorgsfullt undersökt de svårforcerade 
rasbranterna. Nu återstår delar av Hunnebergs
platån, sjöar, mossar och gamla odlingsmarker. 
Vi beräknar att avsluta fältarbetet under hösten 
1983 och att sammanställa materialet till en bok 
under 1984. Av den anledningen önskar vi kom
ma i kontakt med personer som har floristiska 
uppgifter om Halle- och Hunneberg.

Anders Bohlin 
Halltorpsgatan 14 
461 41 Trollhättan 
tel. 0520/350 40

Fjällarv (Cerastium atpinum) på Halleberg. Teckning 
av Karin Bohlin.
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Porella arboris-vitae är en mycket ovanlig 
levermossa i Sverige. Den har endast rapporte
rats från ett fåtal lokaler i den sydvästra delen av 
landet. Det första fyndet gjordes i Skäralid, Skå
ne år 1824. Det publicerades av Fries (1835). På 
1800-talet upptäcktes också två lokaler i Väster
götland (Halle- och Hunneberg) och en i Bohus
län (Rödbo). Det senare fyndet publicerades av 
J. Persson (1896) i Botaniska Notiser. De två 
senast upptäckta lokalerna är båda belägna i 
Skåne: Tåssjö, Trollehallar (1934) och Röstånga, 
Uggleröd (1941). Den senare lokalen är belägen 
mycket nära Skäralid, där arten först upptäcktes.

Syftet med vår undersökning var att kartlägga 
artens nuvarande förekomster med utgångspunkt 
från herbariematerial och litteraturuppgifter, 
samt att ge korta ståndortsbeskrivningar.

Presentation

Porella arboris-vitae tillhör en taxonomiskt 
problematisk grupp (Hattori 1976). Ett antal 
varieteter har under årens lopp rapporterats, t ex 
var. killarniensis (Pearson 1906), var. thuja och 
var. obscura. Porella arboris-vitae (Fig 1) bildar 
decimeterstora, plattade, starkt metallglänsande 
mattor av olivgrön-brun färg. Den har en stark 
pepparsmak vilket gör den lättidentifierad.

De enskilda skotten är fjäderlikt förgrenade. 
Bladen är tvåflikade; den mindre, undre fliken är 
vikt inåt och överskjuter ej stammen. Denna 
mindre flik är oregelbundet grovtandad. Den 
stora bladfliken är brett äggrund, något nedåt- 
böjd och långt eller kort tillspetsad (eller udd- 
spetsad). Till skillnad från de andra svenska ar
terna av släktet är bladkanterna oregelbundet 
tandade. I mikroskop känns den igen på de starkt 
förtjockade cellhörnen. Förr kallades arten Po
rella laevigata. Epitetet arboris-vitae är dock 
äldre och grundat på material av samma art, och 
därför måste namnbyte ske (Grolle 1969).

Utbredning

Porella arboris-vitae är inskränkt till Europa och 
Nordafrika. Förutom i mellaneuropas berg före
kommer den i Atlasbergen, i ett isolerat område i 
Kaukasus samt utmed Atlantkusten (från Ka
narieöarna i söder till Vestlandet i Norge). Se Fig 
2. 1 mellaneuropa förekommer den framför allt i 
Alpernas kalkområden mellan 1000 och 1200 
m ö h, men sällan högre än 1700 m ö h (Gams 
1973). Mossan är till sin utbredningstyp sub- 
atlantisk-submediterran och föredrar i Stor
britannien relativt lågt antal regndagar (120 per 
år) (Ratcliffe 1968). Porella arboris-vitae är
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Fig 1. Porella arboris-vitae. Efter Müller 1951-1958.

uppgiven för Nordamerika (Frye & Clark 1946). 
Dock tillhör denna kollekt enligt Persson (1949) 
snarare den närstående Porella vernicosa Lindb.

Ståndort

I Sverige förekommer arten på skuggiga klippor 
(svagt basiska) samt på trädstammar i skyddat 
läge. 1 Norge förekommer den enligt Jprgensen 
(1934) ”på solvärme berg eller loddrette sider av 
stprre stener, hos oss meget sjelden på trasr”. I 
Storbritannien finns den enligt Ratcliffe (1968) 
”on steep rocks, blocks and trees” och beteck
nas som ”mildly basiphilous”. I Frankrike växer 
arten enligt Augier (1966) oftast på sten asso
cierad med Porella platyphylla, Plagiochila 
asplenoides och Scapania aspera.

Metodik

Vi har besökt samtliga 6 kända svenska lokaler 
(Fig 3). Arten återfanns på två av dem. Bestån
den är mycket begränsade och vi kunde därför
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Fig 2. Känd utbredning av Porella arboris-vitae 1980. 
Efter litteratur: Arnell (1961), Bonner (1960), Bischler 
& Jovet-Ast (1973). Boros (1960), Degelius (1935), Hat- 
tori (1976), Jovet-Ast & Bischler (1972), Müller 
(1951-58), Szwekowsky (1957) och Vanden Bergen 
(1979) samt material i Naturhistoriska riksmuseet (S).

notera samtliga följearter (mossor och lavar inom 
I m från bestånden). För Skäralid valde vi ut en 
typisk trädstam (bok) för Vegetationsanalysen. 
En profil där de mest dominanta växterna ut
märkts har ritats över båda lokalerna (Fig 5). 
Växtplatserna har dokumenterats med svartvita 
foton (Fig 4). Berggrundsuppgifterna har erhål
lits från SGUs geologiska kartblad och från SGU 
i Uppsala.

Nomenklaturen för kärlväxterna följer Lid 
(1974), bladmossorna Nyholm (1954-69), lever
mossorna Grolle (1976) och lavarna Duncan 
(1970). 1 lokalförteckningen förkortas herbarier- 
nas namn enligt följande: GB Göteborg, LD 
Lund, S Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 
och UPS Uppsala.

Lokaler

1. Skäralid (Skåne, Riseberga socken). Koordi- 
nater i rikets nät: 6212 1227, 6214 1339, 6214 
1340.



Tabell I. Följearter inom 1 m från bestånden vid 
Skäralid (1) och Uggleröd (2).
Accompanying bryophytes and lichens on the two 
Swedish localities for Porella arboris-vitae. Locality 1 
is a Fagus trunk (Skäralid). Locality 2 is a vertical 
rock-face (Uggleröd). No vascular plants were ob
served.

SVENSK BOT. TIDSKR. 76 (1982)

Art (species) 1 2

Mossor - bryophytes
Brachythecium populeum X

Bryum flaccidum X
Campylium calcareum X
Dicranum fuscescens X
En ca lypta st rep t o ca rpa X
Eurhynchium striatum X
Fissidens bryoides X
F. cristatus X

Frutlania tamarisci X
Homalia trichomanoides X
Homalothecium sericeum X X

Hypnum cupressiforme X X

Isothecium myurum X

Metzgeria furcata X X

Mnium stellare X

Neckera complanata X X

N. crispa X

Plagiochila asplenoides X

Plagiothecium succulentum X

Porella platyphylla X

Radala complanata X
Thamnium alopecurum X

Tortella tortuosa X

Zygodon vulgaris X X

Lavar - lichens
Cladonia fimbriata X

Lepraria aeruginosa X

Peltigera polydactyla X

P. praetextata X

Thelotrema lepadinum X

Lokalen är en djup och smal dalgång (upp till 
100 m djup, 300-400 m bred) i vilken Kvärkabäc- 
ken-Skärån rinner. Berggrunden utgörs av gnejs 
med diabasgångar insprängda. De branta ravin
sidorna kläs av mäktiga rasbranter. I dalbotten 
växer lövskog. Porella arboris-vitae förekommer 
på enstaka stammar av bok på minst tre ställen i 
dalgången. Vid den östligaste förekomsten är en 
vegetationsanalys gjord (Tabell 1). Se Fig 4A, 
5A. Tidigare har arten även vuxit på klippor 
(Åke Persson muntl) men vi kunde inte återfinna 
den på detta substrat.
2. Uggleröd (Skåne, Röstånga socken). Koordi- 
nater i rikets nät: 6212 1341.
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Göteborg

Fig 3. Kända svenska lokaler för Porella arboris-vitae 
1980. Fyllda ringar betecknar förekomster där arten 
finns idag, ofyllda ringar lokaler där arten ej har åter
funnits. Numreringen motsvarar beskrivningen.
Swedish localities for Porella arboris-vitae. Dots re
present places where the species is present now, rings 
represent places where the species has not been found 
again. The numbering of the present localities refer to 
the description in the text and in Table 1.

Arten växer på en nordostvänd, ca 300 m2 stor 
klippvägg, belägen ett 20-tal meter upp i en del
vis bokklädd dalslänt. Se Fig 4B, 5B. Berggrun
den är diabas. 1 dalbotten finns ett alkärr och en 
hage med enstaka björkar och bokar. Beståndet 
omfattar ca 10 m2.
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Fig 4. Ståndorter för Porella arboris-vitae. - A: Skäralid. - B: Uggleröd.
Habitats for Porella arboris-vitae in Sweden. - A: The species grows on trunks of Fagas. - B. Another habitat is 
steep rock-faces. - Photos Tomas Hallingbäck April 8th. 1978.

Resultat och diskussion

Vi har återfunnit Porella arboris-vitae på två av 
sex kända svenska lokaler. De är mycket närbe
lägna (inom 3 km) och ligger i NV Skåne. De 
lokaler där vi ej återfunnit arten är väldefinierade 
men ändå så stora att de är svårgenomsökta. Vi 
kan således ha förbisett arten. Vi har dock till
bringat åtskillig tid på varje ställe och undersökt 
såväl klippor som trädstammar. Noggrannast har 
vi undersökt Halleberg (Granbacken) och 
Hunneberg (Nygård). Hunnebergslokalen kan ha 
påverkats av kalkbrytning medan övriga lokaler 
tycks opåverkade. Orsaken till försvinnandet är 
därför svår att fastställa.

1 Skäralid återfann vi arten på flera bokstam
mar utmed så gott som hela ravinen. Dock har 
den gått ut på den klippa där den under senare år 
varit känd (Åke Persson muntl). Ugglerödföre-

komsten tycks vara livskraftig och är den största 
sammanhängande (ca 10 m2). Följearter på bägge 
lokalerna är Homalothecium sericeum, Hypnum 
cupressiforme, Metzgeria furcata, Neckera 
complanata och Zygodon vulgaris. Se Tabell I.

På andra ställen i Europa växer arten på träd
stammar, sten samt även på jord och ved (Müller 
1954). Jprgensen (1934) uppger att arten i Norge 
oftast växer på sten, sällan på träd. En art anses 
ha snävare substratval ju mindre optimalt den 
växer.

Arten tycks i Sverige kräva tämligen närings- 
rikt substrat. På samtliga sex lokaler finns diabas 
(en svagt basisk bergart) och rikbarksträd.

Klimatet för de bägge återfunna lokalerna är 
naturligtvis likartat, då de är så närbelägna. Me
deltemperaturen för januari ligger mellan - 1 och 
-2°C, för juli mellan + 16 och + 17°C. Årsmedei- 
nederbörden är 600-700 mm, snödjupet 0-20 cm
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Fig 5. Profiler över lokalerna. - A: Skäralid. - B: 
Uggleröd.
Profiles of the Porella localities. - Bok Faglis sylva- 
tica, klibbal Alnus glutinosa, lundgröe Poa nemoralis, 
vispstarr Carex digitata, ärenpris Veronica officinalis. 
Stig = lane.

Porella arboris-vitae

och humiditetstalet enligt Tamm 300-350. Kli
matdata är hämtade från Taesler 1972, Tamm 
1959 och Ångström 1953; reservation måste gö
ras för att uppgifterna avser makroklimatet. 
Topografin på Söderåsens östsida är särpräglad 
med djupt nedskurna raviner och branta bergs
sidor och detta påverkar lokalklimatet. I övriga 
Europa tycks arten kräva tämligen hög luftfuk
tighet.

De svenska förekomsterna ligger i utkanten av 
utbredningen, som tycks ha sitt centrum i det 
västmediterrana området (Bischler & Jovet-Ast 
1973). Arten torde överallt ha svårigheter att 
sprida sig till nya lokaler då den sällan utbildar 
sporogon. Någon litteraturuppgift om sporogon 
har vi inte hittat. Vanden Berghen (1979) skriver 
att den mycket sällan är fertil i Belgien. Arkegon 
(honorgan) har rapporterats från Norge (J0rgen- 
sen 1934) och Müller (1954) anger att de är van
liga. Enligt Müller är antheridier (hanorgan) 
mycket sällsynta och att det är därför som inga 
sporogon är kända. Vegetativ spridning med 
fragment är naturligtvis möjlig men knappast 
över långa sträckor.

På grund av artens sällsynthet bör den ges 
möjlighet att kvarleva på sina växtplatser. Båda 
lokalerna på Söderåsen är skyddade (Uggleröd 
naturreservat, Skäralid domänreservat). 1 reser
vaten bör skötselåtgärderna utformas med hän
syn till Porella. Detta innebär att skogsbruk bör

undvikas. Ingen mekanisk påverkan på klippor
na får ske.

Ett stort tack riktas till Botaniska Föreningen i Göte
borg som gett ekonomiskt bidrag till resorna. Ekono
miskt stöd har också erhållits från Fonden för Skogs- 
vetenskaplig Forskning, Sveriges Lantbruksuniversi
tet.

Herbariematerial

Skåne. Riseberga sn, Skäralid 1824-06-05 Ahnfeldt & 
Thedenius (S UPS), därefter ca 60 kollekter, senast 
1948 T. Håkansson (LD) - Röstånga sn, Uggleröd 
1941-05-18 S. Arnell (LD), 1945-11-15 S. Arnell (LD S 
UPS) - Tåssjö sn, Trollehallar, på sten 1934-08-10 Y. 
Thulin (S).
Bohuslän. Rödbo sn, Pileröd 1895-05-29 J. Persson (S 
UPS), 1930-03-09 H. Persson (LD), 1930-08-27 P. A. 
Larsson (GB S).
Västergötland. V. Tunhem sn. Hunneberg, Nygård 
1859 Lindberg (UPS), 1914-05-15 P. A. Larsson (GB S 
UPS) - Halleberg, Granbacken 1876-06-22 J. E. Zet- 
terstedt (GB UPS).

Citerad litteratur
Arnell, S. 1961: Hepatics collected in the Cape Verde 

Islands by Mr. Knut Byström. Bot. Notiser 114: 
176-180.

Augier, J. 1966: Flore des bryophytes. Paris.
Bischler, H. & Jovet-Ast, S. 1973: Les Hépatiques de 

Corse. Énumération, notes écologiques et biogéo- 
graphiques. Rev. Bryol. Lichénol. N. S. 39: 43-153.



Bonner, C. E. B. I960: Le genre Madotheca Dum. 
(Hepaticae) dans le Canton de Vaud. Bull. Soc. 
Vcwcl Sc. Nat. 67: 307-314.

Boros, A. 1968: Bryographie und Bryoflora Ungarns. 
Budapest.

Degelius, G. 1935: Das ozeanische Element der 
Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. 
Acta Phytogeogr. Suec. 7.

Duncan, U. K. 1970: Introduction to British lichens. 
Arbroath.

Fries, E. 1835: Corpus florarum provincialium Sue- 
ciae. I. Flora Scanica. Uppsala.

Frye, T. C. & Clark, L. 1946: Attu Island bryophytes 
collected by Hardy. Bryologist 49: 59-68.

Gams, H. 1973: Die Moos- und Farnpflanzen. Kleine 
Kryptogamenflora IV. 5 Aufl. Stuttgart.

Grolle, R. 1969: Miscellanea hepaticologica (91-100).
Trans. Brit. Bryol. Soc. 5: 766-774.

Grolle, R. 1976: Verzeichnis der Lebermoose Europas 
und benachbarter Gebiete. Feddes Repert. 87: 
171-279.

Hattori, S. 1976: Studies on the Asiatic species of the 
genus Porella (Hepaticae). VI. J. Hattori Bot. Lab. 
40: 121-138.

Jovet-Ast, S. & Bischler, H. 1972: Les Hépatiques de 
Tunisie. Enumération, notes écologiques et biogéo- 
graphiques. Rev. Bryol. Lichénol. N. S. 38: 1-125.

36 A nders Bohlin m fl

Recension

Ny upplaga av Dahlgren 4

Dahlgren, R. 1979-1981: Angiospermernes taxo- 
nomi. Anden udgave. - Bind 4, 1981. Mono- 
cotyledonernes taxonomi. ISBN 87-500-2000-5. 
258 sid, 139 fig. - Akademisk forlag, K0benhavn. 
Pris inkl del 1-3 250 DKr + moms. Kan beställas 
från Naturfagsbogladen, Universitetsparken 13. 
DK-2I00 Kpbenhavn 0, Danmark.

Del 1-3 av andra upplagan av Rolf Dahlgrens 
angiospermläroböcker anmäldes på s 96 i förra 
årgången av SBT. Nu är också den fjärde delen 
omfattande monokotyledonerna färdig, och den 
överensstämmer i sin utformning med de före
gående.

Av speciellt intresse är behandlingen av lilje
växterna. Florornas familj Liliaceae sensu lato (i 
vid mening) är uppdelad på tre ordningar och ett 
dussintal familjer. Paris (ormbär) förs till Trillia- 
ceae i Stemonales. Ordningen Liliales sensu 
stricto (i snäv mening) utmärks bl a av kapsel
frukt och ofta fläckiga tepaler, som hos Fritil-

Jprgensen, E. 1934: Norges levermoser. Bergens Mus. 
Skr. 16.

Lid, J. 1974: Norsk og svensk flora. Andre utgåva. 
Oslo.

Müller, K. 1951-1958: Die Lebermoose Europas. 
Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz VI. 3. Aufl. Leipzig. 

Nyholm, E. 1954—1969: Illustrated moss flora of 
Fennoscandia. IF Musci. Lund, Stockholm. 

Pearson, W. H. 1906: Porella laevigata Lindb. var.
nov. Killarniensis. J. Bot. 44: 81-83.

Persson, H. 1949: Studies on the bryophyte flora of 
Alaska-Yukon. Svensk Bot. Tidskr. 43: 491-533. 

Persson, J. 1896: Bidrag till Vestergötlands och Bohus
läns mossflora. Bot. Notiser 1896: 81-84.

Ratcliffe, D. A. 1968: An ecological account of atlantic 
bryophytes in the British Isles. New Phytol. 67: 
365—439.

Szwekowsky, J. 1957: Watrobowce okolic Zwierzynca 
nad Wieprzem (pow Zamosc, woj. lubelskie). 
Fragm. Florist. Geobot. 3: 115-127.

Taesler, R. 1972: Klimatdata för Sverige. Stockholm. 
Tamm, O. 1959: Studier över klimatets humiditet i 

Sverige. Kungl. Skogshögskol. Skr. 32.
Vanden Berghen, C. 1979: Flore des hépatiques et des 
o anthocérotes de Belgique. Meise.
Ångström, A. 1953: Temperatur och nederbörd. I: At

las över Sverige, nr 25, 31, 32. Stockholm.

SVENSK BOT. TIDSKR. 76 (1982)

laria (kungsängslilja) i Liliaceae sensu stricto. 
Gagea (vårlök) och Tttlipa (tulpan) hör också 
fortfarande till Liliaceae. Däremot förs Narthe- 
cium (myrlilja) och Tafle I dia (björnbrodd och 
kärrlilja) till en annan familj inom Liliales, Me- 
lanthiaceae, då de har rhizom men saknar lök. 
Inom ordningen Asparagales är bärfrukt vanlig 
och tepalerna är aldrig fläckiga. Hit hör Alliaceae 
med Allium (lök), Anthericaceae med Antheri- 
cum (sandlilja), Asparagaceae med Asparagus 
(sparris) och Convallariaceae med ConvalUiria 
(liljekonvalj), Maianthemum (ekorrbär) och 
Polygonatum (rams).

Den som vill veta mer om detta och nyare 
angiospermsystematik i allmänhet rekommende
ras att införskaffa dessa böcker. Den maskin
skrivna texten kanske inte är så tilltalande, och 
danskan kan kännas motig, men innehållet är 
verkligen omfattande och av stort intresse.

Kåre Bremer



Sveriges landskapsblommor
JAN VEGELIUS

Vegelius, J. 1982 02 28: Sveriges landskapsblommor. [The province flowers of Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 76: 37-42. Stockholm. ISSN 0039-646x.
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Få torde bestrida att våra landskapsblommor har 
blivit populära symboler för sina landskap. Nåja, 
alla har väl inte varit helt förtjusta - framför allt 
inte vissa experter. För heraldiker har det varit 
naturligt att föredra de officiella symbolerna - 
landskapsvapnen - i stället. Andra har vänt sig 
mot att det inte finns någon officiell lista över de 
”rätta” landskapsblommorna, men väl en massa 
inofficiella, som inte stämmer överens. För flo- 
rister har däremot idén med landskapsblommor 
känts lockande - men man har däremot kritiserat 
valet av landskapsblommor. Framför allt har 
man vänt sig emot de landskapsblommor, som 
funnits talrikt i de flesta landskap och därför inte 
varit typiska för endast det egna landskapet.

Vad innebär "mest typisk”?
Ja, vad menas med att en växt är typisk för ett 
visst landskap? Innan jag går in på den frågan, 
kan det vara intressant att se hur man behandlar 
ett analogt problem i ett helt annat ämne.

1 Förnamnsboken (Allén & Wåhlin 1979) pre
senteras en dataanalys av förnamnen på alla 
svenska medborgare, mantalsskrivna den 1 janu
ari 1973. Man har en något överraskande defini
tion av ”förnamn”, där olika stavningsformer av 
ett och samma namn betraktas som olika namn. 
Carl och Karl blir alltså helt åtskilda namn lik

som Margareta och Margaretha. Man kan vara 
tacksam att liknande principer inte används i 
botaniska sammanhang. Vidare räknas dubbel
namn som Karl-Erik som särskilda namn, som 
inte har något med varken Karl eller Erik att 
göra. Att antalet olika namn då blir stort är inte 
så förvånande. Totalt blir det ungefär 80 000. av 
vilka cirka hälften förekommer endast en gång. 
Hur många som beror på ”stansfel” framgår ej. I 
själva boken presenteras dock endast namn, som 
förekommer minst lOgånger.

På sidan 238 finns en förteckning över de 50 
mest typiska namnen på Gotland. Bland dessa 
förekommer kvinnonamnet Herida, som alltså 
skulle vara ovanligt typiskt för Gotland. Hur 
vanligt är det då? Jo, två (!) gotländskor heter så. 
I landet för övrigt finns ytterligare 11 kvinnor 
som bär namnet Herida. Det innebär att 15 % av 
alla svenska ”heridor” 1 januari 1973 bodde på 
Gotland och det var inte så många andra namn, 
som kom upp till den ”höga” relativa frekven
sen. Man kan här påpeka, att om författarna inte 
hade uteslutit namn, som förekom mindre än 10 
gånger, skulle de ha fått ett helt annat resultat. 
Alla de namn, som förekom endast en gång skul
le då ha fått den relativa frekvensen 100 % i den 
egna regionen och alltså blivit de mest "typiska 
namnen där.

Nu tycker jag att det är diskutabelt att uppfatta
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August Wickströms familj i Denver omkring 1908. Till 
vänster om hustrun Hulda står dottern Florence, till 
höger sitter dottern Phoebe.

begreppet typisk på detta sätt. Då är det mera 
rimligt att anse att ”typisk” är samma som 
”vanlig”, alltså att man menar att det vanligaste 
namnet på Gotland också är det mest typiska 
där.
Den stora skillnaden mellan typiska förnamn och 
typiska ”blommor” i landskapen är att i det förra 
fallet är i princip alla namn kända, medan endast 
en liten bråkdel av alla ”blommor” är kända. 
Annars är problemen likartade. De flesta perso
ner håller nog med om att en landskapsblomma 
skall vara typisk för sitt landskap, men det är 
därför inte klart att man menar samma sak. 
Många botaniker menar nog analogt med ”För- 
namnsboken”, att det viktigaste är att blomman i 
fråga är mycket sällsynt utanför landskapet i frå
ga (i varje fall i Sverige). Det gör sedan inte så 
mycket om den är ovanlig i det egna landskapet 
också, bara den är ännu ovanligare på annat håll. 
Jämtlands brunkulla är en utmärkt landskaps
blomma enligt detta synsätt, trots att den numera 
är ganska sällsynt också i Jämtland.

Av ”gemene man” uppfattas nog ”typisk” på 
ett annat sätt. En typisk landskapsblomma skall 
vara allmän i landskapet och helst finnas rikligt i 
varje socken. Om den sedan är vanlig också i 
övriga Sverige, är det ingen nackdel. Enligt detta 
synsätt är skogsstjärnan en utmärkt symbol för 
Värmland.

Om man nu försöker renodla den förra upp
fattningen, borde det innebära att man för varje 
art i ett landskap bildar kvoten mellan antalet 
lokaler i landskapet och antalet lokaler i hela 
Sverige. Sedan borde man välja den art, vars 
kvot blev högst. Nå, med en sådan princip, skul
le man få svårt att motsätta sig fjädergräs (Slipa 
pennata) som Västergötlands blomma (alla vilda 
svenska exemplar växer i Västergötland) och 
stor tofsäxing (Koeleria polonica) som Upplands 
(enda kända svenska lokalen finns ute på Råd- 
mansö). Om alla landskapsblommor valts enligt 
detta synsätt, skulle vi fått en uppsättning mer 
eller mindre utpräglade rariteter. I så fall skulle 
landskapsblommorna säkert aldrig fått samma 
popularitet som de nu har.

Det går förstås att modifiera principen något, 
så att man eliminerar de allra mest extrema resul
taten, exempelvis genom att analogt med ”För- 
namnsboken” ta bort arter med färre än 10 kän
da lokaler totalt, men det är tveksamt om detta 
leder till något särskilt meningsfull resultat.

Då tycker jag att det vore mera intressant att få 
fram vilken art som är vanligast i ett landskap. 
För att få en vettig uppskattning av det krävs 
dock s k mängdriktiga undersökningar (jfr Ve
gelius 1981a). Några sådana har dock hittills inte 
förekommit för hela landskap. Därmed har jag 
inte sagt att också den vanligaste arten skulle bli 
landskapsblomma. Det finns ju andra krav som 
många vill ställa på en bra landskapsblomma. 
Den skall vara vacker, den skall vara lätt att 
upptäcka och att känna igen. Och allra viktigast 
är kanske att de flesta verkar vilja behålla den 
landskapsblomma de betraktat som sin, oavsett 
lämplighet i övrigt. En kvinna från Västergötland 
skriver:

Att ändra på landskapsblommorna anser jag vara att 
förstöra en gammal fin tradition och de blommor som 
finns för resp landskap är ju väl valda.

Landskapshlommornas historia

Hur kom landskapsblommorna till egentligen? 
Ja. fast det hela började för mindre än 75 år
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sedan, har ursprunget glömts bort, medan 
blommorna blivit allt mer populära som land- 
skapssymboler.

För ett par år sedan började jag arbeta på en 
artikel om förgätmigej som Dalslands land- 
skapsblomma för Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbunds årsskrift Hembygden. Ge
nom diverse detektivarbete lyckades jag komma 
fram till hur det hela började. Det har jag sedan 
skrivit om i Hembygden (Vegelius & Wittrock 
1980-1981) och mera utförligt i boken Sveriges 
landskapsblommor och deras historia (Vegelius 
1981b). En kortfattad skildring följer här:

Vid julen 1907 skriver en svensk-amerikan - 
August Wickström - i Denver, Colorado ett brev 
till en svensk han beundrar, nämligen ledaren för 
Svenska Missionsförbundet, politikern, foster
landsvännen m m Paul Peter Waldenström. 
Wickström skriver att liksom de amerikanska 
staterna har sina ”state flowers”, så borde kan
ske även Sveriges landskap ha blommor som 
symboler.

Den 24 maj 1908 publicerar Stockholms Dag
blad en insändare av Waldenström, där denne 
föreslår att Wickströms idé bör tas upp vid de 
stundande hembygdsfesterna. Förslaget upp
märksammas också i andra tidningar. I ett par 
landskap företas folkomröstningar i frågan. 
Stockholms Dagblad kontaktar biologilärare på 
olika håll i landet. Dessa lämnar diverse förslag, 
som tidningen publicerar. Viss rivalitet uppstår 
om vissa blommor och man låter en välkänd 
botaniker - professor Veit B Wittrock vid Ber- 
gianska Trädgården i Stockholm granska ett 
fullständigt förslag för hela landet. Förslaget 
publiceras sedan i Svenska Kalendern 1909 
(tryckt 1908).

1 början talar man inte om ”landskapsblom
mor” utan om ”provinsblommor”. Dessa utnytt
jas av ”Sällskapet för Kristlig Social Nykter- 
hetsverksamhet” (SKSN) för att få medel till att 
i Vemdalen uppföra ett hem för frigivna fångar 
och fd alkoholister. SKSN sålde bland annat 
små knappar med landskapsblommemotiv på. 
Dessa var fabricerade hos AB Konstindustri i 
Stockholm, som leddes av Justus Bergman (skå
despelerskan Ingrid Bergmans far). Dessutom lät 
SKSNs ledare komminister Erik E:son Hammar 
konstnären Richard Ekman måla provinsblom- 
mevykort, som också såldes över hela landet och 
bidrog till att göra provinsblommorna kända och 
omtyckta.

Veit B Wittrock 4 december 1908. Foto S Blomqvist.
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Den första mera omfattande beskrivningen av 
provinsblommorna gjordes av den dalsländske 
botanikern rektor Johannes Henriksson i Dals 
Rostock. Åren 1914-1916 presenterade han i ka
lendern Vintersol (Henriksson 1914. 1915, 1916) 
de 25 provinsblommorna från Svenska Kalen
dern och redogjorde för framför allt kulturhisto
riska och folkmedicinska aspekter.

Sedan följde några år av relativ tystnad kring 
provinsblommorna, men 1921 började Kulturella 
Ungdomsrörelsen (KUR) i Stockholm att sälja 
AB Konstindustris provinsblommeknappar. 
KUR kontaktade också Johannes Henriksson, 
som nu skrev nya artiklar om provinsblommor
na. Dessa publicerades bland annat i Stock- 
holms-Tidningen 1923.

Provinsblommorna började nu användas allt
mer, kanske mest som motiv inom sömnad och 
måleri. Så lät konstnärinnan Louise Adelborg 
komponera ett antependium med landskaps
blommor som gåva av ”svenska kvinnor från alla 
landskap” till kung Gustaf V på hans 80-årsdag 
1938.

Något år därefter (ÅSA 1940) skrev Ingrid af 
Ström en artikel i veckotidningen Idun om Sveri
ges landskapsblommor. Sedan dess har ämnet 
behandlats mer eller mindre utförligt i åtskilliga
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Paul Peter Waldenström i Missionsskolans park, Li
dingö.
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tidningsartiklar och i ett par böcker (Reuter
swärd 1964 och Green 1976).

Moderna legender

Medan blommorna blivit allt mer populära, 
glömdes bakgrunden snabbt bort. Det uppstod 
ett behov av att förklara hur landskapsblommor- 
na kom till. Moderna legender uppkom. 1 flera av 
dem utpekas Carl von Linné som idégivaren. En 
dam från södra Sverige har meddelat mig, att 
Linné talade om landskapsblommor redan 1734. 
Det hade en grannfru läst i ett lexikon. Vilket 
lexikon det var har ännu inte framkommit! En 
annan legend skapades av signaturen BERT i en 
DN-artikel (16-17 maj) 1959, där han kommente
rade:

Vad ursprunget angår är också det höljt i dunkel, men 
så här torde det ligga till, enligt de korn som plockats 
upp ur förmodanden och sannolikhetskalkyler av olika 
fackmän, botanister, naturvetenskapligt eller allmänt 
kulturintresserade.

Allra tidigast dök "landskapsblomman” upp i sam

band med den allmänna nationalromantiken i slutet av 
1800-talet. 1 Oscar II:s gult sidenskimrande rum i 
Nordiska museet finns en gobeläng som Handarbetets 
Vänner gjorde efter en kartong av Gunnar G:son Wen- 
nerberg. Hela det rummets inredning och möblering 
komponerades av Ferdinand Boberg för svenska pavil
jongen på världsutställningen i Paris 1903. Där före
kommer visserligen en hel del av de växter som seder
mera utnämnts till landskapsblommor, men också and
ra.

Sannolikhetskalkyler talar BERT om. Misslyc
kade gissningar är nog en mera lämplig term. 
Maud Reuterswärd (1964) anger samma förkla
ring som BERT men utan hans dämpande reser
vationer. Dessutom ändrar hon några årtal. 
Parisutställningens år anges till 1897. Medelvär
det av de två årtalen, alltså 1900, ger det rätta 
årtalet för utställningen.

Oenighet

Tidigt uppstod oenighet om vilken blomma som 
var den lämpligaste provinsblomman för vissa 
landskap. De tre landskap - Hälsingland, Ble
kinge och Skåne - som anordnat egna folkom
röstningar, lick inte med sina valda blommor i 
Svenska Kalenderns förslag. I Blekinge gav man 
tydligen upp liljekonvaljen, som tilldelats Gäst
rikland. 1 Skåne och Hälsingland fortsatte man 
dock att kämpa för prästkragen resp linet.

Richard Ekman följde inte Svenska Kalen
derns förslag på alla sina provinsblommevykort. 
Även på andra håll uppkom förslag om revide
ringar. I Ingrid af Ströms artikel från 1940 var 
hela sju blommor från Svenska Kalendern ut
bytta. De som försvunnit var bl a de fyra träden, 
murgrönan och misteln, som ju inte uppfattas 
som ”blommor” av folk i allmänhet.

Trots all opposition verkar det som om Sven
ska Kalenderns förslag klarat sig ganska bra ge
nom åren och de flesta av landskapen har fortfa
rande den provinsblomma, som Veit B Wittrock 
stadfäste 1908. Undantagen är främst träden, av 
vilka endast Medelpads gran är kvar. Man kan 
kanske uppfatta det så att de nuvarande land- 
skapsblommorna fastlagts av traditionen och att 
den processen i stort sett är avslutad nu. Det 
skall till starka skäl för att ändra en provins
blomma i detta läge. Det är inget som enskilda 
personer längre kan bestämma. Enligt min upp
fattning bör en sådan förändring beslutas av ett 
enigt hembygdsförbund (i landskapet), så som 
skedde på Öland 1973 (se nedan).
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De enskilda landskapens blommor

Jag tänker nu kommentera situationen i de olika 
landskapen och räknar upp dem i samma ordning 
som i min bok (Vegelius 1981b), dvs från Veit B 
Wittrocks födelselandskap Dalsland till August 
Wickströms hembygdsprovins Värmland. En ut
förligare presentation finns i boken.
Dills land: Förgätmigej är mycket populär på Dal. 
Det beror väl delvis på namnets ”magi” men 
rimligen ännu mer på blommans skönhet. Ofta 
uppfattas här förgätmigej som ”äkta förgätmig
ej” (Myosotis scurpioides) men en rimligare 
tolkning är att hela Myosotis-släktet är Dalslands 
provinsblomma. Det överensstämmer bättre 
med uppfattningen inom landskapet, särskilt som 
äkta förgätmigej inte är så vanlig här. I botaniska 
sammanhang brukar dock andra blommor an
vändas. Dalslands Botaniska Förening har Sankt 
Pers Nycklar (Orchis mascula) som sin symbol. 
Per-Arne Andersson har valt berglök (Allium 
senescens) som omslagsbild på sin Flora över 
Dal (Andersson 1981).
Bohuslän: Vildkaprifolen verkar vara oomstridd 
som symbol.
Västergötland: I början fanns en viss opposition 
mot att det bördiga Västergötland skulle symbo
liseras av en fattigmarksväxt som ljungen. Något 
slagkraftigt alternativ kom dock inte fram och nu 
verkar ljungen ha säkrat sin position som pro
vinsblomma.
Halland: Ginsten är mycket sällsynt som vild
växande utanför Halland och uppfattas därför av 
de flesta botaniker som en perfekt landskaps- 
blomma. Analogt med Dalsland är det alla ginst
arter som man tycks räkna in här med ett visst 
försteg för den vanligaste - hårginsten (Genista 
pilosa). Hallands läns landsting har en ginst som 
symbol.
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Skåne: Redan 1908 företog Sydsvenska Dagbla
det en folkomröstning, där prästkragen valdes till 
Skåne-blomman med en förkrossande majoritet.

Ett argument för prästkragen var att den symbo
liserade den populära hertiginnan av Skåne - 
kronprinsessan Margareta. Svenska Kalendern 
föreslog i stället bok (Fagus) men utan att få 
nämnvärt gehör i Skåne. En senare folkomröst
ning i landskapet lär ha utsett cikorian till land- 
skapsblomma - men det verkar som om präst
kragen ändå betraktas som Skånes provins
blomma.
Blekinge: Vid en hembygdsfest 1908 utsågs lilje
konvaljen till Blekinges blomma. Detta resultat 
ignorerades helt i Svenska Kalendern 1909. 
Gästrikland fick i stället liljekonvaljen, medan 
Blekinge fick eken som på landskapsvapnet. 
Detta uppskattades inte i Blekinge. I slutet av 
1930-talet föreslog folkskollärare Sven-Öjvind 
Swahn kungsljuset i stället. Numera anser man 
att det är den rätta landskapsblomman i Ble
kinge.
Småland: Linnés egen blomma, linnean, är täm
ligen oomstridd i Linnés födelseprovins Småland 
trots att den är betydligt vanligare på andra håll i 
landet.
Öland: Svenska Kalendern föreslog tovsippa för 
Öland. År 1973 beslöt dock Ölands Hembygds
förbund att välja ölandssolvändan till ny land- 
skapsblomma. Ingen lokalförening röstade emot.

Gotland: Murgrönan eller på gotländska ”rindi” 
är Gotlands symbol. Andra förslag har före
kommit men utan att ha lyckats så väl. Gotlands 
Botaniska Förening ger ut en tidskrift med nam
net Rindi (Rosvall 1981).
Östergötland: Blåklint är Östergötlands blomma 
och avbildas på omslaget till Erik Genbergs land- 
skapsflora (Genberg 1978). Östergötlands läns 
landsting har en stiliserad blåklint som symbol.

Södermanland: Vit näckros (båda arterna) är en 
likaledes oomstridd landskapssymbol. En stilise
rad sådan används numera som symbol för 
Södermanlands läns landsting.

Närke: Trots viss konkurrens från den röda 
näckrosen är gullvivan Närkes symbol.
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Västmanland: Misteln finns i Sverige nästan ba
ra i Västmanland, där Bertil Walldén (1961) räk
nade till 22 429 exemplar. Västmannasonen Ric
hard Ekman målade blåsippor på sitt provins- 
blommevykort för Västmanland, men misteln 
räknas ändå som den rätta blomman.

Uppland: Kungsängsliljan är en sen inkomling 
men är trots det en oomtvistad bild för Uppland. 
Uppsala läns landsting har den som sin symbol.

Gästrikland: Liljekonvaljen är en mycket popu
lär landskapsblomma för Gästrikland.

Hälsingland: Vid midsommarmötet i Delsbo 
1908 valde hälsingestämman linet till landskapets 
symbol. Svenska Kalendern 1909 föreslog dock 
tall i stället. 1909 valde hälsingestämman linet en 
gång till. Trots minskad linodling anses linet fort
farande vara Hälsinglands symbol, även om vit
sippan någon gång kommit på tal.

Medelpad: Svenska kalenderns förslag granen 
har märkligt nog överlevt attacker från ögonpy- 
rola, guckusko, smörboll och slåtterblomma. 
Tydligen föredrar de flesta medelpadingar gra
nen som sin landskapsblomma.

Ångermanland: Styvmorsviolen anses vara 
ovanligt vanlig just i Ångermanland. Någon 
opposition mot den har jag inte hört talas om.

Västerbotten, Norrbotten och Lappland: Det rå
der viss oenighet om vilka landskap vi över
huvudtaget har längst i norr. Däremot tycks alla 
vara överens om vilka landskapsblommor som 
gäller: Västerbotten - kung Karls spira, Norrbot
ten - åkerbär, Lappland - fjällsippa.

Jämtland: Den vackra men minskande brunkul
lan är mycket omtyckt även av de jämtar som 
aldrig sett den.
Härjedalen: Svenska Kalenderns förslag för 
Härjedalen var fjällviol. Konstnären Richard 
Ekman målade emellertid mosippan på Härjeda
lens provinsblommevykort. Sedan dess har det 
funnits två traditioner i landskapet. En omröst
ning i tidn. Härjedalen sommaren 1981 gav en 
kraftig majoritet för mosippan. Det bör dock på
pekas att endast en insändare hade publicerats - 
och den propagerade för mosippan.

Dalarna: Svenska Kalenderns förslag var blå
klockan. Kyrkoherde Gunnar Ekström i Falun 
föreslog redan 1909 ängsklockan i stället. Han lär 
ha fått ett ungdomsmöte att anta ängsklockan 
som Dala-symbol, men det är högst osäkert hur 
många Dala-bor som uppskattade det valet. En 
artikelserie i Falu-Kuriren (1981) lockade fram 
fler blåklocks- än ängsklockssympatisörer.
Värmland: Skogsstjärnan är Värmlandssymbol 
och Värmlands läns landsting har en stiliserad 
variant av den.
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Prochloron - sidospår eller felande länk?
GUNVOR och LARS OLOF BJÖRN

Björn, G. & Björn, L. O. 1982 02 28: Prochloron - sidospår eller felande länk? [Prochloron 
— blind end or missing link?] Svensk Bot. Tidskr. 76: 43—45. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Prochloron is a prokaryotic organism which, in contrast to blue-green algae, possesses 
chlorophyll b and grana as higher plants do. Close relatives of Prochloron could have given 
rise to chloroplasts of green algae by entering into a symbiotic relationship with a non
photosynthetic organism.
Gunvor och Lars Olof Björn, Institutionen för fysiologisk botanik, Box 7007, S-220 07 
Lund, Sweden.

År 1975 beskrev R A Lewin en encellig organism 
som lever symbiotiskt på ytan av sjöpungar, vil
ka i sin tur växer på rötter av mangrove (Rhizo- 
phora mangle) i Kalifornienbukten. Han place
rade organismen i släktet Synechocystis bland 
blågrönalgerna (cyanobakterierna), men note
rade samtidigt egendomligheter i pigmentinne
hållet. Närmare undersökningar visade nämli
gen, att organismen saknar de för blågrönalgerna 
typiska fykobilinproteinerna såsom fykoerytrin, 
fykocyanin och allofykocyanin, varav de två 
sistnämnda finns i alla blågrönalger (med foto- 
syntetisk syrgasutveckling), ibland som tiotals 
procent av torrvikten. Däremot innehåller den 
förutom klorofyll a också klorofyll b, som aldrig 
tidigare påträffats hos blågrönalger.

Samma typ av organism har sedermera påträf
fats på andra ställen på jordklotet, t ex på Stora 
Barriärrevet (Newcomb och Pugh 1975), och all
tid i symbios med sjöpungar av familjen Didem- 
nidae.

På grund av att sjöpungssymbionten alltså inte 
riktigt passar in i någon tidigare känd grupp, 
ställde Lewin (1976, 1977) upp en helt ny divi
sion. Prochlorophyta (med klassen Prochlo- 
rophyceae, ordningen Prochlorales, familjen 
Prochloraceae och hittills ett enda känt släkte, 
Proc hloron). Den tidigare till Synechocystis hän
förda organismen fick artnamnet Prochloron di- 
demni. N J Antia (1977) har hävdat att en så 
drastisk omplacering är omotiverad, och menar 
att man i stället bör utvidga begreppet blågrön
alger att omfatta också dessa avvikande orga

nismer. Senare forskare har emellertid i allmän
het följt Lewins nomenklatur.

Prochloron har utan tvekan prokaryot cell
organisation, dvs den saknar cellkärna och 
membranavgränsade mitokondrier. plastider etc. 
Samtidigt skiljer sig emellertid ultrastrukturen 
markant från de typiska blågrönalgernas. Thyla- 
koiderna (de membraner i vilka fotosyntesen 
sker) ligger ute i cellernas periferi och är bitvis 
”hopklistrade” på ett sätt som aldrig förekom
mer i blågrönalger, men däremot i högre växter 
där ”hopklistringen” ger upphov till kloro- 
plasternas grana. ’Klistret” anses vara ett spe
ciellt protein, LHC (light-harvesting complex) 
som har klorofyll a och b bundet till sig.

Den centrala delen av en Prochloron-cell ser 
på elektronmikroskopiska bilder ut som ett stort 
tomrum, och ingen vet ännu vad som finns i detta 
område. Ett sammanhängande membran omger 
denna zon, som möjligen kan vara en slags va- 
kuol. Cellerna kan dock inte plasmolyseras som 
växtceller.

När t ex en cell av Chlorella (en typisk encellig 
grönalg) delar sig, så delar sig protoplasten 
innanför cellväggen först, och varje del bildar en 
ny cellvägg. Den gamla cellväggen går därefter 
sönder. En Prochloron-cell delar sig däremot på 
samma sätt som en blågrönalg eller bakterie, ge
nom att snörpas ihop på mitten. Cellväggen lik
nar också ultrastruktureilt blågrönalgernas.

Prochloron har alltså dels särdrag typiska för 
de prokaryota blågrönalgerna. dels särdrag som 
är typiska för grönalgerna och de högre växter-
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na. Man kan tänka sig tre olika förklaringar till 
detta:
(1) Prochloron är en blågrönalg, som relativt 
nyligen i samband med ett speciellt levnadssätt 
har utvecklats i en riktning som i vissa avseen
den påminner om grönalgerna (konvergent evo
lution).
(2) Prochloron är nära släkt med de organismer 
från vilka grönalgerna härstammar. Naturligtvis 
är det detta synsätt som kommer till uttryck i 
divisionsnamnet Prochlorophyta. Den är i så fall 
en relikt av en ”felande länk”.
(3) Prochloron är en grönalg, som i samband 
med ett specialiserat levnadssätt genomgått en 
stark reduktion och förenkling av strukturen. 
Slående exempel på sådan reduktion finner vi i 
djurriket, exempelvis parasitiska kräftdjur som 
består endast av könsorgan.
Hos grönalger och högre växter syntetiseras en 
del av kloroplasternas proteiner av kloroplaster- 
na själva med hjälp av deras egen genetiska in
formation och deras egna ribosomer. De senare 
är av ”prokaryot” typ (70 S), vilket är ett av de 
starkaste indicierna för att kloroplasterna här
stammar från prokaryota symbionter i celler av 
annat ursprung. Andra viktiga kloroplastpro- 
teiner som behövs för fotosyntesen (bl a en 
komponent i det koldioxidbindande enzymet, 
”RuBisCO”) syntetiseras på s k 80 S-ribosomer 
i cytoplasman med hjälp av genetisk information 
från cellkärnan. 1 blågrönalger finns naturligtvis 
endast 70 S-ribosomer, och ingen cellkärna. Ett 
antibiotikum, cykloheximid, har förmåga att 
stoppa proteinsyntesen på 80 S-ribosomer utan 
att påverka 70 S-ribosomer, och kan därför an
vändas för att skilja de två processerna åt. Det 
visar sig att hos Chlorella-celler som behandlats 
med cykloheximid under 11 timmar så har foto
syntesförmågan minskat med ca 30 procent, 
förmodligen därför att vissa utslitna kloroplast- 
proteiner inte kunnat ersättas. Hos Prochloron 
får man emellertid inte sådan minskning, vilket 
talar emot hypotes 3 ovan.

Upptäckten och utforskningen av Prochloron 
har gett oss ett nytt perspektiv på grönalgernas 
och de övriga gröna växternas uppkomst. Myc
ket tyder på att Prochloron-lika organismer, sna

Nägra facktermer
Division: Systematisk enhet av hög rang. Exempel 

på divisioner är blågrönalger, mossor, fröväxter.
Grana: 1 ljusmikroskop nätt och jämnt urskiljbara, 

mörkare områden i kloroplasterna; består av 
”travar” av ”hopklistrade” thylakoider (thyla- 
koider är de klorofyllhaltiga membraner i vilka 
ljusenergi omvandlas till kemisk energi).

Mitokondrie: Cellorganell med dubbel membran; 
säte för citronsyrecykeln, oxidativ fosforylering 
och terminal oxidation (biokemiska förlopp vid 
cellandningen); innehåller egen arvssubstans 
(DNA) och har egna ribosomer för proteinsyn
tes.

Plasmolys: Cytoplasmans sammandragning från 
cellväggen då en växtcell kommer i kontakt med 
en koncentrerad lösning.

Plastid: Cellorganell som finns endast i växter (ej i 
prokaryoter, djur och svampar); klorofyllhaltiga 
plastider kallas kloroplaster och är säte för 
växternas fotosyntes.

Ribosom: Molekylkomplex i cell. uppbyggt av pro
tein och ribonukleinsyra(RNA); säte för protein
syntesen.

Symbiont: Organism som lever ihop i intim sam
verkan med en annan, ej närmare besläktad or
ganism; svampen och algen i en lav är exempel 
på symbionter.

rare än blågrönalger, genom symbios gett upp
hov till grönalgernas kloroplaster (medan blå
grönalger nästan säkert gett upphov till rödalger
nas kloroplaster).

En stor experimentell svårighet har varit, att 
man inte har lyckats odla organismen under 
laboratorieförhållanden, och att det varit svårt 
att få ihop tillräckligt mycket material för mole
kylärbiologiska undersökningar av nukleinsy- 
rorna och proteinerna.
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A: Svepelektronmikroskopisk bild 
av Prochloron-celler på ytan av en 
sjöpung. - B: Ljusmikroskopisk bild 
av Prochloron-ceWer, av vilka en 
håller på att dela sig. - C: Snitt ge
nom Prochloron-cellens periferi, 
med thylakoider och olika inneslut- 
ningar i cytoplasman. - D: Snitt ge
nom Prochloron-cellens mittparti 
utvisande det centrala ”tomrum
met” och de perifera thylakoid- 
membranerna. - E: Thylakoiderna i 
starkare förstoring, så att man tyd
ligt ser hur de ligger sammanklist
rade i buntar på samma sätt som i 
grana i högre växters kloroplaster. - 
Skalstrecket i A och B är 10/<m, i C, 
D och E 1 nm (=0,001 mm). - Bild 
A, B och D har erhållits från L V 
Thinh, Botany Department, Uni
versity of North Queensland, bild C 
och E från J M Whatley, Botany 
School, Oxford.
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Kalkkrassing vid Lernacken i Skåne
MIKAEL WIGFORRS och JAN TH. JOHANSSON

Wigforss, M. & Johansson, J. T. 1982 02 28: Kalkkrassing vid Lernacken i Skåne. [Sisym
brium supinum found on the Swedish mainland.] Svensk Bot. Tidskr. 76: 46. Stockholm. 
ISSN 0039-646 x.
Sisymbrium supinum L. has been found (1981 09 06) on the artificial limestone filling 
Lernacken S of Malmö, Skåne, S Sweden. It is rather abundant over a large, temporarily 
damp area with disturbed ground. It has certainly been introduced with discarded limestone 
material from the island of Gotland.

Mikael Wigforss. Ö. Vallgatan 51: 614, S-223 61 Lund, Sweden,
Jan Th. Johansson, Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

1981-09-06 fann vi flera livskraftiga bestånd av 
kalkkrassing (Sisymbrium supinum) på Lernac- 
ken-området utanför Malmö. Beläggexemplar 
finns i LD. Lokalen är belägen strax S om Ler
nackens fyr och omfattar ungefär ett hektar. 
Lernacken har helt och hållet tillkommit under 
1900-talet och består huvudsakligen av avfall 
från kalkstensbrottet i Limhamn. Inom växtplat- 
sen förekommer alltjämt tippning. Marken är 
täckt av ett tjockt lager tidvis fuktigt kalkdamm. 
Till följd av de störningar som tippningsverk- 
samheten innebär (främst körslor med tunga for
don) är vegetationen ytterst sparsam. Förutom 
kalkkrassing märks färgreseda, mursenap, röd- 
svingel, hästhov och småborre (Reseda luteola, 
Diplotaxis muralis, Festuca rubra, Tussilago 
farfara och Chaenorhinum minus).

Sisymbrium supinum tycks inte tidigare ha 
rapporterats från Sveriges fastland. På Öland är 
den emellertid traktvis riklig och den finns även 
här och där på Gotland (Hultén 1971). På dessa 
öar växer den främst på tidvis fuktig alvarmark, 
särskilt på starkt störda områden, t ex i hjulspår 
(jfr Rosén 1980). Den är känd som tillfälligt ad
ventiv i Oslotrakten och i sydöstligaste Finland. 
Utanför Norden finns den på Dagö, Ösel och i 
Estland (Hultén 1971) samt från Belgien och 
Frankrike till Nederländerna och Tyskland (Tu- 
tin m fl 1964).

För att försöka reda ut när och varifrån Sisym
brium supinum kommit till Lernacken tog vi kon

takt med Cementa AB, som äger området. Flera 
personer på Cementa, särskilt Gösta Bouvin, en
gagerade sig i vår problemställning. Bouvin för
klarade att Cementa ibland hämtade kalksten 
från Storugns kalkbrott på norra Gotland. Denna 
sten landades med båt i Limhamn och transpor
terades sedan till fabriken vid Limhamns kalk
brott. Stenen tvättades emellertid mycket noga 
redan på Gotland, varför Bouvin ansåg det näs
tan omöjligt att frön av Sisymbrium supinum 
skulle kunna ha följt med. För ungefär tre år 
sedan kom emellertid en otvättad stenleverans 
från Storugns. Denna sten gick ej att använda, 
varför hela leveransen kördes ut på Lernacken 
och deponerades på den plats där S. supinum nu 
växer. Med all sannolikhet har arten nått Ler
nacken med denna otvättade stenleverans. På 
grund av att växtplatsen på Lernacken erbjuder 
relativt stora ekologiska likheter med kalkkras- 
singens lokaler på Öland och Gotland har arten 
kunnat expandera och bilda livskraftiga bestånd 
inom ett ganska stort område.
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Myriostoma coliforme, sålljordstjärna, funnen i 
Stockholmstrakten
LARS E. KERS

Kers, L. E. 1982 02 28: Myriostoma coliforme, sålljordstjärna, funnen i Stockholmstrak
ten. | Myriostoma coliforme (Gasteromycetes) found in the vicinity of Stockholm.] Svensk 
Bot. Tidskr. 76: 47^19. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The second Scandinavian find of Myriostoma coliforme (With, ex Pers.) Corda is reported 
from Tyresö parish, 20 km SE of Stockholm, SE Sweden (59°13'N, 18°21'E). The find was 
made in a very dry and hot spot on a steep, south-facing slope below a precipice and close 
to the sea. Six fruitbodies were found within an area of about 1 m2, growing in a blackish, 
mull-rich and sandy soil. The surrounding vegetation consists of a few scattered trees and 
shrubs (Quercus robur, Fraxinus excelsior, Rhamnus catharticus, Ribes alpinum) and a few 
herbs. The precipice is characterized by a mainly base-poor bedrock. Myriostoma, a 
calciphilous species, is confined to a spot influenced by trickling water. The water passes an 
overlying, weathered amphibolite rock surface and so becomes base-rich.

Lars E. Kers, Bergianska Trädgården, P.O. Box 50017, S-104 05 Stockholm, Sweden.

I Skandinavien har Myriostoma coliforme, 
sålljordstjärna. påträffats endast en gång tidiga
re, nämligen på Lilla Karlsö (Kers 1976). Redan 
detta fynd var en anmärkningsvärd utvidgning av 
artens europeiska utbredningsbild. I Tyskland 
har arten dessutom visat en vikande frekvens 
och i England har den inte iakttagits sedan 
1800-talet (Gross m fl 1980 sid 145, 178. Palmer 
1968). Det blev därför en stor överraskning för 
mig att ånyo få in svenskt material av denna 
stora sällsynthet. Överraskande var även loka
lens geografiska läge.

Lokalbeskrivning

Arten påträffades hösten 1981 av Eva Edin på 
Tyresöhalvön, 20 km SO om Stockholm. Halvön 
bildar en höglänt bergsrygg av gnejs och saknar 
inslag av urkalksten. I väster finns en lodrät 
klippbrant som längs en sträcka stupar rakt ner i 
Kalvljärden. Bergsbranten kallas Klövberget. 
Klövbergets flora har beskrivits av Rasch (1965).

Fyndstället ligger strax norr om den plats där 
bergsbranten från norr når ut till Kalvfjärden. 
Mellan branten och stranden finns här en ras
brant uppbyggd av block, sten och finkornigare 
material. Växtplatsen ligger ca 5 m över havet,

högt uppe i den branta slänten och direkt under 
en nästan lodrät bergssida. Arten förekommer i 
en smal jordficka utbildad mellan block och 
bergvägg. Sex exemplar iakttogs hösten 1981. 
Markytan lutar ca 45° mot söder. Jorden består 
av en decimetertjock kappa av svart, sandig myl
la som överlagrar ett stenigt-sandigt skikt. Di
rekt ovanför växtplatsen förekommer ett kraftigt 
inslag av amfibolit i gnejsberggrunden. Sipper- 
vatten som passerar den vittrade amfiboliten 
dirigeras delvis ner till fyndplatsen via en hällyta.

1 anslutning till växtplatsen förekommer några 
enstaka buskar och småträd: Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Rhamnus catharticus, Ribes 
alpinum och/?, uva-crispa (ek, ask, getapel, må- 
bär, krusbär). Utan direkt anknytning till växt
platsen för Myriostoma förekommer dessutom 
Tilia cordata, Juniperus communis, Prunus spi- 
nosa och Malus sylvestris (lind, en, slån, vild
apel). Gran och tall saknas i branten. Den peren
na örtvegetationen är ytterst gles. Den är upplöst 
i isolerade individ, ofta växande på mer stabil 
mark som i bergssprickor och på vissa, konsoli
derade jordytor. Bland perennerna noterades 
Poa nemoralis, Vincetoxicum hirundinaria, 
Cynoglossum officinale, Scrophularia nodosa, 
Geranium lucidum, Sedum maximum och Ori-
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2 cm

Fig 1. Sålljordstjärna, Myriostoma coliforme, från Tyresö SO om Stockholm. Foto Bengt Ekberg, SVA, Uppsala 
Myriostoma coliforme from a locality 20 km SE of Stockholm, SE Sweden.

ganum vulgäre (lundgröe, tulkört. hundtunga, 
flenört, glansnäva, kärleksört, kungsmynta). 
Uppe på amfibolithällen tillkommer Melica cili- 
ata (grusslok). Där finns enligt Rasch (1965) även 
den ännu mer markant kalkkrävande Asplenium 
ruta-muraria (murruta).

Det utmärkande för växtplatsen kan samman
fattas i följande punkter. Växtplatsen torr och 
varm, fullt solexponerad, med ett sparsamt och 
periodiskt tillskott av kalkhaltigt sippervatten 
och med en sandig mylla som berikas av fallförna 
från omgivande (ädla) lövträd, buskar och örter, 
samt med ett läge helt nära havsstranden. Den 
sistnämnda faktorn skapar ett gynnsamt lokal
klimat, särskilt utpräglat på senhösten. Det är 
många faktorer som här inom en liten yta har 
samverkat till att skapa ett s k edafium där arten 
kunnat etablera sig långt norr om sitt huvudsak
liga utbredningsområde i Europa.

Morfologi
Släktet Myriostoma har av tradition förts till fa

miljen Geastraceae, men har av senare författare 
ibland placerats inom familjen Astraeaceae.

Genom att jag nu fått tillgång till färskt mate
rial kan min tidigare beskrivning (Kers 1976) 
kompletteras med några detaljer. Släktet Myrio
stoma (monotypiskt) kännetecknas bl a genom 
att rökbollen har flera skaft (Fig 1). Dessa syns 
dock inte på färska fruktkroppar eftersom exo- 
peridiets inre, saftiga skikt då når ända upp till 
rökbollens bas. Skaften syns först sedan detta 
skikt torkat och då krympt i tjocklek. Liksom 
hos Geastrum sker fruktkropparnas uppsprick- 
ning genom att en avspjälkning sker mellan en- 
doperidiet och exoperidiet, dvs mellan rökbol
lens vägg och flikarnas inre yta. Hos Myriostoma 
förekommer dock ett antal glest strödda sam- 
manväxningspunkter mellan dessa skikt och där 
avspjälkas inte skikten från varandra. Resultatet 
blir att endoperidiet på dessa ställen rivs ut ur 
rökbollens vägg i samband med flikarnas frigö
relse och böjning. Hos färska fruktkroppar kan 
man därför se små cirkelrunda, något ulliga fläc
kar på flikarnas insida. Dessa fläckar motsvarar
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porernas avslitna ”lock”. Flikarnas insida är 
svagt gultonat vit hos nyligen uppspruckna 
exemplar. Den största fruktkroppen (Fig 1) mät
te 12 cm mellan de utbredda flikarna (8 stycken). 
Rökbollens höjd 3 cm, diameter 5 cm. Antal po
rer 36 stycken.

Skydd

Beläggexemplar (4 st) har nu överlämnats till 
herbarierna i Stockholm och Uppsala. En ytter
ligare insamling härifrån är därför onödig och 
inte heller önskvärd. Fyndstället är i hög grad 
otillgängligt. För att komma dit måste man pas
sera en inhägnad villatomt och sedan ett block
fält. Blocken är upp till 3 m stora, de ligger glest 
upptornade och det finns djupa hålor mellan 
dem. Växtplatsen torde därför ha ett naturligt 
skydd. När man liksom jag har lyckats ta sig 
fram till växtplatsen undrar man onekligen hur 
arten kunnat upptäckas på en så pass otillgänglig 
plats. Svaret blir att bergsbranten besöks av per
soner som är intresserade av herpetologiska 
studier eller av att öva bergsbestigning och att en 
sådan person råkade se arten och insamla den till 
en skolas svamputställning (Eva Edin, Gull- 
marsplans vuxengymnasium). Svampen artbe
stämdes sedan av skolans biologilärare Sören 
Strandberg, som tillsammans med fil mag 
Per-Erik Holmberg kontaktade mig. Sören 
Strandberg hade sedan vänligheten att visa mig

Korsordet
Här kommer den rätta lösningen på korsordet i 
SBT häfte 6, 1981:

Vågrätt: I Parnassia. 7 U1 k. 9 Ra. 10 Avrådde. 
11 Pråla. 12 Test. 13 Birötter. 15 Avse. 16 Klase- 
gruff. 19 Näs. 20 In. 21 Horn. 22 Te. 23 Gå. 25 
Peplisarna. 27 Askart. 28 OP. 30 Nate. 31 Trien- 
talis.

växtplatsen. Det är alltsa en serie lyckliga om
ständigheter som lett fram till att denna märkliga 
förekomst nu har kunnat beskrivas och att be
läggexemplar säkrats.

Det svenska namnet sålljordstjärna är en över
sättning av det tyska namnet ”Sieb-Erdstern”. 
Det har först lanserats av Johan Nitare (1980) i 
hans sammanställning över svenska jordstjärnor.

Material
Södermanland, Tyresö sn, Tyresöhalvöns västra 
strand, längs Kalvfjärden, 3,5 m SO om Tyresö kyrka. 
Vid ”r” i Klövberget (topografisk karta 101 SO, 1968). 
Nedanför bergsbranten, i rasmarkens övre del, ca 5 m 
ö h. Insamlad från samma förekomst vid tre tillfällen. 
Leg. E. Edin, 5.IX. 1981 (S); S. Strandberg, 13.IX. 1981 
(S, UPS); L. E. Kers 6231,22.X.1981 (UPS).
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stoma (Gasteromycetes) i Sverige. Svensk Bot. 
Tidskr. 70: 45-48.

Nitare, J. 1980: Jordstjärnor i Sverige. Sollentuna.
Palmer, J. T. 1968: A cronological catalogue of the 

literature to the British Gasteromycetes. Nova 
Hedwigia 15: 65-178.

Rasch, W. 1965: Iakttagelser över Tyresö sockens ve
getation och flora efter 1936. Svensk Bot. Tidskr. 59: 
127-162.

Lodrätt: 1 Purpurknipprot. 2 Alar. 3 RK. 4 Al- 
varveronikan. 5 Slåtterängarna. 6 Indet. 8 Petri- 
fierades. 10 Alias. 14 Klänge. 17 As. 18 Fet. 21 
Hals. 24 Årtal. 26 Sa. 29 PR.

Vinnare blev Lennart Karlén, Rödsippsstigen 1, 
153 00 Järna. Han får nästa bok i vår serie med 
landskapsfloror, Ulf Malmgrens Västmanlands 
flora, som nu är under produktion och beräknas 
bli klar under våren. Grattis!



Botanisk förening bildas i Västerbotten
STEFAN ERICSSON

Under 30- och 40-talen var den botaniska aktivi
teten i Västerbotten hög, främst kanske stimule
rad av Lennart Wahlbergs länsherbarium och en 
lång serie artiklar - "Bidrag till kännedomen om 
hembygdens flora" - i tidskriften Västerbotten. 
Under 50-talet riktades uppmärksamheten mot 
fjälltrakterna, men endast få av de där verksam
ma botanisterna var länsbor. När sedan Umeå 
universitet kom till på 60-talet väcktes tankarna 
om en botanisk förening i Umeå.

Det är nu 80-tal och runt om i landet bildas 
botaniska föreningar i takt med det stigande flo- 
ristiska intresset, väckt av de pågående land- 
skapsfloraprojekten. Det är nu hög tid att en 
sådan förening bildas i Västerbotten. Den tänkta 
föreningen skall främst ägna sig åt den lokala 
florans utforskande och främst rikta sig till ama
törer. Förhoppningsvis kommer en livlig exkur- 
sionsverksamhet att kunna stimulera intresset 
för vårt läns flora. Alla är välkomna att delta i 
föreningens aktiviteter om bara intresset finns.

Program för 1982

Torsdag 13 maj 
kl 19.

Söndag 23 maj 
kl 9.

Hörsal A, Botanik-Hufo, 
Universitetet. - Upptakts- 
möte. Arbetsgrupp tillsätts. 
Bildvisning.

Mimerskolans gård. - Bilex
kursion till Hörnefors och 
Nordmalings socknar. Vit
sippa, örnbräken, tibast 
m m.

Tisdag I jnn Backens kyrka. - Vandrings-
kl 18.30. tur längs älven. Sanddraba,

vårförgätmigej m m.

Söndag 6 jun 
kl 9.00.

Söndag 22 aug 
kl 9.00.

Söndag 29 aug 
kl 9.00.

Söndag 12 sep 
kl 9.00.

Söndag 19 sep 
kl 9.00.

Torsdag 30 sep 
kl 19.00.

Norra kyrkogårdens parke
ring, Sandbacka. - Cykelex
kursion till Ersmarksberget. 
Olvon, tibast, norna, brak
ved, trolldruva m m.
Mimerskolans gård. - Bilex
kursion till Bjurholm. Has
sel, getrams, älvtolta, smör
bollar, slåtterfibbla, mörkt 
kungsljus, klubbstarr, björn
brodd, gräsull, bergglim 
m m.
Alidhems centrum. - Cykel
exkursion till Sillviken. 
Havsstrandsväxter i allmän
het och myggblomster, 
spädstarr, knoppslinga, 
sumparv m m.

Mimerskolans gård. - Bilex
kursion till Skravelsjö. Gaf- 
felbräken, träjon, grönskära 
m m.
Mimerskolans gård. - Pro
menad i Umeå stad. Rude- 
ratväxter och stadens träd.
Hörsal A, Botanik-Hufo, 
Universitetet. - Sommarens 
blomsterbilder - tag med dina 
egna! Prat om nästa års pro
gram.

Upplysningar ges av Stefan Ericsson, Inst för 
ekologisk botanik. Universitetet, 901 87 Umeå. 
Tel 090-16 54 92.



Några gårdsväxters tillbakagång belyst genom konkurrens- och 
gödslingsförsök
ROGER SVENSSON och MARITA WIGREN

Svensson, R. & Wigren, M. 1982 02 28: Några gårdsväxters tillbakagång belyst genom 
konkurrens- och gödslingsförsök. [Competition and nutrient experiments illustrating the 
decline of some village weeds.] Svensk Bot. Tidskr. 76: 51-65. Stockholm. ISSN 0039-646x.
In an attempt to explain the diminishing frequency of some synantropic plants of the 
Swedish farmland, field experiments were made to find out what role different levels of 
nutrient and competition play. Investigated species were Asperugo procumbens, Ballota 
nigra, Cynoglossum officinale, Malva neglecta, Malva pusilla, Marrubium vulgare, 
Nepeta cataria and Sherardia arvensis. Plants of these species were cultivated at three 
nutrient levels (applied fertilizer NPK 20/6/6) and in three densities of grass cover. Germi
nation and establishment was investigated in some of the plots. Mean values of dry weight 
and flower production for each treatment are given. A list of mean values of height and 
branching is available at the Institute of Systematic Botany, University of Uppsala. The 
plants are very sensitive to competition, which is shown by the high reduction rates of the 
dry weights with increasing density of the grass sward. The plants mostly reacted positively 
to high fertilizer levels. The conclusion is that the decline of many of the village weeds 
depends on vanishing of open habitats especially due to changes in animal holding.
Roger Svensson and Marita Wigren, Institute of Systematic Botany, University of Upp
sala, P. O. Box 541, S-751 21 Uppsala, Sweden.

I naturen påverkas växterna av närings- och 
konkurrensförhållanden i samverkan med många 
andra faktorer, t ex klimat, jordmån, jorddjup 
och vattentillgång. Det är därför svårt att veta 
vilken faktor som spelar störst roll för en växt. 
Speciellt svårt är det att dra några slutsatser om 
växterna kring våra gårdar eftersom de före
kommer i så skiftande biotoper; från torra och 
näringsfattiga platser till urindränkta, näringsrika 
miljöer.

Vi har gjort odlingsförsök för att undersöka 
vissa gårdsväxters reaktion på varierande nä
rings- och konkurrensförhållanden. Försöket 
ingick i ett studium av vikande synantropers bio
logi, utbredning och historia. Det utfördes vid 
Botaniska trädgården i Uppsala. Följande arter 
undersöktes (nomenklatur enligt Lid 1974):

Asperugo procumbens (paddfot)
Ballota nigra (bosyska)
Cynoglossum officinale (hundtunga)
Hyoscyamus niger (bolmört)

Leonurus cardiaca (hjärtstilla)
Malva neglecta (skär kattost)
Malva pusilla (vit kattost)
Marrubium vulgare (kransborre)
Nepeta cataria (kattmynta)
Sherardia arvensis (åkermadd)

Dessa är alla idag betydligt mindre vanliga än 
tidigare. Alla utom paddfot och åkermadd har 
införts och odlats som läkemedelsväxter. De 
spreds och förvildades men blev sällan naturali- 
serade, även om bl a bosyska och hundtunga 
t ex kan förekomma på havsstränder i sydöstra 
Skåne. När odlingen av dessa arter upphörde 
genom tillgången på syntetiska läkemedel blev 
de ofta hänvisade till platser vid sidan av täppan. 
Sådana reträttplatser var hönsgårdar, ladu- 
gårdsplaner, vägkanter, ruiner och liknande. I 
dessa miljöer trivs också paddfot och åkermadd, 
vilka troligen införts till Sverige som förorening i 
säd.

I litteraturen anges ofta att dessa gårdsväxter 
är beroende av näringsrika, främst kväverika,
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Fig 1. Försöksuppläggning. För teckenförklaring, se 
Metodik. Siffrorna anger gräsets torrvikt i g/m2 som 
medelvärden erhållna i slutet av augusti 1979 och 1980.
The experimental plot arrangement. T0 = no grass 
cover; T, = 1.5 kg grass seed per 100 m2; T2 = 3 kg 
grass seed per 100 m2. N0 = no fertilizer applied; N, = 
4 kg NPK 20/6/6 per 100 m2; N2 = 8 kg NPK 20/6/6 per 
100 m2. The figures in the squares give the mean dry 
weight of the grass cover in g/m2 (determined by the 
end of August 1979 and 1980).

miljöer och därför ofta återfinns kring gödsel
stackar. Ibland har man misstänkt att en av an
ledningarna till arternas tillbakagång är den för
ändrade gödsel- och urinhanteringen som ger 
mindre näringsspill på gårdsplanerna. Kanske 
kan frönas grobarhet vara beroende av närings
innehållet i marken. Weigert & Weizel (1936) har 
funnit att ogräsfröns groning starkt hämmas av 
gödselmedel. Steinbauer & Grigsby (1957) och 
Vincent & Roberts (1976) däremot anser att 
många ogräsfrön gror bättre om vätskan runt 
dem innehåller kväve, t ex från gödselmedel.

SVENSK BOT. TIDSKR. 76 (1982)

GRENORDNING

Fig 2. Förklaring av i texten använda beteckningar på 
grenordning.
Figure showing the main stem and the branches from 
1st to 4th order.

Metodik
Försöket utfördes under 1979 och 1980. Frömaterial 
från vildväxande svenska förekomster användes. Det 
såddes på friland, varefter plantor ur det uppdragna 
materialet planterades ut i nio rutor (3x3 m) med olika 
täta bestånd av gräs gödslade med olika mängder full
gödselmedel. Konkurrensen kom då att gälla en rad 
faktorer, som ljus, utrymme, vatten och näring. Gräs
blandningen Hammenhögs Sammet (60 % rödsvingel, 
25 % ängsgröe, 15 % rödven) användes. Gräsrutorna 
såddes på våren 1978, i tre olika tätheter: T0 (obesått), 
T, (1,5 kg gräsfrö/100 m2) och T2 (3 kg gräsfrö/100 m2). 
T, motsvarar en normal gräsmatta. Gräsets täthet åter
speglas av dess torrvikt per m2, se Fig I. Rutorna 
gödslades med fullgödselmedlet NPK 20/6/6 i början av 
juni båda åren. Tre olika gödslingsnivåer användes: N0 
(ingen gödsling), N, (4 kg/100 m2) och N2 (8 kg/100 m2). 
N, motsvarar ungefär en normal åkergödsling. Dessa 
faktorer kombinerades enligt Fig 1.

Våren 1978 såddes de bienna arterna (inkl Malva 
neglecta) och de perenna arterna på friland för att få 
fram likstora plantor till försöket. Tio plantor av varje 
art pikerades ut i var och en av de nio rutorna hösten 
1978. Våren 1979 pikerades dessutom tio groddplantor 
av de annuella och de bienna arterna ut i varje ruta. 
Hösten 1979 skördades samtliga annueller, blommande 
bienner samt varannan vårsådd Malva neglecta, var
annan rosett av vårsådda bienner och varannan pe
renn. Efter skörden hösten 1979 pikerades fem nya 
årsplantor ut av perennerna. Våren 1980 pikerades tio 
annueller och fem bienner ut, och på hösten 1980 skör
dades samtliga plantor. Av bienna och perenna arter 
var det då alltså fråga om både exemplar utplanterade 
samma år och plantor som växt två säsonger i rutorna. 
Totalt undersöktes under de två åren följande antal 
plantor av varje art i var och en av de nio rutorna: 
Asperugo, Malva pusilla och Sherardia: tio plantor 
1979 och tio plantor 1980, Ballota, Leonurus och Nepe- 
ta: fem tvååriga plantor 1979 och fem tvååriga och fem 
treåriga plantor 1980, Cynoglossum och Hyoscyamus: 
fem rosetter och tio blommande plantor 1979 och fem 
rosetter och fem blommande plantor 1980. Malva neg
lecta-. fem ettåriga och tio tvååriga plantor 1979 och tio 
ettåriga och fem tvååriga plantor 1980, Marrubium: 
fem tvååriga plantor 1979 och p g a utvintring inga 
plantor 1980.

Utplanteringarna gjordes med sådant avstånd att
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BALLOTA CYNOGLOSSUMASPERUGO

HYOSCYAMUS

l

4 - 

2 ‘

T0N1 T0N0 T1N0 T2N0

LEONURUS MALVA
NEGLECTA

0N0 T1N0

SHERARDIANEPETAMALVA
PUSILLA

Fig 3. Groning och etablering hos de nio undersökta arterna (Marrubium vulgare, kransborre ingår ej). Stapelns 
hela höjd visar andelen grodda frön, den grå delen (ljust + mörkt grått) visar andelen grodda frön som överlevde 
groddplantstadiet, den mörkt grå delen visar andelen som blommade under den första vegetationsperioden.
Germination and establishment of the nine investigated species (Marrubium vulgare could not be investigated due 
to lack of seeds). The height of the bar shows the total proportion of germinated seeds, the grey part (light + dark 
grey) shows the proportion which developed beyond the seedling stage, and the dark grey part shows the 
proportion which flowered during the first vegetation period.

konkurrensen mellan plantorna kunde bedömas som 
negligerbar. Ingen plantering skedde närmare kanterna 
än 25 cm för undvikande av s k kanteffekt. Skörden 
skedde när plantorna till största delen blommat över 
och nedre bladen börjat vissna. De hade då enstaka 
knoppar och blommor och ungefär lika mycket omogna 
som mogna frön. För Asperugo inföll detta under sista 
veckan av juni, för de övriga under senare hälften av 
augusti. Plantorna studerades beträffande antal blom
mor, förgreningsgrad (Fig 2) och torrvikt, vilken mät

tes efter ca 1/2 dygns torkning vid 105°C. Torrvikterna 
redovisas i figurer vilka bygger på medelvärden från 
båda åren.

För att undersöka groning och plantetablering under 
olika närings- och konkurrensförhållanden såddes vå
ren 1981 frön av alla arter (utom Marrubium) i fyra av 
de nio rutorna (T0N0, T0N,. T,N0 och T2N0). Samma 
frömaterial som övrigt i försöket användes. Markytan i 
rutorna luckrades upp och fröna såddes på en 0,25 m2 
stor yta. I de gräsfria rutorna myllades fröna grunt med
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9/ex

Fig 4. Torrviktsdiagram för paddfot (medelvärden).
Mean dry weight diagram for Asperugo procumbens. 
In T0, 1—1,5 m long branches of the 3rd order were 
formed. Plants in T, and T2 formed 1-2 dm long 
branches of the 1st order.

kratta, i gräsrutorna ströddes ett tunt jordlager över 
fröna, varefter ytan i rutorna packades åt. Antalet såd
da frön varierade mellan arterna, då hänsyn togs till 
deras grobarhet, i syfte att få fram tillräckligt antal 
groddplantor. (Fröantal/m2: Asperugo 800, Ballota 
4 000, Cynoglossum 800, Hyoscyamus 4 000, Leo- 
nurus 4 000, Malva neglecta 2 000, M. pusilla 4 000, 
Nepeta 4 000, Sherardia 4 000). I samband med såd
den gödslades rutorna på samma sätt som föregående 
år. Groningen följdes och i juni gallrades groddplantor
na till ett antal där resultatet inte skulle påverkas av 
inbördes konkurrens (max 100 st/m2). 1 slutet av au
gusti noterades antalet överlevande plantor samt deras 
utvecklingsstadium. Resultaten redovisas i Fig 3 som 
stapeldiagram där andelen grodda frön, andelen plan
tor som överlevde groddplantstadiet samt andelen 
plantor som utvecklades till blommande individer an
ges i procent av antalet sådda frön.

Trots det ringa antalet försöksplantor har en statis
tisk signifikanstest utförts. Många gånger var variatio
nen mellan olika plantor i samma försöksled så stor att 
det skulle ha behövts flera gånger större material, vil
ket inte var praktiskt genomförbart. Resultatens sta
tistiska signifikans har bedömts med hjälp av s k t-test, 
där torrviktsförändringarna mellan de olika N-värdena 
i varje T-led testats. Ibland, när plantorna var små, 
vägdes samtliga plantor i en grupp tillsammans, varvid 
t-testen varit omöjlig att genomföra eftersom den krä
ver att varje exemplar vägs för sig. I figurerna anges 
signifikansen med något av uttrycken ns (= not signifi
cant, P>0,05), * (0,05>P>0,0I) eller ** (P<0,01).

Fig 5. Torrviktsdiagram för bosyska (medelvärden). - A: Tvåårig, efter ett år i odlingsförsöket. - B: Treårig, efter 
två år i odlingsförsöket.
A: Mean dry weight diagram for two year old Ballota nigra grown one year in the experimental plot. In T0 many 
branches of the 3rd order were formed. Plants in T, and T2 formed branches of the 1st order only. In T, and T2 
plant height was reduced by 33 % in relation to the plants in T0. - B: Mean dry weight diagram for three year old 
Ballota nigra grown two years in the experimental plot.
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Fig 6. Principskiss av tvåårig bosyska från de fyra 
hörnrutorna (medelexemplar).
Principle outline of two year old Ballota nigra from the 
four corner squares (based on mean values).

Asperugo procumbens - paddfot
Paddfoten är ettårig och växer som gårdsväxt 
främst vid ladugårdar eller andra uthus, där kon
kurrensen är svag. Den trivs på platser med hög 
näringshalt, t ex vid gödselstackar. Naturalise- 
rad växer den t ex vid strandklippor på Gotland. 
Hård av Segerstad (1924) och Hultén (1958) an
ger den som näringskrävande, och särskilt kvä- 
veälskande. Den varierar avsevärt i storlek år 
från år, vilket även var fallet i detta försök.

Groningen och groddplantornas utveckling vi
sade sig vara tämligen beroende av konkurrensfri 
miljö, se Fig 3. Utan konkurrens gynnades den 
av näring, med fördubblad groning i N, gentemot

N0. En stor del av de grodda fröna utvecklades 
till reproduktionsdugliga plantor. Vid konkur
rens från gräs kunde den gro, men groddplantor
na tynade snart bort.

Vid utpikering av groddplantor reagerade den 
på likartat sätt. Första året varierade den genom
snittliga torrvikten i T0 från ca 12 g/planta i N0, 
till ca 24 g i N2. Året därpå var torrvikterna 
endast ca hälften av dessa värden. I båda fallen 
skedde dock samma kraftiga reduktion av storle
ken vid ökad konkurrens, se Fig 4 (som grundar 
sig på 1980 års resultat). Denna reduktion bestod 
både i att stjälkarna blev kortare, från 1-1,5 m i 
T0 till ett par dm i T2, och att förgreningen min-
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Fig 7. Torrviktsdiagram för hundtunga (medelvärden). - A: I rosettstadiet. - B: Blommande.
A: Mean dry weight diagram for first year rosettes of Cynoglossum officinale. - B: Mean dry weight diagram for 
flowering Cynoglossum officinale, two year old. In T0 many stalks and a vast number of branches, up to the 3rd 
order, were formed. Plants in T, and T2 formed one stalk only and roughly ten branches of the 1st order. Plant 
height in T, and T2 was reduced by 50 % in relation to T0.

skade. I T0 hade plantorna grenar av upp till 3e 
ordningen, medan de i T, och T2 vanligen endast 
hade grenar av la ordningen. Denna storleks- 
minskning medförde att antalet blommor min
skade, beroende både på att antalet blomsam
lingar blev färre och att antalet blommor per 
samling minskade, från ca 4 i T0 till I eller 2 vid 
ökad konkurrens. Blomantal framgår av Tabell 
1.

Plantornas naturligt stora variation medförde 
att den statistiska signifikansen var låg. Ett be
tydligt större antal försöksplantor skulle ha be
hövts för att säkert kunna säga att de iakttagna 
förändringarna endast berodde på försöksbe- 
tingelserna.

Ballota nigra - bosyska

Bosyskan är en flerårig art som oftast återfinns 
kring uthus och ladugårdar men även i tätare 
grässvålar och beten. På Gotland är den allmän 
t ex på gamla vedbackar, i hönsgårdar och runt 
gödselstackar där jorden är lucker och konkur
rensen svag, dvs där nya plantor lätt etablerar

sig. Hård av Segerstad (1924) anser att den är 
näringskrävande och Hultén (1958) anger t o m 
att den kräver starkt kvävehaltig och näringsrik 
jord.

Groningen var helt beroende av konkurrensfri 
miljö och gynnades av en lägre näringsnivå, se 
Fig 3. Samtliga groddplantor utvecklades till ve
getativa plantor. Vid konkurrens från gräs grod
de praktiskt taget inga frön.

Även vid utpikering av ettåriga plantor visade 
sig bosyskan vara konkurrenskänslig, men starkt 
gynnad av hög näringsnivå, både som två- och 
treåriga plantor (efter ett respektive två försöks
år), se Fig 5. I T0 bildade de tvååriga plantorna 
fler stjälkar med ökade gödselgivor och på de 
treåriga plantorna hade antalet stjälkar nästan 
fördubblats. Samtidigt bildade dessa plantor ett 
stort antal grenar av la och 2a ordningen. Vid 
konkurrens från gräs bildade de tvååriga plan
torna enstaka stjälkar och endast få grenar av la 
ordningen. Även höjden påverkades markant så 
att T2-plantor endast nådde ca en tredjedel av 
T0-plantornas höjd, se Fig 6. Antalet blomsam
lingar följde relativt väl samma trend, Tabell 1.
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Medeltalet blommor per blomkrans var ca 7 i alla 
tätheter och gödselnivåer. Dock kunde en ökning 
av maximala antalet blommor per krans märkas 
vid ökade gödselgivor. Men den slog inte igenom 
i medeltalet, eftersom det på de gödslade plan
torna också bildades ett stort antal blomkransar 
med litet antal blommor i toppen och vid basen 
av stjälkarna.

Variationen mellan olika plantor i samma för- 
söksled var efter ett år inte större än att man med 
90-95 % säkerhet kan anta att det var försöksbe- 
tingelserna som framkallade skillnaderna i torr
vikt. Efter två år hade plantor som växte utan 
konkurrens, med stor gödseltillgång, blivit ännu 
jämnare i storlek, medan plantor med liten göd
seltillgång och plantor som växte i gräsrutorna 
varierade så kraftigt att torrviktsförändringarna 
inte med säkerhet kan anses bero på försöksbe- 
tingelserna.

Cynoglossum officinale - hundtunga

Som gårdsväxt påträffas den tvååriga hund
tungan ofta i öppen miljö på torr grusig mark, på 
vedbackar, på trampade ytor vid uthus liksom 
vid ladugårdar eller gödselstackar. Den växer 
även i beten med låg gräss vål. Enligt Hård av 
Segerstad (1924) vill den ha näringsrik jord.

Hundtungans frön grodde endast i rutor utan 
konkurrens av gräs, se Fig 3. Groningen stimule
rades av hög näringsnivå. Nästan alla grodda 
frön utvecklades till rosetter.

1 försöket med utpikerade plantor gynnades 
den dock endast till viss del av hög näringsnivå. 
Utan konkurrens ökade den i storlek vid höjning 
av gödselgivan från N0 till N, (P<0,01), medan 
ytterligare ökad gödselgiva inte innebar någon 
tillväxt i förhållande till N0 (P<0.01). Detta gäll
de både rosetter och de blommande tvååriga 
plantorna som växt två år i rutorna, se Fig 7. Det 
var ingen skillnad mellan tvååriga plantor där 
rosetten pikerats ut på våren och plantor där 
rosetten växt ett år i rutorna. Med konkurrens av 
gräs kunde denna reaktion på olika näringsnivåer 
inte iakttas. Anledningen kan ha varit att gräset 
tog hand om överskottsnäringen. I T0 bildade 
plantorna flera stjälkar samt ett stort antal grenar 
av la ordningen, i N„ och N, grenar även av 2a 
och 3e ordningen. Plantor som växte i konkur
rens med gräs bildade aldrig mer än en stjälk och 
endast ett tiotal grenar av la ordningen. Plantor
nas höjd minskade från T„ till T,-T2 med ca

40 %. Antalet blommor följde torrvikterna rela
tivt väl, Tabell 1. I försöket där rosetter pikera- 
des ut på våren låg torrvikterna ca fyra gånger 
högre hos de blommande plantorna. Detta är na
turligt eftersom dessa rosetter var större och ha
de mer reservnäring än de som växt ett år i 
gräsrutorna.

Statistisk signifikans av torrviktsförändringar
na hos rosetter odlade i gräsrutorna kunde ej 
kontrolleras genom att vägningen ej skett av var
je planta. Hos blommande plantor visade sig 
dock variationen vara så stor att signifikans ej 
erhölls, dvs man kan inte utesluta att slumpen till 
stor del spelat in vid förändringen av torrvikter
na.

Hyoscyamus niger - bolmört
Den tvååriga bolmörten växer vid gårdar, ofta i 
miljöer med svag konkurrens, gärna i grus, sand 
eller annan bar jord. Den trivs på näringsrika 
platser, t ex vid gödselhögar eller där djuren ofta 
uppehåller sig. Hultén (1958) misstänker att den 
föredrar kväverik jord, Hård av Segerstad (1924) 
uppger den som näringskrävande. Ellenberg 
(1950) har noterat arten som åkerogräs, och då 
uteslutande i lucker, näringsrikjord. Beträffande 
dess känslighet för konkurrens har 0dum (1965) 
iakttagit att de plantor som dök upp vid ett gräv- 
ningsarbete försvann så snart växttäcket slöt sig.

Groningen var synnerligen beroende av hög 
näringsnivå och låg konkurrensnivå, se Fig 3. 
Endast vid stor näringstillgång utvecklades 
groddplantorna till rosetter.

Även i försöket med utpikerade plantor reage
rade både rosetter och tvååriga plantor som väx
te utan konkurrens från gräs positivt på ökad 
näringsnivå, se Fig 8. Plantor i T0 hade upp till 20 
grenar av la och upp till 10 grenar av 2a ordning
en. Det var ingen skillnad mellan tvååriga plantor 
där rosetten pikerats ut på våren och plantor där 
rosetten växt ett år i rutorna. Vid ökad konkur
rens bildade de endast enstaka grenar av la 
ordningen. Antalet blommor följde storleken av 
plantorna. Tabell 1. En reduktion av kapselstor
leken kunde iakttas vid ökad konkurrens, från 
kapslar med ca 500 frön på de stora plantorna, till 
kapslar med ca 200 frön på de minsta plantorna 
(jfr Salisbury 1961). Liksom hos hundtungan ha
de tvååriga plantor där rosetterna pikerats ut pa 
våren högre torrvikt (ca 100 %) än plantor där



Fig 8. Torrviktsdiagram för bolmört (medelvärden). - 
A: 1 rosettstadiet. - B: Blommande.
A: Mean dry weight diagram for first year rosettes of 
Hyoscyamus niger. - B: Mean dry weight diagram for 
flowering Hyoscyamus niger, two year old. In T0 many 
branches of the 1st and the 2nd order were formed. 
Plants in T, and T2 formed few branches of the 1st 
order only.
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rosetterna blivit försvagade av att växa ett år i 
rutorna.

Liksom i naturen varierade storleken mellan 
plantorna i försöksleden mycket. Ett större för- 
söksmaterial skulle ha behövts för de statistiska 
beräkningarna. Nu kan slumpen ha påverkat re
sultaten.

Leonurus cardiaca - hjärtstilla
Hjärtstillan är flerårig och växer oftast där kon
kurrensen är svag, vanligen i bar jord, t ex vid 
ladugårdar och hönsgårdar. Den förekommer på 
Gotland även i fårhagar med låg grässvål och i 
Skåne på tångvallar vid kusten. Den är enligt 
både Hård av Segerstad (1924) och Hultén (1958) 
näringskrävande. Elvers (1973) uppger t o m att 
den blivit sällsyntare i takt med införandet av 
slutna gödselbrunnar.

Fröna grodde bäst vid hög näringstillgång, och 
endast utan konkurrens från gräs kunde grodd
plantorna utvecklas till ungplantor, se Fig 3.

Även utpikerade plantor var mycket konkur
renskänsliga, speciellt vid låg näringstillgång, se
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Fig 9. Torrviktsdiagram för hjärtstilla (medelvärden).
Mean dry weight diagram for Leonurus cardiaca. 
There were no differences in size between two and 
three year old plants. In T0 many stalks and a vast 
number of branches, up to the 3rd order, were formed. 
Plants in T, and T2 formed one stalk and a few 
branches of the 1st order only.
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Fig 10. Torrviktdiagram för skär kattost (medelvär
den). 1: ettåriga plantor, II: tvååriga plantor.
Mean dry weight diagram for Malva neglecta. I: one 
year old plants, II: two year old plants. There were 
almost no differences in size between one and two year 
old plants. In T0 roughly ten stalks were formed, up to 
1 m long, with branches of the 2nd order. Plants in T, 
and T2 were almost crowded out.

Fig 9. I T0 bildade plantorna flera stjälkar med 
ökad gödselgiva samt ett stort antal grenar av 
upp till 3e ordningen. Vid starkare konkurrens 
var de enstjälkiga, hade få grenar av la ordning
en och endast vid högsta gödselgivan enstaka 
grenar av 2a ordningen. Antalet blomkransar 
följde storleken, se även Tabell 1. 1 samtliga fall 
var blomkransarna likstora, 14-15 blom
mor/krans.

Till skillnad från bosyskan ökade inte hjärtstil- 
lan i storlek från första till andra året, men lik
som hos denna var den statistiska signifikansen 
god i T0-försöket, sämre i T, och T2 där plantor
nas variation var större och där slumpen kunde 
ha påverkat torrviktsförändringarna.

Malva neglecta - skär kattost

Skär kattost är tvåårig men blommar redan som 
ettårig. Den återfinns i skiftande biotoper på en 
gård: i gräsmattor, hönsgårdar och trädgårds
land, vid husväggar, på körvägar och i jordhögar, 
ofta där jorden är bar och konkurrensen svag. 
Flera författare anger att den är näringskrävan- 
de, t ex Hård av Segerstad (1924), Hultén (1958) 
och Hanf (odat.).

Groningen fördubblades vid hög näringstill
gång, men en stor del av groddplantorna utveck-
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Fig 11. Torrviktsdiagram för vit kattost (medelvärden).
Mean dry weight diagram for Malva pusilla. In T0 
roughly ten stalks were formed, up to 1 m long. Plants 
in T, and T2 formed one unbranched stalk up to 1 dm 
long.

lades ej, varför i stort sett lika många reproduk- 
tiva plantor bildades i de två gräsfria rutorna, se 
Fig 3. Vid konkurrens från gräs kunde fröna gro 
till viss del, men andelen groddplantor som ut
vecklades vidare minskade vid ökad konkur
rensnivå.

Utpikerade plantor blev ofta mycket varieran
de med stjälkar från en halv till en meters längd, 
vilket återspeglas i den relativt låga signifikans- 
nivån (0,05>P>0.01). Både ett- och tvååriga 
plantor som växte utan konkurrens från gräs rea
gerade med fördubblad torrvikt vid måttlig höj
ning av näringsnivån (NJ, se Fig 10. Vid kraftig 
gödsling reagerade den som hundtungan, dvs 
med ungefär samma torrvikt i N2 och N0. Det var 
ingen skillnad mellan tvååriga plantor som pike- 
rats in i rutorna som ettåriga och plantor som 
växt båda åren i rutorna. Vid konkurrens från 
gräs orkade ettåriga plantor endast utvecklas till 
små vegetativa rosetter och efter ytterligare ett 
år i försöksleden till decimetersmå plantor med 
få blommor. Även plantor som pikerats in som 
ettåriga, ordentligt etablerade individ, hade svårt 
att klara konkurrensen. Någon större skillnad 
mellan plantor som vuxit ett år i rutorna och 
utpikerade plantor förelåg ej. Torrvikten hos 
plantor som vuxit i gräsrutorna var endast 
5-10 % av värdena hos plantor i T0. Vägningsför- 
farandet omöjliggjorde signifikanstest. Utan 
konkurrens bildade plantorna ca tio kraftiga, upp 
till meterlånga, skott. Någon huvudstjälk var 
svår att urskilja. Plantorna var rikt förgrenade 
med grenar av la och 2a ordningen. Antalet 
blommor följde plantstorleken, jfr Tabell 1.
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Fig 12. Torrviktsdiagram för tvåårig kransborre efter 
ett år i odlingsförsöket (medelvärden).
Mean dry weight diagram for two year old Marrubium 
vulgare grown one year in the experimental plot. In T0 
3-9 stalks were formed, 6-7 dm long. Plants in T, and 
T2 formed a single stalk, about one decimeter long. The 
plants died during the winter.

Malva pusilla - vit kattost
Vit kattost växer ofta tillsammans med skär 
kattost. Den är ettårig och uppvisar ofta avse
värd storleksvariation både inom en population 
och mellan olika år. Hård av Segerstad (1924) 
anser att den är eutrof, Hultén (1958) t o m att 
den kräver kväverik, starkt gödslad jord.

Groningen påverkades knappast av näringsni- 
vån, men av konkurrensen, se Fig 3. Utan kon
kurrens från gräs utvecklades de flesta grodd
plantorna till reproduktiva plantor, vilket inte 
var fallet i gräsrutorna.

I försöket med utpikerade plantor var stor
leksvariationen i T0 avsevärd mellan de två åren, 
med ca tre gånger så stora plantor och ca fyra 
gånger så stor blommängd första året. Tillsam
mans med gräs blev plantorna båda åren prak
tiskt taget utkonkurrerade. Resultat redovisas 
från 1980 års försök. Den vita kattosten reagera
de på ökad näringstillgång först vid högsta nä- 
ringsnivån, i N2, se Fig 11. Utan konkurrens från 
gräs bildade plantorna 9, 11 och 15 ca meterlånga 
grenar i de tre gödslingsnivåerna. Vid konkur

rens fick de endast en ogrenad stjälk, högst de- 
cimeterlång. Blommängden varierade i propor
tion till plantornas storlek, Tabell I.

P g a plantornas stora inbördes variation kan 
inte torrviktsförändringarna anses vara statis
tiskt signifikanta. Ett betydligt större plantmate- 
rial skulle ha behövts.

Marrubium vulgäre - kransborre

Kransborren är en flerårig, numera mycket säll
synt art. Den är relativt svårodlad genom att den 
ofta utvintrar. Därför kan endast ett års värden 
redovisas, gällande tvååriga plantor (efter ett 
försöksår). Arten är enligt Hård av Segerstad 
(1924) näringskrävande, enligt Hultén (1958) 
föredrar den starkt kvävehaltig mark.

Groningsförsök har ej utförts p g a brist på 
lämpligt frömaterial. Utpikerade plantor reage
rade mycket positivt för ökade gödselgivor, men 
var mycket konkurrenskänsliga, se Fig 12. Höj
den på plantorna minskade från 6-7 dm i T0 till 
1-2 dm i T,. Antalet skott minskade från 3-9 i T0 
till ett enda i T, och T2. Blommängden följde 
storleken, se Tabell 1. Blomkransarna varierade 
både i antal och storlek med upp till 45 blom
mor/krans i T0 och 3-10 i T,. I högsta konkur
rensnivån bildades inga blommor.

Förändringarna av torrvikterna var entydiga i 
T0 med god signifikans, trots ett lågt plantantal, 
men vid konkurrens från gräs varierade plantor
nas storlek så mycket att man inte säkert kan 
påstå att enbart försöksbetingelserna framkalla
de resultaten.

Nepeta cataria - kattmynta

Liksom kransborren är den fleråriga kattmyntan 
numera mycket sällsynt. Även kattmyntan är re
lativt svårodlad och utvintrar ofta. Både Hård av 
Segerstad (1924) och Hultén (1958) anser den 
vara eutrof, växande främst på näringsrik jord.

Groningen och plantetableringen gynnades av 
hög näringsnivå, och var båda beroende av kon
kurrenssvag miljö, se Fig 3. 1 högsta konkur
rensnivån tynade groddplantorna snabbt bort.

Utpikerade plantor visade sig under första året 
reagera mycket positivt på ökade gödselgivor, 
när de växte utan konkurrens, se Fig 13. Höjden 
ökade, liksom antalet stjälkar och grenar (vilka 
fanns av upp till 4e ordningen). Vid konkurrens 
från gräs minskade antalet stjälkar, och antalet
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Fig 13. Torrviktsdiagram för kattmynta (medelvärden). 
1: tvååriga plantor efter ett år i odlingsförsöket, II: 
treåriga plantor efter två år i odlingsförsöket.
Mean dry weight diagram for Nepeta cataria. I: two 
year old plants, grown one year in the experimental 
plot, II: three year old plants, grown two years in the 
experimental plot. In T0 a great number of stalks and 
branches of up to the 4th order, were formed. Plants in 
T, and T2 formed considerably fewer stalks and 
branches, up to the 3rd order. Three year old plants 
formed in T0 three times as many stalks as two year old 
plants. In T, and T2 most of the plants died during the 
winter.

grenar blev markant mindre. Skillnaden mellan 
T, och T2 var ringa. I N0 bildades grenar av 2a 
ordningen, i N! och N2 av upp till 3e ordningen. 
Andra året tillväxte plantorna kraftigt utan kon
kurrens och bildade mer än tre gånger så många 
stjälkar som första året. I T, och T2 utvintrade 
plantorna. Kattmyntan avslutar inte tillväxten på 
hösten, och särskilt de genom konkurrens för
svagade plantorna fryser lätt bort. Mängden 
blomkransar per planta ökade med ökade göd- 
selgivor, Tabell 1. I samtliga fall innehöll varje 
blomkrans i medeltal 35-40 blommor. Maximala 
antalet blommor per krans var dock större i T0, 
ca 100, mot 50 i övriga fall. Liksom hos bosyskan 
påverkade detta inte medeltalet blommor per 
planta eftersom det på de gödslade plantorna

Fig 14. Torrviktsdiagram för åkermadd (medelvärden).
Mean dry weight diagram for Sherardia arvensis. In T0 
4-6 stalks were formed, about 1 m long, with up to ten 
branches of the 1st order. For plants in T, and T2 the 
fertilizer level played a greater role than for the plants 
in T0; in N0 one stalk was formed, in N2 five stalks were 
formed. No branches were formed in T, and T2.

även bildades ett stort antal mindre kransar upp
till och nertill på stjälkarna.

Plantornas storlek var tämligen lika i de olika 
försöksleden varför man ganska säkert kan påstå 
att det speciellt i T0 var försöksbetingelserna och 
ej slumpen, som orsakade torrviktsförändringar
na.

Sherardia arvensis - åkermadd
Åkermadden är ett ettårigt åkerogräs som även 
kan uppträda som gårdsväxt, då främst i gräs
mattor. Den är ovanlig, förekommer oftast till
fälligt några år på en plats (jfr Jessen och Lind 
1923). Litteraturen har få uppgifter om den som 
gårdsväxt.

Till skillnad från övriga undersökta arter visa
de sig åkermadden kunna gro ganska bra även i 
tätt gräsbestånd, en egenskap som torde vara 
viktig för en gräsmatte växt. Näringsnivån spela
de inte någon roll, medan hög konkurrens med
förde att få plantor bildade blommor, se Fig 3.

1 försök med utpikerade groddplantor visade 
resultaten entydigt på åkermaddens behov av 
konkurrensfri miljö, Fig 14. 1 T0 bildade plantor
na 4-6 nästan meterlånga stjälkar, med upp mot 
tio grenar av la ordningen. Vid starkare konkur
rens (T, och T2) spelade gödselgivan större roll 
för antalet stjälkar. I N0 bildades endast en
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stjälk, i N, 1-3 och i N2 4—5 stjälkar. Några 
grenar fanns ej på stjälkarna. Antalet blomsam
lingar per planta var avsevärt större i T0 än i Tj 
och T2, jfr Tabell 1. Skillnaden förstärktes av att 
antalet blommor per blomsamling också var stör
re: 7 i T0 mot 5 i T, och T2. Maximala antalet 
blommor per blomsamling var ca 20 i T„, ca 12 i 
T, och ca 10 i T2.

Plantstorleken var så enhetlig i T0 att man, 
trots den lilla torrviktsskillnaden kan anta att 
resultaten berodde på försöksbetingelserna. 1 T, 
och T2 kan däremot inte bortses från risken att 
slumpen spelade in.

Sammanfattning och slutsatser

I samtliga fall reagerade växterna mycket nega
tivt på konkurrens från gräs. Härvid har den 
intraspecifika konkurrensen (mellan plantorna 
själva) antagits vara negligerbar. Den negativa 
effekten av konkurrens gällde både groning, 
plantornas tillväxt och reproduktionsförmåga. 
Hos vissa arter försvann förmågan att bilda 
blommor helt eller nästan helt när de tvingades 
konkurrera om utrymme, vatten, ljus och näring. 
Exempel på sådana arter är Asperugo, Malva 
neglecta, M. pusilla och Marruhium. Samtliga 
undersökta arter, utom Sherardia, hade mycket 
svårt att etablera nya plantor från frön i en sluten

grässvål och i fält finner man sällan groddplantor 
eller unga plantor i sådan miljö (jfr Solbrig 1980). 
Det är därför naturligt att växterna återfinns på 
platser där marken kontinuerligt hålls öppen, 
t ex vid hönsgårdar, på vedbackar och vid göd
selstackar. Det är också naturligt att Sherardia 
med sin groningsförmåga även i tätt gräsbestånd 
kan växa i gräsmattor. Försöken förklarar även 
varför den efter några år försvinner ur gräsmat
tan.

Sätts varje arts torrviktsvärde i T0N2 till 100 % 
kan arterna jämföras inbördes, se Fig 15. För 
varje art kan skillnaden i torrvikt mellan lägsta 
och högsta gödselnivån visa dess förmåga att 
utan konkurrens utnyttja stor näringstillgång. 
Marruhium gynnades mest av näringen, därefter 
i tur och ordning Ballota, Hyoscyamus, Nepeta, 
Leonurus, Asperugo, Malva pusilla, Sherardia, 
Malva neglecta och Cynoglossum.

Av kurvornas förlopp framgår att arterna, när 
de växte utan konkurrens, reagerade på tre olika 
sätt beträffande tillväxtens beroende av närings
tillgången:

A. Cynoglossum och Malva neglecta reagerade 
positivt för näringstillförsel till en viss gräns 
(N,). Därefter hade gödselgivan en hämmande 
effekt med påföljd att plantorna i högsta gödsel
nivån (N2) inte ökade sin storlek nämnvärt i för
hållande till plantor på helt ogödslad jord.

Tabell 1. Genomsnittligt antal blommor per planta vid olika försöksbetingelser.
Table I. Mean number of flowers produced per specimen under different experimental conditions

Art T N
0 0

T0N1 T N
0 2

T1N0 T,N1 T1N2 T N
2 0

T2N1 T N
2 2

Asperugo procumbens 221 360 490 8 60 70 0 29 37

Ballota nigra, tvåårig 187 324 809 0 10 78 0 3 43

Ballota nigra, treårig 892 1046 2211 25 63 380 0 30 195

Cynoglossum officinale 3323 4570 2703 77 102 303 124 1 1 2 90

Hyoscyamus niger 132 192 260 6 13 38 5 10 12

Leonurus cardiaca 215 471 921 3 15 226 1 13 120

Malva neglecta, ettårig 1329 1526 1284 0 0 0 0 0 0

Malva neglecta, tvåårig 1302 1793 1405 0 60 16 0 33 20

Malva pusilla 329 516 770 1 6 89 0 4 6

Marrubium vulgare 15 138 219 1 2 5 0 0 0

Nepeta cataria, tvåårig 284 663 737 95 1 14 224 30 83 160

Nepeta cataria, treårig 400 900 1070 - - - - - -

Sherardia arvensis 88 249 337 1 1 93 177 6 6 166
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1 Cynoglossum officinale, blommande/flowering

2 Sherardia arvensis

3 Malva neglecta

4 Malva pusilla

5 Asperugo proaumbens

6 Leonurus cardiaca

7 Nepeta cataria, två- och treåriga/two and 
three year old

8 Ballota nigra, treåriga/three year old

9 Hyoscyamus niger, blommande/flowering 
Ballota nigra, tvååriga/two year old

10 Marrubium vuIgare

Fig 15. Torrviktsdiagram i T0. För varje art anges torr
vikterna i N0, Nt och N2 i relation till värdet i N2 
(100 %). Omräknat från medelvärden.
Mean dry weight diagram in T0. For each species the dry weights in N0, N, and N2 are given in relation to the dry 
weight in N2 (100 %). The difference between the figures in N0 and N2 show the ability of the species to utilize the 
accessible nutrients. Considering the course of the curves the species can be divided into three groups: (A) In 
Cynoglossum officinale and Malva neglecta a moderate increase in nutrient level (N,) gave rise to a considerable 
increase in dry weight while an additional nutrient increase (N2) resulted in such a decrease in the rates of dry 
weight, compared to N,, that there were almost no difference between the dry weights of N0 and N2. - (B) 
Asperugo procumbens, Marrubium vulgare, Nepeta cataria and Sherardia arvensis increased their dry weight 
considerably with moderately increased nutrient level (N,) after which the rates of increase of the dry weight were 
reduced at the highest nutrient level (N2). - (C) Ballota nigra, Hyoscyamus niger, Leonurus cardiaca and Malva 
pusilla increased their dry weight moderately with increased nutrient level (N,) after which the rates of increase of 
the dry weight were larger at the highest nutrient level (N2).

B. Asperugo, Marrubium, Nepeta och Sherar
dia reagerade positivt för en viss ökning av nä- 
ringsnivån (N,). Ytterligare tillförsel (N2) gav 
mindre, men fortfarande positiv, effekt på plan
tornas storlek och reproduktionsförmåga.
C. Ballota, Hyoscyamus, Leonurus och Malva 
pusilla reagerade likartat med grupp B. men ök
ningen från N, till N2 gav ännu större effekt på 
plantornas storlek än från N0 till N,.

Hos de fleråriga arterna märktes två sätt att rea
gera på de olika näringsnivåerna vad gäller till
växten under två år. (Pga utvintring saknas 
värden under andra året för Marrubium).

A. Ballota och Nepeta utnyttjade ökad närings
tillförsel genom att ”ladda upp” under första 
året och öka tillväxten ytterligare året därpå, dvs 
tillväxtkurvan blev brantare hos de treåriga plan
torna.
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1 Marrubium vulgare
2 Hyosayamus niger 

Nepeta oataria
3 Asperugo prooumbens 

Ballota nigra 
Cynoglossum officinale

4 Leonurus aardiaca 
Malva neglecta 
Malva pusilla 
Sherardia arvensis

5 Asperugo prooumbens 
Ballota nigra 
Hyosayamus niger 
Nepeta oataria 
Sherardia arvensis

6 Cynoglossum officinale 
Leonurus cardiaca 
Malva neglecta
Malva pusilla 
Marrubium vulgare

1 Leonurus cardiaca 
Sherardia arvensis

8 Ballota nigra 
Nepeta oataria

9 Asperugo prooumbens 
Cynoglossum officinale 
Hyosayamus niger

10 Malva neglecta 
Malva pusilla 
Marrubium vulgare

Fig I6. Torrviktsdiagram i procent av varje arts värde i T0 (100 %), för att belysa konkurrensens betydelse i de tre 
gödslingsnivåerna (medelvärden).
Mean dry weight diagram in per cent of each species figures in T0 (100 %). All the species suffered seriously in the 
grassy squares and only in T,, with an overdose of fertilizer (N2), could Leonurus cardiaca, Sherardia arvensis, 
Ballota nigra and Nepeta cataria fairly stand the competition.

B. Leonurus uppvisade små förändringar av 
plantstorleken från första till andra året. Samma 
sak gällde den tvååriga Malva neglecta.
I Fig 16 framgår konkurrensens förödande effekt 
i de olika näringsnivåerna. I de lägsta gödselni
våerna blev arterna praktiskt taget helt utkon
kurrerade redan i T,. Det var endast vid stark 
övergödsling som några av dem klarade sig i det 
glesare gräsbeståndet. De minst konkurrens
känsliga arterna under sådana extrema förhål

landen var Leonurus och Sherardia, Ballota och 
Nepeta. Några liknande försök som visat detta 
har veterligen ej utförts tidigare. Vid försök med 
åkerogräs odlade i olika tätheter av säd med 
olika tillförsel av fullgödselmedel har dock 
Håkansson (1979) visat att ogräsens vikt ungefär 
halveras vid fördubbling av utsädesmängden 
samt att torrvikten ökar med 10-30 %, beroende 
på utsädestätheten, vid ökad gödselgiva från noll 
till normal åkergödsling.
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Till det faktum att redan etablerade plantor har 
svårt att fördra konkurrens kommer, som också 
har visats, arternas svårighet att etablera nya 
plantor i sluten miljö. Håkansson (1979) har vid 
försök med vallväxter och ogräs visat att ogräs
frön insådda i 45 dagar gammalt vallbestånd har 
mycket små möjligheter att etablera plantor. 
Detta är naturligt inte minst för växter med små 
frön, vilket gårdsväxterna ofta har. Frönas stor
lek och vikt är nämligen mycket betydelsefull för 
groddplantornas överlevnads- och konkurrens
förmåga (jfr Solbrig 1980).

Av ovanstående framgår att av de faktorer 
som vi undersökt är det i första hand konkurren
sen som har negativ effekt på de undersökta ar
ternas groning, tillväxt och reproduktionsför
måga. Detta resultat torde vara applicerbart på 
förhållanden i fält. Även om de där har god till
gång till näring blir de utkonkurrerade av andra, 
konkurrenståligare, arter som brännässla och 
kvickrot. Försöket visar att anledningen till de 
undersökta gårds växternas tillbakagång inte, 
som det ofta anges i litteraturen, är att de öppna 
gödselstackarna med sitt tillskott av främst kvä
ve försvinner. Viktigare är att de luckra och glest 
bevuxna markytorna kring gårdarna blir allt fär
re. Anledningen till detta är främst den rationali
sering av djurhållningen som skett och det ökade 
antalet kreaturslösa jordbruk. Det blir allt ovan
ligare att djuren går ute i närheten av gården. 
Dessutom lämnar modern jordbruksdrift knap
past någon tid över för manuell skötsel av dessa 
ytor. Följden blir att ladugårdsplanerna växer 
igen med t ex trampört, gatkamomill och gräs. 
Ibland händer det även att de asfalteras. De kvä
verika miljöerna vid gödselstackar o d växer igen 
med brännässlor och kvickrot. De gamla gårds
växterna försvinner successivt och floran kring 
gårdarna blir allt mera ensartad.

I denna uppsats svarar M. Wigren för framställningen 
av de fem första arterna och R. Svensson för de fem

sista. Slutsatser har gemensamt diskuterats fram. En 
fullständig tabell över plantornas höjd och grenantal 
finns tillgänglig på institutionen för systematisk bota
nik, Uppsala.

Försöken har utförts med benägen hjälp av träd- 
gårdsförman L.-E. Lindgren och lab ass B. Anders
son. Värdefull hjälp vid utarbetandet av manuskriptet 
har erhållits av prof O. Hedberg, prof S. Håkansson 
samt doc Ö. Nilsson. Undersökningar i fält har utförts 
med stöd från Svenska Stiftelsen för WWF. Till samtli
ga framför vi vårt varma tack.
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Recensioner

Kom rosor och salivia

Nordin, I. 1981: Kom rosor och salivia. 212 sid. 
Press’ förlag, Karlstad. ISBN 91-7400-13-2. Pris 
ca 100 kr.

Den här boken är en sammanställning över sven
ska trädgårdsväxter med utgångspunkt från 
DBWs botaniska trädgård i Visby, vilket inte är 
så lätt att gissa när man ser titeln på omslaget. 
Sällskapet ”De Badande Wännerna” eller DBW, 
som man brukar kalla sig, startades 1814, och 
1855 började den botaniska trädgården anläggas. 
Vid 150-årsjubileet 1964 lät man utge en historik 
och beskrivning över trädgårdens buskar och 
träd, författad av Ingvar Nordin. Den är på 69 
sidor. Föreliggande arbete är innehållsrikare, så
väl beträffande text som bild.

Boken är en bra uppslagsbok för botanis- 
ter/dendrologer och trädgårdsintresserade. Den 
är dessutom en utmärkt guide för den, som på 
egen hand vill bekanta sig med växtmaterialet i 
trädgården. Boken är rikt illustrerad med 27 
vackra färgbilder, 45 svartvita bilder och teck
ningar samt karta över trädgården. Det är intres
sant att se bilder över trädgårdspartier tagna om
kring 1865-1870 och i slutet på 1970-talet. Man 
läser om trädgårdens tillkomst, om människorna 
som genom åren varit fned att skapa och sköta 
anläggningen, hur växtmaterialet har bytts ut och 
kompletterats. Framför allt gick vintrarna i bör
jan på 1940-talet hårt åt de ömtåligaste arterna. 
De enskilda träden beskrivs engagerat och med 
många nyttiga upplysningar, t ex om hur långt 
norrut de kan odlas.

Ett stycke handlar om giftiga växter, och dem 
behandlar författaren på ett sätt som jag tycker 
är välgörande. Man läser så ofta dramatiska 
skildringar om förgiftningar, att den och den ar
ten borde vara förbjuden eftersom barn kan bli 
förgiftade om de äter dess bär eller frön. Förfat
taren tycker att ”man måste lära ut att det finns 
farliga växter, och vilka de är, liksom man talar 
om det farliga med trafiken, eld och djupt vat
ten”. Ett antal gamla och nya nyttoväxter be
skrivs, t ex färgväxter, parfymväxter, kryddväx
ter, brännvinskryddor och läkeväxter. Bland 
nyttoväxterna finns sådana som sällan odlas nu
mera, t ex taklök, rankspenat, trädgårdsmålla

och lungrot. Det finns även en lista på svampar, 
som kan påträffas i trädgården. Här och där i 
beskrivningarna finner man uppgifter om lavar, 
insekter och parasitsvampar som har eller haft 
betydelse för de växter som drabbats.

Vad vore en trädgård utan fåglar, undrar för
fattaren. Han berättar om en hel del fåglar, som 
brukar vistas i trädgården och som på vår och 
försommar underhåller besökarna med sin sång. 
Jag erinrar mig själv när jag blev bekant med 
halsbandsflugsnapparen, just i DBWs trädgård. 
Jag och några vänner gick och väntade på båten 
till fastlandet. Det var pingst och trädgården 
prunkade med hela sin vårfägring, och i spansk
granen (Abies pinsapo) såg vi den lilla krabaten i 
full färd med att hävda sitt revir. I Sverige finns 
den endast på Gotland och norra Öland.

Kom rosor och salivia är en faktaspäckad och 
rolig bok för den som vill lära känna DBWs bo
taniska trädgård i Visby, eller för den, som sitter 
hemma i studiekammaren och vill berika sin 
kunskap om såväl vanliga som sällsynta eller 
exklusiva trädgårdsväxter.

John Kraft

Floristisk växtgeografi

Stott, P. 1981: Historical plant geography. 151 s. 
Allen & Unwin. London. ISBN 0-04-580010-3. 
Pris £12 (hardback), £5.95 (paperback).

En för svenskt språkbruk adekvat översättning 
av den här bokens titel är Floristisk växtgeogra
fi. Det gäller en av de äldsta botaniska forsk
ningsgrenarna, med traditioner sedan tidigt 
1800-tal: studiet av de enskilda arternas (även 
släktenas och i viss mån familjernas) geografiska 
utbredning. Denna ”klassiska” vetenskap har 
under det senaste halvseklet blivit ganska hårt 
trängd av andra botaniska discipliner, t ex växt- 
sociologi samt särskilt under de tre senaste de
cennierna även andra typer av ekologisk forsk
ning. Med författarens ord: den floristiska växt
geografins ”ställning inom den högre utbildning
en har alltmer försvagats, under det att ekologin 
har blomstrat och växt helt utan proportioner”.

I Sverige har vi under 1970-talet upplevt en
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växtgeografisk renässans genom landskapsflora- 
projekten. Men observera att endast ett par av 
dessa är knutna till en vetenskaplig institution; 
största delen av arbetet har gjorts och görs av 
amatörbotanister. En attitydförändring på uni
versitetsnivå är dock märkbar; de flesta fack
botanister torde idag erkänna att det är viktig 
växtgeografisk grundforskning det gäller. Men i 
botanikundervisningen på våra universitet är den 
floristiska växtgeografin fortfarande ganska 
styvmoderligt behandlad.

Stotts bok är avsedd att vara en introduktion i 
ämnet framför allt för universitetsstuderande 
men också för intresserade gymnasister. Och, 
kan man tillägga, för amatörbotanister.

Stott delar upp forskningsgången i fyra steg: 
(1) fältarbete, som inkluderar insamling, identi
fiering och geografisk notering av arterna; (2) 
kartläggning av arternas utbredning på grundval 
av fältarbetet; (3) klassificering av utbredningar
na, dvs gruppering av arter med likartade ut
bredningar; (4) uppställande och testande av 
teorier för att förklara utbredningstyperna. Han 
poängterar starkt att varje steg är helt beroende 
av de föregående; varje led står och faller med 
graden av vetenskaplig korrekthet hos de tidiga
re. Vidare slår han fast att steg 1 är det absolut 
viktigaste - en truism kanske för våra idogt arbe
tande svenska florain vente rare, men självklarhe
ter förtjänar ibland att påpekas.

Stegen 1-3 ägnas var sitt kapitel där grundläg
gande principer och metodfrågor diskuteras, t ex 
nödvändigheten av att fältarbetet vilar på en fast 
taxonomisk grund, vidare olika registrerings- 
och kartläggningsmetoder, manuell bearbetning 
kontra klusteranalys (typ av statistisk bearbet
ning) för att fastställa olika utbredningstyper, 
m m. Den sista hälften av boken ägnas i det 
närmaste helt åt steg 4 och här diskuteras hur 
olika utbredningstyper kan tänkas ha uppstått 
(genom klimatförändringar, kontinentalför
skjutningar m m), paleobotaniska vittnesbörd 
om utbredningar i det förgångna, disjunktioner, 
endemism och mycket mera. Diskussionen rör 
sig här för det mesta på global nivå.

Trots bokens förhållandevis blygsamma om
fång är den späckad med fakta och synpunkter 
utan att för den skull vara trögläst. En fara med 
komprimerade översikter är att de lätt blir ytliga, 
men Stott har lyckats undvika denna fallgrop. 
Bokens karaktär av introduktion medför natur
ligtvis att den ej är heltäckande, men för den som

vill tränga vidare finns i slutet av varje kapitel 
talrika förslag på litteratur att fördjupa sig i.

Per-Arne Andersson

Vära inofficiella provinsblomster

Vegelius, J. 1981: Sveriges landskapsblommor 
och deras historia. 187 sid. 32 färgfoton, 22 
svartvita foton, 39 fig, 2 kartor. Rabén & Sjö
gren. ISBN 91-29-553571. Cirkapris 148 kr.
Det där med landskapsblommor är ingen gammal 
tradition, och ”officiella” är de inte. Ibland 
tycks Jan Vegelius också ha mött bristande för
ståelse, när han samlade in uppgifter till sin bok 
om den sortens symboler. Men folklivsforskaren 
Mats Rehnberg hade säkert rätt, när han 1974 
enligt förf konstaterade i SvD: ”Ändå tycker folk 
det är skojigt med landskapsblommor. Synd bara 
att vi vet så litet om bakgrunden.”

Denna bristande insikt har Vegelius nu repare
rat efter omfattande korrespondens och genom
gång av både böcker och gamla tidningslägg. In
ledningsvis avlivar han bl a en myt om att själve 
Linné skulle ha hittat på landskapsblommorna.

Första gången idén till att utnämna sådana 
framfördes i tryck tycks ha varit i framlidna 
Stockholms Dagblad 1908, då missionsförbunda
ren Peter Waldenström återgav och stödde ett 
dylikt förslag från en svensk-amerikan. Strax 
protesterade en fornforskare i Uppsala, finlands
svensken Rolf Nordenstreng, om vars blomster
intresse förf märkligt nog inte nämner att han tio 
år senare tillsammans med sin hustru Ellen gav 
ut en bok vid namn ”Blomsterdyrkan och träd- 
gårdskulf'.

Nordenstreng kunde acceptera Englands ros, 
Skottlands tistel och så vidare. Men nyttan av 
svenska provinsblommor (som man sa den gång
en) fann han vara ”svår att inse”. Nej - fram för 
Linnaea borealis som helsvensk riksblomma!

Andra insändare var dock positiva, och såväl 
prof Veit B Wittrock vid Bergianska trädgården 
som andra gjorde upp konkreta förslag. Runt om 
i landet tog man fasta på idén. Provinsblomme- 
knappar tillverkades och såldes - om än inte till 
förmån för naturvård å la WWF utan för kristlig 
nykterhetsverksamhet - sedan tidningar ordnat 
"folkomröstningar”.

För Skåne hade Wittrock tänkt sig boken, me
dan läroverkslärarna i botanik rekommenderade
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smörblomman åt detta enligt uppsvensk vantro 
platta, agrikulturella och därmed smörproduce- 
rande landskap. Men när SDS i Malmö lät sina 
läsare rösta vann prästkragen överlägset över 
både de förslagen och klövern, blåklinten och 
pilen.

I flera landskap kan valet anses ha blivit disku
tabelt. Ölandssolvändan är förstås oklanderlig på 
sitt håll, liksom misteln i Västmanland, och mot 
brunkullan i Jämtland finns inget att invända. 
Långt mindre självklara är kungsljuset i Ble
kinge, blåklinten i Östergötland av alla jord
bruksbygder, den vita näckrosen i Sörmland, lil
jekonvaljen i Gästrikland, granen i Medelpad och 
styvmorsviolen i Ångermanland.

De lokala motiveringar som författaren noterar 
är stundom föga övertygande, såsom när det he
ter att styvmorsviolen ansågs ”vara påfallande 
vanlig just i Ångermanland”. I Skånes fall skulle 
prästkragen möjligen kunna ”ursäktas” med att 
landskapets egentliga huvudort, Lund, fordom 
var säte för ärkebiskopar över hela Norden. Men 
något sådant kyrkohistoriskt argument tycks inte 
ha framförts.

Att Vegelius efter de inledande avsnitten om 
männen bakom idén och debatten mellan dem 
inleder sin exposé med Dalslands förgätmigej 
och därifrån vandrar ner längs Sveriges västsida 
till Skåne - varifrån han drar upp till Lappland 
och ner igen till Värmland - det må vara hänt. 
Han har sina rötter just i Dalsland, som därmed 
givetvis är Sveriges och universums medelpunkt.

Blomster för blomster presenterar han både 
historiska data, uppgifter om folkmedicinsk an
vändning och annan folktro med mycket mera -

inklusive skönlitterära citat, i något fall på dia
lekt. Somt är förstås pekoral, såsom i en dikt om 
Lapplands fjällsippa från 1922, där det rent av 
heter: ”Så stråla du Lapplands och lappfjällens 
brud. Du vänaste blomma, du bud ifrån Gud.” 
Men somt är skrivet av så berömda skalder som 
Karlfeldt och Birger Sjöberg, och då bör man 
förmodligen bocka sig högaktningsfullt.

Ibland saknar man upplysningar som hade va
rit roliga och nyttiga. Förf förklarar t ex inte 
namn som liljekonvalje (av Lilium convaUium = 
dalarnas lilja). Och när han om den örten nämner 
att den kan ”ordineras av läkare vid hjärtin- 
sufficiens” hade det varit lätt att tillägga att det 
är i Östeuropa den än i dag används som hjärt
medicin - och att den hos oss förr även använts 
som brännvinskrydda. (Det hade jag 1975 nöjet 
skriva om i ”Brännvinskryddor i skog och 
mark”.) Men det man får veta om landskaps- 
blommornas etnobotanik räcker säkert ett långt 
stycke för de flesta.

Författaren efterlyser också ytterligare uppgif
ter - en del av dem specificerade i efterordet. 
Läs gärna boken och se om Du kan komplettera 
hans material på någon punkt. Sådant är alltid 
nyttigt till kommande upplagor, i den mån dylika 
alls är tänkbara i nutiden. Priset på denna sym
patiska och underhållande bok måste dessvärre 
befaras tvinga alltför många att helt enkelt låna 
den eller åtminstone invänta den slutrea som 
svenska förlag numera har så brått med att 
ordna.

Bengt Sjögren
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vara skrivna på svenska. Artiklar granskas, in
nan de antas, av en eller flera av redaktören 
utsedda fackgranskare.
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Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) 
skall inleda varje artikel. 1 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 
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genomgående. Första gången en art nämns, bör 
dock både svenskt och latinskt namn nämnas. 
Ange vilken flora som följs nomenklatoriskt (för 
kärlväxter 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. 
Tidskr. 50: 217-221.

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

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

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

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

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara ko
pierade på blankt papper i 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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