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Svensk Botanisk 
Tidskrift

Svenska Botaniska Föret

Program. Svensk Botanisk Tidskrift publicerar 
originalarbeten i botanik, främst systematik, flo- 
ristik, växtgeografi och växtekologi, samt över- 
siktsartiklar. 1 första hand antages kortare upp
satser (ej över 16 sidor) av nationellt och nor
diskt intresse. Huvudspråket är svenska, men 
även danska, norska och engelska texter accep
teras. Tidskriften utkommer sex gånger om året; 
varje volym (sex häften) omfattar ca 380 sidor.

Ägare. ® Svenska Botaniska Föreningen, Sek
tionerna för botanik, Naturhistoriska riksmu
seet, Box 50007, 104 05 Stockholm.

Redaktör. Thomas Karlsson, Institutionen för 
taxonomisk botanik, Ö. Vallgatan 18, 223 61 
Lund. Telefon 046/13 83 (K).

Ledningsgrupp. Stig Falk och Gunnar Harling,

Göteborg, Olov Hedberg och Rolf Santesson, 
Uppsala, Bengt Pettersson, Umeå, Nils Lund- 
qvist, Stockholm, Ingemar Björkqvist, Anders 
Kylin och Sven Snogerup, Lund.

Särtryck. Författaren erhåller kostnadsfritt 50 
särtryck av uppsatser överstigande en sida. Ex
tra särtryck kan erhållas (prisuppgifter och be
ställningsformulär medföljer korrekturet).

Prenumeration. Prenumerationer och enstaka 
häften beställes hos Forskningsrådens Förlags- 
tjänst, Box 6710, 113 85 Stockholm. Telefon 
08-15 15 80. Postgirokonto nr 18 19 00-2.

Pris 1986 125 kr, vilket för privatpersoner inklude
rar medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen. 
Lösnummerpris 30 kr.

Förlagstjänsten säljer även botanisk litteratur 
och annat som har anknytning till SBT. Beställ
ningar kan göras på postgiroblankett; ange tyd
ligt vad som önskas. Postgiro 18 19 00-2, För
lagstjänsten, FRN. Box 6710. 113 85 Stockholm. 
Eller ring 08-15 15 80!

Landskapsfloror

1 samband med SBT utges en serie landskaps- 
och områdesfloror, som innehåller aktuell 
och uttömmande information om den vilda växt
världen i olika delar av Sverige. 1 böckerna ingår 
såväl beskrivningar av flora och vegetation som 
lokaluppgifter och utbredningskartor. Informa
tion om kommande delar ges i SBT. Hittills har 
tre floror utkommit;

Östergötlands Flora av Erik Genberg 1978. 216 
sidor, pris 65 kr. - Tillägg till Horan har tryckts i 
SBT 1979 häfte 6, 1981 häfte 3 och 1983 häfte 3.

Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxternas utbredning i Dalsland. 
360 sidor, pris 110 kr. Tillägg till floran trycktes i 
SBT 1984 häfte 2.

Västmanlands flora av Ulf Malmgren 1982. 670 
sidor, pris 200 kronor.

Atlas över Skånes flora av Henning och Gunnar 
Wcimarck 1985. 640 sidor, pris 230 kronor.

Exotiska frukter
Exotiska frukter av Lennart Engstrand 1983. 80 si
dor, häftad. Pris 65 kr. - 1 SBT 1979-1982 presen
terades 24 olika exotiska frukter i text och bild, 
och många fler beskrevs mer kortfattat. Artiklar
na har nu samlats, kompletterats med ett par ny
skrivna avsnitt och register och givits ut som en 
bok.

Omslagsbilden

Alpklöver, Trifolium alpestre, är åter en bofast 
medlem av den svenska floran. Den blev funnen i 
juli 1985 i en örtrik tallskog på Gotland. Elsa och 
Aage Bohus Jensen berättar om fyndet i detta 
häfte, och de har också bidragit med omslags
bilden.



Alpklöver, Trifolium alpestre, på Gotland
ELSA och AAGE BOHUS JENSEN

Bohus Jensen, E. & Bohus Jensen, Aa. 1985: Alpklöver, Trifolium alpestre, på Gotland. 
[Trifolium alpestre on Gotland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 373. Stockholm. ISSN 
0039-646X.
Trifolium alpestre L. has been found at Djuplunde S of Visby, Gotland. It grows in open 
parts of a herb-rich pine forest and may be native.
Elsa and Aage Bohus Jensen, lrisdalsgatan 14, S-621 42 Visby, Sweden.

Vid ett besök i ett litet skogsområde vid Djup
lunde strax söder om Visby i juli 1985 lade vi 
märke till några klöverplantor med smala, lan- 
settlika blad och kraftigt rödfärgade blomhuvu
den; de avvek genom dessa karaktärer tydligt 
från skogsklöver, Trifolium medium, som växte 
intill. Vid närmare undersökning visade de sig 
överensstämma med de beskrivningar vi hade av 
alpklöver, Trifolium alpestre (Raunkiter 1922, 
Weimarck 1963), vilken oss bekant inte tidigare 
varit sedd på Gotland. Exemplaren hade starkt 
hårigt foder som var försett med 20 nerver. En 
fodertand var mycket längre än de övriga. Dess
utom var stiplerna smala och stjälken var helt 
rak. Docent Örjan Nilsson, Botaniska trädgår
den, Uppsala, har vänligen bekräftat vår bestäm
ning efter granskning av översända exemplar.

Alpklövern växer på sandig mark i en örtrik 
tallskog på västra sidan av Follingbohöjden, 50- 
60 m över havets nivå. Vi har funnit den på två 
närbelägna platser. Den ena är i utkanten av en 
ledningsgata och ett stycke ut på denna: en öp
pen, ganska solbelyst lokal. Den andra är en 
gammal skogsväg, som går i öst-västlig riktning. 
Alpklövern växer längs vägens norra, solexpone- 
rade sida. På den södra sidan växer den bara på 
ett ställe, nämligen i en glänta, dit solen kan nå. 
Inne i den skuggiga skogen har vi hittills inte 
funnit alpklövern. Antalet individer uppskattas 
till omkring 100. I slutet av augusti var de flesta 
halvvissna, medan Trifolium medium alltjämt 
grönskade och blommade inne i skogen. Enligt 
Byggnadsnämnden i Visby har det vuxit skog här 
i åtminstone 200 år.

Följande arter växte i alpklöverns närhet: Anthox- 
anthum odoratum, Arctostaphylos uva-ursi, Briza 
media, Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, Festuca 
ovina, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Galium 
boreale, G. verum, Geranium sanguineum, Hepatica 
nobilis, Juniperus communis, Melampyrum pratense, 
Polygala vulgaris, Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis 
och Trifolium medium (vårbrodd, mjölon, darrgräs, 
ljung, kruståtel, fårsvingel, brudbröd, smultron, vit- 
måra, gulmåra, blodnäva, blåsippa, en, ängskovall, 
jungfrulin, örnbräken, stenbär och skogsklöver).

Det är svårt att avgöra om detta är en ursprunglig 
förekomst. Dock bör det framhävas att Trifolium 
alpestre är funnen så nära som på Ösel (och 
Dagö) samt på enstaka lokaler i östra Baltikum. 
Även Skåne har haft denna art för nära hundra år 
sedan, och på östra Själland finns den alltjämt 
(Hultén 1971, Nilsson & Gustafsson 1976). Den 
växer i allmänhet på torra platser i öppen skog 
med kalkhaltig jordmån. Det är därför frestande 
och inte orimligt att antaga, att förekomsten av 
Trifolium alpestre i Djuplunde är ursprunglig.

Beläggexemplar har insänts till Fytoteket i 
Uppsala.

Citerad litteratur
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i 

Norden. 2 uppl. Stockholm.
Nilsson, Ö. & Gustafsson. L.-Å. 1976: Projekt Linné 

rapporterar 1-13. Svensk Bot. Tidskr. 70: 165-175. 
Raunkirer, C. 1922: Dansk ekskursionsflora. 4 udg. 

Köbenhavn.
Weimarck, H. 1963: Skånes flora. Lund.



Botanikdagarna 1986 - östra Skåne

Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 
förläggs 1986 till östra Skåne. För de lokala arran
gemangen står Kjell-Arne Olsson och Thomas 
Karlsson. Inkvarteringen blir på Forsakarsgården 
vid Degeberga (även stugor i Degeberga semes
terby kommer att utnyttjas) och tiden blir 23 till 
26 juni.

Vi samlas måndag den 23 juni kl 12. Efter 
lunch blir det en vandring i trakten, till vattenfal
len i bokskogsravinen vid Försakar och sand
backarna utanför Degeberga samhälle. Vi möter 
här den skånska sandstäppen med arter som 
sandnejlika och tofsäxing (Dianthus arenarius och 
Koeleria glauca) som tongivare.

Tisdag 24 och onsdag 25 juni används till buss
exkursioner. Ena dagen går turen norrut till 
Kristianstadsslätten. Vi besöker där bl a de art
rika ängsbokskogarna på Linderödsåsens slutt
ning vid Maltesholm, där det bl a finns stora be
stånd av månviol och vitskråp (Lunaria rediviva, 
Petas ites albus), de orkidérika men exploaterings- 
hotade betesmarkerna vid Mosslunda söder om 
Kristianstad, och naturreservatet Tosteberga 
ängar med bl a fältnocka (Senecio integrifolius).

Den andra bussturen går söderut och vi besö
ker backarna vid Vitemölla med en artrik sand- 
stäppsflora, vari sandvedeln (Astragalus arena
rius) ingår, Benestads backar med källkärr på 
kalktuff, växelvis dominerade av axag och trubb- 
tåg (Schoenus ferrugineus, Juncus subnodulosus), 
samt vår nästa nationalpark Stenshuvud, där vi 
har utsikt att få se glansbräken, svartoxbär och 
smultronfingerört (Asplenium adiantum-nigrum, 
Cotoneaster niger, Potentilla sterilis).

I programmet ingår också föredrag om Skånes 
vegetation och flora samt Svenska Botaniska 
Föreningens årsmöte (annonseras utförligare i 
nästa häfte av SBT).

Priset blir högst 600/670 kr (inkvartering i fyra- 
resp tvåbäddsrum). Då ingår bussturer, mat och 
logi (även övernattning till 26 juni och frukost

denna dag). Deltagarantalet begränsas till 100 
personer, och poststämpelns datum blir av
görande för turordningen.
Anmälan insänds till Nadja Niordson, L. Greve- 
gårdsvägen 25, 421 55 V. Frölunda, senast den 30 
mars. Ange om du föredrar inkvartering i fyra- 
eller tvåbäddsrum. De som anmält sig får i april 
ett informationspaket med bl a detaljerat pro
gram och litteraturtips.
Ett litteraturtips har vi redan nu: den nyutkomna 
Atlas över Skånes flora, som förutom utbred- 
ningsuppgifter för alla Skånes bofasta växter 
innehåller en fyllig men lättläst introduktion till 
landskapets vegetation och flora. Den kostar 230 
kr vid köp från Förlagstjänsten (se omslagets 
främre insida).

Studerandestipendier

För att bereda studerande möjlighet att delta i 
botanikdagarna utdelar Svenska Botaniska Före
ningen 10 st stipendier om 800 kr vardera. Berät
tigade att söka dessa är studerande på gymnasie
skolor eller universitetens och högskolornas bio- 
logi-botanikkurser (grundkurs eller påbyggnads
kurs). Medlen skall användas för att täcka kost
nader för kost och logi (helinackordering) under 
botanikdagarna. På ansökan anges bara ”stude
randestipendium”. Att den sökande är stude
rande skall styrkas med intyg från läroanstalten. 
Medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen är 
ej nödvändigt. Ansökningarna till årets botanik
dagar skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 
februari 1986. Besked om utdelade stipendier ges 
under mars månad.

Ansökningar sänds till styrelsen för Svenska 
Botaniska Föreningen, c/o Nadja Niordson, L. 
Grevegårdsvägen 25, 421 55 V. Frölunda. Tel 
031-47 83 37.



Svampsläktet Peronospora i torneträskområdet
ARNE GUSTAVSSON

Gustavsson, A. 1985: Svampsläktet Peronospora i torneträskområdet. [The genus Perono
spora in the Torneträsk area, N Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 79: 375-388. Stockholm. ISSN 
0039-646X.
Fifteen species of the genus Peronospora (Phycomycetes) are reported from the area around 
lake Torneträsk in northernmost Sweden, some of them for the first time. There are two taxa 
on Cerastium fontanum, P. conferta and a taxon with smaller conidia, which may be a new 
species. An attack of Peronospora erysimi on Erysimum cheiranthoides may represent the 
heaviest infection ever reported for a non-cultivated host. P. saxifragae and P. minima are 
morphologically clearly different. P. minima has hitherto been placed within subgenus 
Leiothecae, group Effusae. However, its oospores have thick walls consisting of two layers, 
and it should therefore be referred to group Parasiticae. Peronospora species on alpine hosts 
seem to have reached the area long ago, perhaps at about the same time as their host plants. 
Species on ’weedy’ hosts more or less restricted to human settlements have a more irregular 
distribution and still seem to widen their areas. Some may have followed man to the villages 
of Abisko and Björkliden and started dispersal from there. Several species on ’weedy’ hosts 
can easily be found in other parts of N Sweden but have not reached the Torneträsk area, 
although their hosts are common there.
Arne Gustavsson, Konvaljestigen 10, S-552 46 Jönköping, Sweden.

Många växter angrips av parasitsvampar som 
rost, sot, mjöldagg och bladmögel (’falsk mjöl
dagg’). Den sistnämnda gruppen utgör en ord
ning, Peronosporales, bland de relativt primitiva 
algsvamparna, som bl a utmärks av att myceliet 
är encelligt, dock ofta starkt förgrenat, och färg
löst eller svagt färgat i vitt, grått eller violett.

Peronospora, som är det största bladmögel- 
släktet, innehåller svåra skadegörare på kultur
växter, t ex tobak, lök och flera ärtväxter, och 
har därför blivit föremål för många studier - jag 
har registrerat över 3 200 publicerade arbeten om 
Peronospora och det närstående släktet Pseudo- 
peronospora. Flera monografier över arterna 
inom begränsade geografiska områden har ut
arbetats, t ex Gäumanns (1923), som främst avser 
Mellaneuropa, och min egen (Gustavsson 1959a), 
som behandlar de omkring 170 nordiska arterna.

Utveckling och utseende

Alla Peronospora-arter är specialiserade och 
angriper bara en enda värdväxtart eller några få, 
närstående arter, i regel tillhörande samma släk

te. Myceliet utvecklas huvudsakligen inne i levan
de växtvävnad och suger näring från denna ge
nom speciella sugorgan, haustorier. Ur värd
växtens klyvöppningar växer busklikt förgrenade 
organ, konidiebärare (fig 1B-D), i vars toppar 
små, tunnväggiga sporer, konidier, avsnörs. De 
bildas snabbt i mycket stora mängder och är an
svariga för svampens spridning under vegeta
tionsperioden. När de hamnar på nya exemplar 
av värdväxten gror de i t ex en daggdroppe och 
skickar in en groddslang genom en klyvöppning 
eller t o m rakt genom växtens yttre cellager.

Konidiesporbildningen innebär en könlös för
ökning. Den könliga förökningen sker genom att 
han- och honorgan bildas på olika myceliegrenar 
inne i värdväxten. De sammansmälter och en 
ganska stor och tjockväggig vilspor (oospor, fig 2) 
bildas. Efter en eller flera övervintringar på eller i 
marken gror denna och infekterar en värdväxt via 
frön eller rötter (Gustavsson 1959b).

Vad man hittar under fältobservationer är 
huvudsakligen det mer eller mindre tydligt syn
liga skiktet av konidiebärare. Även den ovane ser 
lätt de vanliga och ofta kraftiga skadorna på t ex
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Capsella bursa-pastoris (lomme). Svampen bildar 
en tjock och tät, vitluddig filt på angripna delar av 
växten. Stammen kan bli kraftigt förtjockad och 
starkt böjd, och fröproduktionen kan störas. 
(Den besläktade svampen Albugo Candida ger 
ungefär samma skador på denna värd, men har en 
blänkande, gulvit färgton, och angripna partier 
har en helt slät yta tills de spricker sönder.) I 
andra fall kan angreppet vara av ringa omfatt
ning, och luddet av konidiebärare kan vara så 
glest att det är nästan omöjligt att upptäcka ens 
med lupp. Vid lågt stående sol eller i regnväder är 
vissa arter påfallande svårfunna. En violett prick 
på ett blad, en ljusgrön eller gulaktig färgton på 
ett annat, ett krökt blomskaft i ett tredje fall eller 
underligt färgade strålblommor hos en korgblom- 
mig växt kan dock ge all den vägledning man 
behöver för att hitta svampen. Många gånger tar 
man ändå miste - orsaken till skadorna var inte 
Peronospora utan t ex andra svampar, insekter, 
kemisk besprutning eller näringsbrist.

De två typerna av infektion, genom vilsporer 
och genom konidier, är ofta lätta att skilja från 
varandra genom värdväxternas sätt att reagera på 
angreppen. När infektionen sker genom vilsporer 
blir ofta småplantorna infekterade på ett tidigt 
stadium (totalinfektion). De dör ibland, men 
tycks i andra fall trots svåra skador kunna uppnå 
vuxen ålder. De massproducerade konidierna 
sprids lätt från växt till växt och startar nyinfek
tioner fläckvis på blad eller andra växtdelar. Det 
förefaller som om vissa Peronospora-arter huvud
sakligen infekterar genom vilsporer, under det att 
andra mest sprids som konidier. Inga egentliga 
undersökningar finns dock redovisade, varför jag 
enbart har mina fältobservationer att gå efter.

Av mera bekanta växter, som angrips av Pero
nospora, visar sålunda Erophila verna och Papa- 
ver dubium (nagelört och rågvallmo) mycket 
svåra skador redan som småplantor. Å andra 
sidan finns infektioner på bl a Chenopodium- 
och Myosotis-arter nästan alltid bara som fläck
visa angrepp på bladen. Totalinfektioner och 
fläckvisa infektioner förekommer tydligt blan
dade hos t ex Capsella och andra cruciferer.

Det är tydligt, att vilsporer ibland bara bildas 
lokalt, och att svampen då får en utomordentligt 
begränsad spridning. Egendomligt nog har jag i 
dessa fall inte funnit några sekundärinfektioner i 
form av enstaka bladfläckar. En tänkbar förkla
ring skulle kunna vara att växten i ett tidigt ut
vecklingsstadium skulle vara mottaglig för infek

tion via vilsporer, men att den i senare stadier 
visar resistens åtminstone mot konidieinfektion. 
Sådana förhållanden tycks råda hos bl a P. ranun
culi och P. erysimi (se nedan).

Artbegreppet

Äldre forskare, t ex de Bary (1863) lät ofta all 
Peronospora, som angriper växter av samma 
familj, bilda en art, även om man också fäste 
avseende vid likheter och olikheter i konidie- 
bärarnas utseende. Denna metod gav ett förhål
landevis rymligt artbegrepp. All Peronospora på 
korsblommiga växter ser t ex ganska likartad ut 
med bl a snövit färg på ”buskagen” av konidie
bärare, och räknades då som en art, P. parasitica. 
Trots att Peronospora på Reseda-arter har samma 
vitluddiga utseende ansåg man att den utgjorde 
en annan art. Huvudskälet var säkerligen att 
värdväxten hörde till en annan familj. Att man 
varje vår lätt kan iaktta massinfektion av Perono
spora på Erophila verna (nagelört), medan Arabi- 
dopsis thaliana (backtrav) är helt frisk på samma 
växtplats - eller tvärtom - tillmätte man inte 
någon betydelse, trots att man rimligtvis måste ha 
observerat denna och liknande företeelser.

E. Gäumann (1916,1918, 1923) införde ett snä
vare artbegrepp. Han undersökte Peronospora på 
bl a cruciferer genom infektionsförsök och fann 
en mycket stark specialisering. Med detta som 
bakgrund delade han upp den äldre arten P. para
sitica i drygt femtio arter (Gäumann 1923). Han 
lät utseendet av Peronospora-arten på Reseda 
fälla utslaget i fråga om värdväxtens taxonomiska 
placering och räknade den till Cruciferae.

I många fall hade Gäumann inte möjlighet att 
studera svamparna genom infektionsförsök, utan 
använde konidiernas storlek och form som hjälp
medel vid artavgränsningar. Han jämförde då en
staka insamlingar med varandra, och när skillna
derna i konidiestorlek föreföll honom tillräckliga 
beskrev han nya arter. Men ekologiska och andra 
faktorer spelar in på ett sätt som Gäumann inte 
räknade med. Variationen hos konidierna mellan 
olika lokaler för samma art på samma värdväxt är 
ibland så stor, att den överskrider vad Gäumann 
ansåg vara artskiljande olikheter. Exempel ges i 
denna uppsats.

Det artbegrepp, som jag själv tillämpat 
(Gustavsson 1959a) ligger mellan dessa extremer, 
och resulterar ofta i att man får relationen ”en 
Peronospora-art - ett värdväxtsläkte” eller ”en
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Fig 1. A: Peronospora erysimi på åkerkårel. Blad med undersidan täckt av konidiebärare och del av förstörd 
blomställning. X 0,7. - B, C: Enstaka konidiebärare av P. minima på knoppbräcka. Konidiebärarens ’krona’ är 
mycket liten och har raka och korta grenar. Tio delstreck på skalan motsvarar ca 41 pm. - D: En gren av en 
konidiebärare av P. saxifragae på knölbräcka. Skåne, Ramsåsa 5.1935 Christoffersson (LD; tidigare opublicerat 
fynd av för Sverige ny art). ’Kronan’ har yviga, bågböjda grenar. Skala som i B, C. - E: P. astragalina på fjällvedel. 
Totalinfektion på undersidan av ett blad. Talrika anhopningar av konidiebärare syns tydligt, x 2,8. - F: P. mayorii 
på kråkvicker. Totalinfektion med konidiebärare även på klängena. x 0,7. - G: Småblad av föregående med 
mycket tät ’skog’ av konidiebärare. x 2,1. - H: P. violae på fjällviol. Det nedre, något större bladet tycks inte vara 
infekterat, men övriga blad är totalinfekterade och delvis dåligt utvecklade, x 1.
A: Peronospora erysimi on Erysimum cheiranthoides. Abisko 8.1981 Gustavsson (LD). Lower side of leaf covered 
with conidiophores and part of a destroyed inflorescence, x 0.7. - B, C: Single conidiophores of P. minima on 
Saxifraga cernua. Njulla 8.1952 Holm (UPS). The ’crown’ of the conidiophore is very small and its branches are 
straight and short. Major scale divisions correspond to c. 41 /am. - D: One branch of a conidiophore of P. 
saxifragae on Saxifraga granulata. Skåne, Ramsåsa 5.1935 Christoffersson (LD; this species not previously repor
ted from Sweden). The ’crown’ has divaricate, arcuate branches. Scale as in B, C. - E: P. astragalina on Astragalus 
alpinus. Abisko 8.1981 Gustavsson (LD). Total infection on the lower side of a leaf, x 2.8. - F: P. mayorii on Vicia 
cracca. Arvidsjaur 7.1983 Gustavsson (LD). Total infection with conidiophores even on the tendrils, x 0.7. - G: 
Leaflet of the previous collection, x 2.1. - H: P. violae on Viola biflora. Njulla 8.1981 Gustavsson (LD). The 
lowermost, slightly larger leaf seems to be uninfected. The other leaves are totally infected and partly badly 
developed, x 1.

Peronospora-art - en värdväxtart”. Många myko- 
loger använder ett sådant artbegrepp vid studiet 
av dessa svampar, men bland växtpatologer är det 
fortfarande vanligt att man tillämpar ett vitt art
begrepp i de Barys anda. Man har ju inom växt- 
patologin ett väsentligt mindre antal värdväxter 
att ta hänsyn till. Det vida artbegreppet leder

dock lätt till missuppfattningar och felaktiga slut
satser om t ex möjligheten av att odlade växter 
kan infekteras från vilda arter.

Inom Peronospora brassicae urskilde Gäumann 
själv tre ’specialformer’, som angriper resp Bras
sica-, Raphanus- och Sinapis-arter. Dickinson och 
Greenhalgh (1977) har förnyat undersökningarna
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av dessa svampar och har lyckats infektera bl a 
Isatis- och Iberis-arter med formen från Brassica. 
Peronospora-systemaüken är alltså till en del 
fortfarande oklar, och många arter behöver stu
deras vidare genom infektionsförsök. Genetiska 
olikheter hos värdväxtmaterialet spelar in, t ex 
förekomst av resistensgener, och en viss växtart 
kan vara mottaglig för infektion vid späd ålder 
men visa resistens som vuxen. Genetiska olik
heter inom en och samma Peronospora-art före
kommer också. Man vet sålunda att arterna på ärt 
(Ryan 1979) och sojaböna (Dunleavy 1981, 
Lisovii & Lokhanska 1984) kan uppdelas i olika 
fysiologiska raser med varierande möjlighet att 
angripa olika sorter av värdväxten.

Undersökningar vid Torneträsk

Undersökningen genomfördes 1981 och 1983 och 
har i huvudsak fått begränsas till området söder 
om Torneträsk. Den stora fjällsjöns omgivningar 
är av flera skäl lämpliga för en undersökning av 
Peronospora-floran. Klimatet bör vara gynnsamt, 
eftersom en sval och någorlunda fuktig sommar 
tycks vara av betydelse för dessa svampars ut
veckling. Spridning av tänkbara värdväxter med 
människans hjälp har ägt rum i sen tid, vilket ger 
möjlighet att följa invandringen av parasitsvam
par. Det går att göra jämförelser bakåt i tiden, 
emedan flera personer samlat Peronospora i 
området tidigare:
1903 T. Vestergren 
1909 B. Palm, T. Vestergren 
1911 O.Juel 
1917 E. Gäumann 
1928 J. A. Nannfeldt
1946 L. Holm
1947 H. Smith
1952 E. Asplund, L. Holm

I det följande anges för varje art de inom under
sökningsområdet kända värdväxterna. För var 
och en av dessa nämns lokaler, insamlingsdatum, 
insamlare samt uppgift om var insamlingarna för
varas (C, H, LD, UPS botaniska museet i Köpen
hamn, Helsingfors, Lund resp Uppsala, S Natur
historiska riksmuseet i Stockholm, HPP Växt- 
patologiska institutionen vid Helsingfors universi
tet).
Nomenklaturen följer i fråga om fanerogamer Lid 
(1974), i fråga om Peronospora Gustavsson (1959a).

Undersökningen har gjorts möjlig genom bidrag från 
Kungl. Vetenskapsakademien (Th. Kroks donation), 
Linköpings universitet och Jönköpings högskola.

Abisko naturvetenskapliga station har ställt utrymmen 
till förfogande, och dess föreståndare, prof Mats Sones- 
son, har välvilligt försett mig med underlagskartor.

Peronospora rumicis Corda
Rumex acetosa - Vittatjåkko 8.1947 Smith (UPS)

Trots att de båda mest undersökta värdväxterna, 
Rumex acetosa och R. acetosella (ängssyra och 
bergsyra) är vanliga i hela vårt land är denna 
svamp inte funnen särskilt ofta. Ändå är angripna 
blad lätta att upptäcka genom sin gulgröna färg 
och sina oftast inrullade kanter. Den täta, violett- 
grå filten av konidiebärare är också lätt att se. 
Trots att jag undersökt värdväxterna många 
gånger inom torneträskområdet har jag inte 
lyckats finna deras Peronospora där.

De kända nordiska lokalerna är tydligt koncen
trerade till södra och mellersta Norge, men åtskil
liga fynd har också gjorts i norra Norge och i den 
svenska delen av fjällkedjan. Ramsfjell (1960) 
anger nästan 80 norska lokaler och anser att 
Rumex acetosa är en av de växter som oftast an
grips av Peronospora i Norge. Ganska få fynd har 
gjorts i södra Sverige. Det förefaller som om 
arten har en västlig och i någon mån nordlig 
huvudutbredning i Skandinavien.

Peronospora-art
Cerastium fontanum ssp. scandicum - Abisko, NO om 
samhället 8.1981 och 8.1983 Gustavsson (LD)

Se diskussion under följande art.

Peronospora conferta (Unger) Unger
Cerastium alpinum - Sjangeli 8.1917 Gäumann (enligt 
Gäumann 1923)

C. alpinum x arcticum - Nissonreppejokk 8.1928 
Nannfeldt (UPS; Gustavsson 1959a)

C. arcticum - Låktatjåkka och Nissonreppejokk 8. 
1928 Nannfeldt (UPS; Gustavsson 1959a)

C. fontanum ssp. scandicum - Mellan Abisko och 
Abiskojokk 8.1917 Gäumann (enligt Gäumann 1923, 
som ’C. vulgatum’) - Östsluttningen av Njulla 8.1981 
och 8.1983 Gustavsson (LD)

Peronospora-arttrna på Cerastium kräver ytter
ligare studier. Vissa av Gäumanns arter har fått 
räknas in under P. conferta, medan en art på 
vårarv, C. semidecandrum, fick nybeskrivas som 
P. paula (Gustavsson 1959a).

Till den sistnämnda räknade jag 1959 med viss 
reservation en typ med små och rundade koni- 
dier, som jag hade upptäckt på Cerastium fonta-
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Tabell 1. Konidiebärarnas höjd (1) och medeltal av 100 
konidiers längd (2), bredd (3) och kvot längd/bredd (4) 
hos hönsarvens Peronospora. Måtten är i p.m.
Table 1. The height of the conidiophores (1) and means 
of length (2), breadth (3) and quotient length/breadth 
(4) of 100 conidia of the two Peronosporas on Cerastium 
fontanum s.lat. - Measurements in /am.

Material 1 2 3 4

Peronospora eonferta
Gäumann 1923

(Abisko) 
Gustavsson 1959

200-500 29,3 20,3 1.44

(min) 22.0 16,2 1.29
(max) 27,9 18,6 1,53

Njulla 1981 220-440 25,4 17.4 1,46
Njulla 1983:1 210-380 22,3 16.5 1,35
Njulla 1983:2 200-440 23.3 17,6 1,32
Njulla 1983:3 200-370 24,9 18,3 1,36
Njulla 1983:4

Peronospora-art

230-420 23,4 17,5 1,34

Gustavsson 1959
(min) 13,9 12,4 1,15
(max) 16,1 13,5 1,22

Abisko 1981 290-560 14.4 12.4 1.16
Abisko 1983 240-340 15,8 13,4 1,18

num (hönsarv). Jag har nu mera material av 
denna, t ex det söm citeras ovan som ’Perono- 
spora-art’, och det blir alltmer klart, att det inte 
är fråga om P. paula. Denna art förekommer 
troligen endast på C. semidecandrum och är inte 
känd från Norrland, varför den inte diskuteras 
här - jämför dock tabell 1 med resultaten 1959.

Som framgår av tabell 1 skiljer sig materialet 
från Njulla och Abisko såväl i konidiernas storlek 
(längd och bredd) som i deras form. Inom varje 
förefaller formen variera mindre än storleken. De 
morfologiska skillnaderna mellan de båda loka
lerna är bestående år från år och kan inte tillskri
vas klimatpåverkan eller andra variationer i mil
jön. En viss miljöpåverkan (fluktuationer i 
mikroklimatet?) kan dock spåras. Insamlingen 
från Njulla 1981 skiljer sig ganska tydligt från de 
fyra som gjordes där 1983. Dessa är tagna med 
omkring tio meters mellanrum utmed en skogs
kant, och småskillnader finns även mellan dem - 
ett exempel på att man inte utan vidare får klassi
ficera två något olika kollekter som olika arter. 
De båda insamlingarna från Abisko är också 
något olika, men är tagna inom samma, mycket 
begränsade yta.

Den svamp som har större konidier är känd 
från ganska många lokaler i södra Sverige norrut 
till Uppland, och inom samma område finns ett 
tiotal kända lokaler för den med små. Jag har 
funnit båda i Oviken i Jämtland (olika år), och 
den storsporiga i Jäkkvik vid Hornavan. Spridda 
fynd finns från Norge (Ramsfjell 1960) och Fin
land. Fynden vid Torneträsk är mycket isolerade, 
vilket kan bero på ofullständiga undersökningar.

Jörstads (1964) misstanke, att formen med de 
mindre konidierna finns längre mot norr och på 
högre nivå i Norge än den andra, har inte fått stöd 
genom mina undersökningar i Sverige. Här före
faller deras utbredningar vara ganska lika.

Trots det relativt rikliga material som nu före
ligger, anser jag mig ännu inte ha tillräcklig grund 
för att beskriva den småsporiga typen som en 
egen art. En bidragande orsak är att jag 1984 i en 
insamling av Peronospora på Stellaria media 
(våtarv) från Östergötland har observerat två 
olikstora typer av konidier (en liknande iakttagel
se redovisades 1959 från samma värd). Det krävs 
alltså en undersökning, om Peronospora-arter 
under vissa förhållanden kan bilda olika slag av 
konidier.

Peronospora septentrionalis Gäumann
Cerastium cerastoides - Vassijaure 7.1903 Vestergren 
(S, UPS, Vestergren: Micromycetes rariores selecti 707; 
Vestergren 1909) - Riksgränsen 7.1911 Juel (LD, S) 
- Atjaktjåkko 8.1947 Smith (UPS)

Denna art är skild från övriga Peronospora på 
Cerastium bl a genom sina större och mera lång
sträckta konidier (Gustavsson 1959a). Mina sena
re undersökningar av bl a isländskt material har 
bekräftat detta.

Arten är en av de utbredningsmässigt bäst kän
da av de rena fjällarterna inom Peronospora, men 
troligen är den ändå åtskilligt vanligare i de sven
ska fjällen än vad man f n vet. Man känner till ett 
tjugotal lokaler från Norge, men bara ett fåtal 
från Sverige och Finland.

Peronospora ranunculi Gäumann
Ranunculus repens - Riksgränsen 8.1983. Gustavsson 
(LD)

Denna art förekommer på flera Ranunculus- 
arter. Den är vanlig i södra Sverige, och jag har 
hittat den på många platser även i t ex Jämtland. 
Längre norrut tycks den vara ovanligare. Jag har 
undersökt Ranunculus acris och R. repens (smör
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blomma och revsmörblomma) på ett mycket stort 
antal lokaler från södra Lappland till Torneträsk 
och Karesuando, men i regel inte funnit någon 
Peronospora. I nordligaste Sverige är den tidigare 
funnen på två ställen vid Torne älvs nedre lopp, 
och dessutom har jag hittat den i Åsele, Dorotea 
och Tärnaby. Ett enda fynd är tidigare känt från 
norrbottensfjällen, nämligen från Njunjes 1912 
(Lindfors, UPS). Mina enda nya lokaler är en 
norr om och en söder om tätbebyggelsen i Kiruna 
(1981 resp 1983) samt den ovan redovisade från 
Riksgränsen. Jag har dock lyckats finna den på R. 
repens i Narvik 1981 (LD), och Ramsfjell (1960) 
rapporterar den för samma värdväxt även från 
allra nordligaste Norge. Liro har i sitt exsickat 
Mycotheca fennica (nr 11) påpekat, att den är vitt 
utbredd i Finland men knappast vanlig.

P. ranunculi utvecklas ofta bara hos ett litet 
antal individer av värdväxten, även om denna 
förekommer i stort antal. Detta gäller inte minst, 
när värdväxten är R. repens, en art som ju kan 
förekomma i stora mängder på t ex övergivna 
åkrar. Förhållandena på sådana lokaler kan före
falla ytterst gynnsamma för Peronospora, men 
ändå hittar man kanske bara ett par infekterade 
blad. Eftersom det uppenbarligen är fråga om en 
totalinfektion från vilsporer är de infekterade 
bladen ofta små och illa skadade, vilket gör det 
lätt att förbise angreppet.

Peronospora cardaminopsidis A. Gustavsson
Cardaminopsis arenosa - Abisko, flera lokaler i och 
utanför samhället 8.1981 Gustavsson (LD) - Björkliden 
och Abisko naturvetenskapliga station 8.1983 
Gustavsson (LD)

Denna art förefaller att ha en sammanhängande 
utbredning från åtminstone norra Svealand till 
Torneträsk. Av de drygt 25 lokaler som jag upp
täckt - inga andra fynd har gjorts i Sverige - 
ligger blott ett fåtal söder om Dalarna. Det har 
varit påfallande lätt att finna svampen på platser 
som Ftarsprånget, Nattavaara, Malmberget, 
Svappavaara, Jukkasjärvi, Kurravaara, Kiruna 
C, Krokvik och Rensjön.

Jag har funnit denna art på nära nog varje 
undersökt lokal i Abisko och öster därom. Läng
re västerut har däremot de flesta kontrollerna 
givit negativt resultat - undantaget är Björkliden 
- trots att värdväxten förekommit rikligt, och 
trots att ett angrepp visar sig som lätt iakttagbara, 
ljust gulgröna bladfläckar. Det snövita lagret av

konidiebärare på bladundersidan är också lätt att 
upptäcka, t o m när det, som ofta är fallet, delvis 
täcks av jord.

Peronospora erysimi Gäumann
Erysimum cheiranthoides - Abisko, i samhället och 
(huvudsakligen) norr därom utefter norra vägslänten 
till landsvägen 8.1981 och 8.1983 Gustavsson (LD) - 
Rensjön, dike vid landsvägen 8.1983 Gustavsson (LD)

Arten, som jag rapporterade som ny för Sverige 
1953, är nu känd från ett sextiotal lokaler i landet. 
De flesta ligger i Sydsverige, men svampen före
kommer någorlunda jämnt spridd upp till Jämt
land och Ångermanland. Norr härom finns en 
stor lucka, och de ovan presenterade lokalerna 
framstår som mycket isolerade utposter. När
maste kända lokal torde vara finska Kolari några 
mil NO om Pajala. Jag har funnit värdväxten an
gripen av Albugo Candida ända uppe i Karesuan
do, men jag har aldrig sett P. erysimi i nordöstra 
Lappland eller Norrbotten.

Erysimum cheiranthoides (åkerkårel) är känd 
sedan länge från torneträskområdet. Sylvén 
(1904a) rapporterade den från Abisko och Vassi- 
jaure, och den har samlats bl a 1906, 1917 och 
1923. Ingen har dock tidigare observerat någon 
Peronospora på arten här, vilket kan tyda på att 
parasiten är nyinvandrad.

Fyndet i Abisko är märkligt på flera sätt. Av de 
omkring 300 plantor av värdväxten, som förekom 
i ett tätt bestånd, tycktes omkring hälften vara 
fria från angrepp. De var liksom många andra 
växter i området påfallande storvuxna. De öv
riga, som förekom blandade med de till synes 
friska exemplaren, var i det närmaste helt för
störda av svampen. De måste ha blivit infekte
rade av vilsporer som små och sedan förmått växa 
till ungefär en tredjedel av på platsen normal 
storlek, innan de dukade under. Blomställningar
na hade någorlunda hunnit ta form, men hade 
sedan blivit totalförstörda. De var helt täckta av 
det vita lagret av konidiebärare och var ofta för
krympta eller förvridna (fig 1 A).

Två år senare hade stora förändringar inträffat. 
Endast ett fåtal spridda och dåligt utvecklade 
exemplar av Erysimum kunde upptäckas, och 
dessa visade inga tecken på Peronospora-infek
tion. Strax bredvid den gamla lokalen, i skyddat 
läge vid en vägport, fann jag ett enda stort exem
plar av växten, och det visade ett relativt lindrigt 
angrepp av Peronospora. Åtskilliga mindre plan-



SVENSK BOT. TIDSKR. 79 (1985) Svampsläkter Peronospora 381

cL :

Fig 2. Peronospora minima på Saxifraga cernua. Vilsporer erhållna genom lätt skrapning av bladundersidor. Tio 
delstreck på skalan motsvarar ca 17 pm. C är starkare och H svagare förstorad än övriga bilder.
Peronospora minima on Saxifraga cernua. Norway, Troms, Lyngen 8.1969 Alanko (H). Oospores obtained by 
scraping undersides of leaves. Major scale divisions correspond to c. 17 pm. The magnification in C is somewhat 
larger and in H somewhat smaller than in other pictures.

tor av Erysimum växte i vägdiket väster om 1981 
års lokal. De verkade alla friska.

Följande kan ha hänt. Värdväxten kan ha följt 
med som frön och parasiten som vilsporer i de 
fyllnadsmassor som användes när vägen byggdes 
(1980 vid Abisko, något år tidigare vid Rensjön). 
Därpå grodde Erysimum i stort antal på väg- 
banken, och en stor del av groddplantorna infek
terades av de samtidigt groende vilsporerna av 
Peronospora. Omkring hälften av värdväxterna 
dödades 1981 av svampen utan att ha kunnat bil
da frön. Den för hård vind och frostskador utsatta 
lokalen har troligen varit alltför ogästvänlig för 
att den katastrofdrabbade utposten av Erysimum 
skulle kunna hämta sig efter svampattacken.

Detta torde vara det största och för en växt- 
population allvarligaste Peronospora-angrepp, 
som rapporterats för en vild växt. Angrepp på

t ex lök, som odlas på stora arealer, kan självfal
let få betydligt större omfattning.

Peronospora minima Wilson
Saxifraga cernua - Njulla (’Tsassinjaskatjåkko'. Sylvén 
1904b) 8.1903 Vestergren (UPS, Vestergren: Micro- 
mycetes rariores selecti 711; Vestergren 1909) - Njulla 
8.1952 Holm (UPS, Lundell & Nannfeldt: Fungi exsic- 
cati suecici 2495)

Jag har granskat Saxifraga cernua (knoppbräcka) 
på flera ställen på Njulla, framför allt utefter de 
olika armarna av jokken Ridonjirja, där Holm 
gjorde sitt fynd, men jag har inte lyckats finna 
dess Peronospora. Vestergren betecknar den 
också som ’rarissima’ - mycket sällsynt. Andå är 
den relativt lätt att upptäcka, eftersom konidie- 
bärarna oftast täcker hela bladundersidorna.
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Fig 3. Kända lokaler för Peronospora på fjällväxter i norra Sverige och delar av Norge och Finland. - Q under
sökning av värdväxter utan resultat.
Known localities for Peronospora on alpine hosts (Rumex acetosa s.l., Cerastium alpinum, C. arcticum, C. 
fontanum ssp. scandicum, C. cerastoides, Saxifraga cernua, Astragalus alpinus, Viola biflora, Myosotis decumbens, 
Euphrasia frigida, Pedicularis lapponica) in N Sweden and parts of Norway and Finland. - O examination of host 
plants without result.

Kanske uppträder den oregelbundet, så att vär
den förblir oinfekterad vissa år. Vilsporer av 
Peronospora kan ligga i flera år innan de gror, 
och man vet inte mycket om vilka faktorer som 
utlöser groningen.

Gäumann (1923) ifrågasätter, om den av 
Wilson (1914) beskrivna P. minima på S. cernua 
är artskild från Bubåks (1903) P. saxifragae på S. 
granulata (knölbräcka). Då jag nu har tillgång till 
material av båda (tabell 2) vill jag göra en jäm
förelse.

Tabellen visar bl a att P. saxifragae tycks ha 
längre men knappast bredare konidier än P. mini
ma, vilket avspeglas i att skillnaden i kvoten 
längd/bredd är påtaglig. Materialet av P. saxi
fragae är dock för litet för säkra slutsatser. (En 
kollekt har studerats av både Gäumann och mig.

Våra mätningar stämmer dåligt överens, vilket 
kan bero på olikheter i mätmetoder.)

Skillnaden mellan arterna framträder tydligare 
i konidiebärarnas byggnad, och den framgår ock
så av originalbeskrivningarna. P. saxifragae har 
ganska gracila, tämligen höga (200-400 /ttm) koni- 
diebärare, vars grenverk är 100-200 /urn (fig ID). 
Motsvarande organ hos P. minima är endast 
130-300 /um, och de har få och korta, ibland näs
tan förkrympta grenar med en höjd av endast 
20-70 /um (fig IB, C). Konidiebärarna hos P. 
saxifragae producerar ett mycket stort antal koni
dier, under det att de hos P. minima inte ger 
upphov till mer än något tiotal.

Släktet Peronospora brukar delas in i två 
undersläkten. Till det ena, undersläktet Leio- 
thecae, som utmärks av runda eller något kantiga
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Fig 4. Kända lokaler för Peronospora på icke-fjällväxter (utom kråkvicker, som redovisas i fig 5). - O undersök
ning av värdväxter utan resultat.
Known localities for Peronospora on non-alpine hosts (Cerastium fontanum ssp. triviale, Ranunculus repens, 
Cardaminopsis arenosa, Erysimum cheiranthoides, Rubus chamaemorus', Vida cracca also belongs here but is 
shown in Fig. 5). - Q examination of host plants without result.

vilsporer med slät yta, hör grupperna Parasiticae 
och Effusae. Inom Parasiticae är vilsporens vägg 
tvåskiktad och tjockare än hos Effusae, där den 
är enskiktad. Gäumann påpekar att vilsporerna 
är föga studerade hos vissa arter inom Effusae, 
och att de därför kan ha tvåskiktad vägg och 
således vara taxonomiskt felplacerade.

Peronospora minima förefaller vara ett exem
pel på detta. Visserligen har Wilson (1914) note
rat att oogoniet (som efter befruktningen växer ut 
till vilspor) har tjock vägg, men någon undersök
ning av själva vilsporerna har inte gjorts. I en 
insamling från Lyngen i Troms i norra Norge 
gjord 1969 av P. Alanko fanns sådana i stort antal 
(fig 2). I denna insamling förekommer konidier 
mycket sparsamt.

De flesta vilsporerna i Alankos insamling har 
en diameter av 50-55 gtm. Wilson (1914) anger att 
storleken är 65-80 gm, medan Gäumann (1923) i 
ungefär samma material fick 27-46 gm. Ingen av 
uppgifterna behöver vara felaktig, då variationen 
inom en enda kollekt är mycket stor; extremvär
dena som jag funnit är ca 30 gm (fig 2G) och ca 
60 gun (fig 2E, F), och jag har sannolikt inte täckt 
hela variationsbredden inom kollekten.

Väggtjockleken varierar mellan ca 3 (fig 2B) 
och ca 7 gun (fig 2E, F). 1 flera fall syns det tydligt 
att väggen är tvåskiktad (fig 2A, C, E, F, H). P. 
minima bör därför räknas till gruppen Parasiticae. 
Bubåks beskrivning av P. saxifragae saknar upp
gifter om oosporerna. Ingen annan forskare tycks 
heller ha studerat dem.
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Tabell 2. Medeltal (i (im) av konidiernas längd (2), bredd (3) och kvot längd/bredd (4) hos Peronospora saxifragae 
på knölbräcka och P. minima på groddbräcka. I (1) anges antalet mätta konidier.
Table 2. Means (pm) of length (2), breadth (3) and quotient length/breadth (4) in Peronospora saxifragae on 
Saxifraga granulata and P. minima on S. cernua. (1) shows the number of conidia measured.

Material 1 2 3 4

Peronospora saxifragae
Bubåk 1903 (Tjeckoslovakien, Strnad 1902)

(min) 26 17
(max) 33 22

Gäumann 1923 (Berlin 1889 P. Sydow) 100 24,5 20,8 1,18
Skåne 1935 Christoffersson (LD) 50 29.5 20,1 1,47
Finland, Åland 1961 Roivainen (H) 100 27,6 21,5 1,28

Peronospora minima
Wilson 1914 (Norge, Tromsö 1895 Lagerheim)

(min) 28
(max) 32

Norge, Tromsö 1894 Lagerheim
enl (acc. to) Gäumann 1923 100 23,3 20,0 1,17
ny mätning (new measurem.) (S) 20 25,1 19,7 1,27

Norge, Saltdal 1897 Dyring (O) 100 20,1 17,5 1,15
Njulla 1903 Vestergren Micr. rar. sel. 711

(UPS) 100 24,3 19,8 1,23
(HPP) 25 23,5 18,7 1,26

Norge, Mo i Rana 1910 Dahl (O) 20 20,7 16,2 1.27
Norge, Kistrand 1915 Dahl (O) 50 22,4 17,7 1,26
Norge, Vardö 1917 Dahl (O) få 22,8 18,3 1,24
Norge, Alta 1924 Jörstad (O) 100 22,4 18,3 1,23
Finland, Enontekiö 1935 Liro & Roivainen Myc. fenn. 7: 333 (UPS) 100 23,3 19,8 1,18
Norge, Nordskjobotn 1951 Jörstad (O) 80 23,1 18,6 1,24
Njulla 1952 Holm (UPS) 100 25,5 20,2 1,26
Norge, Nordreisa 1964 Jörstad (O) 100 25,5 21,0 1 77
Norge, Lyngen 1969 Alanko (H) få 24,4 20,0 1,23

Peronospora rubi Rabenhorst
Rubus chamaemorus - ’Materialvägen’ (S, UPS), 
’Abisko’ (S) och ’Abisko-Björkliden’ (S) 7.1909 Ves- 
tergren (Vestergren: Micromycetes rariores selecti 
1482)

Det är oklart om Vestergren har hittat svampen 
på tre olika ställen, eller om materialet helt eller 
delvis kommer från samma plats. Det finns bara 
ytterligare en svensk insamling av arten, på 
Rubus ’fruticosus’ (björnbär) från Blekinge 1902 
(Lagerheim i S. UPS).

Symptomen av Peronospora-angrepp på hjort
ron är tydliga, men trots detta och trots att jag 
undersökt värdväxten på många ställen, framför 
allt utefter Torneträsks södra strand, har jag inte 
lyckats finna parasiten. Den förefaller tillhöra 
våra mera ovanliga arter, men kan dock vara

mera förbisedd än andra medlemmar av släktet. 
Den som söker efter Peronospora och parasit
svampar med liknande krav på värdväxter och 
miljö letar inte i första hand på hjortronmyrar, 
där antalet tänkbara värdväxter är lågt.

Peronospora astragalina H. Sydow
Astragalus alpinus - Abisko 7.1909 Vestergren (materi
alet ej återfunnet i herbarier; Vestergren: Micromyce
tes rariores selecti 1483) - Njulla 1909(?) Palm (Palm 
1917; material ej bevarat?) - Mellan Abisko och 
Abiskojåkka 8.1917 Gäumann (enligt Gäumann 1923) - 
Abiskodalen, vid mynningen av Njullabäcken (= Rido- 
njirja) 8.1928 Nannfeldt (UPS, Lundell & Nannfeldt: 
Fungi exsiccati suecici 197) - Abisko 8.1946 Holm 
(UPS) - 8.1981 och 8.1983 Njulla på flera lokaler samt i 
och runt Abisko, även vid Naturvetenskapliga statio
nen, Gustavsson (LD)
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Fig 5. Kända lokaler för Peronospora mayorii på kråkvicker. - O värdväxten undersökt utan resultat. 
Known localities for Peronospora mayorii on Vida cracca. - Q host examined without result.
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Arten förefaller att vara allmän inom området. 
Den är bara känd från ett fåtal andra lokaler i 
Norge, Finland och Sverige (Kvikkjokk samt i 
Jämtland och Härjedalen). Troligen beror det 
ringa antalet lokaler mest på att få undersök
ningar har gjorts.

Enligt Gäumann (1923) torde denna svamp 
även förekomma på Astragalus frigidus (isvedel). 
Jag har inte kunnat finna Peronospora på denna 
art i torneträskområdet. Eftersom A. alpinus 
tycks vara infekterad så gott som överallt, medan 
A. frigidus inte visar några angrepp är det tvivel
aktigt, om det är samma Peronospora som an
griper dem.

Det har i de flesta fall varit fråga om totalinfek
tioner, som sannolikt har förorsakats av vilspo- 
rer. Bladens undersidor kan vara nästan helt 
täckta av konidiebärare (fig IE). 1 något fall har 
jag dock sett fläckvisa angrepp, som sannolikt 
uppkommit efter konidieinfektion. Trots att in

fektionerna är omfattande och växtens klorofyll
bildning hämmad tycks frösättning ske normalt. 
Parasitangreppet har alltså skadat värdväxten 
mindre än vad fallet var med t ex Erysimum. 
Astragalus tycks ha anpassat sig till det hårda kli
matet och till kraftiga parasitangrepp, medan 
Erysimum sannolikt inte har haft möjlighet att 
anpassas till sin parasit (’coevolution’, Parleviet 
1979) under dessa klimatförhållanden. Ingen av 
växterna visar resistens mot Peronospora, utan 
det är fråga om skillnader i tolerans.

Peronospora mayorii Gäumann
Vicia cracca - Abisko, flera lokaler i och utanför sam
hället 8.1981 och 8.1983 Gustavsson (LD)- Björkliden 
8.1983 Gustavsson (LD)

Värdväxten är vanlig som införd inom undersök
ningsområdet och förekommer ofta i stora och 
högvuxna bestånd. Trots detta har jag endast fun
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nit svampen på ovannämnda lokaler, ej vid t ex 
Stenbacken, Kopparåsen, Kuokkola, Vassijaure 
och Riksgränsen.

Angreppen är ofta kraftiga och symptomen 
tydliga - färgen bleknar, och hela plantan kan bli 
täckt av konidiebärare (fig IF, G). I regel är dock 
bara enstaka plantor i bestånden angripna, vilket 
gör att angreppen lätt förbises.

Svampen tycks i Sverige finnas mest i Norr
land, och lokalerna vid Abisko hänger via sådana 
längre åt SÖ samman med huvudutbrednings
området (fig 5). Den kan möjligen ha invandrat 
till torneträskområdet österifrån i relativt sen tid. 
Dock är den känd även från norra Norge (Rams- 
fjell 1960, Jörstad 1964), och utbredningsluckan 
mellan dessa lokaler och Torneträsk kan vara 
skenbar, då Peronospora-floran i området väster 
om Riksgränsen nästan är outforskad.

Peronospora violae de Bary
Viola biflora - ’Torne Träsk’ 7.1909 Vestergren (mate
rialet ej återfunnet i herbarier; Vestergren: Micromyce- 
tes rariores selecti 1484) - Njulla och Vakkejåkka 
(’Vaggejokk’) 1909(?) Palm (Palm 1917; material ej 
bevarat?) - Vakkejåkka (’Ortojokk’) 8.1917 Gäumann 
(enligt Gäumann 1923) - Njulla nära Ridonjirja, 900 m 
8.1981 Gustavsson (LD)

Peronospora-angrepp på Viola tricolor och V. 
arvensis (styvmorsviol, åkerviol) är nästan alltid 
lätta att upptäcka. Angripna bladdelar får en gul
aktig färgton men visar ej försämrad tillväxt. 
Totalinfektioner genom vilsporer tycks förekom
ma regelbundet hos framför allt V. arvensis, som 
är en av de växter, som oftast angrips av Perono
spora i södra Sverige.

V. biflora (fjällviol) visar en annan symptom
bild. Angripna blad tycks inte gulna särskilt starkt 
men visar ibland försämrad tillväxt (fig 1H). 
Frånsett detta tycks växten knappast skadas av 
angreppet. Naturligtvis är det möjligt att olika 
växtarter kan reagera olika för angrepp av samma 
svamp, men man kan inte utesluta möjligheten 
att svampen på V. biflora är artskild från P. 
violae. Taxonomiskt står V. biflora så långt från 
V. tricolor och V. arvensis att de kan ha olika 
parasiter. Infektionsförsök skulle i detta fall 
kunna ge intressanta resultat.

Peronospora myosotidis de Bary
Myosotis decumbens - Njullas nordsluttning, 7.1952 
Asplund (LD) - Slåttatjåkkas östsluttning, två fyndplat

ser 8.1981 Gustavsson (LD) - Björkiiden och Njullas 
östsluttning 8.1983 Gustavsson (LD)

Denna art tycks vara mycket förbisedd av tidigare 
mykologer. När man väl lärt sig känna igen symp
tomen hos den angripna värdväxten - gulgröna 
och brunfläckiga blad med inrullade kanter - fin
ner man dock lätt svampen. Den tjocka, violetta 
filten av konidiebärare på bladundersidorna syns 
utan lupp. Arten är vanlig på bl a Myosotis arven
sis (åkerförgätmigej) i södra Sverige.

Den kan vara relativt vanlig även på M. decum
bens (fjällförgätmigej). Det är anmärkningsvärt 
att den inte insamlats i våra fjälltrakter förrän 
1952 (se ovan), trots att fynd från de norska fjäl
len publicerades tidigt (Blytt 1882, 1896), och 
trots att den erfarne mykologen Vestergren stu
derade fjällförgätmigej så grundligt, att han be
skrev den som en underart av Myosotis sylvatica. 
På några ställen i torneträskområdet har jag sökt 
denna svamp förgäves. De närmaste kända loka
lerna har jag upptäckt i Hemavan och Tärnaby.

Peronospora lapponica Lagerheim
Euphrasia frigida - Abisko 7.1909 Palm (S) - Abisko 
7.1909 Vestergren (Vestergren: Micromycetes rariores 
selecti 1480)

Denna art är visserligen vitt spridd, men tycks 
vara sällsynt (Gustavsson 1959a, 1961) och är 
dessutom svår att upptäcka. Trots att jag granskat 
ett stort material av Euphrasia i torneträskområ
det har jag inte lyckats finna arten där. Förutom 
Lagerheims typmaterial från Kvikkjokk 1883 
(Lagerheim 1884, 1888), som jag ej kunnat spåra, 
och ovan citerade material från Abisko är mitt 
fynd från Pajala 1958 (Gustavsson 1959a) det 
enda från nordligaste Sverige i senare tid. Arten 
är även funnen i norra Norge (Ramsfjell 1960) 
och norra Finland.

Peronospora pedicularis Palm
Pedicularis lapponica - Abisko 7.1909 Palm (S; Palm 
1911) - Björkiiden 7.1909 Palm (material ej bevarat?; 
Palm 1911) - Vakkejåkka 7.1909 Palm (material ej be
varat?; Palm 1911) - ’Torneträsk-området’ 7.1909 Ves
tergren (Vestergren: Micromycetes rariores selecti 
1481) - Abisko 8.1917 Gäumann (enligt Gäumann 
1923)

När Svenska Botaniska Föreningen exkurerade 
i torneträskområdet 1909 deltog Palm och Vester
gren (Palm 1911), och det är troligt, att de var för 
sig på samma platser insamlat bl a P. lapponica,
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Fig 6. Inom torneträskområdet kända lokaler för Peronospora på fjällväxter (•) och icke-fjällväxter (•). - Q 
undersökning av värdväxter utan resultat.
Peronospora species on alpine (•) and non-alpine (•) plants. -Oexaminati°n of host plants without result.

P. violae och denna art. Vestergrens insamlingar 
kan då komma från någon eller några av de loka
ler som Palm nämnt. Av Palms material har jag 
endast återfunnit insamlingen från Abisko, och 
den bör betraktas som typmaterialet för arten. 
Det är möjligt att det som saknas av Palms insam
lingar av denna och de båda andra nämnda arter
na har infogats i Vestergrens exsickat, som alltså 
kan utgöras av en blandning av insamlingar.

Jag har endast i mycket liten omfattning kunnat 
söka efter denna art. Mina undersökningar har 
gjorts i augusti, vilket i detta område är något för 
sent för att studera Peronospora på Pedicularis 
lapponica.

Kommentarer

Torneträskområdets Peronospora-flora har trots 
åtskilliga tidigare insamlingar varit ganska dåligt 
känd. Mitt primära mål har naturligtvis varit att 
samla in så mycket material som möjligt och att

studera det så som redovisats här. För förståelsen 
av dessa svampars spridning och utbredning har 
jag försökt vidga studierna på ett sätt som myko- 
loger tidigare oftast försummat att göra: jag har 
noterat, vilka annars vanliga arter som saknas 
inom undersökningsområdet. Jag har därför un
dersökt alla växter, som kan angripas av Perono
spora, på ett stort antal lokaler från södra Lapp
land och Norrbottens kustland upp mot Kare
suando i nordöst och Riksgränsen i väst.

Naturligtvis kan man förbise ett och annat vid 
en undersökning av detta slag, men åtminstone 
följande växter tycks vara fria från Peronospora i 
torneträskområdet, trots att de längre söderut 
ofta är infekterade:

Polygonum aviculare (trampört)
Steilaria media (våtarv)
Spergula arvensis (åkerspärgel)
Capsella bursa-pastoris (lomme)
Lalhyrus pratensis (ängsvial)
Trifolium pratense (rödklöver)
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T. repens (vitklöver)
Plantago major (groblad)

Vissa av dessa, t ex Lathy rus pratensis, tycks vara 
fria från angrepp i större delen av Norrland, un
der det att andra, t ex Spergula arvensis, förefal
ler att vara infekterade överallt utom i delar av 
fjällkedjan. Det är tydligt att vissa Peronospora- 
arter haft svårt att följa värdväxternas spridning i 
Norrland och att de inte hunnit etablera sig i t ex 
torneträskområdet.

Peronospora-arterna på rena fjällväxter som 
Cerastium cerastoides, Saxifraga cernua och Pedi- 
cularis lapponica (lapparv, knoppbräcka och 
lappspira) bör ha kunnat spridas efter samma 
vägar som värdväxterna och troligen ungefär 
samtidigt som dessa (fig 3). De bör alltså kunna 
vara mycket gamla i områdets flora.

Förhållandet kan vara annorlunda för de arter 
som parasiterar på ’ogräs’ (fig 4). Det är intres
sant att jämföra antalet Peronospora-arter på 
olika platser inom undersökningsområdet (fig 6). 
Man finner då, att det i Abisko har hittats åtta 
arter, varav tre på rena fjällväxter, i Björkliden 
tre, varav en på en fjällväxt, samt i Riksgränsen 
två arter, varav en på en fjällväxt. Peronospora- 
arter på ogräs har man funnit nästan enbart i 
Abisko och Björkliden. De enda undantagen är 
infektionen på Ranunculus repens i Riksgränsen, 
Cardaminopsis arenosa i Krokvik och Rensjön 
och Erysimum cheiranthoides i Rensjön.

Eftersom förekomsten av Peronospora på 
ogräs tycks vara koncentrerad mest till Abisko 
förefaller de.t som om spridningen av dessa arter 
skulle kunnat utgå härifrån och ha börjat i ganska 
sen tid. Det finns idag knappast någon möjlighet 
att reda ut i vad mån jord- och stenmassor flytta
des omkring och i vilken omfattning ogräsfrön 
och vilsporer av Peronospora kan ha kommit in i 
samband med järnvägsbygget vid sekelskiftet. 
Naturligtvis kan olika arter ha förts hit även sena
re med transporter - t ex Peronospora erysimi, 
som förefaller ha kommit in vid vägbygget om
kring 1980.
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In Svensk Botanisk Tidskrift 79: 85-91 (1985) J. Ekman reported Dactylorhiza sphagnicola 
(Höppner) Soö (a provisional name) as new for the province of Uppland, SE Sweden. He 
also described a population of ”D. traunsteineri" (Sauter) Soö, in which c. 50% of the 
specimens had unspotted leaves. Ekman's description of the latter orchid as well as his 
description of the site show that this, too. is D. sphagnicola. The specimens with spotted 
leaves growing in the same place are very likely hybrids with D. maculata coll., which also 
occurred there. In the province of Dalsland. SW Sweden, where D. sphagnicola is more 
common, it turns out to be very variable, almost every population showing features of its 
own. Hybrids with D. maculata are regularly present at D. sphagnicola localities in Dalsland.
Viktor Jansson, Olle Niklas väg 35, S-462 00 Vänersborg, Sweden.

I Svensk Botanisk Tidskrifts andra häfte för i år 
rapporterar Ekman (1985) den första lokalen för 
mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola) från 
Uppland, ett fattigkärr i Frötuna sn. Han beskri
ver också en Dactylorhiza-popxAdXion från kanten 
av en öppen mosse i Söderby-Karl socken i 
samma landskap, där ca 100 exemplar utan blad
fläckar växer blandade med ungefär lika många 
fläckiga. Strax intill finns ett rikt bestånd av jung
fru Marie nycklar (D. maculata coll.).

Ekman tolkar denna population som sump- 
nycklar, D. traunsteineri, och anser att variatio
nen i fläckighet skulle kunna utgöra ett exempel 
på dimorfi (en enkel genetisk skillnad inom en 
och samma art). Han finner det dock förvånande 
att sumpnycklar växer på en så fattig lokal - de 
brukar växa i rikkärr.

Ekman påpekar att den ofläckade orkidén i 
Söderby-Karl påminner om mossnycklarna i Frö
tuna, men han visar också på skillnader (tätare 
ax, mer violetta blommor av annorlunda form). 
Han anger att intendent Folke Björkbäck vid 
Riksmuseet hänvisat till likheten med en dals- 
ländsk mossnyckelhybrid.
För mig, som har erfarenhet av mossnycklar från 
Dalsland, där arten är relativt vanlig, leder 
Ekmans iakttagelser till en annan slutsats. Det är 
slående hur väl beskrivningen av orkidén, följe

växterna och lokalen passar in på mossnycklar. 
Mossnycklar är mycket variabel, och den kan 
sägas visa upp ett ”personligt ansikte” på snart 
sagt varje lokal. Både beståndet i Frötuna och de 
ofläckade exemplaren i Söderby-Karl ryms inom 
artens normala variation. Ekman har antagligen 
ännu inte så stor erfarenhet av mossnycklar, och 
har därför knappast kunnat inse detta.

Ekman säger själv att vissa av de fläckiga orki
déerna i Söderby-Karl måste uppfattas som hybri
der med jungfru Marie nycklar. Enligt min upp
fattning borde samtliga vara det. Hybriden mel
lan jungfru Marie nycklar och mossnycklar bildas 
ganska ofta. I Dalsland förekommer den på unge
fär hälften av mossnyckellokalerna och är mycket 
formrik. Variation finns förmodligen i alla karak
tärer, t ex habitus, höjd, bladens längd och form, 
bladfläckarnas form, täthet och styrka (de kan 
saknas), blomställningens form och relativa stor
lek, blommans färg och läppens form och mön
ster,
Ekmans rapport om ofläckade sumpnycklar byg
ger alltså på ett misstag, som är fullt förklarligt 
med tanke på mossnycklarnas stora variation. 
Vad som förvånar mera är att han med stöd av 
detta enda exempel, som därtill inte riktigt vill 
stämma, vill visa att sumpnycklarna inte är bund
na till rikkärr.
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Kanske var det bara menat som ett uppslag. 
Jag tror dock att erfarenheten att sumpnycklar 
hör hemma i rikkärr kommer att hålla streck. 
Mossnycklar brukar så mycket hellre förknippas 
med fattigare myrar. 1 Dalsland utgörs mycket 
riktigt de flesta och även de individrikaste loka
lerna av fattigkärr. Men ett fåtal lokaler är av 
rikare typ, med ängsstarr (Carex hostiana), gräs
ull (Eriophorum latifolium) och till och med axag 
(Schoenus ferrugineus).
För övrigt vill jag gratulera Granberg och Ekman 
till deras fynd, som bidrar till att öka känne
domen om den här arten.

Recensioner

Utökad upplaga av Hallingbäck-Holmåsen

Hallingbäck, T. & Holmäsen, I. 1985: Mossor. 
En fälthandbok. Andra upplagan, 288 sid. 
Stenström Interpublishing, Stockholm. ISBN 
91-86448-11-0. Pris ca 270 kr.
Äntligen har vi fått en komplett mossflora, av
sedd för den majoritet av intresserade som inte 
har tillgång till mikroskop.

I den nya upplagan av Mossor har släktförteck
ningen på slutet utökats kraftigt och försetts med 
nycklar till samtliga i Norden (utom Island och 
Svalbard) förekommande arter. I nycklarna an
vänds luppkaraktärer så långt det är möjligt. 
Detta medför förstås ibland en viss osäkerhet i 
bestämningarna, framför allt om man är mindre 
erfaren, men fördelarna är långt större än nack
delarna i en fälthandbok som denna.

Vidare har nästan alla släkten fått svenska 
namn i floran. Dessa används dock inte alltid 
konsekvent i bilddelen. Exempelvis tillhör 
strumamossan (i bilddelen) släktet klipptussar 
och bergklomossan släktet flätmossor. De flesta 
släktnamnen är bra, och vissa nyskapelser, som

Namnet Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soö 
används här liksom hos Ekman som provisorium; moss
nycklar har ej kritiskt jämförts med det tyska typmate
rialet. I övrigt följer nomenklaturen Lid (1974).

Citerad litteratur
Ekman, J. 1985: Mossnycklar och ofläckade sumpnyck

lar funna i Roslagen. Svensk Bot. Tidskr. 79: 85-91. 
Lid, J. 1974: Norsk og svensk flora. Andre utgåva. 

Oslo.

skapanior för arterna i släktet Scapania, är ypper
liga. Däremot kan man kanske undra vad namnet 
komagemossor för släktet Psilopilum anspelar på.

I bilddelen har 25 fotografier bytts ut mot nya 
och i de flesta fall bättre. Barbula convoluta ser 
dock lite underlig ut på den nya bilden, som 
måste vara tagen i ogynnsamt ljus. I en eventuell 
senare upplaga borde också bilden på Myurella 
julacea bytas ut. Den nuvarande påminner i allt
för hög grad om M. tenerrima. För övrigt har 
bildtexterna och utbredningskartorna i vissa fall 
korrigerats.

I de inledande delarna och i släktnyckeln har 
endast smärre ändringar och korrigeringar gjorts. 
I det andra alternativet under nr 11 på sid 47 står 
det fortfarande 1 i stället för 13.

Det är med glädje man ser att böcker som 
denna kommer till i vårt mossrika men bryolog- 
fattiga land. Den andra upplagan av Mossor är 
definitivt mycket mer användbar än den första 
och kommer säkerligen att ersätta denna i många 
bokhyllor och, inte minst, ryggsäckar. Trots 
priset.

Lars Hedenäs
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Monografi över monokotyledoner

Dahlgren, R. M. T., Clifford, H. T. & Yeo, 
P. F. 1985: The families of the monocotyledons. I 
samarbete med R. B. Faden, N. Jacobsen,
K. Jacobsen, S. R. Jensen, B. J. Nielsen & 
F. N. Rasmussen. 12 + 520 sidor och 225 teck
ningar. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 
New York och Tokyo. ISBN 3-540-13655-X. Pris 
DM294:-.
Rolf Dahlgren, professor i Köpenhamn och bo
satt i Lund, och hans medförfattare har åstad
kommit en stor handbok över monokotyledo- 
nerna, de enhjärtbladiga växterna. Hans tidigare 
böcker i ämnet, The monocotyledons: a compara
tive study (tillsammans med H. T. Clifford, 
Academic Press 1981) och Monocotyledon evolu
tion,, characters and phylogenetic estimation (till
sammans med F. N. Rasmussen, Evolutionary 
Biology 16: 255-395, 1983) var morfologiskt 
respektive fylogenetiskt inriktade. Den här 
boken är systematiskt upplagd med detaljerade 
beskrivningar, diskussioner och illustrationer av 
samtliga 102 familjer. Detaljrikedomen och infor
mationsmängden är imponerande.

Familjerna klassificeras i ett antal ordningar 
och överordningar. De kan informellt samman
föras i fyra komplex, (1) liljor och orkideer, (2) 
ananasväxter (Bromeliaceae), ingefärsväxter 
(Zingiberaceae), halvgräs (Cyperaceae m fl) och 
gräs (Poaceae) m fl släktingar (t ex Commelin- 
aceae), (3) ”vattenväxterna” (Alismataceae, 
Butomaceae, Potamogetonaceae m fl) och (4) 
palmerna och deras eventuella släktingar.

Liljornas nya systematik har Rolf Dahlgren 
presenterat för SBTs läsare i första häftet av 1985 
års volym (Liljor och liljeträd, SBT 79: 1-16). Det 
andra och tredje komplexet utgör en stor och en 
mindre grupp inom monokotyledonerna, förmod
ligen båda monofyletiska. Palmerna, skruvpal
merna (för tropikresenärer välbekanta havs- 
strandsväxter; finns dock ej i Sydamerika) och 
cyclanthaceerna (vars blad används för tillverk
ning av de s k panamahattarna) är av osäker sys
tematisk placering och möjligen ej närmare släkt. 
Vissa fakta tyder på att palmerna är närmast släkt 
med gräsen.

Flera tidigare författare har betraktat de vat

tenlevande monokotyledonerna, t ex svalting 
(Alisma) och dyblad (Hydrocharis), som repre
sentanter för de mest primitiva nu levande mono
kotyledonerna, och näckrosorna (Nymphaeaceae 
m fl) har utpekats som de närmaste släktingarna 
bland dikotyledonerna. Dahlgren och medarbe
tare förespråkar här och i tidigare arbeten en 
annan hypotes. Enligt denna var de första mono
kotyledonerna (landlevande) örter med oansen
liga blommor och skaftade blad utan bladslida 
och med nätformig nervatur. De primitivaste 
monokotyledonerna bör då återfinnas inom ord
ningen Dioscoreales, med åtminstone en för 
SBTs läsare välbekant om än något speciell repre
sentant, nämligen ormbär (Paris, Trilliaceae). 
Andra exempel är Dioscorea (t ex jams) och 
Smilax (Smilacaceae, med en i medelhavsområ
det vanlig art, S. aspera). De ofta hjärtformiga 
bladen och det klättrande växtsättet påminner i 
hög grad om Piperaceae och Aristolochiaceae, 
två dikotyledonfamiljer som förmodas utgöra 
några av monokotyledonernas närmaste släkt
ingar bland övriga angiospermer.

Dahlgren har tidigare använt sig av "bubbel- 
diagram” för att redovisa olika karaktärers före
komst inom angiosperm- och monokotyledon- 
grupperna. På sidan 59 har dessa försetts med 
tjocka ”stammar” och diagrammet avses förestäl
la en ”fylogenetisk buske”. I jämförelse med 
denna är de kladogram som redovisas på sidan 
94-103 (även i det tidigare arbetet tillsammans 
med Rasmussen) utan tvekan ett stort framsteg. 
Här redovisas explicita hypoteser om familjernas 
släktskapsförhållanden. Det är intressant men 
knappast oväntat att många familjer saknar egna 
karaktärer (autapomorfier) i jämförelse med sina 
närmaste släktingar. Förekomsten av sådana 
odefinierade och eventuellt parafyletiska taxa är 
utmärkande för all systematik och absolut inget 
speciellt för det här arbetet. De illustrerar hur 
mycket det fortfarande finns att göra i arbetet på 
en förbättrad systematik där parafyletiska (och 
polyfyletiska) taxa ersätts av monofyletiska.

Jag har bara kunnat beröra några bråkdelar av 
det rika innehållet i boken. The families of the 
monocotyledons kommer att bli ett standardverk 
för fackbotanisten lång tid framöver.

Kåre Bremer
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Växtfotografering: Skärpan
INGMAR HOLMÅSEN

Det är skärpan, detaljrikedomen i bilden, som 
ger information. Ett negativ eller ännu mer ett 
färgdiapositiv har kapacitet för mycket stora in
formationsmängder. Det har visat sig när man 
försökt ersätta filmen med s k CCD-plattor i still- 
bilds-videokameror, att det behövs minst en mil
jon ”bildelement” inom 24 x 36 mm-formatet för 
att få en acceptabel bildkvalitet. F n klarar 
CCD-plattorna bara 400 000 medan ett finkornigt 
diapositiv innehåller vad som motsvarar över tio 
miljoner bildelement!

Ett skarptecknande objektiv är givetvis en för
utsättning för detaljrika bilder. Produkterna från 
de välkända objektivtillverkarna håller idag en 
jämn och hög kvalitet och det är sällan oskarpa 
bilder beror på ett dåligt objektiv. Däremot kan 
hårda stötar försämra objektivets prestationsför
måga, särskilt zoom-objektiv är känsliga därvid
lag genom sin komplicerade uppbyggnad. Finger
avtryck och damm på linsytorna sänker bildernas 
kontrast genom att ströljuset i objektivet ökar. 
Men var försiktig med putsningen, använd endast 
mjuka penslar och speciella, rena linspapper, 
annars kan putsningen göra mer skada än nytta. 
Skydda linsytorna med objektivlock, särskilt det 
bakre objektivlocket är viktigt att använda, så 
snart objektivet är skilt från kameran. Här finns 
ömtåliga överföringar mellan objektiv och 
kamera liksom öppningar, som kan släppa in 
skräp i objektivets inre. På längre brännvidder 
sitter också den bakre linsytan ofta indragen i 
objektivet, svåråtkomlig för rengöring. Lika vik
tigt är det att sätta ett lock på objektivöppningen i 
kamerahuset, när objektivet inte sitter på plats.

Fig 1. En tistelbladrosett är rik på strukturer och kon
traster. Alla ljusa taggar mot mörk bakgrund ökar in
trycket av skärpa. Motivet har relativt liten utsträckning 
i djupled och kan därför fotograferas med en medelstor 
bländare, som ger den bästa skärpan.

Vilken bländare ger bästa skärpan?

Ett objektivs maximala skärpa finns i det plan, 
där man ställt in objektivet med avståndsinställ- 
ningen. Allting hitom eller bortom det planet är i 
princip mer eller mindre oskarpt. Graden av 
oskärpa reglerar man med bländaren, ju mer man 
bländar ner desto mer ökar skärped/wpet. Men 
även skärpan i inställningsplanet påverkas av 
bländaren. Den är inte maximal vid de största och 
minsta bländaröppningarna utan vid de mellersta, 
i allmänhet bländare 8-11. Det blir inga drama
tiska skillnader om man avviker ett eller annat 
steg härifrån, men det kan vara bra att känna till, 
att man får ut mest skärpemässigt av sitt objektiv 
vid de här bländaröppningarna. Oftast låter man 
väl behovet av skärpedjup styra bländarinställ- 
ningen, men har man ett relativt plant motiv är 
det klokt att stanna vid bländare 8-11 (fig 1).

Type E2

Fig 2. Tre vanliga typer av sökarskivor. E2 har rutnät 
för att göra det lättare att rikta kameran i vertikal- eller 
horisontalplanet. K2 har både snittbild och mikropris
mor i centrum och B2 är av den ”släta" typen. De 
många koncentriska cirklarna markerar fresnellinserna, 
som gör sökarbilden ljus ända ut i hörnen. I verklig
heten är de nästan osynliga.

Type B2



Fig 3. När vinkelsökaren sätts på får man inblicksvinkel 
rakt uppifrån. Sökaren kan vridas hela varvet runt.

Sökaren

ESR-kamerornas sökare och mattskivor fyller nu
mera högt ställda krav på ljus sökarbild och lätt 
skärpeinställning. Allt fler fabrikat har fått utbyt
bara mattskivor och då uppkommer frågan: vil
ken är bäst? Själv föredrar jag en helt ”slät” matt
skiva, utan snittbild eller mikroprismor i centrum 
(fig 2). Dessa är ofta mer en störning än en hjälp 
vid skärpeinställningen, särskilt vid långa utdrag 
och när man gör skärpedjupskontrollen. I båda 
fallen blir ljusstyrkan hos sökarbilden låg och då 
fungerar inte dessa båda hjälpmedel.

För arbete nära marknivån är en vinkelsökare 
ett bra komplement till prismasökaren (fig 3).

Rörelse/skakningsoskärpa

Att spegeln och slutaren arbetar mjukt utan att 
orsaka vibrationer betyder mycket för skärpan, 
speciellt vid långa utdrag och långa brännvidder. 
Sedan gäller det att kameran hålls stilla under 
exponeringen. Det finns ett radikalt botemedel - 
stativ - som behandlades redan i första avsnittet 
(s 272). Värre är det att få motivet, växten, att 
vara stilla. Vindrörelsen hör till de svårare prob
lemen för växtfotografen. Särskilt på öppna, blå
siga växtplatser eller i mörk skog, där expone- 
ringstiderna blir långa. I någon mån kompenseras 
detta av att många växter på blåsiga lokaler är 
lågvuxna och robusta och att ljuset är rikligt resp 
att den mörka skogen också fungerar som ett 
vindskydd - men en stor svårighet är det likafullt. 
Vad kan man göra?
(1) Morgonen är ofta den minst blåsiga tiden på

Fig 4. Växthållare med en batteriklämma fastsatt på en 
kraftig men böjlig koppartråd, som sticks ned i marken.
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dagen, särskilt under högtrycksväder, då det är 
solvärmen som sätter igång vinden.
(2) Även en blåsig dag lönar det sig att vänta. 
Inom en minut eller två brukar det komma ett par 
sekunders lugn, som gör en exponering möjlig. 
Här finns ytterligare ett argument för stativet, 
som gör denna väntan betydligt lättare. Då kan 
man koncentrera sig på att med trådutlösaren i 
handen iaktta växtens rörelser i stället för att bli 
alltmera darrig av att hålla kameran. Tänk bara 
på att göra skärpeinställningen när växten är i 
”viloläget".

(3) Det kanske finns en annan individ av arten, 
som står på en lugnare plats alldeles i närheten? 
Enbuskar är fenomenala läskapare. Även annan 
högre vegetation, stenmurar och svackor i terrän
gen kan vara en hjälp.

(4) En reflexskärm kan också fungera som vind
skydd, om den är tillräckligt stor. Det blir dock 
alltid luftvirvlar bakom en sådan tät skärm. Gar
dintyg e d ”silar” vinden och fungerar mer enligt 
enbuskprincipen.

(5) Ju närmare man går med kameran, desto hög
re blir kravet på stillhet. Å andra sidan får man då 
ofta möjlighet att staga växten nertill, utanför 
bildfältet. Det kan göras enkelt med en kvist eller 
en torr fjolårsståndare, som man ev binder fast 
med ett grässtrå, eller man kan ha med sig en 
växthållare som den på fig 4.

(6) Kortare slutartider (= större bländare) eller 
”snabbare” film är andra möjligheter. Blixt ger 
också korta exponeringstider men är ju inte alltid 
det bästa ljuset när det gäller övriga egenskaper.
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Fig 5. Om man jämför den finkornigaste och lågkänsligaste färgfilmen (Kodachrome 25 ASA) med en av de mest 
högkänsliga (Ektachrome 1600 ASA) blir skillnaderna tydliga.

Skarpaste filmen?

De lågkänsliga filmerna (25-100 ASA) är mest 
finkorniga och har därmed den högsta upplös- 
ningsförmågan. De snabbare filmerna (200-1600 
ASA) har dock fått kornigheten starkt förbättrad 
på senare år. Priset man får betala för snabbheten 
är framför allt ökade krav på exakt rätt expone
ring, exponeringslatituden minskar med ökad 
ljuskänslighet. I exemplet (fig 5) yttrar det sig så 
att bakgrunden och aklejans nedre delar blir mör
kare än med den lågkänsliga filmen. De allra 
snabbaste färgfilmerna (800-1600 ASA) klarar 
alltså inte stora kontraster i ljushet hos motivet. 1 
solsken är de näst intill oanvändbara.

Kontrasten

Ett motiv med stor kontrast ger ett skarpare in
tryck på bild än ett kontrastlöst motiv. Ur den 
synpunkten kan sid- eller motljus ibland vara att 
föredra (andra avsnittet, s 308-309). Kontrasten 
får inte vara så hög att man råkar ut för s k över

strålning. T ex blir ett grenverk i motljus lätt 
”urfrätt” av en ljussprutande himmel, särskilt om 
man överexponerar bilden.

Strukturer i motivet kan ofta framhävas och få 
ökad kontrast genom s k släpljus, som stryker 
lågt över motivets yta. Skuggorna kan då ta fram 
detaljer och små höjdskillnader i ytan, som man 
annars inte skulle lägga märke till.

Tänk i skärpeplan!

När man söker motiv, t ex väljer mellan olika 
växtindivider, är det en stor hjälp om man ”tän
ker i ett skärpeplan”. Man föreställer sig hur 
motivet passar för kamerans sätt att se, som ju är 
där skärpan finns i ett enda plan, i varje fall när 
det gäller närbilder.

Hur många delar av den här växten kan jag 
samtidigt passa in i skärpeplanet? Hur skall jag 
vinkla kameran för att bäst ta vara på skärpan (fig 
6)? Kan jag påverka motivet för att få ett bättre 
resultat? Kanske luta en växt något framåt eller



Fig 6. Här har bakgrunden kunnat "suddas ut” med kraftig oskärpa genom noggrant val av motiv: slåtterblom- 
morna hade olika stjälklängd men låg ändå i ett och samma sneda plan. Riktas sedan kameran in så att filmplanet 
blir parallellt med blomplanet behövs endast obetydlig avbländning av objektivet.
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Fig 7. A: Ett 24 mm vidvinkelobjektiv ger ett stort skärpedjup när det bländas ned kraftigt. Här bländare 16. - B: 
Från samma kameraposition och med samma bländare med ett 200 mm teleobjektiv. Det är partiet under 
bokstammen, som kameran har riktats mot. Hade den riktats mot ett närmare avsnitt, hade skärpedjupet varit 
ännu mindre.

bakåt eller böja en gren lite, så att den kommer in 
i skärpan.

Skärpedjupet

Skärpeplanet "hänger dock inte i luften”, verklig
heten är tredimensionell. Det finns en bakgrund 
och kanske också en förgrund på bilden, låt vara 
mer eller mindre oskarp. Vi har redan sagt att 
man påverkar denna oskärpa med bländaren, ju 
mindre bländare desto större skärpedjup. Men 
också valet av brännvidd påverkar skärpedjupet. 
Ju kortare brännvidd desto större skärpedjup. 
Vill jag ha största möjliga skärpedjup väljer jag 
alltså ett vidvinkelobjektiv och bländar ner det 
maximalt. Vill jag ha minsta möjliga skärpedjup 
väljer jag ett teleobjektiv och bländar inte ned

det alls (fig 7). Exemplet visar hur trots kraftig 
avbländning teleobjektivet ger ett mycket litet 
skärpedjup. Bländare 16 på ett teleobjektiv är en 
mycket större "absolut öppning” än samma blän
dare på ett vidvinkelobjektiv. Talet representerar 
endast den "relativa öppningen” - i förhållande 
till brännvidden. Det är alltså den absoluta öpp
ningen i millimeter räknat, som avgör skärpe- 
djupets storlek.

Skärpedjup i cm vid bländare 11.

Brännvidd (mm) 35 55 105

Avståndsinställning
2 m 299 90 24
1 m 51,5 18,4 5,5
0,5 m 10 3.3 0,8
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Fig 9. Canons 35 mm Tilt and Shift-optik kan både lutas 
8° och sidförskjutas 11 mm. Här anpassad till Nikons 
kamerahus.

n
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Utökat skärpedjup

Men det finns ett par andra möjligheter att öka 
skärpedjupet också. Om filmplanet lutas bakåt 
eller objektivplanet framåt, läggs skärpeplanet 
snett genom bilden, t ex längs marken. Det är 
den principen som man använder i t ex storfor- 
matkameror (första avsnittet s 267). Samma s k 
Scheimpflugeffekt används i vissa objektiv, av
sedda för annars inte förställbara kameror, t ex 
Canons Tilt and Shift 35 mm optik (fig 9). Likaså 
i det lutbara bakstycke som jag har konstruerat 
för Hasselbladsoptik och som presenterades i 
SBT 73 s 275-279.

Om man någon enstaka gång behöver det här 
extra skärpedjupet kan man provisoriskt klara en 
del uppgifter (fig 8) genom att lossa och luta 
objektivet och täta springan mellan objektiv och 
kamerahus med t ex Bostik häftmassa (fig 10). 
Men släpp inte objektivet, häftmassan är inte till
räckligt stark för att hålla det på plats någon 
längre stund!

En enkel och billig lösning för att ge bilder en 
ovanlig skärpefördelning är att använda en halv 
försättslins (fig 11). Då får man bilder som har två 
skärpeområden, dels ett närområde som bestäms 
av linsens dioptrital i kombination med objekti-

Fig 8. Fönsterlav med lutat 24 mm vidvinkelobjektiv 
(fig 10). Skillnaden i avbildningsskala mellan bildens 
för- och bakgrund är avsevärd.

Fig 10. Nikons 24 mm med häftmassa ”som utfyllnad”. 
Solskyddet måste tas bort men det blev ändå en viss 
vinjettering i bildens övre hörn. PC-Nikkor 28 eller 35 
mm hade varit lämpligare objektiv för lutning genom 
att de liksom Canons TS har större skärpecirklar.

Fig 11. Halv försättslins monterad i en roterbar fatt
ning, vilket gör att närområdet kan placeras vid vilken 
sida av bilden som helst.

vets brännvidd och (i mindre grad) av avståndsin- 
ställningen. Dels ett fjärrområde som bestäms av 
objektivets avståndsinställning. Med den här me
toden kan man få en detaljerad närbild av en växt 
samtidigt som miljön visas i full skärpa (fig 12). 
Men det krävs alltid kraftig avbländning för att 
inte försättslinsens kant skall ge ”spökeffekter” 
på förgrunden.

Fig 12 (nästa sida). Backsippor på Brösarps norra bac
kar, fotograferade med halv försättslins på 2 dioptrier. 
Optik 135 mm och Hasselbladskamera (bildformat 6 x 
6cm).
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Carl Adolph Agardh - några minnesord
OVEALMBORN

Almborn, O. 1985: Carl Adolph Agardh - några minnesord. [C. A. Agardh in memoriam.] 
Svensk Bot. Tidskr. 79: 401-408. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Carl Adolph Agardh (1785-1859) is known as one of the most outstanding scientists at the 
University of Lund. He was professor of botany and practical economy there from 1812 to 
1835 when he was appointed bishop at Karlstad. Some of his works are fundamental in 
modern phycology, and he is renowned as the ”Linnaeus of the Algae". In this survey special 
attention has been paid to his importance for botany. A few of his many other activities, such 
as in politics, economy and theology, have been recorded briefly.
Ove Almborn, Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Carl Adolph Agardh har, vid sidan av Esaias 
Tegnér, ansetts som den mest lysande begåvning 
som fostrats vid Lunds universitet. De skrevs in 
där på samma dag (4 oktober 1799) och knöt 
snart en vänskap som i stort sett bestod genom 
åren. Båda blev professorer i unga år, Agardh i 
botanik, Tegnér i grekiska, båda ”befordrades” 
(utan nämnvärda teologiska meriter) till bis
kopar, Tegnér i Växjö, Agardh i Karlstad. 
Tegnér skrev en gång om sin vän: ”Agardh har ett 
av landets briljantaste huvuden, skarpsinnigt, 
fantasirikt, ofta paradoxt”. I tal lär han ha förkor
tat detta omdöme till ”Han är den ende i Lund 
som är mig intellektuellt jämbördig”.

De lyckliga ungdomsåren

Carl Adolph Agardh föddes i Båstad för två 
hundra år sedan, den 23 januari 1785. Fadern var 
köpman; släkten kom ursprungligen från Dan
mark. Den unge Agardhs intresse för botanik 
understöddes av kyrkoherden i det närbelägna 
Hasslöv, Pehr Osbeck, som varit lärjunge till 
Linné och gjort viktiga insatser inom Hallands 
flora. Vid universitetet gjorde Agardh en snabb 
karriär och promoverades, tjugo år gammal, till 
magister (motsvarande vår doktorsgrad) efter att 
ha försvarat en avhandling, som efter tidens sed 
författats av hans lärare, professorn i naturalhis- 
toria Anders Jahan Retzius.

De följande åren var lyckosamma för Agardh. 
År 1807 blev han docent i matematik, 1810 de

monstrator i botanik och 1811 adjunkt i ekonomi. 
I början av 1812 stod han på förslag till professur i 
matematik, och senare på året utnämndes han 
tjuosjuårig till professor i botanik och praktisk 
ekonomi efter Retzius. Intresset för matematik 
behöll han livet ut. Som biskop i Karlstad publi
cerade han matematiska arbeten på franska och 
till de svenska skolornas tjänst en algebra för ele
mentarundervisningen .

Dessa nästan exempellösa framgångar berodde 
inte enbart på begåvning och flit. Agardh hade 
förmånen att bli informator hos diplomaten och 
politikern Lars von Engeström. Efter statsvälv- 
ningen 1809 blev Engeström utrikesstatsminister. 
Agardh följde med hans familj till Stockholm. De 
båda åren där gav Agardh viktiga kontakter med 
botanister, men han odlade också litterära och 
filosofiska intressen. Han var med om att grunda 
de litterära sällskapen Pro joco och Polyfem och 
tog djupa intryck av den tyska naturfilosofien, 
främst representerad av Friedrich von Schelling. 
Engeström blev snart kansler för Lunds universi
tet, som han styrde med betydande självständig
het. Både Tegnér och Agardh hade honom att 
tacka för sina utnämningar.

Algforskningens Linné

Den nyblivne professorn ägnade sig med kraft åt 
botanisk forskning. Han intresserade sig främst 
för algerna. Han hade gjort bekantskap med den
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na växtgrupp på stränderna vid Båstad. Sedan 
Linnés tid stod de högre växterna i centrum för 
botanisternas intresse. När mikroskopet börjat 
komma i mer allmänt bruk vid 1800-talets början 
öppnades nya möjligheter för studiet av de lägre 
växterna (kryptogamerna). Agardh kan med 
rätta karakteriseras som algforskningens Linné. 
Hans grundläggande arbeten innehåller en refor
merad algsystematik, i många stycken aktuell än 
idag. Den gängse uppdelningen i grönalger, brun
alger och rödalger härrör från honom.

Agardhs (1817) översikt över de skandinaviska 
algerna inleds med en kort systematisk uppräk
ning av alla släkten och arter av alger, som han 
kände från hela världen. 1 mycket stödde han sig 
på utländska författare, främst engelska och fran
ska. Han indelar algerna i fem sektioner: (1) 
Fucoideae, (2) Florideae, (3) Ulvoideae, (4) Con- 
fervoideae och (5) Tremellinae. Fucoideae omfat
tar i stort sett brunalgerna, Florideae rödalgerna 
och Ulvoideae de större grönalgerna. Confervoi- 
deae är en numera övergiven grupp, som hos 
Agardh innehåller ganska olikartade, smärre 
alger. De räknas numera till skilda grupper, 
främst grönalger och kiselalger. Tremellinae mot
svarar närmast de blågröna algerna.

På 1820-talet påbörjade Agardh ett stort anlagt 
arbete, Species algarum (1820-1828), som avsåg 
att beskriva hela världens algflora. Det blev emel
lertid aldrig fullbordat. De båda banden av del I 
behandlar Fucoideae (brunalger), Florideae (röd
alger) och Ulvaceae (större grönalger) med unge
fär samma avgränsning som i hans tidigare ar
bete. I del II behandlar han några grupper, som 
numera förs till brun- och rödalgerna. Den stora 
gruppen ”lägre alger” (mest gröna) förblev 
obearbetad.

I stället utgav Agardh (1824) en sammanfatt
ning av alla kända släkten och arter (Systema 
algarum). De beskrivs mycket kortfattat men 
med talrika hänvisningar till den samtida littera
turen, främst till planschverk, där arterna är av
bildade. Han urskiljer sex grupper (ordningar): 
(1) Diatomeae (kiselalger), (2) Nostochinae (mest 
blågröna alger), (3) Confervoideae (bl a blågröna 
alger och kransalger), (4) Ulvaceae (större grön
alger), (5) Florideae (rödalger) och (6) Fucoideae 
(brunalger). Detta system har betydande likheter 
med de ”moderna” algsystem som våra läro
böcker erbjuder efter mer än halvtannat sekel. 
Den ändrade ordningsföljden mellan grupperna 
är anmärkningsvärd. Efter franska förebilder

(främst Lamarck) lät Agardh nu systemet löpa ”a 
simplicioribus ad perfectiora”, dvs från enklare 
byggda (lägre) till mera fullkomliga (högre) 
former.

Detta nya synsätt innebar inte att Agardh före
grep Darwins tankar ett halvsekel senare om en 
utveckling från lägre till högre organismer under 
en lång geologisk tidsföljd. Från början trodde 
Agardh liksom Linné att Gud skapat alla arter av 
växter och djur i tidernas begynnelse. Linné 
menade under senare år att skapelsen för växt
rikets del gällde enbart urtyperna för de 24 klas
serna. Genom korsning mellan dessa urarter 
(tvärs över hela systemet!) uppstod sedan de 
många släkten och arter som vi nu känner. 
Agardh ansåg, delvis efter förebilder i Platons 
filosofi, att varje art, släkte osv var mer eller 
mindre trogna kopior av de urbilder, ”idéer” (av 
Agardh kallade arketyper), som funnits i begyn
nelsen. Han lämnar däremot inget begripligt svar 
på den oundvikliga frågan, hur dessa typer givit 
upphov till den oändliga mångfald som vi nu 
möter i naturen.

Att växter - i varje fall alger - kan förändras 
drastiskt var Agardh övertygad om, men hans 
iakttagelser har inte stått sig vid eftervärldens 
granskning. Ett belysande exempel kan nämnas 
från hans besök vid den kända kurorten Karlsbad 
under sin adriatiska resa år 1827. Här träffade 
han filosofen Schelling, som han beundrade högt. 
För honom demonstrerade han hur en grönalg, 
Tetraspora lubrica, som fanns i de varma käl
lorna, upplöstes under mikroskopet och omvand
lades till små levande djur. Man visste då inte att 
denna alg, liksom många andra, förökar sig med 
svärmsporer, som simmar med rörliga cilier och 
kan se ut som encelliga djur.

Linné kände ett hundratal arter av alger från 
hela världen, och dessa fördelade han på tre släk
ten, Fucus, Ulva och Conferva. Agardhs Systema 
upptog mer än hundra släkten och ett tusental 
arter, i båda fallen ofta med ”Ag.” som auktor. 
Att många encelliga alger undgick honom är 
begripligt med tanke på de primitiva mikroskop, 
som stod till buds vid 1800-talets början. Hans 
intresse för kiselalgerna grundlädes mot slutet av 
1820-talet, inte minst under den tid år 1827, då 
han av hälsoskäl vistades i relativ stillhet i Karls
bad. Hans Conspectus criticus Diatomacearum 
(1830-1832) är ett klassiskt arbete, och typmate
rialet för hans arter rådfrågas ofta av våra dagars 
specialister.
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Fig 1. C. A. Agardh. Akvarell av L. H. Roos af Hjelmsäter 1823
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Agardhsherbariet

I början på 1830-talet överlämnade C. A. 
Agardh sina algsamlingar till sonen Jacob Georg. 
Denne var född år 1813, fick sin magistergrad vid 
nitton års ålder och började samtidigt under 
faderns ledning utge skrifter om alger, senare 
även om högre växter. Han var professor i bota
nik i Lund 1854-1879, och fortsatte det verk inom 
algernas systematik (särskilt rödalgernas), som 
fadern lagt grunden till. Vid sin död år 1901 var 
han samtidens främste algforskare.

J. G. Agardh införlivade faderns algherbarium 
med sitt eget utan att ändra på dess ursprungliga 
montering och nomenklatur. Han förvarade sam
lingen i sin bostad även sedan han år 1895 donerat 
den till universitetet. Efter hans död överfördes 
den i maj 1901 till Botaniska institutionen. I bör
jan förvarades den i gamla institutionsbyggnaden 
(numera kallad Agardhianum). På 1930-talet flyt
tades den till Botaniska museet, där den nu finns i 
föreläsningssalen på andra våningen. På 1970- 
talet ersattes de sex ursprungliga träskåpen med 
brandsäkra metallskåp.

År 1885, när J. G. Agardh förberedde sitt 
gåvobrev, gjorde han en förfrågan till universite
tet, om det kunde beredas lämplig lokal för her- 
bariet, så att det efter hans död kunde göras till
gängligt för framtida forskning. Skrivelsen ger en 
koncis sammanfattning av herbariets värde och 
återges här i sina väsentliga delar (efter Törje 
1968).
Herbariets relativa rikedom torde bäst kunna bedömas 
därav, att i de av mig under en följd av år utgivna 
arbetena över algerna, avsedda att upptaga alla kända 
arter, äro, med undantag av ett ringa fåtal som beskri
vits efter figurer, beskrivningarna utarbetade efter 
material ur eget herbarium. Så vitt jag kan sluta av 
andras arbeten, torde ingenstädes, icke ens i de stora 
museerna, förefinnas någon algsamling som med min är 
jämförlig i omfattning och rikedom på former.

Herbariet har dessutom några företräden, som till en 
del beror av det sätt varpå herbariet tillkommit. Första 
uppränningen därtill lades nämligen under den tid, då 
Algologien själv hade sina första egentliga bearbetare, 
Turner, Dillwyn och Borrer i England, Roth och Mer
tens i Tyskland, Lamouroux och Bory de St. Vincent i 
Frankrike, Clemente i Spanien, Bertoloni i Italien. - 
Med alla dessa och deras närmaste efterföljare stod 
C. A. Agardh i förbindelse och herbariet har ifrån hans 
tid originalexemplar av nästan alla dessa hans samtida. 
Ju ofullständigare den tidens ytliga beskrivningar voro, 
desto värdefullare hava dessa originalexemplar sedan 
blivit, och hava i många fall varit oumbärliga för tolk
ningen av dåtidens uppfattning av arterna. Under den 
långa tid jag själv sysselsatt mig med algstudier har det 
av min Far anlagda herbariet vuxit i än större propor

tion och torde jämväl i vissa avseenden väsentligen hava 
förbättrats. Värdet av ett algherbarium måste nämligen 
bero icke blott av dess rikedom, utan jämväl på exem
plarens beskaffenhet, dess preparering och själva valet 
av exemplar, så att de framställa arten både i dess olika 
utvecklingsstadier och i olika modifikationer som till
höra dess formkrets. Det är vidare en mycket värdefull 
egenskap hos varje samling, att exemplaren icke blott 
äro benämnda, utan jämväl så undersökta att man kan 
antaga bestämningarna vara riktiga. Och i alla dessa 
avseenden torde det ifrågavarande herbariet hava före
träden framför många andra.

När herbariet överlämnades år 1901 räknades det 
och befanns innehålla 51 244 exemplar. Alla 
exemplar numrerades med stämpel i samma ord
ning som de legat under J. G. Agardhs senare år. 
Omkring en tredjedel av samlingen torde här
röra från C. A. Agardh. Denna del känns lätt 
igen på att exemplaren ligger lösa eller i små kon
volut inom dubbelvikta grågröna omslag av rätt 
litet format. Exemplaren är försedda med släkt- 
och artnamn och ibland (men långt ifrån alltid) 
med uppgift om fyndort. Denna är emellanåt be
gränsad till ”Suecia”, ”Anglia” eller liknande. 
Intresset för växtgeografi var obetydligt vid 
1800-talets början. På etiketterna till exemplar 
som Agardh fått från kolleger, ofta utländska, 
har han i regel tillfogat deras namn, t ex "misit 
Dillwyn” (sänt av D.) eller ”e Roth” (från R.). 
Från 1820-talets slut fick den unge J. G. Agardh, 
som hade en prydlig handstil, ofta tjänstgöra som 
faderns sekreterare.

Varken C. A. eller J. G. Agardh gjorde någon 
resa utanför Europa. De fick emellertid genom 
byte ett betydande material (ofta dubbletter av 
typer) från kolleger i alla delar av världen. Många 
botanister, som reste i föga kända trakter, sam
lade alger och skickade dem till Lund för att få 
riktiga namn. En betydande del av herbariet be
står av sådant material.

Agardhsherbariet anses som ett ”historiskt her
barium” och förvaras separat. Inget nytt material 
tillföres och den ursprungliga ordningsföljden 
ändras inte. Om en senare botanist vill ändra på 
ett namn, så att det kommer att motsvara ”forsk
ningens senaste ståndpunkt”, förses exemplaret 
med en ”bestämningslapp”, som upptar det nya 
namnet, namnet på den botanist som föreslagit 
det och i regel årtalet, då detta skett. Exemplaret 
förblir emellertid på sin plats och behåller sitt 
ursprungliga nummer.

Professor N. E. Svedelius i Uppsala, en av 
1900-talets främsta algforskare, framhöll att 
agardhsherbariet ”otvivelaktigt är den viktigaste
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algsamling som finns i hela världen” (Svedelius 
1917). Många av de algforskare, som varje år 
besöker Lund för att ta del av herbariets skatter, 
har gett uttryck åt samma tankar: det är ett unikt 
arkiv, helt oumbärligt för algsystematisk forsk
ning.

Andra botaniska arbeten

Agardh skrev också talrika avhandlingar över 
skilda botaniska ämnen, som hans studenter fick 
försvara för magistergraden. Han väckte upp
märksamhet genom att indela hela växtriket i fyra 
grupper, ett försök att ersätta Linnés sexualsys
tem med ett ”naturligt” system. Han skrev också 
en Lärobok i botanik på svenska (1829-1832), där 
han söker sammanfatta dåtidens vetande om väx
ternas anatomi och fysiologi. Första delen, som är 
tillägnad Schelling, är i hög grad påverkad av den 
romantiska tyska naturfilosofien. ”Där bor i natu
ren en ande. - Man skall läsa på växternas blad, 
liksom på bladen i en högre bok, den Högstes 
verk och Hans tankar”. Boken blev hårt kritise
rad av den kände kemisten J. J. Berzelius, sär
skilt de växtkemiska avsnitten i andra delen. 
Agardh tog sin kollegas synpunkter ad notam i 
den tyska upplagan av arbetet.

Agardhs kärlväxtstudier

Botaniska museet i Lund har ganska få kärlväxter 
samlade av C. A. Agardh. Den första avhandling 
han skrev som docent i Lund (Agardh 1806; om 
släktet Carex i Skåne) nämner en del fyndorter (i 
regel klassiska växtlokaler såsom ”Fogelsång” 
och ”Roslett”) men inga av dem finns represente
rade i lundaherbariet. Från 1820-talet finns flera 
insamlingar, mest från Skåne, men även från 
Danmark. En återkommande fyndort är ”Flaske- 
kroen” vid Köpenhamn (en lokal som finns kvar 
än idag), där han, kanske med danska kolleger, 
firat något intressant växtfynd.

Agardh beskrev ett antal nya arter och former 
av kärlväxter, bl a två former av Ruppia maritima 
(hårnating; Agardh 1823). Typmaterialet saknas i 
Lund. Detsamma gäller Gentiana lingulata, be
skriven som art av Agardh 1825 men numera 
betraktad som en varietet av Gentianella amarella 
(ängsgentiana). Av tobakssläktet (Nicotiana) 
odlade man i Botaniska trädgården ett betydande 
material uppdraget ur frön från Nordamerika. I 
en skrift Om Tobaks Odlingens förbättring (1819)
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Fig 2. En rödalg från Sackalin med C. A. Agardhs 
beskrivning. Agardhsherbariet, Botaniska museet, 
Lund. Foto Lars Westrup.

”Fucus fronde coriaceocartilaginea plana enervi sub- 
dichotoma, ramis dilatatis, seminibus hie et illic disci in 
maculas coacervatis. F. laciniati variet(as) ad interim. 
Sachalien Tilesius. Fucus platynus mihi.”

Alg med en bladskiva, som är läderartad eller brosk- 
lik, jämn, utan nerver, med utvidgade grenar och med 
frön (förökningsorgan) sammangyttrade i fläckar här 
och där på bladskivan. Tills vidare (kan den anses som) 
en varietet av Fucus laciniatus. Fucus platynus (Ag., eg. 
beskriven av mig).

W. G. Tilesius (1769-1857) var en tysk botanist, 
senare verksam i Ryssland, där han gjorde vidsträckta 
resor.
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Fig 3. En tidig växtetikett av C. A. Agardh. ”Rumex 
conglomeratus Wallr.” (dikesskräppa). Fyndplatsen 
"Toppelagård 1806” är sannolikt tillfogad senare av 
J. G. Agardh efter faderns anvisning. Namnet ”palust
ris" är tillskrivet av en annan hand.

beskrev Agardh fyra nya arter och två former. 
Typerna till dessa har förblivit i Lund. Agardh 
var professor i ”botanik och praktisk ekonomi”, 
och hans inlägg var ett försök att förse den skån
ska tobaksodlingen med nytt material. ”De upp- 
dragne Tobakssorterne hafwa alla blifwit försökte 
till Röktobak. - Då jag sjelf ej förbrukar Tobak, 
kan mitt eget omdöme icke åberopas, men enligt 
en mängd kännares sammanstämmande utsago, 
icke blott i Skåne utan äfwen i Hufvudstaden, äro 
flera av de använda Tobakssorterna fullkomligen 
jemngoda med den förnämsta utländska Rök
tobak.” Agardhs lilla skrift återspeglar de mer- 
kantilistiska tankegångar som präglade tidens 
praktiska ekonomi: man skulle odla så många 
slags gagnväxter som möjligt i Sverige och und
vika onödig import.

Att många av Agardhs växter saknas i Lund 
kan lätt förklaras. När han flyttade till Karlstad 
tog han med sig stora delar av sitt herbarium, 
främst kärlväxterna. En del av dessa jämte prak
tiskt taget hela algherbariet stannade i Lund hos 
sonen Jacob Georg. År 1878, strax före sin av
gång som professor, överlämnade J. G. Agardh 
sitt och faderns herbarier (utom algsamlingarna) 
till Botaniska institutionen, sammanlagt ca 
30 000-40 000 ark (Törje 1968).

Av de växter som Agardh medförde till Karl
stad skänkte han år 1841 till ”Elementarläro
verket” där ”ett herbarium rikt på utländska och 
sällsynta växter” (citerat efter Hård av Segerstad 
1928). Enligt en katalog bestod samlingen av 
4 297 arter i 7 184 exemplar. ”Talrika exemplar 
har blivit namngivna utav många bland Europas 
största botanister”. Denna oersättliga samling 
vårdades tyvärr inte på det sätt som den hade 
förtjänat. I en redogörelse från 1888 heter det 
(citerat efter Hård av Segerstad): ”Agardhs her
barium är till stor del förstört av insekter”. Vid

rökning och restaurering år 1890 gallrade man ut 
de skadade växterna, ungefär hälften av den ur
sprungliga samlingen.

Hård av Segerstad, som var lektor i biologi i 
Karlstad, har lämnat en utförlig skildring av läro
verkets växtsamlingar på 1920-talet. Den innehål
ler uppgifter om C. A. Agardhs växter, bl a 
tidiga insamlingar från Halland, Skåne och Små
land åren 1803-1808 och omkring 260 ark som 
Agardh, åtföljd av sonen Jacob Georg, samlat år 
1827 under sin resa genom Mellaneuropa med 
Adriatiska havet som mål. År 1928 fanns också i 
behåll en del av de växter, framför allt från Värm
land, som Agardh förvärvat efter det att han bli
vit biskop.

På 1950-talet överlämnade läroverket i Karl
stad större delen av sina växtsamlingar till Lunds 
universitets botaniska museum. Den del som kom 
till Lund var i ganska dåligt skick. Den innehöll 
emellertid en del av de agardhsväxter, som 
nämnts av Hård av Segerstad. Det är möjligt att 
flera av Agardhs äldre insamlingar kan komma 
fram vid fortsatt genomgång av materialet från 
Karlstad.
För personer förtrogna med Lunds topografi kan det ha 
sitt intresse att veta att Agardhs botaniska institution 
var en numera riven byggnad, kallad ”orangeriet”, vid 
Paradisgatan, ungefär där Palaestra nu ligger. Den 
innehöll både växthus och lokaler för forskning och 
undervisning. Den botaniska trädgård som C. A. 
Agardh förestod låg på den nuvarande universitetsplat- 
sen. Universitetets botaniska trädgård vid Östra Vall
gatan med den gamla institutionsbyggnaden (Agardhia- 
num) kom till på 1860-talet, sedan J. G. Agardh blivit 
professor i botanik.

Praktiska uppgifter under lundatidcn

Agardhs ekonomiska skicklighet och stora arbets
förmåga togs snart i anspråk för praktiska värv. 
År 1817 blev han riksdagsman i prästeståndet för 
Lunds universitet. Han fick säte i bankoutskottet 
och i statsrevisionen, där han omedelbart ställdes 
inför en krissituation. ”Malmö diskont”, ett stat
ligt kreditföretag, som förmedlade korta lån, sär
skilt till jordbruket, hade överskridit sina be
fogenheter och fick inställa betalningarna. Miss
växtår och konkurser skapade ett finansiellt kaos, 
som bankoutskottet sökte lösa genom vad som nu 
skulle ha kallats ”akutmottagning”.

Agardhs ekonomiska kunnande väckte re
spekt, även om hans idéer långt ifrån alltid vann 
gehör i riksdagen. Han lät så småningom sina
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synpunkter utkomma i tryck. Granskning af Stats- 
Economiens grundläror (1829) är en serie akade
miska disputationer. Samtidigt utgav han ett 
framsynt arbete, där han till samtidens häpnad 
framhöll nyttan av statlig skuldsättning. ”En 
statsskuld, som är förenad med ett förståndigt 
fondsystem [!] framkallar - som Englands exem
pel intygar - en stor industriell rörelse, nedtvin
gar räntan, skapar enskild och allmän kredit och 
befordrar national välmågan i alla riktningar”.

Hans ekonomiska nytänkande gjorde sig gäl
lande även på det lokala planet. Han tog initiativ 
till bildandet av Skånska brandförsäkringsinrätt- 
ningen (numera Skånska Brand) år 1828, och 
1833 var han aktiv vid tillkomsten av Skånska 
hypoteksföreningen och Sparbanken i Lund, som 
nu ingår i Lundabygdens sparbank.

I universitetets angelägenheter tog han en livlig 
del. Han var rektor åren 1819-1820 och i flera år 
inspektor för Skånska nationen. Akademiska 
Föreningen, som sedan 1830 varit samarbets- 
organ mellan universitetet och studenterna, var 
till väsentlig del Agardhs verk. Som universitetets 
representant i den s k stora uppfostringskommit- 
tén (”snillekommittén”) på 1820-talet före
språkade han större utrymme åt naturveten
skaperna i skolorna på de klassiska språkens 
bekostnad.

Mot slutet av 1820-talet började Agardh van
trivas i Lund och sökte finna nya fält för sin verk
samhetslust. De ständiga intrigerna i konsistoriet 
var påfrestande, och han hade svårt att tåla kritik. 
Till detta kom en ohjälplig brytning med hans 
närmaste botaniska medarbetare Elias Fries. 
Denne var också en internationellt ryktbar for
skare. Hans insatser som nydanare inom svam
parnas systematik kan till fullo mätas med vad 
Agardh åstadkommit inom algforskningen. Tvis
ten var egentligen trivial. Båda stod i kö på Ber- 
lingska boktryckeriet för att få stora botaniska 
arbeten tryckta, och Agardh - väl medveten om 
sitt övertag som professor-vägrade att ge plats åt 
Fries. Situationen påminner om Linnés bekanta 
ord om en annan botanist i Uppsala: ”Det kan 
bara finnas en sol på firmamentet”. Detta feno
men har ibland kunnat iakttas även över Lunds 
horisont.

En ljuspunkt för Agardh under denna annars 
dystra tid var hans inval i Svenska Akademien år 
1831. Han var den förste naturvetare som tog 
plats i denna vittra församling.

Agardhs verksamhet som politiker och ekonom

i-yj?

Fig 4. En växtetikett från biskopstiden. Tillhörande 
växt är nästan helt förstörd. ”Gal! trifidum in uliginosis 
inter muscos serpens Carlstad”. (Galium trifidum L., 
dvärgmåra. Krypande i kärr bland mossor.)

under lundaåren har utförligt behandlats av 
Wallerius (1975).

Tiden i Värmland

Agardh lämnade Lund år 1835 för att bli biskop i 
Karlstad. Han hade fått första förslagsrummet vid 
valet, men tvekade länge inför den nya uppgiften. 
Han hade låtit prästviga sig redan 1816 och hade 
S:t Peters Kloster som prebendepastorat - väl 
närmast en förstärkning av den torftiga profes- 
sorslönen. Som biskop tog han med iver upp teo
logiska studier och utvecklade ibland åsikter, som 
chockerade hans kolleger. Han fann en del av 
Luthers läror obibliska och framhöll istället 
Melanchton som sitt föredöme. Svenska kyrkan 
borde kallas evangelisk, inte luthersk. Han vär
nade om renlärigheten inom kyrkan: katoliker 
och judar skulle bekämpas med tvångslagar, alla 
barn skulle döpas och de starka väckelserörel
serna i Värmland förhindrades med konventikel- 
plakatet, som förbjöd andakter ledda av lekmän. 
Som en minnestecknare säger: ”Med all sin lysan
de tankeskärpa blev Agardh på det religiösa om
rådet alltmer steril i sin kritik. Näppeligen var 
han som biskop på sin rätta plats”.

Som biskop deltog Agardh i riksdagarna på 
1840-talet. De ekonomiska frågorna intresserade 
honom alltjämt men även representationsrefor
men. Han ville närmast behålla fyrståndsriks
dagen och var en avgjord motståndare till två- 
kammarsystemet, som debatterades i flera decen
nier. Han kunde hellre tänka sig ett enkammar-
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system. Någon betydande politiker blev han 
aldrig. Han var impulsiv och kompromisslös och 
hade föga sinne för ”det möjligas konst”. Motio
ner om att avskaffa riksdagsmännens motionsrätt 
och att begränsa utskottens befogenheter gjorde 
honom definitivt till en särling i det politiska livet.

Agardhs senare år fördystrades av en eko
nomisk katastrof. Han ville pröva sina teoriers 
bärkraft i praktiken och köpte ett bruk i Värm
land med tillhörande skogar. Men den förvaltare 
som skulle sköta företaget var ”oredlig”, och slu
tet blev en konkurs, där Agardh stod med en 
personlig skuld på flera hundra tusen kronor, som 
han efter förmåga sökte avbetala. Han blev för en 
tid avstängd från episkopatet, och som politiker 
och praktisk ekonom hade han förlorat allt för
troende.

Men den slagne reste sig. Vid närmare sjuttio 
års ålder började han 1852 att utge ett stort ar
bete, Försök till en Statsekonomisk statistik. 
Bakom den märkliga titeln döljer sig en brett 
upplagd översikt över Sveriges naturtillgångar 
och omfattande förslag till deras utnyttjande i 
framtiden. Han menade att skogarna och vatten
lederna är grunden till landets välstånd. Han var 
en varm anhängare av Göta kanal men skeptisk 
till att bygga järnvägar, där man lika gärna kunde 
färdas med häst eller ångbåt. Däremot var han en 
framsynt förespråkare för en rationell skogssköt
sel. Boken, som kom att omfatta fem delar med 
vida utblickar över näringsliv och penningväsen
de, kan betraktas som Agardhs nationalekono
miska testamente. Efter hans död 1859 fullbor
dades verket av hans medarbetare C. E. Ljung
berg.

Slutord

”Ingen har fyllt en bana som min”, kunde Agardh 
ha sagt liksom sin konung Karl XIV Johan. En 
rad minnesteckningar vittnar om hans sällsynta 
mångsidighet, idérikedom och flit och om hans

personliga utstrålning, men också om den splitt
ring och disharmoni, som ofta är geniets baksida. 
Mörka inslag i hans psyke gick i arv till dottern 
Emma, som tidvis var mentalsjuk. Hon blev mor 
till skalden Gustaf Fröding.

Det finns ännu ingen sammanfattande och ut
tömmande biografi över Carl Adolph Agardh. 
Akademiska Föreningen i Lund förbereder en 
minnesskrift (Larsson 1985), som väntas utkom
ma i slutet av 1985. Där kommer en rad författare 
att belysa valda avsnitt av hans mångfasetterade 
liv.
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Från banbygge till kalhygge
ERNST NILSSON

I boken ”Blomsterfång” (1958) ger Birger Lund
berg ett uppskattande porträtt av mjölkörten 
under det botaniska namnet Epilobium angusti- 
folium men befarar på förhand att någon ”magis
ter” skall ringakta honom och tycka ”att karlen 
väl kunde ta reda på det rätta namnet”, det vill 
säga Chamaenerion angustifolium.

Vid den tid ”Blomsterfång” utkom tvekade 
mjölkörten mellan att låta sig presenteras som 
Epilobium eller Chamaenerion. Ser man efter i 
några nordiska floror med början i Hartmans sis
ta upplaga får man ihop följande lista, där C = 
Chamaenerion och E = Epilobium:

Hartman 1879 E
Ursing 1945 C
Krok & Almquist 1960 E 
Lid 1974 C
Hansen 1981 C
Hämet-Ahti m fl 1984 E 
Krok & Almquist 1984 E

Två arbeten, flitigt använda på senare år (Fried
rich Ehrendorfer: Liste der Gefässpflanzen Mit
teleuropas, 3. Aufl. 1973, och Flora europaea 2, 
1968), har båda hänfört mjölkörten till släktet 
Epilobium, och sammanfattande kan man säga 
att valet av släktnamn för densamma ej löses 
genom studium av flororna.

Man vet att merparten av de många arterna 
inom släktet Epilobium sensu stricto har motsit- 
tande blad, medan bladen hos mjölkörten är 
strödda på stjälken - men är en sådan differens 
nog för att motivera en släktgräns?
Det finns många Epilobium-arter i vårt land och 
de hybridiserar flitigt inbördes. Man kan få en 
detaljerad överblick av de svenska arterna i
L. M. Neumans ”Sveriges flora” som 1901 inled
de detta århundrades floralitteratur och som man 
än i dag då och då kan finna skäl att fråga till råds.

Gör man så finner man femton arter (inklusive

mjölkörten) beskrivna och 28 hybrider dem emel
lan, vilket visar en stor korsningsbenägenhet. 
Men ingen hybrid mellan mjölkörten och någon 
av de andra fjorton arterna är känd. - Söker man 
skäl att släktvis sära mjölkörten från mängden av 
övriga Epilobium-arter, skulle detta kunna tän
kas vara ett. Att en genetisk spärr gör sig märk
bar, trots att kromosomtalet, 2n = 36, är lika på 
ömse sidor om denna, är ju tydligt.
Är man intresserad av de svenska namnen på den 
växt vi har i åtanke, kommer man i kontakt med 
ett sannskyldigt virrvarr. Det sägs att ett 80-tal 
benämningar står till förfogande i Lyttkens’ 
”Svenska växtnamn”, en uppgift som jag ej kon
trollerat men ej betvivlar. - Mjölke är ett vanligt 
”riksnamn” men rallareros ett av förklarliga skäl 
vanligt folknamn. (Av fonetiska skäl: hellre ral
lareros än rallarros!)

I Thomas Karlssons rikslista över svenska växt
namn föreslås mjölkört i konkurrens med mjölke, 
och fler namn kommer att dyka upp här efter 
hand i citerade stycken. - Hos Erik Axel Karl- 
feldt heter det i dikten ”Den rike ynglingen”:
Nu varm, välsignad sommar står 
kring nejden där jag bor.
Bland skepling beta mina får, 
bland mjölkgräs mina kor.

Skepling, som fåren fick nöja sig med, var arter 
av Melampyrum, medan korna erbjöds mjölk
gräset som allmänt gällde för att vara mjölkdri
vande. Thorsten Thunman säger till och med att 
det ”innehåller mjölksaft” (I susande hymner går 
Flora, 1979).

Att mjölkörten har begåvats med så många 
namn tyder på, att den är iögonenfallande och att 
den kunnat brukas till mycket, att man har haft 
nytta av den. Redan ”den rike ynglingen” fram
höll hur den på så sätt bidrog till den lycka som 
följde hans rikedom i spåren.
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Till nytta och njutning

Om mjölkörtens nyttigheter har så mycket för
mälts, att vi måste avstå från att referera i detalj. 
Redan i Retzius’ allbekanta ”Flora Oeconomica 
Svedas” (I, 1806) finner man det mesta och där
efter i C. F. Nymans ”Sveriges Fanerogamer” 
(II, 1868; nu i nytryck). Som ett roligt koncentrat 
återger vi vad Matts Bergmark säger i ”Vallört 
och vitlök” (1961):

en ört vars blad kan ätas som sallad och användas som 
ostindiskt te, vars rotstock kan njutas som sparris, vars 
fröhår kan spinnas till ljusvekegarn eller användas i 
stoppning i stället för bomull, en ört ur vars frön olja 
kan pressas, en ört som är värdefullt foder för boskapen 
och som t o m har förmågan att öka kornas mjölkgiv- 
ning - en sådan ört borde väl vara högt värderad.

Ja, man skulle kunna tycka så, men den är inte 
ens odlad som foderväxt, och endast de som är 
belästa ”bakåt” har en aning om att mjölkörten 
av Linné et al. omtalas utförligt med alla sina 
dygder. Men Per Erik Wahlund säger i boken 
”Landkänning” att, eftersom detta försiggick 
under naturahushållningens epok, ”örten till
erkändes de mest framstående förtjänster på det 
ekonomiska planet och kom därmed, bildlikt 
talat, att bli den svenska merkantilismens knapp- 
hålsblomma”.

P. F. Wahlberg (”Med. D.r och Professor”), 
en mångsidig fackman och författare, gav 1835 ut 
en ”Anvisning till Svenska Foderväxternas kän
nedom” och säger, efter att ha behandlat ett rik
haltigt sortiment, att ”Ännu flera Bladväxter be
römmas som tjenliga till foder och bete” och 
bland dem mjölkgräset.

Denna växt skall ätas af boskapen och öka mjölken. 
Om så är förtjenar den uppmärksamhet då den ger en 
stor fodermängd och växer på de sterilaste platser.

Även om Wahlberg under vissa förutsättningar - 
”om så är” - är positiv, kan man inte undgå att 
märka en viss tveksamhet om mjölkörtens värde 
som odlad foderväxt - och i Nils Liljas ett trettital 
år senare (1867) tryckta ”Svenska foder- och 
sädesväxter” nämnes den ej alls - och naturligtvis 
inte heller i vår tids stora handbok i hithörande 
ämnen, ”Åkerns nyttoväxter” av Hugo Osvald 
(1959).

Denna minskade uppskattning av mjölkörten 
inom den ekonomiska botaniken ger sig allmänt 
till känna, men på vissa områden har den dock 
väckt så stor uppmärksamhet att det än i dag kan 
vara värt att rekapitulera.

Att mjölkörten som så mycket annat utgjort 
kaffeersättning är inte mer än man kunnat vänta; 
alla växtdelar som man kan torka, rosta och mala 
är tänkbara för ändamålet, särskilt under kris
tider. Det tycks emellertid ej som om mjölkörten 
gjort sig särskilt gällande och än mindre skaffat 
sig något gott anseende i detta sammanhang.

I tekannan

Helt annorlunda har det artat sig med dess bruk 
som teersättning. Det finns många källor att ösa 
ur, men för att Harriet Hjorts ”Blomstervand
ringar” ligger framför mig i ett annat ärende cite
rar jag henne.
Bladen (...) har använts (...) som tesurrogat eller till 
fyrtio procent blandat in i äkta te. Det berättas att en 
tefirma i Moskva på artonhundratalet gjorde stora affä
rer med detta te, som kallades korporjete efter en by 
och fordom stor fästning, Korporje vid Finska viken i 
guvernementet Petersburg. Insamlandet, torkningen 
och försäljningen av epilobium var den förnämsta in
komstkällan för befolkningen i dessa trakter. Man till 
och med brände ner stora skogsarealer för att utvidga 
odlingarna av epilobium och hela familjer flyttade in i 
svedjemarkerna under sensommaren och hösten för att 
bärga dunörtens blad.

Man kan inte undgå att förvåna sig över att något 
sådant kunde försiggå, även om man bortser från 
de penningsummor som kom produktionssidan 
till handa. Det tyder, tycks det, på att detta falska 
te åtminstone kunde förtäras utan större motvilja. 
Vi anför därför några citat i tidsföljd från aukto- 
rer i ämnet.

Samuel Ödmanns kommentarer till Bengt Ber- 
gius’ ”Tal om läckerheter” (Hagberg 1960): 
”Denna ört brukas där så allmänt till detta behov, 
att den kallas kuriliska teet. Den har ock verk
ligen någon likhet med grönt te till lukten”.

Jens Holmboe ”Gratis mat av vilda växter”, 
1942: ”En del anse te av denna växt som det bästa 
tesurrogatet. I Ostasien användes mjölkörten 
ständigt som te av större delen av den infödda 
befolkningen”.

Birger Lundberg ”Blomsterfång”, 1958: ”Sma
ken på en dryck lagad på Rallarrosens blad lär 
vara så pass lik riktigt te, att man icke sällan sålt 
det som sådant”.

Matts Bergmark ”Vallört och vitlök”, 1961: 
”Kanske gjorde köparna ändock inte så stor för
lust. Korporeteet beskrives som ’ganska njut
bart’, lindrigt bittert”.

Sturtevant’s ”Edible plants of the world”, ed.
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1972: ”In England, says Johnson, the leaves are 
much used for the adulteration of tea”. [C. P. 
Johnson: The useful plants of Great Britain, 
1862.]

C. A. M. Lindman ”Nordens Flora”, rev. 
Magnus Fries 1974: ”Bladen ger i och för sig ett 
ganska njutbart, svagt bittert te men kan dock 
inte konkurrera med det kinesiska teet”.

När lundaprofessorn Bengt Jönsson 1910 gav ut 
en diger handbok om ”Gagnväxter” inledde han 
bland annat med att ”jag gör det så mycket hellre, 
som vi hittills ej äga någon översiktlig och något 
så när uttömmande framställning på svenskt 
språk i denna riktning”. Han ansåg sig därför 
kunna vara tämligen frispråkig, vilket han också 
var:
Ofta uppblandas äkta te med preparerade blad av andra 
växter, vilka ej ha något som helst med tesmak att göra; 
man kan räkna med omkring 30 olika växtarter, vilkas 
blad härvid ha den tvetydiga äran att spela roll av te
blad.

Bengt Jönsson nämner ej speciellt mjölkörten 
utan, mer svävande, ”arter av Epilobium”. En
dast för ”blad av kaffebusken” kan han finna nå
got förmildrande i en dylik ersättning, ”då dessa 
blads extrakt i någon mån på grund av sin koffein- 
halt torde erbjuda ersättning för den verkan te- 
extrakt medför, om än denna ersättning är av 
underordnat värde.”

Allt det medtagna gäller längesen passerade ti
der, men i Brpndegaards moderna handbok (Folk 
og Flora 3, 1979) finner man att ”de tprrede blade 
gav under verdenskrigene en udmaerket teerstat- 
ning og blev benyttet til förfalskning af aegte te 
(...), gederamste solgtes 1944—46 i Köbenhavns 
butikker, på Fyn averterede et Firma 1944 efter 
råvaren”. - Det är intressant att jämföra detta 
”udmaerket” med förut åberopade värdebeteck
ningar - och att presentera det danska mjölkörts- 
namnet ”gederams”.

Egentligen kunde vi här lämna dryckerna att 
vara nöjda med de ord de redan förplägats med, 
men då man i Kamtsjatka tycks ha begagnat allt 
av mjölkörten till förtäring, är det inte helt oint
ressant att veta, vad man kunde åstadkomma av 
våtvaror utöver te och ”kaffe”. - Jag tror att 
Anders Jahan Retzius bäst berättat det:
Hwar man har god tilgång deraf, kan äfwen et starkt 
spad häraf kokas, som i synnerhet med tilsats af litet 
Malt eller Korn, genom gäsning gifwer et sundt dricka. 
Bladen och stjelkarne synas hafwa någon rusgifwande

egenskap, emedan Kamtschadalerne deraf i blandning 
med Flugswampen brygga en dryck, som njuten i mind
re mängd gör munter; men i större gifwer et elakt rus. 
Man torde dock ej fela, om man tilskrifwer denne sed- 
nare egenskapen åt Flugswampens tilblandning.

För att ingen skall behöva tveka om vilken flug
svamp det gäller anför vi också följande ur Mrs
M. Grieves jättestora ”A modern Herbal” 
(1931): ”The ale made from the plant in Kam
chatka is rendered still more intoxicating with a 
toadstool, the Fly Agaric, Agaricus muscaricus

Enligt litteraturen om mjölkörten var den i vått 
som i torrt ett allt i allo för Kamtjatkas bebyg- 
gare. Varför har inte vi utnyttjat den näringsrika 
och dessutom lättillgängliga källan? Vi låter J. 
Henriksson förklara det; han kan ju ha rätt (Var
till våra växter duga, 1923; om de näringsrika 
utlöparna):
Polarfolken och möjligen andra finna måhända denna 
växtdel välsmakande; men för skandinaverna i allmän
het torde den dock vara mindre njutbar till följd av den 
om pepparrot i förening med något garvsyra påmin
nande smaken hos både den råa, kokade och torkade 
varan, i synnerhet om den nyss insamlats. Efter en och 
annan månads lagring försvinner dock den skarpa sma
ken.

Westbecks bomull

Kanske kunde man anse sig redan ha uppfyllt, 
vad mjölkörten rimligen kan ha att fordra i fråga 
om presentation av sin ekonomiska förmåga. 
Men råkar man få i sin hand P. E. Wahlunds 
”Landkänning” - en samling stycken också av 
botaniskt innehåll som förenar essayens gedigen
het med kåseriets verbala friskhet - så finner 
man, vad som i Hjalmar Söderbergs efterföljd 
skulle kunna heta en ”historiett” om ett merkan
tilt infall som det vore en allvarlig försummelse 
att ej relatera.

I sin Wästgöta-Resa, om åsynen av påfallande 
rika bestånd av jolster vid vägen åt Enköping, 
skriver Linné:
Flerr WESTBECK, Probsten i Löfstad, har för et par år 
sedan genom en special tractat lärt nation at af detta 
JOLSTERS och ELGESTJELCKENS, eller GET
STABBENS {Flor. 304) frukt hämta de fjun, eller pap
pus. med hwilken fröen flyga och dem anwända i stället 
för bomull.

Upplysningen om denna ”tractat” har återgetts i 
bok efter bok (fast prosten någon gång befordrats 
till professor), och dess innehåll har inte blott 
väckt teoretiskt intresse utan även föranlett prak
tisk försöksverksamhet. Anders Jahan Retzius,
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som inte gärna hoppar över något viktigt, säger i 
detta ärende i ”Försök til en Flora Oeconomica 
Svedas” (1,1806):
Man har likwäl än icke dermed gjort nog många försök, 
för at känna det förmånligaste odlingssättet. Prosten 
WESTBECK är åtminstone hos oss den första, som i et 
annat afseende tilstyrkt dess plantering, för at nemligen 
samla dess fröfjun at nyttja som Bomull. Man kan der- 
om se hans Underrättelse om twänne slags Swensk 
Bomull, Stockholm 1744. Det har ock deraf blifwit kal- 
ladt WESTBECKS Bomull.
Kanske är det nu på tiden att återknyta till ”histo- 
rietten”. Zacharias Westbeck var, utom själasör
jare, en synnerligen anmärkningsvärd lanthushål- 
lare och för att låna Wahlunds ord: ”En stenig 
ödemark i Österlövsta rensade han sålunda från 
århundradens lagrade bumlingar och förvandlade 
till ett mönsterjordbruk, som under namnet Sak
risberg består än i dag”, och ”prestationen ansågs 
så efterföljansvärd att ständerna 1756 soulage- 
rade prosten för hans mödor och omkostnader 
med ’säteriets frihet’, (...) en snart sagt unik ut
märkelse för en ofrälse person”.

Med dessa biografiska fakta som bakgrund, 
förstärkt med vetskap om skriftställeri i hushåll- 
ningsfrågor, ligger det nära till hands att låta 
Zacharias Westbeck få äran av auktorskapet till 
"Underrättelse om twänne slags Swensk Bom
ull”, fastän vare sig Linné eller Retzius försett 
honom med något förnamn.

När Wahlund förgäves sökte efter Westbecks 
”tractat” i Uppsala universitets huvudkatalog 
tänkte han sig möjligheten att den utgetts ano
nymt eller saknades i bibliotekets samlingar. Men 
som han säger, ”godtrogenhet i attribueringsfrå- 
gor straffar alltid sig själv, och skam till sägandes 
hade jag bara behövt vända blad i katalogen".

Det visade sig att Zacharias Westbecks nitton
årige son Gustav stod som skriftens författare - 
och även han blev prost med tiden och därför vid 
tillfälle förväxlad med sin fader. Däremot fortsat
te han inte den litterära verksamhet i världsliga 
ämnen som han inledde med ”Underrättelser om 
twänne slags Swensk Bomull”. - Allt som allt en 
snarfyndig bibliografisk detektivbragd!

Upptäckten var dels ett tecken på markant fyn
dighet och dels var den ”högt på tiden”. Wah
lunds sysslande med mjölkörten i samhälle och 
litteratur refererades i två scripta: en uppsats i 
Svenska Dagbladet 1972 (”Den svenska bom
ullen”) och ett avsnitt i boken ”Landkänning” 
(”Den fosterländska bomullen”). Avslöjandet av 
att Zacharias Westbeck ej var auktor för ”Under

rättelse om twänne slags Swänsk Bomull” kom 
först i sist nämnda opus.

Redan förändringen av titeln från ”Den sven
ska bomullen” till ”Den fosterländska bomullen” 
säger en del för den lyhörde om författarens för
måga att göra en bra sak bättre vid omtryck. Det
ta demonstreras emellertid också av behand
lingen av det man kunde kalla ”mellanorden”, för 
många endast bagateller - men små saker är inte 
alltid småsaker.

Man kan knappast vänta sig att Westbecks 
bomull skulle kunna göra sig påmind i våra dagars 
gärning annat än historiskt. Jag blev därför 
mycket överraskad av att strax efter att föregåen
de flutit ur pennan få en katalog från firman 
IKEA, där man bland mycket annat under fem 
namn erbjöds olika komponerade stoppningar till 
sängkläder, bland vilka två hette ”Jolster” och 
”Dunört”, således Westbecks ”twänne slags 
Swänsk Bomull” - dock endast vad gäller nam
nen, eftersom varan utgjordes av fjäder och dun 
av fågel i växlande proportioner. Men ändå---- !
Härmed får vi lämna vårt föreliggande objekt 
rörande det sekel som dominerades av intresset 
för hushållsnyttan - i vårt fall utan nämnvärd 
framgång utom kanske rörande tesurrogatet inom 
vissa kretsar.

Till ögonfägnad

Utile dulci! - Den sista glosan säger mest för vår 
tids människa på tal om vår ört. Mycket vackert 
har yttrats om mjölkörtens skönhet och av skrift
ställare som både behärskar ämnet och bruket av 
pennan. - Blekingen Ragnar Jändel skriver i 
boken ”Blommor”: ”Under juli månad flammar 
den i brinnande purpur från skogsfällor, stenrös 
och vägkanter landet över och bidrager i synner
lig grad till årstidens festlighet och färgglädje”. 
Och Birger Lundberg, fast från en annan miljö 
och med en viss reservation:
Den förvandlade de nedlagda skräpiga brädgårdarna till 
rikt blommande lustgårdar, så vackra att det gjorde ont 
i hjärtat (...) Men jag är rädd för att de arbetslösa 
gubbarna i de faluröda sågverksbarackerna inte hade 
mycket till övers för den skönheten.

”Växter i liv och legend” av Ester Salminen 
(1976) har följande på pränt:
I massverkan har praktdunan en mäktig skönhet. Men 
den är inte mindre vacker sedd på nära håll. Man får gå 
till orkidéerna för att finna maken till utmejsling av 
blommornas form.
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Och att bli jämförd med en orkidé i skrift är ett 
laudatur för en blomma!

C. F. Nyman håller i ”Sveriges Fanerogamer” 
mjölkörtens estetiska förtjänster högt men berät
tar också om ett försök att utnyttja dessa som inte 
faller honom på läppen:
LINNÉ kallade den en kunglig växt (planta regia), och 
åberopande RUDBECK, som uppkallade Sceptrum 
Carolinum, vill Rektor Steinmejer (i sin upplaga av 
Palmbergs Örtekrantz, 1733) tilldela Praktdunan namn, 
heder och värdighet av Sceptrum Fridericianum, Fred
rik I till ära (!) ”i synnerhet medan hon bär en Kong. 
Purpur-Drägt, och kan helsas för Blommornas Drott
ning”. Jämförelsen är lika misslyckad som smickret 
osmakligt.

Inte ens Linné har, trots sin faibless för det 
närande, underlåtit att prisa mjölkörtens pryd
ande förtjänster - och ingalunda mer tystlåtet än 
sina efterföljare.

Man skulle knappast tro ”Flora Lapponica” 
vara den bästa källan att hämta belägg ur. - Men 
vad skall man säga? Översatt av Bertil Gullander 
i ”Linné i Lappland” heter det: ”Denna kungliga 
växt sirar Lapplands skogar med sina intensivt 
lysande, purpurfärgade blommor”, och vidare:
Kring skogslappens bostad, som tävlar med Dioginis 
med hänsyn till bohagets skröplighet, bildar denna res
liga växt ganska ofta liksom en trädgård, så att man 
under dess blomstringstid skulle kunna tro, att här vore 
ett gudars och gudinnors palats.

Vad kan man mer begära? Möjligen det, att när 
Linné, nu i Skåne, den 7 juli mellan Barsebäck 
och Landskrona vill anteckna ”FLORES SPECI- 
OSI eller de högsta och mest prydande wäxter på 
Skåneslätt”, tar han med utom ett par Verbas- 
cum, Lythrum, Echium, Malva sylvatica och 
Cichorium, även vår Epilobium Fl. 304.

De två begrepp vilkas namn bildade rubrik till 
denna uppsats har ej diskuterats till sitt innehåll, 
vilket ej heller är av nöden, då de till fullo ingår i 
var mans medvetande. De är historiskt lokalise
rade men epokerna övergriper varandra delvis, så 
att järnvägens roll minskar, medan kalhyggets 
starkt ökar. Över huvud taget är människans roll 
som mjölkörtens både tjänare och härskare påfal
lande, därav dennas ”historiska” uppträdande.
Det flitiga landsvägsbyggandet ger naturligtvis 
många nya och utvidgade växtplatser åt mjölk
örten, men dess ökning i mängd tycks inte över
allt stå i proportion härtill.

Sommaren 1985, just under juliblomningen 
fick jag tillfälle att åka bil Malmö-Ystad ”greve

vägen” över Börringe, och åter på vad den kände 
medicinprofessorn Bendz på sin tid använde som 
topografisk nordgräns för vad han kallade ”söder 
om landsvägen”, via Nils Holgerssons startplats i 
Västra Vemmenhög, minnesstenen över ”euro
péen från Hönsinge” (sensu Ivar Harrie) och 
Anderslövs gästgiveri. På ingendera sträckan var 
mjölkörten så talrik som man väntade eller befa
rade, vilket man vill. - Kanske beror detta på den 
flitiga maskinella bearbetning man numera består 
vägrenarna på de större vägarna.

Inte många önskar att bli ”ställda på bar 
backe”, men det är det bästa mjölkörten vet - 
men hon vill gärna ha den i fred. (Vidare i ämnet: 
Erik Darfelt ”Växter vid vägkanten”, 1981.) Och 
inom parentes: Vid några exkursioner i sydvästra 
Skåne i vårt intresse fann man visserligen strödda 
- och små - bestånd av mjölkörten på vägrenar
na, men den över varje konkurrent dominerande 
kantväxten var Pastinaca sativa.

På kalhygget

När mjölkörten flyttade till kalhygget från ban
bygget kom hon i en ny miljö, och hon kom också 
i annat sällskap. Birger Lundberg säger i sitt 
”Blomsterfång”, att mjölkörten kom till banval
len för sin soldyrkans skull. ”Den trivs inte med 
skuggan, den vill låta sina purprade blomklasar 
vaja i spelande sol. Det är därför den slår följe 
med hallonen på kalhyggena”.

Och M. G. Stålfelt talar i sin ”Växtekologi” 
(1961) om att ”på kalhyggena uppträder en flora, 
som vanligen innehåller bl. a. Rubus idaeus, 
Chamaenerium angustifolium och Senecio silvati- 
cum".

Oavsett att den nya växtplatsen bjuder en 
kväveälskare på en utmärkt kost, på grund av vad 
man kallar ”röjningsgödslingen” som gratis till
föres ett kalhygge, får mjölkörten också en sam
bo som även har sådana yttre egenskaper, som 
gör umgänget tilltalande.

Båda växer lodrätt i höjden utan att besvära 
varandra med sidogrenar och ej heller konkur
rera via låg markvegetation. Skulle det kännas 
trångt kan man öka på höjden. Luften räcker till.

Fritiof Nilsson Piraten har på den risiga Tjörne- 
kullen i novellen ”Morgon” (Vänner emellan), en 
gång behandlad i SBT, använt ett ovanligt men 
beskrivande ord om hallonets beteende vid behov 
av utrymme i en tät vegetation; han säger att ”i 
brynet sticker långa hallonspön ur buskarna”.
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Detta gäller ovanjords. Under markytan kan 
det däremot bli en tävlan om födan mellan rot
ägarna. Till att börja med betyder detta ej myc
ket: näringsförrådet är rikligt. Men det minskar 
efter hand, och som Stålfelt skriver: ”Efter några 
år är emellertid förnan förbrukad, nitratbild- 
ningen avtar och de nämnda växtarterna försvin
ner”.

Skeendet är i detalj mycket invecklat och 
många detaljer oförklarade, vilket Stålfelt in
gående diskuterar. Kalhyggets ekofysiologi kan 
således länge hålla forskningen i verksamhet.

1 Kräftans tecken

Var årstid har ju sin speciella blomstervärld, men 
det är ibland svårt att välja någon särskild repre
sentant - och dessutom överlappar de olika perio
derna varandra. Det finns egentligen endast en 
odisputabel floristisk gränslinje: mellan ingenting 
och en undan för undan avancerande rikedom. 
Vårväxter vet man vilka det är, men i olika trak
ter kan det vara olika arter som känslomässigt 
och därmed litterärt dominerar: kanske blåsippan 
där det växer skog och Tussilago på den goda 
jorden.

Min barndom förslösades i en trakt med blåsip
pan som det viktigaste vårtecknet, men jag minns 
ännu mycket tydligt att jag lagt mig till med ett 
privat sådant, som för mig överträffade alla and
ra. Det var när Draba verna blommade vid bron 
över Lillån. Det kan således knappt vara blom
sterskönheten som drog utan våren i sig själv.

Detta självskryt åsido, men vem kan kora för
sommarens blomma (i singularis) och vem en ef- 
tersommarens? Däremot är det nog få som skulle 
tveka om att välja mjölkörten till högsommarens 
signum, beviset på att man just lever i Kräftans 
tecken - n.b. med stor begynnelsebokstav; när 
man tar till lilla k, är mjölkörten ”på upphäll
ningen”. Vad som följer är en nådatid för det som 
ännu hänger med, kompletterat med någon sen- 
blommare som verkar att ha kommit väl långt 
norrut.

Mental fenologi

Allan Fredriksson skriver i ”Trädgårdsåret” 
(1979):
Så har den kommit i år också denna dystra dag när man 
tvingas notera i sitt kalendarium, att rallarerosen har

börjat blomma. Den dan angrips jag alltid av ett svår
artat vemod. Jag kallar det mitt fenologiska vemod (...) 
Nåväl - hemma hos mig är rallarerosen både somma
rens kulmen och dess död. Den blossar till just före 
stupet ner mot vissnande och undergång. Den är som
marens sköna utropstecken - men samtidigt bär den 
förintelsens hektiska rodnad.

Dessförinnan yttrade Birger Lundberg i sitt förut 
citerade arbete:
En dag börjar kalhyggena i bergen att brinna. Jag står i 
min dal och ser, gläds åt skönheten men känner på 
samma gång ett stänk av vemod. För när denna brand 
når sin kulmen och börjar att ryka i vitt, då har somma
ren nått fullheten, då står höstgul renfana med spräng
ande knoppar, då rodnar hallonen, svartvinbären mörk
nar, augustimånen stiger som en jättevallmo ur insjöns 
blanka vatten.

Det var snarlika reaktioner inför samma ört ur så 
olika synvinklar sedd att man frapperas av dess 
mentala effekt. - Men skall mjölkörten bära bör
dan? Utan dennas medverkan skriver Hans Ruin 
i "Rummet med fyra fönster” detta:
Sommaren har en vecka, som liknar ingen annan. Det 
är veckan kring mitten av juli. Då svänger sig somma
ren kring sin axel. Då ändrar sig på några dagar allt. 
Före den ser vi ut längs en väg av dagar, som utan slut 
tyckas skjuta sig in bakom varandra i ett oändligt långt 
perspektiv. Efter den har vi bara en liten frist av dagar 
kvar. Det är en vecka som tar ifrån oss mer än någon 
annan förmår ge.

Och så E. A. Karlfeldt i ”Augustihymn”:
Ljunghedens glans och dunans prakt på gläntan 
dö som en lång, högtidlig solnedgång.

I ”Glömda författare” har den mång- och vid
synte Hans Krook även infångat ”Boken om 
CHT” vari denne får tillfälle att tala om cirro- 
stratusmoln som något dämpar solen: ”Själva ef
fekten är ej obekant, men kan ibland iakttagas i 
senare augustidagar och gör då människan kos
miskt vemodig, ett rov för en säregen sinnesstäm
ning.” -Mjölkörten är inte helt avblommad då!

*

Signaturen YRJÖ, som brukar sända Sydsvenska 
Dagbladet ett ”Vykort från norr” då och då, hade 
ett sådant återgivet den 22 juli 1974. Det hand
lade om ”Möte med Epilobium”, och dess sista 
rader tar vi oss friheten avsluta med även här:
Frånsett färgen måste den vara blommornas gråsparv, 
ty den är härdig, stark, tilltagsen, närig och egoistisk, 
kort sagt, den har de egenskaper som man bör ha för att 
erövra världen

och det har den nära nog gjort.
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Stora och gamla träd har under alia tider fasci
nerat människan. Det ligger nära till hands att tro 
att de största träden också är de äldsta. Men det 
behöver inte vara fallet. En ung, frodvuxen tall 
kan vara avsevärt högre och kraftigare än en 
gammal och senvuxen.

Tall (Pinus sylvestris) är ett trädslag som upp
når höga åldrar, och det äldsta exemplaret, som 
hittills blivit funnet i Sverige, var 654 år gammalt 
när det avverkades 1913 i Svärdsjö i Dalarna 
(Arnborg 1953). Andra höga åldersnoteringar på 
tall ges av Bartholin & Karlén (1983) med drygt 
610 år (Torneträsk), Kihlman (1890) med över 
600 år (ryska finnmarken), Zackrisson (1977) 
med 589 år (övre Vindelådalen) samt Andersson 
(1867) med 540 år (Kvikkjokk). Den äldsta kända 
tallen över huvud taget, ca 810 år, har rapporte
rats från norra Finland (Sirén 1961).

Det finns olika teorier om hur gammal tallen 
maximalt kan bli, men de är svåra att belägga. 
Det stora problemet är att gamla tallar ofta är 
rötskadade i centrum av stammen, så att års- 
ringarna inte går att räkna fullständigt.
Enen (Juniperus communis) kan dock överträffa tallen i 
ålder i norra Fennoskandien. Gustaf Sirén (i brev) date
rade 1959 en 1070-årig en nära Lemmenjoki national-

This Scots pine germinated in 1274 or probably some 
years earlier, viz. now (1985) it is at least 711 years old. 
Although it is old it is not a large tree: only 16.5 m tall 
and 46 cm in diameter at breast height. It has survived 
four forest fires, in 1413, 1507, 1596 and 1771.
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Fig 1. Birger Jarls son Valdemar var regent i Sverige 
1250-75, när den här tallen var en späd planta. Det 
skulle dröja ca 350 år innan Jokkmokks kyrkby, ett par 
mil SSV om Muddus, grundlädes. Foto Ö. Engelmark, 
juni 1983.
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park, Kallio m fl (1971) har funnit en 940 år gammal en 
vid Enare i norra Finland, och Kanngiesser (1909) har 
beskrivit ett exemplar som var 2000 år (från Livland). 
Sveriges äldsta en är daterad till ca 840 år (Karlsson 
1973). Den växer 925 m ö h på berget Tjakkeli i Sareks 
nationalpark. Detta är det äldsta kända trädet över 
huvud taget i Sverige.

Under skogsbrandsundersökningar i Muddus 
nationalpark hittade vi i april 1981 en sned och 
synbarligen senvuxen tall på ett berg i nordöstra 
delen av parken. Den hade fyra brandljud (basala 
brandskador) i serie. Vi tog ut ett vedprov för 
datering. Tallen var praktiskt taget rötfri och 
hade i april 1981 706 årsringar. Den lever ännu 
och är alltså nu (1985) minst 711 år gammal. I 
själva verket är den ännu något äldre, eftersom 
provet togs en bit ovanför rothalsens tillväxtcent
rum. De allra första årsringarna har därför inte 
kommit med. Trädet grodde alltså senast 1274 
och har överlevt skogsbränder åren 1413, 1507, 
1596 och 1771 (Engelmark 1984). Det är 16,5 m 
högt och bara 46 cm grovt i brösthöjd (fig 1).

Tallen växer 500 m ö h. Skogstypen är närmast 
torr ristyp med dominans av nordkråkbär 
(Empetrum hermaphroditum) och renlavar 
(Cladina-arter). De näst äldsta tallarna är ungefär 
400 år. Dessutom förekommer glasbjörk (Betula 
pubescens), gran (Picea abies) och vårtbjörk 
(Betula pendula) i beståndet, nämnda efter av
tagande antal.

Utsatta träd blir äldst

Andra tallarter kan bli avsevärt äldre, t ex ekorr- 
svanstallarna (Pinus aristata Engelm. och P. 
longaeva Bailey) i västra USAs bergstrakter. De 
kan bli över 4000 år. Den hittills äldsta funna var 
en P. longaeva med en ålder av 4900 år - världens 
äldsta organism (Currey 1965). Dessa tallar växer 
ca 3000 m ö h och blir sällan högre än 10 m i de 
områden där de uppnår de högsta åldrarna.

När det gäller ekorrsvanstallarna är det tro

Enkät om jättelokan

Naturvårdsverket har gått ut med en enkät om 
jättelokan (Heracleum mantegazzianum) för att 
få underlag för ev åtgärder. Ett särskilt fråge
formulär används, men iakttagelser kan även rap
porteras mera fritt. Av intresse förutom lokaler,

ligen så att de träd som levt under extremt svåra 
och magra förhållanden, och därför vuxit sakta, 
blivit äldst. Detta anses bero på att veden impreg
neras kraftigt med kåda hos sådana träd. Kådan 
innehåller svampgifter, och resultatet blir ett 
mycket effektivt skydd mot röta (jfr Schulman 
1958, LaMarche Jr 1969).

Samma sak kan gälla för andra tallarter. 
Muddustallen har hög kådhalt, är så gott som 
rötfri, är mycket senväxt och har överlevt fyra 
skogsbränder. Med sina 711 år är den det äldsta 
kända exemplaret av sin art i Sverige.
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utbredning och frekvens är bl a spridningsten- 
dens, biotop och beståndets ålder.

Du är välkommen att bidra med insamlandet av 
kunskaper om jättelokan. Skriv till Jan Höjer, 
Statens naturvårdsverk, Box 1302, 171 25 Solna. 

Enkätformuläret skickas på begäran.
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