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Saxifraga hirculus L. has a circumpolar distribution and occurs mainly in rich fens and various 
types of tundra. Because of the extensive drainage of rich fens during this century, the spe
cies is now extinct in most of its former lowland localities in Fennoscandia, England and cent
ral Europe. This paper reports the results from a six-year study on the population dynamics 
of 5. hirculus in five different habitats on mires in central and northern Sweden. Three of the 
habitats studied were wet, naturally open mire areas. In the two other habitats woody plants 
were expanding due to the abandonment of haymaking and grazing. In the naturally open 
habitats there was considerable between-year variation in both the number of flowering 
ramets and number of leaves. Neither an increasing nor decreasing trend could be detected. 
The largest between-year variations were found in habitats which were extensively grazed by 
microtine rodents. In the habitats characterized by expansion of woody species, S. hirculus 
also showed a large between-year variation but an overall reduction in flowering ramets was 
apparent.
Mikael Ohlson, Institutionen för skoglig ståndortslära, Sveriges lantbruksuniversitet, S-901 83 
Umeå, Sweden.

I våra dagar, när både skogs- och jordbruket mer 
än någonsin präglas av ett effektivt markutnytt
jande, för många växtarter i vårt land en alltmer 
tynande tillvaro (se t ex Nilsson & Gustafsson 
1985). Mot bakgrund av detta framstår floravård 
som ett angeläget arbetsområde. För framgång i 
arbetet krävs ofta kunskaper om naturliga växt- 
populationers dynamik. Vi måste bl a känna till 
hur beståndens storlek kan variera mellan olika 
år och olika växtplatser, hur fröproduktionen kan 
variera samt i vilken omfattning nyetablering från 
frö äger rum. För flertalet växtarter saknas idag 
dessvärre denna typ av kunskap. Det råder helt 
enkelt en skriande brist på grundläggande infor
mation om dynamiken i naturliga växtpopulatio- 
ner (Eriksson 1987).

Jag har sedan 1983 studerat några populationer 
av myrbräcka Saxifraga hirculus. Min avsikt med 
denna artikel är i första hand att belysa dynami
ken i dessa populationer, men jag kommer även 
att kort presentera några andra resultat av mina 
studier av myrbräckan. För mer detaljerad infor

mation hänvisas till Ohlson (1986, 1987a, 1988, 
1989a, b).

Myrbräckan

Myrbräckan är en flerårig ört som bildar kloner 
med hjälp av utlöpare och ett ytligt rhizomsystem 
(fig 1). Vanligtvis övervintrar plantan endast med 
hjälp av vinterknoppar som anläggs i spetsen av 
utlöparna, men ibland bildas även en vinterknopp 
vid basen av det blommande skottet.

Blomningen är sen. Under normala somrar 
blommar myrbräckan som bäst i början av augus
ti, och blomningen kan, åtminstone i norra Sve
rige, pågå ända in i september. En blommande 
planta har vanligen 1-3 blommor. De pollineras 
av insekter. Viktiga pollinatörer i norra och mel
lersta Sverige är humlor samt flugor av familjerna 
Syrphidae och Muscidae. För mer information om 
artens blomningsbiologi hänvisas till Olesen & 
Warncke (1987).
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Fig 1. Myrbräcka Saxifraga hirculus. Blommande planta 
med utlöpare och rhizom. Ritad med förebild ur Hage- 
rup & Petersson (1956).
Flowering ramet of Saxifraga hirculus. The species has a 
short, slender perennial rhizome system from which it 
produces flowering shoots and runners from buds near 
the end of the rhizome. Redrawn from Hagerup & 
Petersson (1956).

En planta kan producera drygt 400 mogna frön; 
i varje kapsel kan det finnas ca 250. Fröproduktio
nen beror mycket av ståndortens beskaffenhet, 
men i medeltal innehåller en kapsel ca 80 mogna 
frön. Ungefär 50% av dessa är grobara efter 
några månaders förvaring i kyla och mörker. 
Fröna är små, mogna har de en torrvikt av ca 0,09 
mg. Det går således ungefär 11 000 mogna frön av 
myrbräcka på ett gram.

300 km

Fig 2. Läget av de myrar på vilka myrbräckan studerats.
1 Prästflon i Ångermanland, 2 Slåttermyran i Väster
botten, 3 Poronmaanjänkkä i Norrbotten.
A map of Fennoscandia showing the location of the 
Saxifraga hirculus populations studied. It grows on 
mires in central and northern Sweden. Site 1 Prästflon,
2 Slåttermyran, 3 Poronmaanjänkkä.

Fröna sprids i huvudsak under senhösten och 
förvintern. På grund av sin ringa storlek hamnar 
de snabbt långt ner i vegetationens bottenskikt, 
vilket ofta är luckert där myrbräckan växer. Det 
är i det närmaste omöjligt för frön i sådana lägen 
att ge upphov till etablerade plantor. Jag har ald
rig sett groddplantor i ostörd vegetation. Där
emot förekommer det ofta groddplantor på ytor 
som, av en eller annan orsak, störts så mycket att 
ett slutet växttäcke saknas.

Myrbräckan har en cirkumpolär utbredning 
och den förekommer så pass långt söderut som sö
der om de centralasiatiska ökenområdena (Hul
tén & Fries 1986). 1 Sverige växer arten huvud
sakligen i blöta rikkärr. Men i ett globalt perspek
tiv är myrbräckan associerad med mer mineral- 
jordsrika underlag. Den växer t ex på flodsträn
der samt på olika typer av tundra där marken



SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1989) Dynamik hos myrbräcka 3

... ...■ ftjjÄ

•*V* i. -uk»;

m mk. *

Fig 3. Massförekomst av myrbräcka i ett rikkärr på myren Prästflon i Ångermanland. Foto förf. 
A rich fen area on site 1 with abundant Saxifraga hirculus.

präglas av uppfrysning (Rebristaya 1969, Derviz- 
Sokolova 1969).

Inom sitt väldiga utbredningsområde varierar 
myrbräckan påtagligt i utseende, och flera under
arter och former har beskrivits. Dessa har i 
huvudsak urskilts på olikheter i foderbladens och 
kronbladens form och storlek samt på stjälkens 
hårighet, se t ex Engler & Irmscher (1916). Så vitt 
jag vet är det oklart vilket taxonomiskt värde 
denna variation har, och Hultén (1941, 1971a) är 
mycket kritisk vad gäller uppdelningen i under
arter och former.

I vårt land växer myrbräckan på ståndorter som 
är väl lämpade för dikning om man vill öka mar
kens produktionsförmåga. Därför har många av 
myrbräckans lokaler spolierats under detta sekel, 
som präglats av en minst sagt omfattande dik- 
ningsverksamhet. Som ett mått på skogsdikning- 
ens omfattning kan nämnas att den sammanlagda 
dikeslängden i Sverige uppgår till mer än 30 000 
mil (Skogsstatistisk årsbok), en sträcka motsva
rande drygt sju varv runt ekvatorn!

Tidigare förekom myrbräckan på flera platser i 
Götaland (se t ex Weimarck & Weimarck 1985), 
men idag finns den bara kvar på två lokaler i Väs
tergötland. Dessa har beskrivits av Albertson 
(1946), Albertson & Larsson (1960) och Fridén 
(1946, 1959, 1975). Även i norra Sverige har ett 
mycket stort antal lokaler förstörts genom dik
ning. Myrbräckan är t ex idag utgången på de 
lokaler som Hultén (1971b) anger längs norr
landskusten. Vad gäller artens förekomst i Jämt
land skrevs redan för 50 år sedan följande: ”På 
grund av utdikning o. uppodling försvinner arten 
från den ena lokalen efter den andra” (Lange 
1938). Dessutom missgynnas myrbräckan även av 
den igenväxning som äger rum efter det att myr- 
slåttern upphört, jfr Elveland (1975, 1978).

Få kärlväxter torde alltså ha drabbats så hårt av 
dikning och upphörande slåtter som myrbräckan. 
Dessutom kommer ytterligare lokaler sannolikt 
att gå till spillo som en följd av dagens starkt 
ökande intresse för ett rationellt skogligt utnytt
jande av våtmarker (se Hånell 1984, 1985, 1988).
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Fig 4. Variation i antalet blommande plantor resp blad 
per provyta i tre ståndorter på Prästflon. De vertikala 
streckens längd anger hur stor variationen varit i varje 
provyta. Variationen i antal blommande plantor avser 
perioden 1983 t o m 1988. Variationen i antal blad avser 
perioden 1984 t o m 1986.

Range in number of flowering ramets and leaves of 
Saxifraga hirculus in 0.25 m" plots in a belt transect on 
site 1. The number of flowering ramets per plot was 
counted once a year during the period 1983 to 1988. The 
number of leaves was counted in 1984, 1985 and 1986.

Även om myrbräckan utrotats eller minskat på 
ett mycket stort antal lokaler, så växer den fortfa
rande rikligt i vissa rikkärr där grundvattnet är 
rörligt och alltid beläget nära myrytan. I Sverige 
finns de rikaste förekomsterna i västra Ånger
manland, östra Jämtland samt i Tornedalen. De 
senaste åren har ett tiotal nya lokaler påträffats i 
Västerbottens län. Glädjande är att ett par av de 
nya lokalerna hyser mycket ymniga förekomster.

U ndersökningsområden

Jag har i huvudsak fältarbetat på tre myrar som 
ligger i västra Ångermanland, Västerbotten och 
Tornedalen (fig 2).

Prästflon

På den ångermanländska lokalen, myren Präst
flon (areal ca 100 hektar; latitud 63°15\ longitud 
16°30’), placerade jag sommaren 1983 ut 50 st 
fasta provytor i en bandprofil. Ytorna har en stor
lek av 50 x 50 cm2. Bandprofilen börjar i ett käll- 
område och löper via ett rikkärr till ett inter
mediärt kärr, där den slutar. (Ett intermediärt 
kärr karakteriseras av ett grundvatten som har ett 
tämligen högt pH-värde men låg koncentration av 
joner, se Sjörs 1952).

1 källområdet består myrens bottenskikt av en 
mosaik av mossor samt små nakna torv- och slam- 
ytor, varifrån vatten sakta sipprar fram. Bland 
mossorna märks främst kärrpraktmossa Plagio- 
mnium ellipticum, lerkrokmossa Drepanocladus 
aduncus, kärrbryum Bry um pseudotriquetrum och 
lungmossa Marchantia polymorpha. Nomenklatu
ren för mossor följer Hallingbäck & Söderström 
(1987). Källområdets kärlväxter utgörs i huvud
sak av flaskstarr Carex rostrata, trindstarr Carex 
diandra, vattenklöver Menyanthes trifoliata, myr- 
bräcka, ängssyra Rumex acetosa, sumparv Stella- 
ria crassifoliu var. paludosa samt kärrdunört Epi- 
lobium palustre. Nomenklaturen för kärlväxter 
följer Lid (1985).

I rikkärret består bottenskiktet av en tät moss- 
matta. De viktigaste arterna i denna är purpur
vitmossa Sphagnum warnstorfii, kärrpraktmossa, 
piprensarmossa Paludella squarrosa, gyllenmossa 
Tomentypnum nitens, kärrkammossa Helodium 
blandowii och blek skedmossa Calliergon strami- 
neum. I rikkärrets fältskikt är myrbräckan riklig 
och påfallande (fig 3). I övrigt karakteriseras fält
skiktet av flaskstarr, trindstarr, sumparv, vatten
klöver och riklig kärrspira Pedicularis palustris.

Det intermediära kärret domineras i botten
skiktet helt av vitmossor. Purpurvitmossa är en av 
de viktigaste arterna men här förekommer också 
svällande mattor och små tuvor av uddvitmossa 
Sphagnum fallax. I fältskiktet dominerar dvärg
björk Betula nana tillsammans med de högväxta 
starrarterna trådstarr Carex lasiocarpa och flask
starr. Vanliga är även strängstarr Carex chordor- 
rhiza, tranbär Vaccinium oxycoccos, rosling 
Andromeda polifolia, kråkklöver Potentilla pa
lustris, strätta Angelica sylvestris, slåtterblomma 
Parnassia palustris och madrör Calamagrostis 
stricta. För ytterligare detaljer hänvisas till 
Ohlson (1982, 1987b).
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Poronmaanjänkkä
I Tornedalen, på myren Poronmaanjänkkä (areal 
ca 30 ha; latitud 67° 17’, longitud 23°14’), lade jag 
sommaren 1984 ut en liknande bandprofil. Denna 
är dock kortare, består av 18 provytor och har sin 
början i ett blött rikkärr för att sluta i ett torrare 
rikkärr.

Bottenskiktet i de blötare delarna består av en 
ganska slät mossmatta i vilken purpurvitmossa, 
gyllenmossa och piprensarmossa är de viktigaste 
arterna. Där förekommer också t ex kärrprakt- 
mossa, källpraktmossa Pseudobryum cinclidioi- 
des, räffelmossa Aulacomnium palustre, kärr- 
bryum och fetbålmossa Aneura pinguis. Vegeta
tionen i fältskiktet är artrik och här växer bl a nål
starr Carex dioica, ullsäv Scirpus hudsonianus, 
myrbräcka, sumparv, kärrdunört, brudsporre 
Gymnadenia conopsea, björnbrodd Tofieldia pu- 
silla, kärrspira, tätört Pinguicula vulgaris och 
kärrsälting Triglochin palustris.

I det torrare rikkärret är myrytan mer tuvig och 
här domineras bottenskiktet av räffelmossa och 
purpurvitmossa. Överst i en del av tuvorna före
kommer även myrkvastmossa Dicranum affine. I 
de fuktigare partierna mellan de små tuvorna 
växer piprensarmossa och blek skedmossa. Fält
skiktets artsammansättning påminner i stort om 
den i det blötare området. Här växer dock mer 
ris, främst rosling, och inslaget av örter är mindre 
påfallande. Här förekommer också en hel del små 
exemplar av glasbjörk Betula pubescens. För en 
utförlig beskrivning av myren hänvisas till Elve- 
land (1980) och Elveland & Ohlson (1987).

Slåttermyran

I Västerbotten, på myren Slåttermyran (areal ca 
100 ha; latitud 64°44', longitud 17°25’), lade jag 
1985 ut en mycket kort bandprofil. Denna består 
endast av sex provytor och är belägen i ett blött 
rikkärr. Bottenskiktet domineras av piprensar
mossa men det finns också en hel del kärrprakt- 
mossa och gyllenmossa. Fältskiktet intas mest av 
flaskstarr, myrbräcka och vattenklöver. Förutom 
dessa arter är även följande vanliga: sjöfräken 
Equisetum fluviatile, ullsäv, nålstarr, trindstarr, 
sumparv och ängssyra. Se Korsmän & Renhorn 
(1985) för ytterligare information om Slåtter
myran.

Metoder

I hörnen på samtliga provytor pressade jag ned ca 
1 m långa pvc-rör. Därigenom blev det möjligt att 
exakt lokalisera ytorna så att uppföljningar flera 
år i följd kunde ske.

I varje provyta räknade jag årligen antalet 
blommande plantor och frökapslar. Eftersom en 
population av myrbräcka till stor del består av 
icke blommande plantor räknade jag under tre år 
även antalet blad i varje provyta för att få en upp
fattning om populationens hela storlek. På Slåt
termyran räknades bladen bara under två år. 
Bredvid provytorna i bandprofilerna samlade jag 
också årligen in plantor för att bl a bestämma frö
produktionen. En del av det insamlade frömate
rialet använde jag för odlingsförsök under kont
rollerade förhållanden i växthus. På grund av att 
myrbräckan är en klonväxt är de enheter jag kal
lar plantor (fig 1) ej nödvändigtvis genetiskt skil
da individer, se vidare t ex Kays & Harper (1974), 
Jerling m fl (1985) och Eriksson (1987).

Prästflon

Under den tid jag följt myrbräckan var dynami
ken påfallande. I en och samma provyta varie
rade antalet blommande plantor under en period 
av sex år med mer än 100, som mest mellan 114

7
och 10 per 0,25 m . Aven antalet blad varierade 
mycket. Under en period av tre år varierade anta
let blad i ett par provytor med mer än 2000 (fig 4). 
Antalet blommande plantor per provyta var be
tydligt lägre 1988 jämfört med 1983 (fig 5). Det 
ligger nära till hands att anta att myrbräckan 
minskat drastiskt på Prästflon under perioden. 
Men vid närmare granskning ser man att vissa år 
karakteriserats av en generell minskning medan 
andra år inneburit en generell ökning (fig 6). Det
ta mönster, med en stor mellanårsvariation, kan 
även åskådliggöras genom en jämförelse av hur 
totalantalet blommande plantor varierat mellan 
olika år. Tre år, nämligen 1983, 1984 och 1986, 
karakteriserades av ett relativt stort antal blom
mande plantor, medan antalet var betydligt lägre 
1985, 1987 och 1988 (fig 7).

Variationer i klimatet har på lång sikt förmod
ligen stor inverkan på populationsdynamiken. Jag 
tror dock att det är lätt att överskatta klimatets 
betydelse för mellanårsvariationen. Däremot är 
jag säker på att smågnagarnas framfart har en av
görande betydelse för mellanårsvariationen. An-
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Fig 5. Antalet blommande plantor per provyta på 
myren Prästflon under 1983 och 1988.
Number of flowering ramets in 0.25 m2 plots in three 
habitats on site 1. Values from 1983 and 1988.

talet smågnagare var mycket stort i det aktuella 
området under vintern 1984/1985. På våren 1985, 
strax efter snösmältningen, var flertalet av prov
ytorna i källområdet och rikkärret ”genomtug- 
gade” av hungriga sorkar. Majoriteten av myr- 
bräckans vinterknoppar var uppätna eller allvar
ligt skadade. Dessutom var många rhizom och ut- 
löpare avbitna så att endast korta stumpar åter
stod. Självklart har detta haft en stor inverkan på 
mellanårsvariationen både vad gäller blad och 
blommande plantor.

Efter ett omfattande sorkangrepp har myr- 
bräckan en mycket god förmåga till återhämtning. 
Rhizomstumpar av bara någon centimeters längd 
förmår bilda både nya blad och rötter. De första 
bladen som produceras från en sådan rhizom- 
stump är mycket lika hjärtbladen, något man bör 
känna till så att man inte överskattar betydelsen 
av fröföryngring.

Om mellanårsvariationen i antalet blommande 
plantor i källområdet, rikkärret och det inter
mediära kärret jämförs framgår att myrbräckan 
tydligt minskar i det intermediära kärret. Det går 
däremot inte att urskilja en tydlig trend i källom
rådet och rikkärret. Antagandet att myrbräckan 
är stadd under tillbakagång i det intermediära 
kärret styrks av en studie av hur fröproduktionen 
varierat mellan olika år. Där har fröproduktionen 
entydigt minskat från 1983 tom 1986. Däremot

1988 jämfört mefl 1987

1985 jämfört meet 1984

1987 jämfört meå 1986

1986 jämfört mepf 1985

1984 jämfört med 1983
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Fig 6. Mellanårsvariation i antalet blommande plantor 
per provyta på Prästflon. Figuren visar hur antalet plan
tor per yta har minskat eller ökat från ett år till ett 
annat.
Between-year variation in number of flowering Saxi
fraga hireulus ramets in 0.25 m plots on site 1. The 
figure shows how the number of ramets per plot has in
creased or decreased from one year to another.

är det inte möjligt att under samma period ur
skilja någon trend vad gäller fröproduktionens 
utveckling i källområdet och rikkärret (fig 8A).
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Fig 7. Årlig variation i summan av antalet blommande 
plantor från samtliga provytor på Prästflon.
Between-year variation in the sum of flowering Saxi
fraga hirculus ramets from all plots on site 1.

Ill Up! ill Ip

Även den vegetativa tillväxten i det intermedi
ära kärret är mycket liten. Både antalet och läng
den av utlöparna (jfr fig 1) är mindre i det inter
mediära kärret än i källområdet och rikkärret. 
Allt detta tyder på att myrbräckan växer under 
mindre gynnsamma förhållanden i det intermedi
ära kärret. Det är nämligen så att många perenna 
vilda arter i miljöer, där resurserna är begrän
sade, försakar reproduktion till förmån för grund
läggande livsuppehållande processer (Chapin 
1980).

Ytnära torvlager i det intermediära kärret inne
håller en hel del vedrester. Det visar att det inter
mediära kärret sannolikt hade ett ganska slutet 
träd- och buskskikt innan människan började på
verka Prästflons vegetation. Då saknades förmod
ligen myrbräckan i det intermediära kärret. Arten 
fanns med största sannolikhet i källområdet samt 
angränsande rikkärr. Troligen spred sig myr
bräckan därifrån till det intermediära kärret un
der, eller strax efter, den tid när slåtter och krea
tursbete förekom på myren. Idag, när vegetatio
nen i det intermediära kärret på nytt är mindre 
kulturpåverkad, möter myrbräckan här en alltför 
hård konkurrens. Den förmår ej tillväxa i samma 
takt som de tuvor och svällande mattor av vit
mossor, mestadels uddvitmossa Sphagnum fallax, 
som förhärskar i bottenskiktet. Tillsammans med 
expansion av dvärgbjörk Betula nana medför det 
att myrbräckan för en alltmer tynande tillvaro i 
det intermediära kärret. Denna utveckling, att 
vedväxter samt tuv- och mattbildande vitmossor

Fig 8. Mellanårsvariation i fröproduktion hos myr- 
bräcka (medelvärde av fröantalet i 10 kapslar). - A: Tre 
ståndorter på myren Prästflon: 0 källområde, O rik
kärr. ▲ intermediärt kärr. - B: V rikkärr på Slåtter- 
myran, □ rikkärr på Poronmaanjänkkä. Figuren visar 
medelvärde ± medelfel.
Numbers of seeds produced per capsule in Saxifraga hir
culus from site 1 in central Sweden (A) and sites 2 and 3 
in northern Sweden (B). - Symbols: 0 spring area on 
site 1, O rich fen on site 1, ▲ intermediate fen on site 1, 
V rich fen on site 2, □ rich fen on site 3. Bars indicate 
S.E.

breder ut sig, är mycket typisk för tidigare kul- 
turpåverkade myrmarker (Elveland 1975, 1978, 
Elveland & Sjöberg 1982). På Prästflon upphörde 
myrslåttern 1930. Myrens betydelse som betes
mark för både nötkreatur och hästar minskade 
successivt från 1960-talets början, och betet upp
hörde helt för ungefär 20 år sedan.

Trots att fröföryngring av myrbräcka i intakt 
myrvegetation är ytterst ovanlig skedde förmod
ligen spridningen till det intermediära kärret med 
frön. Vad som gör detta troligt är att slåttern, men 
framförallt trampet av betande boskap, torde ha 
skapat mängder av ytor med mer eller mindre 
naken torv. Jag har själv vänt torven på ett antal 
ytor och kunnat konstatera att myrbräckan snabbt 
koloniserar sådana ytor med hjälp av frösprid
ning. Överlevnaden hos groddplantorna är rela
tivt god.

Poronmaanjänkkä

Populationen på Poronmaanjänkkä är inte lika 
tät som den på Prästflon, och följaktligen kan ej 
mellanårsvariationen i absoluta tal bli lika stor. 
Men likväl var variationen i antalet blommande 
plantor i en och samma provyta påfallande.
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Fig 9. A: Total variation i antalet blommande plantor 
och blad per provyta på Poronmaanjänkkä. Variationen 
i antal blommande plantor avser perioden 1984 t o m 
1988. Variationen i antal blad avser perioden 1984 t o m 
1986. - B: Total variation i antalet blommande plantor 
och blad per provyta på Slåttermyran. Variationen i an
tal blommande plantor avser perioden 1985 t o m 1988. 
Antalet blad räknades endast 1984 och 1986.
A: Range in number of flowering ramets and leaves of 
Saxifraga hirculus in 0.25 mr plots placed in a belt tran
sect on site 3. The number of flowering ramets per plot 
was counted once a year during the period 1984 to 1988. 
The number of leaves was counted in 1984, 1985 and 
1986. - B: Range in number of flowering ramets and 
leaves of Saxifraga hirculus in 0.25 nr plots placed in a 
short belt transect on site 2. The number of flowering 
ramets per plot was counted once a year during the 
period 1985 to 1988. The number of leaves was counted 
in 1985 and 1986.

Under fem år varierade antalet blommande plan
tor per provyta som mest med 48, mellan 50 och 2 
(fig 9A).

Till skillnad från populationen i Ångermanland 
var ej antalet blad och blommande plantor sär-

1985 jämfört med 1984

1986 jämfört med 1985

— -60-L-
1987 jämfört med 1986

----------- -40 J-
1988 jämfört med 1987

Fig 10. Som fig 6 fast här visas förändringen på Poron
maanjänkkä (A) och Slåttermyran (B).
As Fig. 6 but data from the plots on site 3 (A) and from 
site 2 (B).

skilt lågt 1985. Snarare minskar populationen på 
Poronmaanjänkkä fortlöpande (fig 10A). Det
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framgår tydligt vid en granskning av hur antalet 
blommande plantor varierat mellan olika år (fig 
11).

På Poronmaanjänkkä bedrevs myrslåtter fram 
till 1950-talet. Myren har även varit ett viktigt 
betesland för både nötkreatur och renar, men 
idag är det endast strörenar som håller till där. 
Nämnas kan att det till in på 1940-talet var vanligt 
att traktens jordbrukare höll sig med korrenar 
istället för dyra och foderkrävande hästar. Kor
renarna gick under sommarhalvåret för fritt bete 
och sökte sig gärna till myren. Här lär även kor
renar ha tjudrats för bete (Elveland 1980).

Sedan myrslåtter och kreatursbete upphört på 
Poronmaanjänkkä har vegetationen på stora de
lar av myren utvecklats på ungefär samma sätt 
som på Prästflon. Förmodligen råder ett samband 
mellan myrbräckans tillbakagång och de vegeta- 
tionsförändringar som orsakats av upphörande 
kulturpåverkan. Ytterligare en faktor som säker
ligen missgynnar myrbräckan är den dränering 
som sker via ett landsvägsdike längs myrens väst
ra delar. Diket togs upp vid den rätning av lands
vägen (väg 400) som utfördes under 1970-talet. 
Vägrätningen inkräktar på myren och diket ligger 
ca 250 m från mina provytor. Senare har dräne
ringen effektiviserats genom att diket rensats 
samt försetts med nya trummor som leder bort 
vattnet från både myren och vägbanken.

På Poronmaanjänkkä har smågnagare ej härjat 
på samma sätt som de gjort i källområdet och rik
kärret på Prästflon. I mina provytor har jag under 
de fem år jag besökt myren vare sig sett betesska
dor eller gångar. När störningar från smågnagare 
uteblir är det slående hur pass liten mellanårs- 
variationen är vad gäller antalet blad. Antalet 
blad per provyta har under tre år varierat med 
som mest 267, från 1565 till 1832 (fig 9A). Denna 
variation är betydligt mindre än den på Prästflon 
(jfr fig 4).

Beträffande fröproduktionen har jag endast 
data från tre år, 1984, 1985 och 1986. Med dessa 
(fig 8B) är det svårt att påvisa en minskande trend 
liknande den i det intermediära kärret på Präst
flon. Det verkar dock som om även fröproduktio
nen på Poronmaanjänkkä minskar. 1988 innehöll 
en frökapsel i medeltal 44 frön, en klar minskning 
jämfört med tidigare år. Trots att detta värde 
endast är baserat på innehållet i tio kapslar var 
produktionen 1988 signifikant lägre än 1986 (P 
<0,05; Mann-Whitney U-test).

1984 1985 1986 1987 1988

År
Fig 11. Som fig 7 men med data från Poronmaanjänkkä. 
As Fig. 7 but data from the plots on site 3.

Slåttermyran

Även Slåttermyran är tydligt kulturpåverkad och 
stora delar av myren präglas idag av den igenväx- 
ning som följt efter det att kulturpåverkan upp
hört. Men den del av myren där den studerade 
populationen är belägen matas av ett ytnära och 
rörligt grundvatten, vilket borgar för att tuvbild- 
ande vitmossor och vedväxter hålls borta trots 
frånvaron av två- och fyrbenta kreatur. Mina 
provytor representerar således en population i ett 
ganska stabilt och naturligt öppet myrekosystem.

På Slåttermyran är de blommande plantornas 
dynamik mycket lik den i källområdet och rikkär
ret på Prästflon. Man kan urskilja en stor mellan- 
årsvariation i antalet blommande plantor per 
provyta (fig 9B) men det är inte möjligt att se en 
minskning eller ökning (fig 10B). En stor varia
tion mellan åren i antalet blommande plantor ver
kar alltså vara typiskt för myrbräckan i sin natur
liga miljö.

Antalet blad per provyta har jag bara räknat 
under två år och det är därför svårt att dra någon 
säker slutsats beträffande mellanårsvariationens 
omfattning. Det verkar dock som om antalet blad 
varierar mindre än antalet blommande plantor 
(fig 9B). Detta förutsätter dock att populationen 
ej råkat ut för ett storskaligt angrepp från smågna
gare (jfr fig 4).

Ekotypdifferentiering och floravård

Vid fältstudierna noterade jag att myrbräckans 
växtsätt och utseende skilde sig åt mellan olika
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Tabell 1. Karaktärer som studerats under jämförande 
odling för att belysa ekotypdifferentiering hos myr- 
bräcka. S skillnad mellan plantorna, N ingen skillnad.
The size-related characters studied to distinguish eco
types in Saxifraga hirculus during a cultivation experi
ment in a greenhouse. S difference between the plants. 
N no difference.

Karaktär Plantor 
från oli
ka myrar

Plantor 
från oli
ka bioto
per på 
samma
myr

Höjd height S s
Antal blad 
number of leaves S s
Längsta bladets längd 
length of longest leaf S s
Antal utlöpare 
number of runners S N
Total längd av utlöpare 
total length of runners S s
Längsta utlöparens längd 
length of longest runner S s
Andel blad på utlöparna 
percentage of leaves on runners s N

ståndorter. T ex varierar bladlängd samt antalet 
utlöpare och deras längd påtagligt. För att under
söka om denna variation var genetiskt betingad 
samlade jag in frön för jämförande odling från 
olika platser. Plantorna odlades i växthus och jag 
studerade framför allt karaktärer som är koppla
de till myrbräckans vegetativa spridningsförmåga, 
därför att denna har en avgörande betydelse för 
växtens fortlevnad.

Efter en säsongs odling visade det sig att myr- 
bräckan från rikkärren på Prästflon, Poronmaan- 
jänkkä och Slåttermyran var olika i samtliga stu
derade karaktärer. Beträffande Prästflon var fem 
av sju karaktärer olika när material från det inter
mediära kärret, rikkärret och källområdet jäm
fördes (tabell 1). Myrbräckan har således utveck
lat olika ekotyper anpassade till den lokala stånd
orten (jfr Turesson 1922).

Att det finns påtagliga skillnader mellan popu- 
lationerna på Prästflon, Slåttermyran och Poron- 
maanjänkkä var inte oväntat med tanke på de 
stora avstånden mellan lokalerna. Däremot var

det mer oväntat att finna olika ekotyper även 
inom Prästflon. På en och samma myr, inom ett 
avstånd av 30 m, har alltså myrbräckan utvecklat 
olika, ärftligt skilda typer. Jag vill dock påpeka att 
detta ej är unikt. Man har t ex i Alaska påvisat 
tydligt olika ekotyper av norrlandsstarr Carex 
aquatilis inom av ett avstånd av endast några 
meter (Shaver m fl 1979).

Myrbräckan förekommer i Sverige oftast i 
naturligt avgränsade och små populationer. Med 
stor sannolikhet har dessa utvecklat ärftligt be
tingade särdrag. Tillsammans ger populationerna 
arten den genetiska variation som är nödvändig 
för överlevnad på lång sikt. Det är alltså troligt att 
en del av artens genetiska variation går förlorad 
var gång en population försvinner. Ur floravårds- 
synpunkt är det därför nödvändigt att se till att 
olika ståndorter, både vad gäller miljöförhållan
den och geografisk belägenhet, bevaras. Som på
pekats av Nilsson & Gustafsson (1978) är det sär
skilt viktigt att bevara arten på de två lokalerna i 
Götaland, där den ännu finns.

Många av myrbräckans lokaler hotas av igen- 
växning. Detta gäller i synnerhet rikkärr som tidi
gare hölls öppna genom mänsklig påverkan. Vill 
man bevara myrbräckan på denna typ av lokaler 
går det bara om ståndorten hålls öppen. För att 
undersöka myrbräckans förmåga att komma igen 
efter det att konkurrerande vegetation avlägsnats 
röjde jag sommaren 1984 bort all dvärgbjörk från 
myrytor där myrbräckan förde en tynande till
varo. Redan efter några år hade myrbräckan för
dubblat både antalet blad och blommande plantor 
i dessa ytor. Arten tycks ha en god förmåga till 
återhämtning när naturvårdande insatser görs, jfr 
Fridén (1975).

Världsnaturfonden WWF har möjliggjort mina studier 
av myrbräckan och jag tackar varmt för detta stöd. Jag 
vill även tacka Anna och Gunnar Nordling för deras 
enastående gästfrihet.
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Gulvädd, en ny svensk adventivväxt
MÅRTEN JOHANSSON

Johansson, M. 1989: Gulvädd, en ny svensk adventivväxt. [Scabiosa ochroleuca, a new 
adventive species in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 12. Lund. ISSN 0039-646X.
One large specimen of Scabiosa ochroleuca was found in 1989 at the railway station of 
Katrineholm, the province of Södermanland, C Sweden. It was found in an area where goods 
waggons from E Europe (mainly containing charcoal from Hungary) are sometimes placed. 
It seems likely that the plant has been carried in by these transports.
Mårten Johansson, Backavägen 16F, S-64I 37 Katrineholm, Sweden.

Den 20.7.1988 fann jag gulvädd, Scabiosa ochro
leuca, på Katrineholms bangård i Södermanland 
(koordinater enligt RUBIN 9G 8e 168 333). Det 
fanns ett välutvecklat exemplar med ca 15 stjäl
kar, av vilka flertalet hade blommor och frukter. 
Belägg finns i LD och S; kontrollbestämning har 
gjorts av Hans-Erik Wanntorp, Stockholm, och 
Thomas Karlsson, Lund.

Gulvädd påminner mycket om fältvädd Scabi
osa columbaria, men har blekgula blommor. De 
övre stjälkbladen är smalflikiga som hos luktvädd 
S. canescens.

Arten är ny för Sverige. Enligt Hultén & Fries
(1986) är artens utbredningsområde östra Cent
raleuropa. Kaukasus och Mindre Asien. Österut 
sträcker det sig i stort mellan 50°N och 55°N 
bort mot Bajkalsjön. Det når Östersjöns kust i 
norra Polen och i Litauen. Arten har också påträf
fats sparsamt i Nordamerika, där den emellertid 
inte är inhemsk. Ett adventivfynd är känt från 
södra Finland (Hultén 1971).

Under naturliga betingelser växer gulvädd på 
torrbackar och stäpper (Hultén 1971), närmare 
bestämt i ”växtsamhällen bundna till grusiga, ste
niga, föga utvecklade jordar med glest växttäcke” 
(Rodenborg 1965). På bangården i Katrineholm

växer den på typisk ruderatmark. I omgivningen 
förekommer den i sen tid inkomna strimsporren 
Linaria repens rikligast. Andra karaktärsarter är 
berggröe Poa compressa, taklosta Bromus tecto- 
rum, bankrassing Lepidium densiflorum, stillfrö 
Descurainia Sophia, gulreseda Reseda lutea, gul
sporre Linaria vulgaris, småsporre Chaenorhi- 
num minus och kanadabinka Erigeron canadensis.

Förmodligen har gulvädden nått Katrineholm 
via järnvägen. På fyndplatsen ställs bl a östeuro
peiska vagnar upp något eller några dygn. Huvud
sakligen kommer dessa från Ungern med träkol i 
säckar, som lossats i Flen. Transporterna är täm
ligen jämnt fördelade under året med storleksord
ningen några vagnar per månad. Troligt är att gul
vädden kommit in med någon av dessa östeuro
peiska vagnar.
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Det är nu drygt femtio år sedan lavfloran på 
Stenshuvud i östra Skåne inventerades av den 
kände botanisten Gustaf O. Andersson Malme. 
Han var verksam i Stockholm och Uppsala och 
gjorde annars bara sporadiska besök i Skåne. 
1934 erbjöd sig Kungliga Vetenskapsakademiens 
naturskyddskommitté att bekosta en inventering 
av Stenshuvuds lavflora. Malme antog erbjudan
det och redan 1935 publicerades resultatet (Mal
me 1935).

Alltsedan förra århundradets mitt har en 
mängd rapporter publicerats, som visar hur nega
tivt lavar reagerar på luftföroreningar. Arvidsson 
(1979) ger en översikt av litteraturen på detta om
råde. Det rationella skogsbrukets negativa effek
ter uppmärksammades redan av Malme (1924, 
1934) och Degelius (1935), senare av bl a Esseen 
m fl (1981), Ingelög m fl (1984) och Löfgren & 
Moberg (1984). Betydelsen av lång skoglig konti
nuitet för vissa lavar har behandlats av t ex 
Andersson & Appelquist (1987), Rose (1976) och 
Rose & James (1974).

Det var i ljuset av dessa fakta som jag under 
våren 1987 påbörjade en återinventering av lav
floran på Stenshuvud.

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete (10 p) 
på biologlinjen vid Lunds universitet. Arbetet ingår i 
WWF-projektet Hotade lavar i södra Sverige, som 
sedan våren 1987 bedrivs vid institutionen för syste
matisk botanik. I projektet deltar Ulf Arup, Stefan 
Ekman, Lars Fröberg, Ingvar Kärnefelt (projektledare) 
och Jan-Eric Mattsson.
Tack! Jag vill rikta ett tack till Ulf Arup, Lars Fröberg, 
Tommy Knutsson, Ingvar Kärnefelt och Jan-Eric Matts
son för ovärderlig hjälp med fältarbetet. Ulf Arup. 
Ingvar Kärnefelt och Jan-Eric Mattsson tackas för vär
defulla kommentarer till manuskriptet. Tack också till 
Ove Almborn, som gett mig tillgång till sitt rikhaltiga 
bibliotek. Rolf Santesson och Leif Tibell, Uppsala, har 
hjälpt mig med en del bestämningar. Urban Emanuels- 
son, Lund, har ställt vegetationshistoriska uppgifter till 
mitt förfogande. Ulf Arup tackas för teckningen av 
Polysporina. Slutligen vill jag rikta ett tack till Statens 
naturvårdsverk, som gett mig tillstånd att samla lavar i 
Stenshuvuds nationalpark.

Topografi och geologi

Stenshuvud (fig 1) ligger alldeles vid kusten i S. 
Mellby socken i östra Skåne och är det svenska 
urbergets sydligaste utpost mot Östersjön. Berget 
har tre toppar, av vilka den norra är högst med 
sina 96,7 m ö h. De andra två topparna ligger
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något längre söderut och kallas den södra respek
tive den östra toppen. Asplund (1955) ger en 
kärnfull beskrivning av topografin: ”Berget är 
alltså mycket brant mot N, Ö och W, tämligen 
brant mot SÖ och åt S utdraget i en ± åsformad 
förlängning med brant, delvis lodrät västsida och 
långsammare sluttande östsida”. Strax söder om 
berget ligger en sandig gräshed. Stranden utgörs 
till stor del av klippor, som här och var avlöses av 
klapper. Längre mot söder saknas klipporna, och 
klappern når ända ner till vattenbrynet.

Berggrunden i Stenshuvud-området utgörs av 
gnejs. Detaljerade beskrivningar av traktens geo
logi finns hos De Geer (1889) och Holst (1892).

Naturskydd
Stenshuvud fridlystes som naturminnesmärke 
1931. Området omfattade då i stort sett bara ber
get med dess sluttningar samt en betad gräshed 
söder därom, totalt 52,5 hektar. Det fridlysta om
rådet har senare utvidgats i etapper och innefat
tade 300 hektar landyta när det blev nationalpark 
1986.

Vegetationshistoria

Stenshuvud var ursprungligen utmark tillhörande 
Svabesholms gods. Bete har sannolikt förekom
mit inom området sedan åtminstone vikingatiden, 
och det upphörde inte förrän under vårt sekel. 
Lyckodling förekom fram till på 1700-talet.

Vid 1700-talets början dominerades stora delar 
av Stenshuvud av gles, buskartad skog, som tidvis 
tätnade under detta sekel. I början av 1800-talet 
försvann skogen nästan helt från Stenshuvud. 
Sedan tätnade vegetationen gradvis, och i början 
av 1900-talet täcktes området av en mer eller 
mindre öppen träd- och buskvegetation.

I och med fridlysningen av Stenshuvud 1931 
upphörde betet. Under perioden 1930-60 slöt sig 
skogen, framför allt genom att avenboken ökade. 
Endast topparna och betesmarken söder om ber
get förblev öppna. 1960 gallrade man skogen. 
Man tog då främst bort avenbokar som vuxit upp 
i kronorna på de gamla ekarna och bokarna 
(Tham 1967).

Stenshuvud är idag, om man undantar toppar
nas kalotter och gräsheden i söder, klätt med slu
ten lövskog. På väst- och sydvästsluttningarna 
dominerar bok och avenbok utom i ett smalt 
nord-sydligt kärrstråk, där klibbal är vanligast.

Ek och hassel är vanliga i sydsluttningen. I den 
otillgängliga östbranten finns lövblandskog med 
ek, ask, lönn, asp, rönn och lind.

Malmes inventering
Malme genomförde sin inventering under som
maren 1934, men han hade redan 1890 och 1891 
gjort ett par kortare besök på Stenshuvud. De 
flesta av hans fynd kan hänföras till någon av föl
jande biotoper eller underlag: (1) Strandklippor
na och klappern. (2) Strandvallarna. Med detta 
begrepp avsåg Malme litorinavallarna, vilka är 
mycket oskarpt avgränsade i området. (3) Sten
muren och några klippor och block intill den på 
gräsheden i söder. (4) Sandmarken söder och syd
öst om stenmuren. (5) Topparna, eller som 
Malme uttryckte det, ”uppe på kullarna” eller 
”uppe på berget”. Från denna biotop tog Malme 
bara upp arter växande på sten eller på marken. 
(6) Bokbark. (7) Ekbark.

Ett mindre antal arter fanns i andra biotoper.
Östbranten undersökte Malme nästan inte alls. 
Han var 69 år gammal år 1934 och branten måste 
ha erbjudit stora svårigheter för honom.

Återinventeringen

Samma område som Malme inventerade, dvs det 
område som fridlystes 1931, återinventerades 
1987 (en enstaka exkursion gjordes 1988). Av- 
gränsningen av området redovisas av Asplund 
(1955, karta sid 4), och återges i fig 1.

Fältarbetet utfördes under nio dagar i mars, 
april, maj och oktober 1987 samt juli 1988. För att 
kunna jämföra med Malmes resultat koncentrera
des arbetet till de sju viktigaste biotoperna (se 
ovan). De flesta andra biotoper har emellertid 
också besökts.

Allt beläggmaterial från inventeringen förvaras 
i LD (Botaniska museet, Lund).

Även när skillnaden i resultat mellan två invente
ringar är stor kan det vara svårt att dra säkra slut
satser. Ofta kan man inte utesluta att skillnaderna 
beror på olika inventeringsmetodik, olika kun
skaper hos inventerarna, slumpen etc. I diskussio
nen nedan tar jag därför bara upp de tendenser 
som jag anser vara mer eller mindre säkerställda. 
Inte heller i dessa fall kan jag alltid peka på orsa
kerna till det inträffade. Tendenserna, även de 
mindre säkra, bör man försöka kontrollera
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genom liknande undersökningar i andra områ
den.

Jämförelsen mellan Malmes och mina invente- 
ringsresultat redovisas i huvudsak biotopvis. Vis
sa resultat, som berör flera biotoper, kommente
ras dock under Andra förändringar. Både Malme 
och jag har hittat fler arter än de som nämns 
nedan. De har då anträffats i andra biotoper och 
redovisas i artlistan i slutet av denna uppsats.

Klippur och block vid stranden

Eftersom strandvallarna är oklart avgränsade 
gentemot strandklipporna och klappern har jag 
valt att redovisa dessa biotoper tillsammans.

Många av Malmes arter har återfunnits. Dess
utom har många nyfynd gjorts. En del arter är 
borta och av dessa hörde alla utom två (Lecidea 
deustata, Rinodina luridescens) hemma i det om
råde Malme benämnde ”strandvallarna”, ett om
råde som delvis förbuskats sedan Malmes tid.

Anmärkningsvärt är att Catillaria chalybeia och 
Rinodina gennarii 1934 betecknades som spar
samma. De är numera, tillsammans med Leca- 
nora helieopis, L. actophila och L. salina mycket 
vanliga i zonen ovanför Verrucaria maiira-bältet. 
Orsaken är svår att förstå. Förändringar i fågel
gödslingen av klipporna är knappast förklaringen, 
eftersom Almborn (1955) anger C. chalybeia som 
missgynnad, men R. gennarii som gynnad av 
fågelgödsling.

Flertalet av de arter som tillkommit fanns tro
ligtvis på lokalen redan 1934. De flesta är spar
samma och kan ha förbisetts av Malme. Endast 
Lecanora salina är vanlig. Att Malme inte alls 
nämnde den beror säkert på att arten ännu 1934 
inte var allmänt känd och accepterad, eftersom 
den beskrevs först 1926 (Magnusson 1926).

Klipporna ytterst mot havet är det område vid 
Stenshuvud som utsatts för minst påverkan av 
mänsklig aktivitet. Det är också denna biotop som 
har den bäst bevarade lavfloran.

Funna 1890/1934 och 1987
Anaptychia runcinata 
Aspicilia leprosescens 
Buellia punctata 
Caloplaca araetina 
C. erenularia 
C. marina
C microthallina 
C. seopularis 
C. thallincola

Catillaria chalybeia 
Fuscidea cyathoides var, 
cyathoides 

Lecanora actophila 
L. helieopis
L. rupicola 
Lecidea fuseoatra 
L. lactea 
L. orosthea

___j.

Fig 1. Stenshuvuds geografi. Den streckade linjen av
gränsar det område som fridlystes 1931 och som nu åter- 
inventerats. Siffrorna hänvisar till följande platser: 1, 2, 
3 norra, östra resp södra toppen. 4 fyren. 5 betesmarken 
söder om berget. 6 stenmuren. 7 alkärr, som avvattnas 
av bäck i södra ändan. 8 parkeringsplatsen.

The geography of Stenshuvud. The broken line delimits 
the area which was protected in 1931. This area was stu
died floristically in 1934 and reinvestigated in 1987/88. 
The contour lines give the altitude in meter.

L. sulphurea 
Lichina confinis 
Ochrolechia parella 
Parmelia glabratula var.
fuliginosa

P. omphalodes 
P. saxatilis 
Physcia caesia 
P. tenella var. marina

Funna 1934, men ej 1987
A carospora fuscata 
Aspicilia cinerea 
Cladonia squamosa 
Lecanora subcarnea 
Lecidea deustata 
Pertusaria corallina

Funna 1987, men ej 1934
Candelariella coralliza 
C. vilellina

Ramalina siliquosa s. lat. 
Rhizocarpon constrictum 
R. distinctum
R. geographicum 
Rinodina gennarii 
Schaereria tenebrosa 
Tephromela atra 
Verrucaria mauru 
Xanthoria parietina

P. dealbescens 
Porpidia musiva 
Rinodina luridescens
Sphaerophorus globosus 
Umbilicaria polyphylla

Haematomma ochroleu- 
cum var. porphyrium
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Lecanora polytropa 
L. rupicola 
L. salina 
Lecidea lapicida 
Parmelia conspersa

Polysporina simplex 
Ramalina polymorpha 
Rhizocarpon obscuratum 
Scoliciosporum 

umbrinum

Stenmuren

Området kring stenmuren användes, åtminstone 
tidvis, som åker under 1800-talet (Andersson & 
Nilsson 1971), och det var förmodligen senast då 
som stenmuren kom till. Senare användes områ
det som betesmark, men fr o m 1930-talet har 
betestrycket varit svagt eller obefintligt.

De flesta av Malmes arter har återfunnits, 
många har tillkommit, medan andra inte har kun
nat återfinnas. Skillnaderna i resultat beror nog 
delvis på att både Malme och jag förbisett en del 
arter. Lecanora macrocyclos uppmärksammade 
Malme sannolikt ej, eftersom den beskrevs (som 
varietet) så sent som 1929 (Magnusson 1929).

Vissa skillnader beror förmodligen på att stora 
delar av stenmuren och intilliggande block hotar 
att bli övervuxna av hassel och slån. Detta har en 
kraftigt utarmande effekt på lavfloran. 1 skuggan 
hittar man nästan enbart svagt utvecklade individ 
av Hypogymnia physodes, Parmelia glabratula 
var. fuliginosa och P. saxatilis.

En intressant förändring gäller Parmelia loxo- 
des, som 1934 betecknades som sparsammare än 
P. pulla. 1987 är förhållandet det omvända: det
går många P. loxodes på varje P. pulla\ Samma
tendens har noterats på Romeleklint i sydvästra
Skåne av Knutsson (1986), som jämförde med en
tidigare inventering av Degelius (1941). Möjligen
kan P. pulla ha försvunnit efter betets upp
hörande, medan P. loxodes klarat sig lika bra som
tidigare.

Några förändringar kan tills vidare inte för
klaras. Vissa arter som tillkommit 1987, och som 
är lättobserverade, saknades troligen 1934. Hit 
hör Candelariella coralliza, Lasallia pustulata, 
Platismatia glauca och Pseudevernia furfuracea.

Listan nedan innefattar förutom själva muren 
en del intilliggande klippor och block.

P. glabratula var.
fuliginosa

P. loxodes 
P. mougeotii 
P. pulla 
P. saxatilis 
Polysporina simplex
Protoparmelia badia

Funna 1934, men ej 1987
Buellia verruculosa 
Fuscidea cyathoides 

var. cyathoides 
Haematomma ochroleu- 

cum var. ochroleucum 
Lecanora campestris

Funna 1987, men ej 1934
Aspicilia caesiocinerea 
Candelariella coralliza 
Diploschistes scruposus 
Lasallia pustulata 
Lecanora macrocyclos 
L. soralifera
Lecidea deustata 
L. fuliginosa
L. fuscocinerea 
Lepraria incana
L. neglecta
Ochrolechia androgyna

Psilolechia lucida 
Rhizocarpon dislinctum 
R. geographicum 
R. obscuratum 
Schaereria tenebrosa 
Tephromela atra 
Umbilicaria polyphylla
Xanthoria candelaria

Lecidea plana 
L. lesselata 
Lecidella stigmalea 
Parmelia sulcata 
Protoparmelia atriseda

Pertusaria corallina 
P. dealbescens 
Platismatia glauca 
Porpidia crustulata 
P. tuberculosa 
Pseudevernia furfuracea
Rhizocarpon lecanorinum
Rimularia furvella 
Scoliciosporum 

umbrinum 
Trapelia involuta 
T. obtegens

Topparna

Ett flertal arter har ej stått att återfinna. Flera av 
skorplavarna kan ha förbisetts av mig. Busk- och 
bladlavarna, som utgör hälften av de arter som ej 
återfunnits, har säkerligen försvunnit. Den mest 
närliggande förklaringen till detta är mekanisk 
förslitning på grund av det stora antal turister som 
årligen besöker Stenshuvud (75 000 turister 1970 
enligt Andersson & Nilsson 1971). En bidragande 
orsak kan ha varit att topparna, i synnerhet i ut
kanterna, periodvis haft en något tätare busk
vegetation. Trots detta har fyra nya busklavar 
{Cetraria- och Cladonia-arterna) hittats. Samtliga 
växer dock ganska långt ner på norra toppens 
relativt orörda västbrant.

Funna 1934 och 1987
A carospora fuscata 
Aspicilia cinerea 
Buellia aethalea 
Candelariella vitellina 
Hypogymnia physodes 
Lecanora muralis 
L. polytropa

L. rupicola 
L. subcarnea 
Lecidea lactea 
L. fuscoatra 
L. orosthea 
L. sarcogynoides
Parmelia conspersa

Funna 1934 och 1987
A carospora fuscata 
Aspicilia caesiocinerea 
A. cinerea 
Buellia aethalea 
Candelariella vitellina 
Coelocaulon aculeatum 
Cladonia foliacea

Hypogymnia physodes 
Lasallia pustulata 
Lecanora achariana 
L. intricata 
L. muralis 
L. rupicola
Lecidea deustata
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L. fuscoatra Rhizocarpon geo-
Parmelia conspersa graphicum
P. loxodes R. lecanorinum
P. omphalodes Schaereria tenebrosa
P. pulla Tephromela atra
P. saxatilis Umbilicaria deusta
Protoparmelia badia U. polyphylla

Funna 1934, men ej 1987
Anaptychia runcinata P. sulcata
Bryoria chalybeiformis Peltigera malacea
Buellia verruculosa Platismatia glauca
Cladina mitis Protoparmelia atriseda
Cladonia furcata Pseudevernia furfuracea

ssp. furcata Ramalina polymorpha
Lecanora campestris R. subfarinacea
Lecidea sulphurea Rhizocarpon distinctum
L. tesselata R. obscuratum
Parmelia glabratula Tephromela grumosa

var. fuliginosa Xanthoria candelaria

Funna 1987, men ej 1934
Candelariella coralliza Lecidea lactea
Cetraria islandica L. leucophaea
Cladonia digitata L. orosthea
C. foliacea Lepraria neglecta
C. pleurota Polysporina simplex
Lecanora macrocyclos Rimularia furvella
L. polytropa

Sandmarkerna

Asplund (1955) skriver: ”Den förra [= ljungen] 
har ökat sin areal betydligt sedan 1928, och Carex 
arenaria-mattan har blivit mycket tätare, båda de
larna troligen en följd av minskad (vissa år helt 
utebliven) betning”. Påståendet avser gräshedens 
nordöstra hörn, men samma sak gäller det san
diga området sydöst om stenmuren.

En stor del av lavfloran på sandmarkerna söder 
och sydöst om stenmuren utgörs av Cladina- och 
Cladonia-arter. Någon art har försvunnit, men 
flera har tillkommit. Att döma efter uppgifterna i 
Wirth (1980) har de arter som tillkommit ungefär 
samma ekologiska krav som de som försvunnit. 
Den förändrade artsammansättningen kan bero 
på att sanden inte längre i samma omfattning rörs 
om av kreaturstramp och vind. Tätnar vegetatio
nen av graminider och örter ytterligare kan lav
vegetationen gå helt förlorad.

Funna 1934 och 1987
Cetraria islandica 
Cladina milis 
Cladonia anomaea

C. chlorophaea/pyxi■ 
data-gruppen

C. foliacea

5 WW*

■
la***.äs«»»

Fig 2. De knappt millimeterstora apothecierna av Poly 
sporina simplex på den skrovliga stenytan. På Stens 
huvud hittar man arten både på stenmuren och på häl
lar. Tecknad av Ulf Arup.

C. furcata ssp. furcata
C. gracilis ssp. gracilis

Funna 1934, men ej 1987
Cladonia cariosa 
C. phyllophora

Funna 1987, men ej 1934
Cladina arbuscula 
C. portentosa 
Cladonia bacillaris

C. uncialis
Coelocaulon aculeatum

Peltigera canina 
P. malacea

C. glauca 
C. pleurota

Bok och ek

Flertalet arter finns kvar på bok, men då ska man 
komma ihåg att lavvegetationen varierar starkt 
från träd till träd. Det är ett mindre antal träd 
som härbärgerar de flesta arterna, medan majori
teten av träden har en ytterst trivial flora. Även 
1934 var enligt Malme flertalet boklavar mer eller 
mindre sparsamma. Av de nio arter som är nya 
för bok växer fyra (Physcia-arterna och Xantho- 
ria) på ett och samma träd. Det står i ganska ljust 
läge mellan den södra och den norra toppen och 
är förmodligen fågelgödslat.

Eken har förlorat flera av sina lavar, men flera 
har tillkommit. Flera av de nytillkomna (Arthonia 
vinosa, Calicium salicinum, Chrysothrix candela- 
ris, Graphis scripta, Haematomma ochroleucum 
var. porphyrium, Lecanora symmicta, Ochro- 
lechia subviridis, Parmelia acetabulum, Pertusaria 
coccodes, Physcia tenella var. tenella, Pseudever- 
nia furfuracea, Xanthoria polycarpa) har dock 
bara påträffats en enstaka gång på ek, eller också 
har de hittats i östbranten, som ju Malme nästan
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inte alls undersökte. Om man bland nyfynden 
bortser från arter som jag bara påträffat en eller 
två gånger (och som mycket väl kan ha funnits på 
Malmes tid) samt från sterila skorplavar (som 
Malme förmodligen inte beaktade) återstår fyra 
arter: Calicium viride, Cliostomum griffithii, 
Lecanora conizaeoides och L. subfusca coll. Den 
senare artgruppen, som är mycket besvärlig, 
ägnade Malme troligen inte mycket uppmärksam
het. De övriga tre är numera vanliga, i synnerhet 
C. griffithii, som täcker stora ytor på många ekar.
Lecanora conizaeoides förekommer främst på
unga ekar. Calicium viride och Cliostomum grif
fithii hittade Malme i Äsperöd strax norr om det
fridlysta området, medan han inte alls nämnde L.
conizaeoides. Han tog inte heller upp något fynd
av L. varia, en art som ibland förväxlats med L.
conizaeoides.

Vilka är då orsakerna till att dessa arter ökat så 
påtagligt? Många av ekarna är relativt gamla och 
har säkert förändrats ganska lite sedan Malmes 
tid. Uppslag av nya träd intill ekarna och därmed 
ökande beskuggning kan ha gynnat Calicium viri
de, men inte Cliostomum griffithii och Lecanora 
conizaeoides. Dessa två arter anträffas nämligen 
rikligast i ljusa lägen. Faktum är att dessa arter 
ökat trots att de lämpliga biotoperna blivit färre! 
Förändringen kan bero på den ökade mängden 
föroreningar i luften, men av de två arterna har 
endast L. conizaeoides hittills visat sig trivas i mil
jöer med förorenad luft (Arvidsson & Skoog 
1984, Hawksworth & Rose 197Ü, Wirth 1980).

De gamla bokarna och ekarna växte upp under en 
period då landskapet var betydligt öppnare än nu. 
På Malmes tid var skogen fortfarande ljus trots 
att betet mer eller mindre upphört. Igenväxnings- 
perioden 1930-60 innebar troligen att ljusälsk- 
ande arter som Parmelia acetabulum, Ramalina 
farinacea och troligen också Buellia punctata för
svann från bok, samt Parmelia saxatilis och 
Ramalina pollinaria från ek. Trots igenväxningen 
finns en del ljusälskande arter kvar på både bok 
och ek: antingen har de överlevt eller också har 
de återinvandrat.

Bok

Funna 1934 och 1987
Arthonia radiata Fuse idea cyathoides
Bacidia arceutina var. corticola
Evernia prunastri Hypogymnia physodes

Lecanora intumescens 
L. subfusca coll.
Lecidella elaeochroma
coll.

Parmelia glabratula 
var. glabratula

P. saxatilis 
P. sulcata

Funna 1934, men ej 1987
Bacidia rosella 
Buellia punctata 
Lecanora carpinea

Funna 1987, men ej 1934
Graphis scripta 
Lecanora expallens 
Lepraria incana 
Pertusaria leioplaca 
Physcia adscendens

Ek

Funna 1934 och 1987
Bacidia globulosa 
Evernia prunastri 
Haematommu ochro- 

leucum var. ochro- 
leucum

Hypogymnia physodes 
Lecanora carpinea 
Lecidella elaeo

chroma coll. 
Ochrolechia androgyna

Funna 1934, men ej 1987
Arthonia radiata 
Bacidia beckhausii 
Lobaria pulmonaria 
Opegrapha atra 
O. niveoatra

Funna 1987, men ej 1934
Arthonia vinosa 
Buellia punctata 
Calicium salicinum 
C. viride
Chrysothrix candelaris
Cliostomum griffithii 
Graphis scripta
Haematomma ochroleu- 

cum var. porphyrium 
Lecanora conizaeoides 
L. expallens

Pertusaria amara 
P. hemisphaerica 
P. pertusa 
Phlyctis agelaea 
P. argena 
Pyrenula nitida 
Ramalina fastigiata

Opegrapha viridis 
Parmelia acetabulum 
Ramalina farinacea

P. caesia
P. tenella var. tenella 
Scoliciosporum

chlorococcum
Xanthoria parietina

Parmelia glabratula 
var. glabratula 

P. subaurifera
P. sulcata 
Pertusaria amara 
P. hemisphaerica
P. pertusa 
Phlyctis argena 
Ramalina farinacea
R. fastigiata

Parmelia saxatilis 
Pertusaria flavida 
Phlyctis agelaea 
Ramalina pollinaria

L. subfusca coll.
L. symmicla 
Lepraria incana
Ochrolechia subviridis 
Parmelia acetabulum
Pertusaria coccodes 
P. hymenea 
Physcia tenella 

var. tenella
Pseudevernia furfuracea
Xanthoria polycarpa
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Ask och avenbok 

Asken och avenboken kom att få betydelse i 
Stenshuvuds vegetation först vid 1930-talets bör
jan, då betet i skogen upphörde. Sernander 
(1927), som diskuterar Stenshuvuds skogstyper, 
nämner överhuvudtaget inte avenboken. Tham 
(1967) påpekar dock: "Troligtvis fanns redan, när 
Sernander skrev sin appell, en mängd hårt ned
betade avenboksplantor ... ". Detta är nog förkla
ringen till Biilows påstående att "afvenboken här 
bildar hela bestånd" (Biilow 1912). 1960 gallrade 
man avenboken ganska kraftigt, men även ask 
och alm skulle avlägsnas, "när detta kunde ske 
utan att beståndsslutenheten äventyrades" (Tham 
1967). 

För båda trädslagen gäller att nästan alla Mal
mes arter återfunnits och att ett förhållandevis 
högt antal nyfynd gjorts. Flertalet avenbokar och 
askar var unga på Malmes tid, och nytillskottet av 
arter bör tolkas så att lavfloran nu nått längre i 
successionen. 

Ask 

Funna 1934 och 1987 

Graphis scripta 
Lecanora subfusca coll. 
Opegrapha atra 
0. viridis 

Funna 1934, men ej 1987 

Opegrapha niveoatra 
Parmelia subaurifera 

Funna 1987, men ej 1934 

Arthonia punctiformis 
A. radiata 
A. spadicea 
Arthothelium ruanum
Cliostomum griffithii
Dimerella pineti 
Hypogymnia physodes
Lecidella e/aeo-

Avenbok 

Funna 1934 och 1987 

Lecanora carpinea 
L. subfusca coll.
Lecidella elaeo-

Funna 1934, men ej 1987 

Parmelia glabratula 
var. glabratula

Phlyctis argena 

Tephromela atra 

chroma coll. 
Lobaria virens 
Opegrapha vulgata 
Pertusaria hymenea 
P. pertusa
Porina aenea
Pyrenula nitidel/a

chroma coll. 
Pertusaria pertusa 
Phlyctis argena 

Stenshuvuds /avflora 19 

Funna 1987, men ej 1934 

Arthonia radiata 
Graphis scripta 
Lecanora conizaeoides 
Lepraria incana 
Opegrapha viridis 
Parmelia glabratula 

var. glabratula 
Pertusaria leioplaca 
Phlyctis agelaea 
Porina aenea 
Pyrenula niticla 

Sticta, Lobaria och Nephroma 

I början av seklet växte representanter för släk
tena Sticta, Lobaria och Nephroma i Stenshuvuds 
östbrant, framför allt på klippväggar, men även 
på ädellövträd. Numera är dessa tre släkten näs
tan utplånade från Stenshuvud. Lobaria virens 
finns ensam kvar, ett förhållande som inte är 
ovanligt på andra liknande lokaler i Sverige (Löf
gren & Moberg 1984). Även denna art har mins
kat. Numera finns den inom ett mycket begränsat 
område, medan den förr fanns '"på flera lokaler 
såväl i 0- som i NO-branterna·· (Persson 1935). 
Sticta-arterna är i stort sett försvunna från Sve
rige, och Nephroma /aevigatum har gått starkt till
baka (Löfgren & Moberg 1984). Även Lobaria 
pulmonaria och L. scrobiculata är på stark reträtt 
i södra Sverige (Hallingbäck 1986. Hallingbäck & 
Olsson 1987). 

Skogen i östbranten är visserligen något skuggi
gare än 1934, men den är fortfarande så ljus att 
den borde kunna hysa samtliga arter. Modernt 
skogsbruk har aldrig bedrivits på lokalen. Sticta-. 
Lobaria- och Nephroma-arterna är ytterst käns
liga för luftföroreningar och har troligen försvun
nit på grund av försämrad luftkvalitet. 

Fynd av dessa släkten (fyndår inom parentes): 

Lobaria pulmonaria (1934) 
L. scrobiculata ( I 934)
L. vi rens ( 1934, 1987)
Nephroma /aevigatum ( 1934) 
N. parile (1934)
Sticta fuliginosa ( 1900)
S. sylvatica (1900, 1934)

Andra förändringar 

Cliostomum griffithii och Lecanora conizaeoides 
har inte bara ökat på ek utan även på flera andra 
substrat. C. griffithii växer även på ask, alm och 
rönn, medan L. conizaeoides dessutom förekom
mer på grenar och unga stammar av avenbok, 
hassel, en och hagtorn samt på ris av ljung. 

Parmelia saxatilis var 1934 "allmän på både sten 
och träd". Den är fortfarande vanlig på silikat-
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sten. Samtidigt har arten nästan helt försvunnit 
från träd: den finns nu bara på en enda bok i rela
tivt ljust läge. Med all sannolikhet har arten fått 
svårt att hävda sig sedan skogen tätnat och blivit 
mörkare.

Candelariella coralliza är en art som trivs på 
näringsrika, särskilt fågelgödslade, klippor (Wirth 
1980). Arten anträffades inte av Malme, men kan 
knappast ha förbisetts av honom, då arten lyser 
gul på långt håll. Numera finns den här och var på 
exponerade block och klippor, isynnerhet längs 
mindre sprickor.

Släktet Peltigera synes ha minskat. Förr fanns 
P. canina (”flerstädes”), P. horizontalis, P. mala- 
cea och P. praetextata. Numera påträffar man P. 
canina, P. praetextata och P. cf. neckeri, alla 
mycket sparsamt i östbranten.

Phlyctis agelaea fanns 1934 ”flerstädes på bok, 
ek och alm”, men nu finns den bara på någon 
enstaka bok och avenbok i västsluttningen.

En genomgående skillnad mellan min och Mal- 
mes inventering är att jag hittat betydligt fler ste
rila (och oftast sorediösa) skorplavsarter. Detta 
betyder inte nödvändigtvis att dessa har ökat. 
Tvärtom fanns nog de flesta redan på Malmes tid. 
Malme, liksom många andra lichenologer vid den 
här tiden, ägnade bara liten uppmärksamhet åt de 
sterila skorplavarna. Denna uppfattning stöds av 
att Malme inte uppgav Trapeliopsis flexuosa, 
Lecidea orosthea och Lepraria incana från Stens
huvud, trots att jag sett dessa i Malmes kollekter 
av andra arter. Vid en undersökning av lavfloran i 
Dalby Söderskog 1987-88 har Lepraria incana 
och Lecanora expallens på samma vis påträffats i 
Malmes kollekter trots att han inte nämner dem i 
sin uppsats (Malme 1934).

Totalbilden

Ett av inventeringens viktigaste resultat är att 
många lavar har återfunnits. Av de 157 arter som 
anträffades på Stenshuvud någon gång mellan 
1890 och 1950 finns 119 (76 %) kvar. Utöver des
sa har 71 nyfynd gjorts.

Lavfloran har likväl genomgått flera märkbara 
förändringar, och man kan urskilja två huvud
orsaker till dessa:
(1) Förändringar i landskapsbilden på grund av 
ändrad markanvändning. Dels har arter försvun
nit när skogen blivit mörkare, dels har artantalet 
ökat t ex genom att avenboken och asken ökat

inom området. Ändrad markanvändning är troli
gen den viktigaste orsaken till lavflorans föränd
ringar i området.

(2) Luftföroreningar. Det finns goda skäl att anta 
att det är luftföroreningarna som orsakat den 
markanta ökningen av Lecanora conizaeoides och 
Cliostomum griffithii samt den drastiska minsk
ningen av Sticta, Lobaria och Nephroma. Utsläp
pen i området håller sig på en för Skåne ganska 
måttlig nivå. 1984 uppgick de lokala utsläppen av 
svaveldioxid och kväveoxider i Simrishamns kom
mun till drygt 200 respektive ca 800 ton (Länssty
relserna i Kristanstads och Malmöhus län 1986). 
Dessutom tillkommer luftburna föroreningar från 
andra områden i okänd omfattning.

Den höga halten av föroreningar i luften är för
visso ett problem. I områden som Stenshuvud, 
där föroreningsgraden är låg jämfört med i tät
orter, påverkas dock sannolikt de flesta lavar fort
farande långt mer av förändringar i kulturland
skapet än av luftföroreningar.
En tredje tänkbar förklaring till att vissa arter inte 
återfunnits är att de försvunnit genom tillfällig
heter, t ex genom att det enda träd arten fanns på 
blåst eller sågats ner. Sådana slumpartade före
teelser har naturligtvis främst drabbat arter som 
tidigare förekom mycket sparsamt.

Rariteter

För skånska förhållanden är lavfloran på Stens
huvud rik. Detta beror dock snarare på områdets 
mycket varierande natur än på att de enskilda 
biotoperna är speciellt lavrika. Var och en av de 
enskilda biotoperna överträffas av andra lokaler i 
Skåne.

Likafullt hyser Stenshuvud en rad arter som an
ses hotade i Sverige (Floravårdskommittén för 
lavar 1987). Sex av dessa finns i ett ganska litet 
område i östbranten VSV fyren (substrat inom 
parentes):
Arthonia spadicea (ask)
Arthothelium ruanum (ask)
Lobaria virens (lönn, ask, klippa)
Opegrapha vermicellifera (lönn)
O. viridis (ask, lönn, rönn)
Pyrenula nitidella (ask)

Bergets sydväst- och västsluttning hyser fyra hota
de arter:
Arthothelium ruanum (ask)
Opegrapha viridis (avenbok)
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Phlyctis agelaea (bok, avenbok)
Pyrenula nitida (bok, avenbok)

Bacidia rosella, Nephroma laevigatum, Sticta fuli- 
ginosa och S. sylvatica är ytterligare fyra arter 
som är hotade eller utdöda i Sverige, och som inte 
längre finns kvar på Stenshuvud.

En rad arter, som på riksnivå inte betraktas 
som hotade, är sannolikt sällsynta i Skåne. Hit 
hör
Bacidia arceutina (bok)
Lecanora achariana (stenhäll)
L. gangaleoides (lodytor)
Lecidea fuliginosa (stenmuren)
L. fuscocinerea (stenhäll)
L. sarcogynoides (stenblock)
Pertusaria coccodes (ek)
Porina lectissima (lodytor)
Sphaerophorus globosus (skuggigt stenblock)

Nya för Skåne är endast två varieteter, Cladonia 
squamosa var. subsquamosa och Lecanora sub- 
carnea var. soralifera.

Artlista

Malmes artlista innehåller fynd från andra områ
den nära Stenshuvud, i synnerhet Lilla Stenshu
vud och Kiviks Äsperöd. Bortser man från dessa, 
men inkluderar fynd från 1890-91, upptar Mal
mes artlista 154 taxa fördelade på 149 arter (med 
modern taxonomi och vissa bestämningar korri
gerade). Ytterligare några uppgifter från andra 
källor har medtagits. 1987 har 197 taxa, fördelade 
på 190 arter, hittats. Detta innebär att totalt 233 
taxa, fördelade på 226 arter, har anträffats på 
Stenshuvud.

Arter som markerats med kors (f) har tidigare 
uppgivits för Stenshuvud, men har inte kunnat 
återfinnas 1987/88. När en art är ny för Stenshu
vud, har den markerats med en stjärna (*). Om 
symbol saknas finns det en gammal uppgift (hu
vudsakligen hos Malme 1935) som har verifierats 
1987/88. En avsevärd mängd uppgifter om loka
ler, substratval, gamla uppgifters ursprung, om
bestämningar av Malmes material etc har av ut- 
rymmesskäl inte medtagits i listan. Dessa finns 
redovisade hos Ekman (1988). Lokaluppgifter 
har i nedanstående lista bara tagits med i de få fall 
fyndet inte kommit med i Ekman (1988).

Den latinska namnsättningen följer Santesson 
(1984) med vissa nomenklatoriska och taxono- 
miska modifieringar, som i så fall redovisas hos 
Clauzade & Roux (1985), Laundon (1984) eller

Wirth (1987). De svenska namnen följer Moberg 
(1985).
The following symbols are used in the species list: t: 
species found between 1890 and 1950 (mainly in 1934) 
but not found in 1987/88. *: species found in 1987/88, 
but never before. No symbol: species found between 
1890 and 1950 (mainly in 1934). and found again in 
1987/88. The taxonomy and nomenclature is according 
to Santesson (1984), with some exceptions (see Clau
zade & Roux 1985, Laundon 1984 and Wirth 1987). The 
word se is used when referring to another name on the 
same species/genus.

Acarospora fuscata, spricklav 
Anaptychia fusca se A. runcinala
A. runcinata (A. fusca), brun franslav 
Anisomeridium biformei 
Arthonia punctiformis, pricklav*
A. radiata, fläcklav
A. spadicea* - Vid basen av ask i O-branten.
A. vinosa*
Arthopyrenia lapponina*
A. punctiformis't'l - Malmes uppgifter om denna art 

kan avse A. lapponina. Beläggexemplar har ej kont- 
rollbestämts.

Arthothelium ruanum* - Utöver den lokal som redo
visas av Ekman (1988) även funnen i Ö-branten på 
ask.

Aspicilia caesiocinerea, mörk gråstenslav
A. cinerea, gråstenslav - Från Stenshuvud beskrev Mal

me den nya arten Lecanora protrudens (Aspicilia p. 
hos Santesson 1984). Malme samlade arten på två 
lokaler på Stenshuvud, men den har varken förr eller 
senare anträffats någon annanstans. A. H. Magnus
son tittade 1936 på Malmes insamlade material (i S). 
Till den kollekt Malme benämnt ”Typus" har Mag
nusson fogat en kommentar, där han framför åsikten 
att A. protrudens ligger innanför variationen hos A. 
cinerea. I sin monografi över gruppen (Magnusson 
1939) nämner han överhuvudtaget inte Lecanora pro
trudens.

A. contorta*
A. leprosescens, fågelkantlav
A. protrudens se A. cinerea.
Bacidia arceutina
B. beckhausiii
B. globulosa (Catillaria globulosa), eklav
B. inundata*
B. rosellai
Baeomyces rufus. hattlavf 
Bryoria chalybeiformis. klipptagelt 
Buellia aethalea, klippskivlav
B. punctata, liten skivlav
B. verruculosai
Calicium glaucellum, svart spiklav
C. salicinum*
C. viride, grön spiklav*
Caloplaca araclina
C. citrina. mjölig orangelav*
C. crenulata (C. festiva)
C. ferruginea, rostlavt
C. festiva se C. crenulata 
C. marina, strandorangelav
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C. microthallina
C. scopularis, klipporangelav
C. thallincola, rosettorangelav (fig 3 A)
Candelariella aurella, liten ägglav*
C. coralliza, kuddägglav*
C. vitellina, ägglav 
Catillaria chalybeia 
C. globulosa se Bacidia globulosa 
C. griffithii se Cliostomum griffilhii 
Cetraria chlorophylla, brämlav*
C. islandica. islandslav 
C. pinastri, granlav*
C. sepincola, gärdsgårdslav*
Chrysothrix candelaris, gul mjöllav*
C. chlorina*
Cladina arbuscula, gulvit renlav*
C. milis, mild renlav 
C. portenlosu, hedrenlav 
Cladonia anomaea, grynig bägarlav 
C. bacillaris, knotig kochenillav*
C. cariosa, rötbägarlavt
C. chlorophaealpyxidata-gruppen - Maime använde 

sannolikt namnet C. pyxidata som kollektivnamn på 
hela denna artgrupp. Det som påträffats 1987 över
ensstämmer bäst med C. chlorophaea s. str.

C. coniocraea, mjölig trattlav 
C. cornuta. syllav*
C. digitala, fingerlav*
C. floerkeana, pinnlav*
C. foliacea, älghornslav 
C. furcata ssp. furcata, rislav 
C. glauca, grå bägarlav*
C. gracilis ssp. gracilis, stängellav 
C. macilenta*, mager bägarlav 
C. ochrochlorai 
C. phyllophora, svartfotslavf 
C. pleurota, mjölig kochenillav*
C. polydactyla, grenbägarlav
C. pyxidata se C. chlorophaealpyxidata-gruppen.
C. squamosa, fnaslav - Delvis representerad av var.

subsquamosa.
C. subulata, hornbägarlav*
C. uncialis, pigglav 
Cliostomum griffithii*
Coelocaulon aculeatum, hedlav 
Collema flaccidum, slanklavt 
Cystocoleus ebeneus, sammetslav*
Dermatocarpon miniatum var. complicatum, sipperlavt
D. luridum (D. weberi), bäcklavt
D. weberi se D. luridum 
Dimerella pineti*
Diploschistes scruposus, groplav*
Evernia prunastri, siånlav
Fuscidea cyathoides var. cyathoides, klipplav 
F. cyathoides var. corticola 
Graphis scripta, skriftlav
Haematomma ochroleucum var. ochroleucum, blod

plättlav
H. ochroleucum var. porphyrium, blodplättlav 
Huilia-arter se Porpidia 
Hypocenomyce scalaris, flarnlav*
Hypogymnia physodes, blåslav 
Lasallia pustulata, tuschlav 
Lecanactis abietina, gammelgranslav*

Lecanora achariana, kustlav 
L. actophila, strandkantlav 
L. albescens, vit kantlav*
L. argenlata (L. subfuscata)
L. atra se Tephromela atra 
L. atriseda se Protoparmelia atriseda 
L. badia se Protoparmelia badia 
L. campestrisi 
L. carpinea, allav 
L. chlarotera
L. conizaeoides, stadskantlav* - Den rikt fertila, icke- 

sorediösa formen är helt dominerande. Endast ett få
tal sorediösa individ har påträffats.

L. dispersal 
L. expallens*
L. gangaleoides*
L. grumosa se Tephromela grumosa 
L. helicopis, saltkantlav 
L. intricata, sprickkantlav 
L. intumescens (fig 3 C)
L. macrocyclos, stor kvartslav*
L. muralis, kvartslav 
L. polytropa, blekgul kantlav 
L. pulicaris*
L. rupicola, grådaggig kantlav 
L. sarcopis*
L. salina*
L. soralifera*
L. subcarnea var. subcarnea 
L. subcarnea var. soralifera*
L. subfusca coll., brun kantlav se L. argentata, L. chla

rotera, L. pulicaris och L. subrugosa.
L. subrugosa*
L. symmicta*
Lecidea aeruginosa se Trapeliopsis flexuosa 
L. deustata, svedskivlav 
L. fuliginosa*
L. furvella se Rimularia furvella 
L. fuscoatra, rutlav 
L. fuscocinerea*
L. granulosa se Trapeliopsis granulosa 
L. lactea, grå skivlav 
L. lapicida, molav*
L. leucophaea*
L. lucida se Psilolechia lucida
L. oligotropha se Placynthiella oligotropha
L. orosthea
L. planad
L. sarcogynoides
L. sulphurea
L. tesselatat
L. uliginosa se Placynthiella uliginosa 
Lecidella elaeochroma, asplav - Samtliga insamlingar 

har oljedroppar i hymeniet. Materialet borde därför 
föras till L. achristotera, som endast skiljer sig från L. 
elaeochroma och L. euphorea just genom förekoms
ten av oljedroppar i hymeniet. Karaktärens utpräg- 
ling varierar kraftigt mellan olika individ. L. achristo
tera uppges av Kalb (1976) kunna ha C+ orange bål
reaktion (som L. elaeochroma), medan Poelt (1969) 
anger den vara C- (som L. euphorea). Det ligger nära 
till hands att anta att ”L. achristotera” endast är ett 
hopplock av typer inom L. elaeochroma och L. eu
phorea med större eller mindre mängd oljedroppar i
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Fig 3. Några lavar från Stenshuvud. - A: Caloplaca thallincola, karakteristisk för klipporna ytterst mot havet. - B 
Trapelia involuta med sin fjälliga bål och i fuktigt väder uppsvällda apothecier. - C: Lecanora intumescens är karak
teristisk för slät lövträdsbark.
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hymeniet. Även Alstrup m fl (1988) ställer sig tvek
sam till den gängse uppdelningen i tre arter. Clau-

zade & Roux (1985) anser att L. achristotera med all 
sannolikhet bör inkluderas i L. elaeochroma.
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L. euphorea 
L. stigmatea
Lepraria incana, blågrå mjöllav 
L. membranacea, mjöllav 
L. neglecta*
Lichina confinis, tånglav 
Lobaria laetevirens se L. virens 
L. pulmonaria, lunglavf 
L. scrobiculata, skrovellavt
L. virens, örtlav 
Massalongia carnosa, fliklavf 
Micarea denigrata, svart dynlav*
M. sylvicolai
Nephroma laevigatum, västlig njurlavt
N. parile, bårdlavt
Ochrolechia androgyna, grynig örnlav
O. parella, mångfruktig örnlav 
O. subviridis
Opegrapha atra, svart klotterlav 
O. niveoatra se O. vulgata s. lat.
O. vermicellifera, stiftklotterlav* - På gammal lönn i Ö- 

branten.
O. viridis, olivklotterlav
O. vulgata s. lat. - Malme hittade enbart O. niveoatra. 

Själv har jag sett O. vulgata s. str. samt obestämbara 
individ utan pyknid.

O. zonata
Parmelia acetabulum, kyrkogårdslav
P. conspersa, kaklav
P, glabratula var. glabratula, glänsande sköldlav
P. glabratula var. fuliginosa, glänsande sköldlav
P. loxodes, knölig sköldlav
P. mougeotii, dvärgkaklav
P. omphalodes, letlav
P. pulla, mörkbrun sköldlav
P. saxadlis, färglav
P. subaurifera, gulpudrad sköldlav
P. sulcata, skrynkellav
Parmeliopsis ambigua, stocklav*
Pelligera canina, filtlav 
P. horizontalis, sköldfiltlavt 
P. malacea, matt filtlavf 
P. praetextata, fjällig filtlav
P. sp. - På block i Ö-branten, steril. Enligt Rolf Santes- 

son förmodligen P. neckeri.
Pertusaria amara, bitterlav 
P. coccodes*
P. corallina, stiftlav 
P. dealbescens 
P. flavida, gul porlavt 
P. hemisphaerica
P. hymenea, gulgrön porlav* - På ek och ask i Ö-bran- 

ten.
P. leioplaca, tunn porlav
P. pertusa, porlav
Phlyctis agelaea
P. argena, blemlav
Physcia adscendens, hjälmrosettlav*
P. caesia, stoftlav 
P. tenella var. tenella, finlav 
P. tenella var. marina, finlav 
Placynthiella oligotropha*
P. uliginosa (Lecidea uliginosa), torvskivlav*

Platismatia glauca, näverlav 
Polysporina simplex, honlav (fig 2)
Porina aenea*
P. chlorotica, skuggvårtlav*
P. lectissima
Porpidia crustulata (Huilia c.)*
P. macrocarpa (Huilia m.), blocklavt 
P. musiva (Huilia macrocarpa var. convexa)
P. tuberculosa (Huilia t.)*
Protoparmelia atriseda (Lecanora a.)+
P. badia (Lecanora b.), kastanjebrun kantlav 
Pseudevernia furfuracea, gällav 
Psilolechia lucida (Lecidea L), citrongul skivlav 
Pycnothelia papillaria, papillavt 
Pyrenula nitida, bokvårtlav
P. nitidella, liten bokvårtlav* - Vid basen av ask invid 

lodyta i O-branten.
Ramalina farinacea, mjölig brosklav
R. fastigiata, rosettbrosklav
R. pollinaria, spatelbrosklavt 
R. polymorpha, fågeltoppsbrosklav 
R. siliquosa s. lat. - 1987 har både R. siliquosa s. str., 

strandbrosklav, och R. cuspidata, västlig brosklav, 
påträffats. Det är dock osäkert om Malme fann båda 
arterna, eftersom han behandlade dem kollektivt. R. 
cuspidata har av Malme delats ut i exsickat från 
Stenshuvud.

R. subfarinacea, smalgrenig brosklavt 
Rhizocarpon constrictum, strandkartlav 
R. distinctum
R. geographicum, kartlav - Runemark (1956) uppger 

att Malme samlade både ssp. geographicum och ssp. 
lindsayanum på Stenshuvud. Båda dessa underarter 
har påträffats även 1987.

R. lecanorinum 
R. obscuratum, mörk kartlav 
Rimularia furvella (Lecidea furvella)*
Rinodina gennarii, kustkrimmerlav
R. luridescensi
Schaereria tenebrosa, mörk skivlav 
Scoliciosporum chlorococcum, trädgrönelav*
S. umbrinum*
Sphaerophorus globosus, korallav 
Sticta fuliginosa, stiftärrlavt
S. sylvatica, ärrlavt 
Tephromela atra, svart kantlav
T. grumosaf 
Thelidium bryoctonumf 
Trapelia involuta* (fig 3 B)
T. obtegens*
Trapeliopsis flexuosa (Lecidea aeruginosa), vedknotter- 

lav
T. granulosa (Lecidea g.), knotterlav 
Umbilicaria deusta, svedlav
U. polyphylla, glatt navellav 
Verrucaria aethiobola*
V. aquatilis*
V. maura, saltlav 
V. muralis, murvårtlav*
Xanthoria candelaria, ljuslav 
X. parietina, vägglav 
X. polycarpa, mångfruktig vägglav*
Xylographa abietinai'



SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989) Stenshuvuds lavflora 25

Summary
Stenshuvud N. P. is situated at the coast in eastern 
Skåne, the southernmost province of Sweden. The 
mountain, which consists entirely of gneiss, reaches 96.7 
m above sea level. With the exceptions of the bare rocks 
at the peak of the hill and the pastureland south of the 
hill, the entire area is covered with deciduous forest. 
Beech Fagus sylvatica, hornbeam Carpinus betulus, oak 
Quercus robur and hazel Corylus avellana constitute the 
major part of the trees and shrubs.

Due to human impact the forest has changed through 
the times. In the beginning of the 19th century the forest 
had disappeared almost completely, but it has thickened 
gradually ever since. Grazing in the forest ceased in the 
]930s.

In 1934 the Swedish lichenologist G. O. A:n Malme 
carried out a floristic survey of the lichens of Stenshuvud 
(Malme 1935). The same area (Fig. 1), in all 52.5 hect
ares, was reinvestigated in 1987/88 to get a picture of the 
changes that had occurred. In the 1987/88 survey special 
attention was paid to the localities and substrates 
studied by Malme (corresponding to some of the bold 
and italic headings in this paper): 1. Siliceous rocks and 
boulders by the sea (klippor och block vid stranden). 2. 
The stone fence and adjacent rocks and boulders on the 
pastureland south of the hill (stenmuren). 3. The crests 
of the hill (topparna). 4. Sandy heath near the stone 
fence (sandmarkerna). 5. Beech, Fagus sylvatica (bok). 
6. Oak, Quercus robur (ek). 7. Ash, Fraxinus excelsior 
(ask). 8. Hornbeam, Carpinus betulus (avenbok). The 
species are listed under the following headings: Funna 
(18901)1934 och 1987 (found both in (1890/)1934 and 
1987), Funna 1934, men inte 1987 (found in 1934, but 
not in 1987) and Funna 1987, men inte 1934 (found in 
1987, but not in 1934).

There are two major reasons for the changes in the 
lichen flora. The most important one is changes in the 
landscape caused mainly by the abandonment of graz
ing. Trees and shrubs have grown more dense and as a 
consequence a number of species have disappeared or 
become rare. On the other hand ash and hornbeam have 
become more abundant and a number of species grow
ing on these trees have increased markedly. Secondly, 
air pollution is rather heavy in southwestern Sweden. 
This is probably the reason why three species of Loba- 
ria, two of Nephroma and two of Sticta have disappea
red from Stenshuvud. All of these species are known to 
be extremely sensitive to air pollution. Only Lobaria 
virens is still present, but it occurs in small numbers 
only. Cliostomum griffithii has increased immensely, 
although the suitable habitats have become reduced. 
Today Lecanora conizaeoides (mainly the abundantly 
fertile, non-sorediate morphotype), a species known to 
tolerate high amounts of air pollution, is common on all 
kinds of bark and wood. This species was not found at 
Stenshuvud in 1934.

Eight species on the Swedish Red Data list (Flora- 
vårdskommittén för lavar 1987) have been met with at 
Stenshuvud in 1987/88, viz. Arthonia spadicea, Artho- 
thelium ruanum, Lobaria virens, Opegrapha vermicelli- 
fera, O. viridis, Phlyctis agelaea, Pyrenula nitida and P. 
nitidella.
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teringsytor än som är vanligt i de södra landska
pen.

Vi försöker nu att bredda inventeringsverksam- 
heten till att omfatta samtliga kommuner. Som
maren 1989 arrangerar vi en, eventuellt två inven- 
teringsveckor:

8-12 juli inom Ragunda kommun. Kontaktper
son: Karljohan Wikström, Norra Skogsinstitutet, 
840 73 Bispgården. Tel 0696-305 72, 0696-307 74.

22-28 juli (preliminärt) inom Strömsunds kom
mun (trakten av Jormlien). Kontaktperson: Inge
mar Grawé, Ripstigen 3, 833 00 Strömsund. Tel 
0670-112 65.

Anmäl intresse till kontaktpersonerna. Vi sän
der detaljinformation till alla intresserade.



Botanikdagarna 1989 - Härjedalen

Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 
1989 går av stapeln i nordvästra Härjedalen under 
tiden 13-16 juli. Inkvarteringen blir på Hotell 
Tänndalen, vackert beläget vid Tänndalssjön all
deles intill vägen mellan Tännäs och Röros, unge
fär två mil från norska gränsen.

Samling sker under eftermiddagen torsdag 13 
juli. För dem som kommer tidigt finns det möjlig
het att redan denna dag bekanta sig med fjäll- 
floran i Tänndalens omedelbara närhet, där bl a 
rika översilningskärr är lätt tillgängliga.

Fredag 14 och lördag 15 juli ägnas åt heldags- 
exkursioner till floristiskt rika områden, både på 
kalfjället och i fjällbjörkskogsregionen. Botanise- 
ring i fjällterräng kräver förstås en del vandrande 
och alternativa exkursioner av varierande längd 
och svårighetsgrad kommer att erbjudas. Bussar 
står för transporterna till lämpliga områden. I pla
nerna ingår givetvis besök på det närbelägna 
Hamrafjället och även andra kalkrika fjäll som 
Grönfjället och Torkilstöten. Till de båda sist
nämnda lokalerna färdas man över Flatruet, som i 
sig är en sevärdhet.

I fjällbjörkskogsregionen besöker vi sluttningar 
med högörtsvegetation, ängsmarker och kärr. 
Någon exkursionsgrupp ägnar speciellt intresse åt 
lavfloran. Avsikten med exkursionerna är i första 
hand att visa karakteristiska vegetationstyper och 
arter i fjälltrakterna, men man kommer även att 
få bekanta sig med en hel del mera ovanliga 
växter, som gullspira Pedicularis oederi, klipp- 
bräcka Saxifraga adscendens, bruntåg Juncus cas- 
taneus, fleraxig sävstarr Kobresia simpliciuscula 
och fjällelm Ely mus alaskanus.
Föreningens årsmöte äger rum fredag 14 juli. I ett 
annat kvällsprogram presenteras projektet Härje

dalens flora av dess initiativtagare, huvudinvente- 
rare och sammanställare, Bengt Danielsson. Pre
sentation av Härjedalens växtvärld med hjälp av 
färgfoton står också på programmet.
Priset för logi och mat torsdag em till söndag fm 
samt för bussresor är 960 kr för inkvartering i 
dubbelrum, 1 260 för enkelrum.
Anmälan görs till Nadja Niordson, Lilla Greve- 
gårdsvägen 25, 421 55 Västra Frölunda, senast 31 
mars. Ange önskemål om enkel- eller dubbelrum.

Detaljerad information kommer att sändas ut 
under maj månad till dem som anmält sig. Anta
let deltagare är maximerat till 90 personer. Vid 
överteckning gäller förtur för de tidigast anmälda.

Studerandestipendier

För att bereda studerande möjlighet att delta i 
botanikdagarna delar Svenska Botaniska Före
ningen ut 8 st stipendier om 1 000 kr vardera. 
Berättigade att söka dessa är studerande vid gym
nasieskolor och inom högskolornas grundutbild
ning med förtur för dem som studerar ämnen av 
naturvetenskaplig karaktär. Medlen skall använ
das för att täcka utgifterna för kost och logi under 
botanikdagarna. Det är inte nödvändigt att vara 
medlem i Svenska Botaniska Föreningen för att 
erhålla dessa stipendier.
Ansökningar sänds till sekreteraren i Svenska 
Botaniska Föreningen, Bengt Stridh, 6:e Bjur- 
hovdagången 36, 723 53 Västerås, senast 31 mars 
1989. Till ansökningen bör bifogas styrkt merit
förteckning och intyg från läroanstalten att den 
sökande är studerande. Besked om utdelade sti
pendier ges under april.



Välkommen åter till Hälsingland!

Gävleborgs Botaniska Sällskap anordnade bota
nikdagarna 1987 i Hassela i norra Hälsingland. 1 
anslutning därtill hade vi inventeringsträff, då ett 
stort antal utsocknes botanister hjälpte oss med 
fältarbetet för den kommande hälsingefloran. 
Både vi hälsingebotanister och gästerna tyckte att 
detta arrangemang var till ömsesidig glädje och 
nytta. Dokumentationen i floraprojektet ökade 
med 10 % och Hälsingland och Sverige begåva
des med en ny vild kärlväxt, finnstarr Carex athe- 
rodes.

Fältarbetet för hälsingefloran avses pågå ytter
ligare två somrar. Vi ber nu om hjälp vid två 
inventeringsträffar sommaren 1989 och erbjuder 
kost, logi och betald resa samt sällskap med häl
singebotanister. Först inbjuder vi till invente
ringsträff i Hennan (mellan Ljusdal och Ramsjö) 
måndag 17 juli-onsdag 19 juli och sedan i Nian- 
fors (mellan Hudiksvall och Arbrå) fredag 28 juli
söndag 30 juli, bägge gångerna med början kl 10.

I Hennan räknar vi med att kunna fånga upp 
botanister på väg söderut från botanikdagarna i 
Härjedalen. Vi disponerar Väljegården i Hennan 
från kvällen den 16 juli, och du är välkommen dit 
redan då. Tag med gummimadrass eller liknande 
och sovsäck. Anmäl dig till Maj Johansson, 
Bäckan 682, 820 46 Ramsjö, tel 0651-93021.
I Nianfors har vi tillgång till Bruksgården, och an
mälan görs till Mats Axbrink, Blockvägen 34 B, 
824 00 Hudiksvall, tel 0650-96387, arb 0650- 
19331.

Hennan

Hennan ligger i det omätliga skogshav, som upp
fyller centrala Hälsingland, med mängder av 
sjöar, myrar och vattendrag, omväxlande med 
lika många berg, de flesta rundkulliga. Här finns 
emellertid också Hälsinglands mäktigaste bergs

brant, lokal för fjällnejlika Lychnis alpina, fjäll- 
bräcka Saxifraga nivalis och tuvbräcka S. cespi- 
tosa. I skogslandet ligger också fäbodar och andra 
rester efter odling med arter som fältgentiana 
Gentianella campestris och brudsporre Gymnade- 
nia conopsea och förr fjällgentiana Gentiana niva
lis. Den sistnämnda har vi inte lyckats återfinna 
någonstans i landskapet under det senaste decen
niet, men kanske chansen finns just vid denna 
träff i ett av våra sämst undersökta områden, om 
solen lyser och temperaturen är över 10 grader.

Nianfors

Nianfors ligger i gränslandet mellan det vågkul- 
liga skogshavet, som nyss beskrevs, och kustlan
dets flackare marker. Här finns en mängd branta 
berg, somliga med stup, och havets tidigare ar
bete har givit upphov till stora arealer av häll-, 
block- och klapperstensmarker på de ostexpone- 
rade höjderna. I dalarna och på slätterna ligger i 
stället mäktiga finkorniga sediment. Hälsinglands 
två kustnära utposter för klynnetåg Juncus tri- 
fidus finns i dessa bergsstup, och landets nordli
gaste lokal för lungört Pulmonaria obscura ligger 
på sedimentmark i sydsluttningen under ett berg. 
Trots närheten till Hudiksvall och Söderhamn är 
dessa rika trakter bristfälligt utforskade. Nya lo
kaler för de specifikt sydnorrländska arterna söt
gräs Cinna latifolia och glesgröe Glyceria lithua- 
nica borde kunna dyka upp här, liksom för den 
överallt sällsynta skogssvingeln Festuca altissima.

Välkomna alltså till Hälsingland - till inventering 
av marker där ingen botanist satt sin fot och till 
strövtåg i natur, som har kvar mycket av det orör
das charm, om man förmår blunda för före
komsten av normalt modernt skogsbruk.

Anders Delin
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Bolmörten är en av de äldsta medicinalväxterna, 
mycket omskriven och av stort kulturhistoriskt 
intresse. Den är en av de växter som trivs i män
niskans närhet: man kan finna den då och då 
kring gårdar och byar, i dag dock mera sällan än 
förr. För att få fram kunskap om varför den gått 
tillbaka och hur den skall kunna bevaras har vi 
undersökt dess historia, utbredning och biologi i 
vårt land.

Metodik

Utbredning. Studier av herbarierna i Uppsala, 
Stockholm, Göteborg och Lund har, tillsammans 
med genomgång av floristisk litteratur samt fält
studier i fem floristiskt välkända landskap, givit 
material för utbredningskartorna. Vi inventerade 
Östergötland 1975, Uppland 1976, Gotland 1977, 
Öland 1978 och Malmöhus län i Skåne 1981. Den 
aktuella utbredningen har undersökts dels genom 
kontroll av alla identifierbara lokaler där arten 
noterats efter 1960, dels genom inventering av ett 
antal på kartan utvalda gårdar (urvalsmetodik se 
Svensson & Wigren 1984).

Biologi. Med upprepade fältstudier på Gotland 
(1978-1988), odlingar i Uppsala botaniska träd
gård samt fältobservationer har delar av artens 
biologi undersökts, bl a groning, tillväxt, konkur
renskänslighet, rosetternas förmåga till övervint
ring, växtens konstans på sina lokaler, inverkan 
av olika tillgång på näring etc. Hur tillväxten på
verkas av konkurrens och näring har redovisats 
tidigare (Svensson & Wigren 1982).

Frönas överlevnad i jord har vi prövat dels 
genom att placera dem på 60 cm djup i trädgårds
jord, dels genom att så dem på friland och följa 
groningen under fyra år (metodik se Svensson & 
Wigren 1984). Överlevnad vid torr lagring vid 
rumstemperatur etc har prövats genom gronings- 
försök i petriskål.

Graden av självsterilitet och självfertilitet har vi 
kontrollerat genom isolering och emaskulering av 
odlade plantor av svenskt ursprung.

Namngivning

Bolmörten har varit en mycket viktig växt som 
det var väsentligt att känna till. Den har därför
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varit känd och haft namn under flera tusen år. 
Fonahn (1905) och Lindeberg (1982) beskriver 
ingående artens historia som läkeväxt, och de för
tecknar också den långa rad namn under vilka 
man känt den, från Dioskorides Belinutia till vårt 
Hyoscyamus niger och bolmört.

Släktnamnet Hyoscyamus kommer ur grekis
kans hys (i genitiv hyos), svin, och kyamos, böna. 
Namnet kan ha sitt ursprung i att svin som äter av 
örten påverkas (blir rasande eller förlamade), 
eller tvärtom går helt fria från växtens giftiga in
verkan, men det kan också ha en nedsättande 
mening - växten är oätlig. Ett gammalt svenskt 
namn, swijnebönor, är en direkt översättning av 
det vetenskapliga namnet. Andra namn, som fall
ört, galenört, hjernbrylla, tannvärksfraj (-frö), 
hönsabale och hönsabane (-död) syftar på växtens 
giftighet och smärtlindrande verkan. Den har 
även kallats vilda palsternackor, något som syftar 
på att bolmörtens rot liknar palsternackans, vilket 
ibland lett till fatala misstag.

Det nuvarande svenska namnet var från början 
egentligen bolma, med biformer som t ex gift- 
bolma. De olika droger som använts i medicinskt 
syfte betecknades med olika tillägg till namnet, 
som bolmrot, bolmfrö, bolmblad, bolmgräs och 
bolmört. Linné var först att använda namnet 
bolmört och senare författare har följt honom. 
Bolma är ett gammalt nordiskt ord för en stöpt, 
rund klump som tagit form av behållaren, och 
namnet skulle kunna syfta på fruktens utseende. 
Ordet bolma kan också betyda svindla för ögonen 
- en av effekterna vid en bolmörtsförgiftning är 
just svindelkänslor. Artepitetet niger, mörk eller 
svart, syftar på det mörkfärgade svalget i blom
man.

Huvudformen av bolmört är tvåårig. Endast 
denna form har varit officinell i Sverige. Arten 
omfattar även två ettåriga varieteter, som upp
gavs förekomma här som åkerogräs under 1800- 
talet. De är mindre och spensligare än den två
åriga varieteten. H. niger var. agrestis Kit. har 
blommor som påminner om huvudformen, medan 
var. pallidus W. & K. har blekgula, enfärgade 
kronor. Vi har främst arbetat med tvåårig bolm
ört. Ettåriga former har vi endast studerat vad 
gäller groning och tillväxt. Detta har två orsaker. 
Dels tycks de ej längre förekomma vilt i Sverige, 
dels var det material vi hade tillgång till av okänt 
ursprung. Det växte under några år som ogräs 
bland botaniska trädgårdens tvååriga bolmört. Vi 
undersökte om man kunde få ettåriga plantor från

tvåårigt material, men så var inte fallet. Livs
formen är genetiskt fixerad.

Nytta och skada
I många av de inflytelserika kulturernas efterläm
nade skrifter finns bolmörten nämnd, t ex på fem
tusenåriga kilskriftstavlor från Babylon och på 
fyratusenåriga hieroglyfrullar från Egypten, där 
den rekommenderas mot bl a tandvärk och mag
smärtor. I Kinas äldsta örtabok, som bygger på 
material från 1122-206 f Kr, finns bolmörten med 
som en hallucinogen växt (Hui-Lin 1978). Euro
pas första skrivna verk om läkeväxter är 1 lippo- 
kraterna, 72 böcker författade av grekiska läkare 
under 500-400-talen f Kr. I dessa omnämns bolm
örten flera gånger. Gallerna (ett keltiskt folkslag 
som levde i nuvarande Frankrike under århund
radena f Kr) använde den t ex som pilgift.

I grekisk litteratur, speciellt den mytologiska, 
omnämns ofta bolmörten. Homeros anger t ex att 
Kirke förvandlade Odysseus’ män till svin med 
hjälp av bl a saften från bolmört. De döda fick en 
krans av bolmörtsrot runt huvudet vid sin vand
ring genom Hades. Oraklet i Apollons tempel i 
Delfi (500-talet f Kr) hade stor betydelse för de 
beslut som togs såväl i enskilda personers som i 
statens angelägenheter. Kanske var dessa prästin- 
nor påverkade av bolmörtsångor, när de mum
lade fram sina profetior. Grekerna kallade örten 
Pythonion efter Pythian, oraklet.

Även i tidig nordeuropeisk litteratur figurerar 
bolmörten. 1 Eddan ger Grimhild Gudrun en 
glömskedryck, i vilken bolmört troligen ingick. 
Det finns i vår flora knappast någon annan växt 
som har sådana egenskaper. Shakespeare an
vände sig av bolmörten både i Hamlet, där fadern 
blir dödad genom att saften av bolmört dryps i 
hans öra, och i Romeo och Julia, där Julia faller i 
en dödsliknande dvala efter att ha tömt en bolm- 
örtsbägare.

Viktig läkeväxt

Bolmörten har varit en betydelsefull medicinal
växt också här i Norden. I den första nordiska 
läkeörtsboken, sammanställd av den danske läka
ren Henrik Harpestraeng omkring 1300, rekom
menderas bolmört som sömngivande medel, mot 
bölder och podager (giktvärk i foten), tand- och 
öronvärk, rinnande ögon samt mot svullna bröst 
och testiklar. Många av dessa ordinationer går
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tillbaka till Dioskorides, som levde och verkade 
under första århundradet e Kr, och återfinns även 
hos senare örtaboksförfattare. Bolmörten ansågs 
så användbar att den på 1700-talet rekommen
derades för rese- och husapoteket, t ex mot olika 
nervsjukdomar, hosta och kolik.

Även i örtaböcker från detta århundrade tas 
bolmörtsdrogen upp, kanske främst som smärt
stillande medel; den användes bl a under första 
världskriget. Den har även brukats som ett kraf
tigt laxermedel, sömnmedel, lugnande medel, 
mot olika typer av darrningar, sjösjuka m m.

Bolmörten har främst använts mot de två stora 
folksjukdomarna reumatism och tandvärk. Vär
kande leder gneds med en salva beredd av bolm
ört och fett, t ex svinister. Värkande tänder be
handlades t ex genom att stoppa bolmörtsfrön 
direkt i tanden eller genom att man lade fröna på 
glöden och ledde röken genom en tratt till den 
onda tanden. Den sistnämnda behandlingen hade 
såväl fysisk som psykisk verkan. Värken lindra
des, men man kunde ju dessutom se att ”mas
karna”, som man trodde förorsakade värken 
genom att gnaga i tänderna, föll ut och hamnade 
bland bolmörtsfröna. När frön av bolmört upp
hettas spricker nämligen skalen upp och de ljusa 
groddarna tränger fram.

Ingrediens i häxsalva

Kunskapen om bolmörtens smärtstillande verkan 
spreds t ex genom krämare som gick runt i går
darna med sina örter. De köpte svinister av bön
derna och kokade sina läkesalvor i köken. Bond
hustrurna såg på och lärde sig att själva framställa 
de åtrådda salvorna. Men de verksamma ämnena 
i bolmörtssalvan lindrade inte bara värken, de 
gav även verklighetstrogna drömmar, sexuella 
syner och en känsla av att lyftas eller flyga (Gentz 
1957, Lehane 1977). Bruket, som kanske även 
var en rituell handling, utvecklades till ett miss
bruk, ett slags narkomani. Salvan gneds på tin
ningarna, i anus eller vulva, där huden är tunn 
och de verksamma ämnena lätt tas upp (Gentz 
1952, 1957). För att studera verkan av ett bolm- 
örtsrus gjorde Schenk (1956) ett experiment på 
sig själv och beskrev ”en egendomlig känsla av 
välbefinnande ... en rent djurisk glädje av att 
flyga”. Sådana upplevelser bidrog till att det upp
kom myter om resor till Blåkulla, något som figu
rerade i de s k häxprocesserna. Under 14—1700-
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Fig 1. Bolmörten är ett levande kulturminne. Den har 
varit en av våra viktigaste medicinalväxter men har även 
spelat roll som ingrediens i häxsalvorna. I alla delar av 
växten finns alkaloider med smärtstillande och hallu
cinogen verkan. Växten är iögonenfallande med sina 
kraftigt kålgröna blad och de vackert tecknade blom
morna i ljusgult och violett. Den är klibbig av rikliga 
körtelhår och har en särpräglad doft. - Augstens, Got
land 13.7.1985.
Hyoscyamus niger is a living historical heritage. It is one 
of our oldest medical plants but has also played a role as 
an ingredient in the witch salves. It is a beautiful plant, 
with big leaves and pale yellow flowers with deep purple 
veins.

talen brändes i Sverige ca 300 kvinnor på bål, an
klagade för att vara häxor.

Medel mot ohyra

Det finns många uppgifter från 1600- till 1800- 
talen om att bolmört kunde användas mot ohyra. 
Rötterna kunde driva råttor och möss från husen. 
Färska bolmörtsstjälkar kunde man stoppa ned i 
sädesbingen om man ville bli av med insekter som
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Tabell 1. Några tidiga fröfynd av bolmört i Europa.
Some finds of seeds of Hyoscyamus niger from prehisto
ric times in Europe.

Land Epok Referens

Danmark Vikingatid (ca 1000 
c Kr/A.D

0dum 1978, 
Brpndegaard 
1978-80

Storbri
tannien

Romersk järnålder 
(0-400e Kr/A.D.)

Godwin 1956

Tjeckoslo
vakien

Burgwalltid (700- 
900 e Kr/A.D.)

Opravil 1978

Schweiz Neolitisk tid (4000- 
2000 f Kr/B.C.)

Neuweiler 1915

förstörde säden. Om man kokade rötterna i ättika 
eller mjölk fick man ett medel mot flatlöss, vägg
löss och flugor. Avkok av örten använde man att 
tvätta hästar med för att de skulle slippa flugor.

Övriga användningsområden

I Norden levde länge en hednisk rit kvar i ett sätt 
att framkalla regn. Man doppade en färsk gren av 
bolmört i en källa och stänkte med den vatten på 
den torra jorden. Det förekom också att man 
hällde vatten över en naken jungfru som hade en 
bolmörtsplanta bunden vid sin högerfot.

Under medeltiden lär bryggarna ha satt bolm
ört till ölet för att göra det mera berusande. År 
1507 infördes bötesstraff för detta i Tyskland, 
men bruket hann medföra att staden Pilsen fick 
sitt namn av bolmörtens tyska namn Bilsenkraut.

Man kunde också blanda torkade bolmörtsblad 
i tobak för att göra denna starkare. Detta hade 
kanske sitt ursprung i bruket att använda örten 
mot tandvärk: i England rökte man förr bolmörts- 
frön i cigarretter i detta syfte.

Genom att ge hästar och kor bolmörtsfrön i 
havren kunde man få dem att se feta ut när de 
skulle säljas. Höns kunde man stjäla obemärkt 
om man lade några frön på glödande kol eller i en 
pipa och lät röken påverka hönsen så de blev om
töcknade. Fisket gick bättre om man kastade 
kakor av bolmörtsfrön i vattnet så att fisken blev 
bedövad. Bolmört kunde även ingå i boskaps- 
medicin, t ex när man behandlade ”blodpiss hos 
hornboskapen” (Retzius 1806), det vill säga piro- 
plasmos, en virussjukdom som kan drabba kor 
och som överförs av fästingar.

Förgiftningar

Ovarsamt bruk av bolmört kan vara ödesdigert. 
Förgiftningar har t ex skett när man förväxlat dess 
blad med grönkål eller av misstag tagit bolmörts- 
rot i stället för pepparrot eller palsternacka. 1 den 
äldre litteraturen varnas ofta för sådana förväx
lingar. Även rökning av frön mot ”tandmask” gav 
ofta upphov till kräkningar, svindel, raseri och 
kunde leda till döden. På senare tid har endast ett 
förgiftningsfall meddelats till Giftinformations
centralen. Förväxling hade då skett så att bolm
örtsblad blev kokade till soppa (Rodhe 1981).

Symtomen vid bolmörtsförgiftning beror på 
dosen. Vid lättare förgiftning uppstår heshet, 
törst och svårighet att svälja och tala på grund av 
torrhet i mun och svalg. I svårare fall rodnar 
huden och pupillen vidgas, den förgiftade får 
ryckningar, dimsyn, yrsel och ojämn puls och fal
ler slutligen i sömn, i sällsynta fall även evig sådan 
(Retzius 1806, Wigander 1969).

Olika åtgärder har föreskrivits vid bolmörtsför
giftning. Man försökte vanligen få giftet att lämna 
kroppen snabbt genom att framkalla kräkningar 
och svettningar, åderlåta eller ge drivande medel. 
Idag rekommenderas att den som förtärt bolmört 
bör ges någon dryck och medicinskt kol samt 
eventuellt föras till sjukhus. Det finns speciellt 
motgift (Rodhe 1981).

Drogen och de verksamma ämnena

Nästan alla bolmörtens delar har använts i medi
cinen. Drogen utgjordes av roten, bladen, fröna 
eller hela växten. Ur de pressade fröna utvanns 
bolmörtsolja, av den utpressade och inkokta växt- 
saften bolmörtsextrakt, salva framställdes genom 
att stöta bladen, koka dem och blanda med svin- 
ister, och plåster tillverkades genom att blanda 
bolmörtsolja, växtsaft, vax och terpentin. Alla 
delar av växten innehåller alkaloider, speciellt 
hyoscyamin, samt atropin och scopolamin (se t ex 
Launert m fl 1981, Lindeberg 1982). Mängden 
alkaloider varierar. Blad, blommande skott och 
frön, de delar som vanligen använts, innehåller ca 
0,04-0,10%.

Bolmörten togs upp i den svenska farmakopén 
till och med 1947 års upplaga och försvann från 
apoteken i början av 1950-talet (Björn von Hof- 
sten i brev). Drogen samlades in runt om i landet. 
Enligt Bondeson (1943) betalades 7:50 per kg tor
kad drog, men det krävdes ca 6 kg färska blad för
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att få ihop denna mängd. Drogen köptes upp av 
Svenska medicinalföreningen i Stockholm. Av
sättningen av bolmört var, även efter det att man 
slutat sälja den på apotek, så stor att man måste 
odla den för att få ihop tillräckligt mycket (Lind & 
Verdier 1952).

Ur naturdrogen isolerades atropin, hyoscyamin 
och scopolamin. Sådana renade produkter är 
mindre giftiga och ger färre biverkningar än själva 
drogen. I dag framställs dessa ämnen syntetiskt. 
De ingår i läkemedel (t ex Egazilduretter) mot 
magsår, mag- och tarmkatarr. Scopolamin har 
lugnande verkan och används vid medicinering 
före operationer.

1 många andra länder odlas och säljs bolmörten 
fortfarande, t ex i Danmark, England, Neder
länderna, länderna runt Medelhavet, Indien och 
Kina (Zeven & Zhukovsky 1975, Grieve 1976, 
Atal & Kapur 1977, Hui-Lin 1978, Bröndegaard 
1978-80, Martindale 1982).

Ursprung och invandring

Bolmörten kommer troligen från Sydeuropa och 
Västasien, där släktet representeras av ett flertal 
arter i naturliga miljöer; längre norrut växer den 
bara på kulturmark, främst vid bebyggelse. Den 
kan ha spritts norrut såväl av munkar, som tog 
den med sig för odling i klosterträdgårdarna, som 
av kringvandrande folk, t ex zigenare, som ofta 
sålde frön av medicinal- och giftväxter.

Det är ovisst när bolmörten kom till Sverige. 
Första gången den omnämns i svensk litteratur är 
i några handskrivna läkemedelsmanuskript från 
1400-talet (Lyttkens 1904—15). Vid utgrävningar 
på Öland och Gotland av kulturlager från sten
ålder till vikingatid har arten dykt upp på blott
lagd, framgrävd jord (Ekstam m fl 1984). Det 
tyder på att den fanns här åtminstone under 
vikingatid, något som stämmer med danska fynd.
1 tabell 1 visas äldsta fröfynd av bolmört i några 
nordeuropeiska länder.

Utbredning

Bolmörten förekommer över större delen av Eu
ropa och Västasien och är införd till Nordeuropa, 
Australien och Nya Zeeland. I Norden är den 
sydlig och blir alltmer sporadisk norrut (Hultén & 
Fries 1986).

Det finns belägg för att bolmörten odlades i 
nordiska klosterträdgårdar. Vid utgrävningar av

klosteranläggningar dyker den ofta upp, även om 
den inte är känd i trakten. Detta fenomen är rap
porterat både från Sverige och Danmark (se t ex 
Lind 1918, Hjorth-Wetterström 1962-63, 0dum 
1964, 1965).

Efter reformationen övertogs odlingen av 
bolmört främst av så kallade kloka gubbar och 
gummor, men även av gemene man. Från odling 
kunde bolmörten spridas på kulturmark: den blev 
en ruderatväxt i byar, vid gårdar och vägar. 
Ibland sprids den till stränder, där tånggödslade 
strandvallar erbjuder en lämplig växtplats. Den 
har även uppträtt som åkerogräs.

I flera nordeuropeiska länder tas bolmörten nu 
upp bland de minskande arterna, i vissa anses den 
rentav vara utrotningshotad. Löjtnant & Worsöe 
(1977) har undersökt växtens utbredning i Dan
mark. De fann att den gått tillbaka men anser den 
inte vara hotad. I Finland är den ovanlig och till
fällig och man tror att den minskar (Suominen 
1979, Hämet-Ahti m fl 1984). Längre österut, i 
trakten av Ladoga, hade den försvunnit redan i 
början av 1900-talet (Linkola 1921). I England 
var bolmörten mycket vanlig i början av förra år
hundradet men har sedan minskat (Salisbury 
1961), och i Belgien, Tyskland och Schweiz räk
nas den till de hotade arterna (Lawalree & Delvo- 
salle 1969, Sukopp m fl 1978, Landolt m fl 1982).

Läget i Sverige

Många rapporter från florainventeringar i södra 
Sverige tyder på att bolmörten gått tillbaka under 
vårt århundrade, främst som gårds- och byväxt. 
Darfeldt (1981) uppger att den även blivit sällsyn
tare som vägkantsväxt.

Vi har jämfört artens utbredning före och efter 
1960 i fem svenska landskap. Undersökningen 
visar att den gått tillbaka i vissa landskap, medan 
den knappast minskat i andra. Resultaten redo
visas i tabell 2 och fig 2.

I Uppland odlades bolmörten redan under 
1600-talet i botaniska trädgården (nu Linnéträd- 
gården) i Uppsala. Som spontan noterades den 
först 1731 av Linné (Gertz 1919) och sedan vid 
flera tillfällen under 1740- och 1750-talen av 
Linné och Kalm. Under 1800-talet betecknades 
arten som allmän i en rad inventeringar i land
skapet. På kartan i Upplands vegetation och flora 
(Almquist 1929) anges bolmörten från en stor 
mängd lokaler, speciellt runt Uppsala. Den har 
därefter blivit mycket mera ovanlig, fåtalig och
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Fig 2. Bolmörtens utbredning i Östergötland (A), Malmöhus län i Skåne (B), Gotland (C), Öland (D) och Uppland 
(E) grundad på litteratur- och herbarieuppgifter samt inventeringsresultat. - Fyrkant: Förekomst t o m I960. 
Cirkel: Förkomst fr o m 1961. Fylld symbol: Återfynd eller nyfynd undersökningsåret. Struken symbol: Eftersökt 
men ej återfunnen undersökningsåret.
Known distribution of Hyoscyamus niger in Östergötland (A), Malmöhus county in Skåne (B), Gotland (C), Öland 
(D) and Uppland (E), based on documented finds and inventory results. - Square: Locality known before 1961. 
Circle: Locality known after 1960. Filled symbol: Locality where the species was found during the investigation. 
Crossed symbol: Locality where the species was searched for in vain during the investigation.

obeständig (Almquist 1965). Vi återfann den på 2 
av de 11 lokaler som var kända efter 1960 samt på 
2 äldre lokaler (från 1904 och 1914). Tillsammans 
med fynd på 12 av de i förväg utvalda lokalerna 
och ytterligare 5 fynd gav detta totalt 23 aktuella 
lokaler, spridda över landskapet (fig 2E). Resul
tatet styrker Almquists uppgifter om tillbaka
gång.

I en noggrann beskrivning av Näsby socken i 
Östergötland från år 1755 noterades bolmörten 
växa vid husen (Hederström 1757). Detta är den 
äldsta tryckta uppgiften om arten i landskapet. 
Vid flertalet av 1800-talets floraundersökningar 
angavs arten som allmän eller tämligen allmän. 
Senare uppgifter tyder dock på att den under 
1900-talets första årtionden blev ovanligare i land-
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Tabell 2. Förekomsten av bolmört på utvalda lokaler och på lokaler där arten setts efter 1960 i fem inventerade 
landskap. Inventeringsresultat och antal undersökta lokaler. Dessutom anges totala antalet aktuella lokaler i land
skapet (fynd på utvalda, givna och andra lokaler).
Present-day occurrence of Hyoscyamus niger at selected localities (five localities on each topographic map were se
lected according to a fixed pattern) and at localities on which it has been seen after 1960 in five Swedish provinces. 
Ög Östergötland. Upl Uppland, Gtl Gotland, Öl Öland, Sk Malmöhus county in Skåne. The total number of topi
cal localities in each province is also given (finds at selected, given and other localities).

Landskap/Province
Inventeringsår/Inventory year

Ög
1975

Upl
1976

Gtl
1977

Öl
1978

Sk
1981

Fynd/Utvalda lokaler
Finds/Selected localities

3/94 12/109 6/32 5/17 0/39

Återfynd/Givna lokaler
Refinds/Given localities

12/25 2/11 1/1 0/0 4/28

Aktuella lokaler
Topical localities

34 23 33 15 7

skåpet utom i de nordöstra delarna. Vi noterade 
den endast på 3 av de utvalda lokalerna, men 
gjorde återfynd på 12 lokaler uppgivna efter 1960 
och 3 äldre lokaler (från 1926, 1927 och 1938). I 
trädgården vid klosterruinen i Alvastra odlas 
bolmörten tillsammans med andra gamla kloster
trädgårdsväxter. Den förekommer även spontant 
i omgivningen. Tillsammans med 16 andra fynd 
gav detta 34 aktuella lokaler i landskapet, främst i 
de centrala och nordvästra delarna (fig 2A). 
Bolmörten verkar alltså hålla ställningarna väl i 
Östergötland.

Från Gotland finns första noteringen om bolm
ört hos Wahlenberg (1805), som i sin flora uppger 
den växa ”allestädes i myckenhet”. Vid invente
ringar under 1800-talet uppgavs arten också vara 
allmän. Vi fann att den fortfarande är ganska van
lig. Den förekom på nästan 1/5 av de utvalda loka
lerna samt på flera andra lokaler, totalt 33 (fig 
2C). Två av dessa var kända tidigt (1920, 1937).

Bolmörtens förekomst på Öland är ganska lik
artad. Första uppgiften finns i en flora över Run
sten socken, där den uppgavs vara allmän (Thun- 
berg 1815-17). Därefter har den angetts som på
fallande allmän och karakteristisk för gårdar och 
bygator i öns alla socknar. Detta stämmer ännu 
någorlunda väl (Åke Lundqvist i brev, Sterner 
1986). Vi noterade arten på ca 1/3 av de utvalda 
lokalerna. Tillsammans med återfynd på 2 myck
et gamla lokaler (1872 och 1894) samt 8 andra 
lokaler gav detta totalt 15 aktuella lokaler på ön 
(fig 2D).

Från Skåne noterades bolmörten först av Leche 
(1744). Under 1800-talet uppgavs arten vara all
män, först vid några sockeninventeringar, senare i 
hela landskapet. I början av 1900-talet noterade

ITård av Segerstad (1924) att arten huvudsakligen 
fanns längs landskapets västra och södra kuster. 
Weimarck (1963) betecknar den som tämligen all
män men sällsyntare än förr. I underlaget till Atlas 
över Skånes flora (Weimarck & Weimarck 1985) 
finns 28 preciserade lokaler i Malmöhus län från 
tiden efter 1960. Vi återfann arten endast på 4 av 
dessa samt på 2 gamla lokaler (1885 och 1935). 
Tillsammans med ytterligare 1 lokal ger detta en
dast 7 aktuella lokaler i Malmöhus län, främst i 
kusttrakterna (fig 2B). Arten verkar alltså ha gått 
tillbaka i Skåne, även om dess ofta sporadiska 
uppträdande försvårar bedömningen.

Som framgår av avsnittet Bolmörten i fält upp
träder växten ofta sporadiskt. Det betyder att 
man vid en inventering som görs under endast ett 
år bara bara observerar bolmörten på en mindre 
del av de platser där den verkligen finns. Vi har 
därför intervjuat så många som möjligt om artens 
förekomst. Vi har visat bilder av växten och frågat 
folk på de besökta gårdarna om de har sett den 
och i så fall när och var. På grund av dess iögonen
fallande yttre har man ofta lagt märke till den. Vi 
tror därför att vi har fått en bild av dess nutida 
förekomst som någorlunda överensstämmer med 
verkligheten.

Groning

Bolmörten är känd för att dess frön kan bevara 
sin grobarhet mycket länge i jorden. Som tidigare 
framgått dyker den ofta upp vid utgrävningar, vil
ket föranlett 0dum (1978) att beteckna den som 
”seed survivor” (den existerar alltså huvudsakli
gen i fröbanken). Lange (1972) anger att det finns 
säkra belägg för att bolmörtsfrön kan ligga vilan-
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Tabell 3. Groningen hos frön av bolmört efter förvaring i jord på 60 cm djup. Hundra frön grävdes upp varje halv
år. En viss del av dessa hade grott och förstörts i jorden. Grobarheten hos övriga frön kontrollerades genom att de 
såddes på fuktigt filtrerpapper i petriskålar. Efter 6 veckor utsattes skålarna för en köldperiod (4 veckor), vilket 
medförde att många frön grodde. Efter ytterligare 6 veckor utsattes de för en torkperiod (8 veckor), men detta gav 
inte någon groning och visas ej i tabellen.
The germination of seeds of Hyoscyamus niger which have been buried 60 cm deep in the soil. One hundred seeds 
were studied semi-annually. Some of them had already germinated in the soil and had been destroyed. The germi
nation of the rest was investigated by sowing on moist filter paper in petri dishes. After 6 weeks the dishes were fro
zen for 4 weeks, which gave a considerable germination. After 6 more weeks they were dried for 8 weeks, which 
gave no further germination.
Tid i jorden, år/Time in the soil, years 
Grodda i jorden/Germ. in the soil, %
Groning i petriskål/Germination in petri dish, % 

Obehandlade/Untreated 
Efter köldperiod/After cold period 

Groning totalt/Germination totally, %

de i jorden 800 år, bara djup-, temperatur- och 
fuktighetsförhållandena är gynnsamma. Fröna 
skall ligga djupt och kallt, där syretillgången är 
låg, och varken för blött eller för torrt (0dum 
1964).

Färska bolmörtsfrön gror inte utan behandling. 
Det beror dels på det hårda fröskalet, dels på att 
embryot har lång frövila (0dum 1965). Fröna krä
ver eftermognad och påverkas positivt av att 
frysas. Såväl Osvald (1959) som Formanowiczowa 
& Kozlowski (1980) har visat att stratifiering 
(köldbehandling av svällda frön, t ex behandling 
vid temperaturer växlande mellan -2 och +2 gra
der under 10 dagar i våt sand) kan ge mycket bra 
groning.

Vi har jämfört groningen hos frön som lagrats 
torrt vid rumstemperatur med den hos frön som 
lagrats i fuktig sand ute under vintern. Vid sådd 
på våren grodde endast 0,6% av de ofrysta fröna 
men 40% av de frysta. Även behandling med 
värme eller syror kan öka grobarheten (Osvald 
1959). Ett annat sätt är att skada fröskalet meka
niskt. I naturen kan det ske t ex där höns går och 
krafsar. Detta är positivt även genom att jorden 
blir lucker och näringsrik. Konkurrensen och 
näringstillgången spelar nämligen roll för gro
ningen. Vid sådd av färska frön i ogödslad och 
gödslad grässvål, tät som en normal gräsmatta, 
samt i ogödslad och gödslad bar jord erhöll vi 0% 
groning i grässvålen, 0,3% i ogödslad jord och 5% 
i jord gödslad med 0,04 kg NPK/m2 (Svensson & 
Wigren 1982). Groddplantorna utvecklades till 
rosetter endast i den gödslade jorden.

Vinterns positiva inverkan på groningen visar 
sig genom att fröna främst gror på våren och som
maren. När vi sådde tusen bolmörtsfrön hösten
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1977 skedde groningen under de följande tre åren 
i maj-juli. Groningen var låg, under 1,5% varje 
år. Fjärde året grodde inga fler frön. Detta kan 
verka egendomligt då man vet hur länge bolm
örtsfrön kan bevara grobarheten i jorden. Men 
frön som ligger på endast 3-4 cm djup förlorar 
grobarheten på grund av den goda syretillgången 
(Lange 1972).

För att groningen skall lyckas och groddplan
torna utvecklas måste fröna ligga på ett visst djup. 
Om de sås för grunt hämmas groningen av ljuset 
(Wehsarg 1918), och från djup större än 1-2 cm 
kan inte groddarna tränga upp (Atal & Kapur 
1977, Korsmo m fl 1981). Groning kan dock ske 
på betydligt större djup. I ett försök grävde vi ner 
bolmörtsfrön på 60 cm djup och fann då att 14— 
34% av fröna grodde och förstördes nere i jorden 
(tabell 3). Den totala grobarheten påverkades 
dock mycket positivt av denna behandling. Efter 
några år i jorden kunde nästan 50% av fröna gro 
efter uppgrävning, alltså många gånger fler än vid 
sådd av obehandlade frön.

Frön som lagrats torrt, vid rumstemperatur, 
kan också bevara grobarheten flera år. För en 
medicinalväxt, som skall kunna lagras och kanske 
transporteras långa sträckor, är detta en viktig 
egenskap. Vi har sått frön som lagrats upp till 9 år 
och har inte kunnat notera någon minskad gro
barhet beroende på fröåldern. 0dum (1965) har 
undersökt livsdugligheten och grobarheten hos 
bolmörtsfrön som lagrats avsevärt längre tid, mel
lan 40 och 120 år, och funnit att dessa till mycket 
stor del fortfarande var levande. Det har dock 
inte lyckats att få dem att gro, man vet inte till
räckligt mycket om fröbiologin.
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Tabell 4. Insekter som besöker bolmörtens blommor. 
Enligt egna iakttagelser (1) och enligt Knuth 1898-99 (") 
besöks bolmörten endast av bin och humlor och de har 
endast setts samla nektar.
Insects visiting the flowers of Hyoscyamus niger. Accor
ding to our own observations (') and Knuth 1898-99 ( ), 
the flowers are visited only by bees and bumble-bees 
and they have only been seen ingesting nectar.
Insekt Observationsområde

Apidae
Apis mellifera L. Uppland \
Bombus lapidarius L. Tyskland", Ö-götland
Bombus puscuorum Scop. Tyskland “
Bombus terrestris L. Tyskland", Uppland1

Halictidae
Lasiogtossum culceutum Scop. Tyskland “

Tillväxt

Efter groningen utvecklas bladrosetter. Storleken 
av den tvååriga formens rosetter beror starkt av 
konkurrens- och näringsnivå (Svensson & Wigren 
1982). I gynnsamma fall kan de få flera tiotal 
blad, medan de vid konkurrens från omgivande 
grässvål endast bildar ett fåtal blad, och då endast 
om de har god tillgång till näring. Nya blad bildas 
under hela sommaren samtidigt som gamla blad 
vissnar. Rosetterna är mycket frostkänsliga och 
på hösten vissnar bladen snabbt efter några frost
nätter. Kvar i jorden finns pålroten, som över
vintrar och börjar skjuta skott nästa vår.

Andelen plantor som lyckas övervintra varierar 
starkt och beror både av rosetternas storlek, 
väderleken och angrepp av insekter eller sjuk
domar. Små rosetter har sämre övervintringsför- 
måga, och blöta höstar ruttnar rötterna ofta i jor
den. Vintern 1982/83 överlevde t ex endast 8% av 
plantorna. Rosetterna kan försvagas av olika 
virus, t ex potatisens bladrullvirus (Osvald 1959), 
och av mjöldagg, Erysiphe cichoracearum (DC.) 
Mérat (Junell 1967, Grieve 1976). Ibland drabbas 
bolmörtrosetterna hårt av angrepp av betfluga 
Pegomyia hyoscyami Pz., vars larver gör stora 
biåsminor i bladen. Hårt angripna rosetter har 
avsevärt sämre övervintringsförmåga. När rosett
bladen vissnat på hösten kan knoppen ibland för
störas av en fjärilslarv som gräver sig ner i jorden 
(Grieve 1976). Studier i fält har visat att ungefär 
en av tre rosetter övervintrar och bildar blom
mande plantor.

I slutet av april till mitten av maj börjar (vid 
odling i Uppsala) de övervintrade plantorna ut
veckla nya blad. Dessa rosetter måste ha vernali-

serats (påverkats av köld) för att bilda blomställ
ning. Diomaiuto-Bonnand m fl (1980) har under
sökt vernaliseringens roll för blombildningen och 
funnit att frysperioden måste vara minst 8 veckor.

Längdtillväxten och utvecklingen av blommor 
går relativt snabbt. I mitten till slutet av maj bör
jar stjälkarna växa till. Redan efter två veckor är 
de 3-4 dm höga och de första blommorna börjar 
slå ut. I början av juni blommar plantorna och 
grenarna börjar växa ut. Under den första blom
man finns anlag till tre grenar. En. två eller alla 
tre kan utvecklas. De börjar tillväxa så snart 
blomman är utslagen. Senare utvecklas även gre
nar i lägre bladveck på stjälken. Det finns gren
anlag i samtliga bladveck och de utvecklas upp
ifrån och nedåt. Hur många som kan utvecklas be
ror bland annat på ståndorten, plantor som växer 
i näringsrik jord får fler grenar än sådana som 
växer i magrare jord. Under juni och juli tillväxer 
dessa grenar och nya blommor utvecklas succes
sivt i grenspetsarna, så att knoppar och utslagna 
blommor alltid är väl exponerade för pollinerande 
insekter. Plantornas totalhöjd är vanligen ungefär 
en meter.

I slutet av juli är blomningen över, och mogna 
frukter finns från mitten av augusti. Normalt bör
jar bladen vissna då och plantorna torkar. De 
milda höstarna 1984 och 1988 började bolmörten i 
stället att blomma om i mitten av augusti. Nya 
smågrenar utvecklades under de befintliga gre
narna, och dessa tillväxte i topparna. Blomningen 
pågick till mitten av oktober och plantorna stod 
gröna ända tills frosten kom. Men mycket få av 
höstblommorna gav frukt.

De ettåriga varieteternas utveckling är givetvis 
annorlunda. Efter groningen, som sker något tidi
gare än hos tvåårig bolmört, utvecklas små roset
ter. Dessa förstärks under ca en månad och i slu
tet av juni börjar höjdtillväxten. Plantorna blom
mar från början av juli till slutet av augusti, fröna 
börjar mogna i början av augusti. De annuella 
plantorna blir endast 4—5 dm höga och är ogre
nade och spensliga. Tiden från groningen till frö
mognad är ca 80 dagar hos plantor som utvecklas 
från höstsådda frön. Vid vårsådd (mitten av maj) 
tar det lite längre tid, ca 110 dagar, vilket även 
noterats av Korsmo (1925).

Blomning och pollinering

Blommorna bildar tillsammans en skruvformad 
blomställning, ett ensidigt knippe. Kronan, som
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Fig 3. Bolmört. - A: Nyutslagen blomma med märket, som är receptivt, exponerat i kronöppningen. - B: Snittad 
nyutslagen blomma. De ännu omogna ståndarknapparna når ej märket. - C: Snittad äldre blomma. Samtliga 
ståndarknappar är tömda. — D: Mogen kapsel. - E: Frön. - Skalstreck, om annat ej anges, 10 mm.
Hyoscyamus niger. - A: Newly opened flower. The stigma, which is receptive, is exposed. - B: Newly opened llo- 
wer in longitudinal section. Note unripe anthers and receptive stigma. - C: Older flower in longitudinal section. 
The anthers are empty. - D: Ripe capsule. - E: Seeds. - Scale, if not specified, 10 mm.

är trattlik och har fem flikar, är 3-4 cm vid och 
vackert tecknad i gult och violett, se fig 1 och 3A. 
Den invändiga violetta nätådringen och det mör
ka svalget fungerar som nektarguider. De fem 
ståndarna med sina ljust violetta ståndarknappar 
sitter fästade i kronbottnen. Ståndarsträngarna är 
håriga och döljer den nektar som avsöndras vid 
pistillens bas. Denna nektar lockar främst humlor 
men även en del bin (tabell 4), och samtliga de 
blommor (25 st) vi avlägsnat de omogna stån
darna på har blivit pollinerade och befruktade.

Korspollination kan främst ske när blomman är 
nyutslagen. Bolmörten är protogyn, märket är 
receptivt redan i den nyutslagna blomman, medan 
ståndarknapparna öppnas flera timmar senare. 
Även ståndarknapparnas läge i förhållande till 
märket befrämjar korspollinationen. De omogna 
ståndarna befinner sig i den inre delen av kronan 
(fig 3D). När de mognar sträcks de mot märket, 
men de två första ståndarna når ej fram, utan 
märket befinner sig under blomningens första dag 
ca 7 mm längre fram än dessa ståndarknappar.
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Fig 4. Fördelningen av några egenskaper hos spontan 
bolmört från Gotland 1978-1985. - A: Antal skott per 
planta (100 plantor). - B: Antal blombärande grenar 
per skott (200 skott). - C: Antal blommor per blom
bärande gren (200 grenar). - D: Antal frön per kapsel 
(50 kapslar). - m medelvärde.
The variation of some morphological characters within 
Hyoscyamus niger from spontaneous populations on 
Gotland 1978-1985. - A: number of shoots per speci
men (100 plants). - B: Number of flowering branches 
per shoot (200 shoots). - C: Number of flowers per 
branch (200 branches). - D: Number of seeds per cap
sule (50 capsules). - m mean.

Det medför att insekter kan föra pollen från äldre 
blommor till märket hos nyutslagna blommor. 
Skulle insektbesök utebli har blomman möjlighet 
till självpollination. När de tre återstående stån
darna mognar växer de nämligen så att knapparna 
kommer i kontakt med märket, vilket pudras in 
med pollen (fig 3C).

Varje blomma är vanligen utslagen 4—6 dagar. 
Första dagen är märket receptivt, medan de 5 
ståndarna aktiveras en i taget mot kvällen och 
under andra dagen. Tredje dagen börjar märket 
gulna och fjärde dagen är märket och ståndar- 
knapparna torra. Därefter vissnar blomkronan, 
men kan hoptorkad sitta kvar en tid på det till
växande fruktämnet. Skulle befruktning utebli 
(t ex då märket skadats genom angrepp av fjärils
larver) varar blomman längre, upp till 8-9 dagar.

7 - 9 »---------♦ ,

10 - 12 *------•-----------------------

13 - 15 *—•—------------------- ,

16 - 18 —-----------------------

19 - 21 h*------------------- .

22 - 24 -----------------.

25 - 27 •--------- •

0 10 20 30 40 50
Blommor/Tren 
FfaWU 'btancli

Fig 5. Antalet blommor per gren hos spontan bolmört, 
enligt fig 4. Maximum-, minimum- och medelvärden 
hos 200 blombärande grenar med olika lägen på skottet. 
Gren 1-3 sitter just under den först bildade blomman; 
övriga grenar är numrerade uppifrån och ner.
The number of flowers per branch within spontaneous 
Hyoscyamus niger according to Fig. 4. Maximum, mini
mum and mean values based on 200 flowering branches 
from different sites on the plant. Branches 1-3 are 
located just below the first flower; other branches are 
numbered downwards.

Fröbildning och fröspridning

Ungefär två veckor efter blomningen är kapslar
na fullväxta. Det tar sedan ytterligare nästan två 
månader innan de är mogna. Bolmörten har en 
tvårummig lockkapsel, som är väl skyddad inom 
det tillväxande fodret, där de fem foderflikarna 
bildar vassa spetsar (fig 3D).

Fröna är svagt njurformade, nätmönstrade och 
matt gråbruna (fig 3E). De är ungefär 1,5 x 1,5 x 
0,8 mm, men storleken kan variera avsevärt. 
Tusenkornvikten är 0,7 g hos spontant material. 
De ettåriga varieteternas frön är betydligt större 
och tyngre, 1,0 g hos var. pallidus och ca 1,2 g hos 
var. agrestis.

När fröna mognat faller locket av kapseln. De 
översta fröna ramlar då lätt ur kapseln. Frön som 
sitter längre ner kastas ut när de torra plantorna 
skakas av vindstötar eller djur. Ju längre ner 
fröna sitter, desto starkare skakning behövs, och 
därför kastas fröna längre och längre från moder
plantan. På så sätt undviks till viss del konkurrens 
mellan olika exemplar av samma art. De frön som 
inte skakas ut ur kapslarna av höstvindarna kan 
spridas under vintern, då den torra och styva 
plantan fungerar som vinterståndare. Frön kan 
även spridas med vatten eftersom de de flyter 
(Jessen & Lind 1923).

Spridning över längre sträckor sker främst med 
människans avsiktliga eller oavsiktliga hjälp; det
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Fig 6. Bolmörtens frön kan överleva länge i jorden. När marken rörts om, till exempel vid byggnadsverksamhet, 
kan arten därför dyka upp även om den inte är känd i området.
The seeds of Hyoscyamus niger may survive for centuries in the soil. Because of this the species may suddenly 
appear when the soil has been stirred, even if it is unknown in the area.

senare är fallet t ex om fröet finns som förorening 
i utsäde (se t ex Suominen 1979). Både munkar 
och zigenare anges ha del i att bolmörten förts till 
Norden och spritts här. Spridningen kan även ske 
genom att frön inbakade i jord fastnar t ex på hju
len av en traktor eller en vagn och förs ut från 
gårdsmiljön. Detta kan förklara att vi på en got
ländsk lokal sett bolmörten på en markväg flera 
kilometer från närmaste förekomst.

Bolmörten i fält

Vi har gjort diverse studier på spontana förekom
ster av bolmört (fig 4, 5). När den växer ”natur
ligt” får den vanligen endast ett blomskott per 
individ. På detta utvecklas i medeltal 7,6 blom
bärande grenar. Antalet blommor på grenarna 
beror på var grenen sitter. De tre översta gre
narna är störst och bildar flest blommor, därefter
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minskar antalet nedåt. I medeltal bildas 13,9 
blommor per gren, alltså ca 100 blommor totalt. 
Antalet blommor beror dock helt på växtplatsen. 
Vi har tidigare visat att plantor som vuxit i kon
kurrens med gräs endast bildade ett tiotal blom
mor, medan exemplar som vuxit utan konkur
rens, med god näringstillgång, bildade upp till 260 
blommor (Svensson & Wigren 1982). I fält har vi 
noterat hela 450 blommor på ett exemplar som 
växte fritt på kanten till en urinbrunn, medan små 
exemplar som växte intill, torrt och bland gräs, 
hade drygt 10 blommor. Salisbury (1942) har stu
derat bolmörtspiantor från näringsfattiga sand
dyner och funnit att de i regel bildade mycket få 
blommor, i medeltal endast 19 per planta.

Varje kapsel innehåller i medeltal ca 360 frön. 
Totala mängden frön varierar givetvis med plan
tans storlek. I litteraturen anges relativt låga siff
ror, i medeltal från 6 000 till knappt 13 000, maxi
malt drygt 26 000, frön per planta (Wehsarg 1918, 
Salisbury 1961). Samtliga uppgifter rör bolmörten 
som åkerogräs och det är osäkert om man räknat 
på ett- eller tvåårig varietet. En normalstor två
årig bolmörtsplanta i gårdsmiljö bildar enligt våra 
observationer ca 38 000 frön.

Vi har följt bolmörtens förekomst på 41 got
ländska lokaler, fördelade på 11 gårdar, under 
åren 1977-83, 1985 och 1988 för att undersöka hur 
konstant arten är. Vi har främst sett på gårdsmil- 
jöer men även följt några lokaler i betesmark. 
Denna undersökning visade att bolmörten ofta 
uppträder sporadiskt och att antalet exemplar 
växlar starkt från år till år. På hälften av de under
sökta lokalerna förekom arten högst två år i rad, 
på en tredjedel högst fyra år i rad. Endast på en 
tiondedel av lokalerna fanns det bolmört vid 
samtliga undersökningstillfällen. Efter något eller 
några år försvann den alltså ofta, men kunde dyka 
upp igen efter någon tid. Det betyder att en inven
tering med endast ett besök på varje lokal kan ge 
en grovt missvisande bild av bolmörtens före
komst.

Bolmörten visade tydlig förkärlek för omrörd 
jord. Om en jordhög kastats upp vid något bygge 
eller om jorden rörts om av någon annan anled
ning visade sig ofta talrika rosetter av bolmört i 
den bara myllan. Året därefter kunde man få se 
en imponerande ansamling av blommande bolm
ört (fig 6). Så snart jorden blev beväxt försvann 
bolmörten från sådana lokaler. Vi har tidigare 
visat hur konkurrenskänslig bolmörten är (Svens
son & Wigren 1982). Groningen kräver såväl hög

näringsnivå som låg konkurrens. Det beror troli
gen på att bolmörten har relativt små frön, en an
passning till öppna miljöer (Salisbury 1942).

De lokaler som hyste bolmört vid samtliga 
undersökningstillfällen var just sådana öppna mil
jöer, t ex där korna trampade och hönsen kraf
sade. Många gånger var det dock främst gro- 
ningen och rosettbildningen som gynnades. Den 
stora mängden rosetter gav endast upphov till ett 
fåtal blommande plantor. 1 miljöer där groningen 
inte gynnades (t ex i halvsluten vegetation) ut
vecklades flertalet rosetter ofta till blommande 
plantor.

Resultatet av det senaste inventeringstillfället 
väckte vissa farhågor. Fram till 1985 förekom 
bolmörten på ca 50% av lokalerna, medan den 
1988 endast återfanns på knappt 30%. Genom sin 
förmåga att överleva som frö i jorden hotas den 
inte av utrotning, men på grund av att den före
drar öppna, näringsrika miljöer kommer den tro
ligen att fortsätta minska eftersom den moderna 
djurhållningen medför en förändrad gårdsmiljö.

Sammanfattning

Bolmörten är en av de äldsta kända medicinal
växterna. Den har använts mot en lång rad sjuk
domar, i Sverige kanske främst mot reumatisk 
värk och tandvärk. Den har troligen även spelat 
en stor roll som ingrediens i de s k häxsalvorna. 
Ännu i dag används naturdrogen som smärtstil
lande medel i många länder. Det är främst den 
tvååriga formen som nyttjats.

Bolmörten kommer från Sydeuropa och Väst- 
asien. Till Sverige fördes den kanske redan under 
vikingatiden, och alldeles säkert under medel
tiden av munkar och kringresande folk som hand
lade med läke- och trolldomsörter. Från odling i 
klosterträdgårdar och senare i gemene mans täp
por spred den sig till olika gårdsnära miljöer. Den 
har även förekommit i åkrar. Bolmörten verkar 
ha minskat under 1900-talet, både här och på 
andra håll i norra Europa, och den anses vara 
hotad i flera länder.

Bolmörten är känd för att dess frön kan bevara 
grobarheten under mycket lång tid i jorden, troli
gen flera hundra år. Embryots långa groningsvila 
måste brytas för att fröna skall kunna gro. Flera 
faktorer spelar här in. Groningen påverkas t ex 
positivt av att fröna fryses, av att fröskalet skadas 
eller av ett högt näringsinnehåll i jorden. Grodd
plantorna etableras och tillväxer endast vid låg
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Fig 7. Botaniska trädgårdar, hembygdsmuseer och andra kulturhistoriskt intressanta platser kan spela en viktig roll 
för bevarandet av kulturbundna arter. Vid Alvastra klosterruin odlas några av de växter som de medeltida 
munkarna hade med sig söderifrån. Därigenom bevarar man arter samtidigt som man levandegör historien och ger 
en ytterligare dimension åt klosterruinen. Alvastra, Östergötland 1.7.1981.
Botanical gardens and historical places may play an important role in the preservation of synanthropic plants. At 
Alvastra friary ruin, in the province of Östergötland, some of the old ”monk plants” are cultivated.

konkurrens. De gynnas av god näringstillgång. 
Rosetternas storlek och övervintringsförmåga på
verkas starkt av klimat- och markfaktorer.

Andra året utvecklas blomskotten. Bolmörten 
blommar i juni och juli. De gulvita, vackert i vio
lett tecknade blommorna sitter i ett ensidigt 
knippe. De avsöndrar nektar och lockar humlor 
och bin. Korspollination kan ske första dagen 
blomman är öppen, sedan växer ståndarna till och 
pudrar in märket med pollen och självpollination 
kan ske.

Fröna utvecklas i urnformade lockkapslar och 
sprids passivt från den torra plantan. En medel
stor planta bildar ungefär 38 000 frön. På grund 
av att en stor del av dessa kan överleva länge i jor
den är bolmörten knappast utrotningshotad. På 
grund av sin gronings- och etableringsbiologi före
drar den dock öppna, näringsrika miljöer, där den 
gynnas av att jorden rörs om genom djurens tram

pande och krafsande. Eftersom sådana miljöer 
blir allt färre är det troligt att bolmörten kommer 
att fortsätta minska.

Bevarande

Bolmörten har alltså varit en viktig del av våra 
förfäders vardag och utgör idag ett levande kul
turminne. Det är självklart att vi måste hjälpas åt 
att bevara den för framtiden.

Till den som önskar odla bolmört vill vi ge 
några råd. Det är trevligast om man får tag i frön 
från spontana förekomster och man gör ingen 
skada om man tar några kapslar. Bolmörten trivs 
utmärkt i lätt, välgödslad trädgårdsjord (använd 
naturgödsel). Den bör sås på hösten, direkt på 
växtplatsen, eftersom den är känslig för omplan
tering (den har pålrot). Eftersom groningen är 
oregelbunden och ofta låg är det säkrast att så rik
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ligt, ca 500 frön (ca 0,4 g) per m2. Sådjupet bör 
vara omkring 0,5 cm. Om groningen skulle lyckas 
ovanligt bra måste plantorna gallras om man vill 
ha rik blomning. 5—10 rosetter per m2 kan vara ett 
riktvärde. För vidare odlingsråd se Svensson & 
Wigren 1986.

Det viktigaste sättet att behålla en växtart är 
dock att bevara redan existerande växtplatser. 
Låt bolmörten stå kvar, blomma och sätta frukt, 
så att nya frön hamnar i jordens fröreserv. Luckra 
gärna jorden runt om plantorna så att de inte kon
kurreras ut av trivialvegetation. Dessutom bör 
bolmörten odlas i botaniska trädgårdar, vid fri- 
luftsanläggningar och hembygdsmuseer. Bolm
örten har sin givna plats överallt där man vill 
skapa en levande bild av vår historia. Den odlas 
vid Alvastra klosterruin (fig 7) och på samma sätt 
borde den, tillsammans med andra gamla kultur
växter, återfinnas vid kulturhistoriskt intressanta 
platser runt om i Sverige.

Med dessa enkla metoder kan alla, institutio
ner, organisationer såväl som enskilda, hjälpa till 
att bevara bolmörten i vår flora!
Vi har fått lokaluppgifter av många, bl a från framlidne 
överingenjör E. Genberg och byrådirektör Å. Lund- 
qvist. Arbetet har stöttats av Stiftelsen Världsnaturfon- 
den WWF, K. G. Westmans fond och Fredrika Bremers 
forskningsstipendium. Apotekare B. von Hofsten och 
G. Lundberg har tagit fram många medicinska littera
turuppgifter. Till samtliga framför vi vårt varma tack.
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Recension

Lavar, mossor och luftföroreningar
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bryophytes and air quality. 297 s, 38 fig, 36 tab. 
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2. Pris 90 DM.

Vilken metod är lämpligast när lavar och mossor 
skall användas för att studera luftföroreningar? 
Skall man kartera arters utbredningar eller göra 
växtsociologiska jämförelser? Skall man studera 
skillnader i direkta skador på växten på olika plat
ser eller jämföra frekvenser? Skall man analysera 
tungmetallinnehåll eller försöka arbeta med nå
gon sorts index utifrån artsammansättningen på 
olika lokaler? Hur väljer man förresten sina un
dersökningsområden och gör urvalet av de speci
ella lokaler som man sedan inventerar på ett eller 
annat sätt?

Svar på dessa frågor finns i en volym med före
drag från ett symposium med rubriken Assessing 
air quality with lichens and bryophytes arrangerat 
av U.S. National Park Service och American 
Bryological and Lichenological Society i augusti 
1983. Trots att fem år har förflutit sedan dess är
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innehållet aktuellt. Några artiklar är nyskrivna 
och de flesta föredragen är omskrivna och utvid
gade, referenser till 1984 finns i allmänhet med. 
(Den som önskar mer aktuella referenser kan 
söka i Journal of Bryology och Lichenologist som 
regelbundet publicerar förteckningar över aktuell 
litteratur inom området.)

De tolv artiklarna är ordnade i fyra delar, där 
den inledande ger en allmän bakgrund främst för 
den som inte känner till så mycket om lavar och 
mossor. De båda följande omfattar olika tekniker 
vid fältstudier och vid laboratorieförsök som ger 
den fysiologiska bakgrunden. Det sista beskriver 
hur samhällsorgan skall utnyttja information från 
försök på ett meningsfullt sätt. Denna senare del 
är konkret främst vad gäller amerikanska förhål
landen. Lavar dominerar som bekant undersök
ningar vad gäller luftkvalitet, men här ägnas ett 
helt kapitel åt mossorna, och de flesta författarna 
behandlar denna växtgrupp mer eller mindre ut
förligt.

(forts på sid 50) ..



Svenska botaniska föreningar

I februarihäftet av SBT 1988 tryckte vi för första 
gången en översikt över de botaniska föreningar 
som finns i Sverige, vad de har för sig, vilka tid
skrifter de ger ut, och hur man får kontakt med 
dem. Vi återkommer nu med en uppdaterad ver
sion. Uppgifterna gäller alltså, om inte annat an
ges, för 1989. Föreningarna listas i geografisk ord
ning från söder till norr. Rikstäckande föreningar 
kommer dock först.
Viktigare nyheter. Bland de många ändringarna 
och tilläggen vill vi särskilt annonsera några. Lis
tan har utökats med två föreningar, Nordisk liche- 
nologisk förening för lavintresserade och Udde
valla botaniska förening. Vidare har två nya land- 
skapsfloraprojekt påbörjats, projekt Närkes flora 
och projekt Gästriklands flora. Örebro läns bota
niska förening respektive Gävleborgs botaniska 
sällskap är ansvariga. Mer information om närke- 
floran finns i häfte 6 av SBT för 1988 på sid 445. 
Och slutligen har två organisationer startat tid
skrifter: i Småland Parnassia och i Jämtland Röd- 
b läran.
Finns det fler föreningar? Det kan fortfarande 
tänkas att vi har missat någon eller några fören
ingar. Det ber vi i så fall om ursäkt för och önskar 
att få meddelande, så att den/de kan komma med 
i fortsättningen. - De många lokala svampklub
barna har dock avsiktligt utelämnats, eftersom de 
listas i Sveriges mykologiska förenings matrikel.

Svenska botaniska föreningen

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionerna 
för botanik. Box 50007, 104 05 Stockholm.
Ordf: Lena Jonsell, Inst för systematisk botanik, 
Box 541, 751 21 Uppsala. 018-18 27 80.
Sekr: Bengt Stridh, 6:e Bjurhovdagången 36, 1 tr, 
723 53 Västerås. 021-12 43 07.

Utger Svensk Botanisk Tidskrift, 6 nr med totalt 
ca 400 sid/år. - Som supplement till tidskriften ut
kom 1971 Nils Hylanders Prima loca ..., med 
svensk undertitel Första litteraturuppgift för Sve
riges vildväxande kärlväxter jämte uppgifter om 
första svenska fynd. Förvildade eller i senare tid 
inkomna växter. 332 sidor, pris 56 kr. - 1987 ut
gavs Nils Lundqvists och Olle Perssons Svenska 
svampnamn. 88 sidor, pris 30 kr.
Projekt: Utarbetande av normlistor över svenska 
växtnamn. Stöder landskapsfloraprojekten eko
nomiskt.
Möten: Årsmöte. I samband med detta arran
geras s k botanikdagar i olika delar av Sverige. 
Medlemsavgift 165 kr (inkl Svensk Botanisk Tid
skrift).
Postgiro 446 50 72-9 (Svensk Botanisk Tidskrift), 
5 09 23-2 (Svenska svampnamn), 2986-8 (Prima 
loca; allmänna kassan).

Svenska växtgeografiska sällskapet

Adress: Växtbiologiska institutionen, Box 559, 
751 22 Uppsala.
Ordf: Erik Sjögren, Fältvägen IB, 756 46 Upp
sala. 018-30 17 20.
Sekr: Jerry Skoglund, Studentstaden 27, 752 33 
Uppsala. 018-14 28 82.
Utger monografiserierna Acta Phytogeographica 
Suecica (1 nr på ca 100 sidor/år) och Studies in 
plant ecology (f d Växtgeografiska studier).
Möten: 2 sammankomster och 1 exkursion/år. 
Medlemsavgift 80 kr (60 kr för studerande). 
Postgiro 7 50 47-1.

Sveriges mykologiska förening

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen 
för kryptogambotanik, Box 50007, 104 05 Stock
holm.
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Ordf. Mats Elfström, Knallvägen 10, 616 00 Åby. 
011-667 71.
Utger tidskriften Jordstjärnan. 4 nr med totalt ca 
260 sidor/år. Ett av numren utgör matrikel. - Hit
tills 4 småskrifter: Å. Strid, Svampstudier med 
mikroskop (1983), M. Jeppson, Släktet Lycoper- 
don i Sverige (1984), K. Soop, Vi studerar spin- 
delskivlingar (1985), S. Jacobsson, A. Stridvall 
och L. Stridvall, Preliminär förteckning över skiv- 
lingar och soppar i sydvästra Sverige (1987). 
Projekt: Kartering av vissa svampars utbredning. 
Möten: Årsmöteshelg och i samband därmed en 
svampvecka med exkursioner, artbestämningar 
och föreläsningar. Ev andra aktiviteter (föredrag 
etc).
Medlemsavgift: 75 kr (familjemedlem 25 kr). 
Postgiro 443 92 02-5.

Mossornas vänner

Kontaktpersoner i Sverige, från söder till norr: 
Nils Cronberg, Solbyn, Sandbyvägen 204, 240 10 
Dalby. 046-154 69. - Pär Johansson, Birgittaga- 
tan 4B, 414 53 Göteborg. 031-12 94 83. - Göran 
Sidenvall, Karlavägen 7, 671 00 Arvika. 0570- 
142 53. - Gerhard Kristensson, Ekebydalsvägen 
87, 186 00 Vallentuna. 0762-718 57. - Lars Söder
ström, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå 
universitet, 901 87 Umeå.
Utger tidskriften Mossornas Vänner. 2 nr med to
talt ca 48 sidor/år. - 1986 utkom H. Andersson 
m fl, Vitmossor i Norden. 108 sidor, pris med 
frakt 70 kr.
Projekt: Inventering av göteborgstraktens mossor 
(10 exkursioner/år). Bestämningsservice.
Möten: Exkursionsverksamhet i trakten av Stock
holm och Lund.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 13 37 88-0.

Nordisk lichenologisk förening

Kontaktperson i Sverige: Göran Thor, Botaniska 
institutionen, Stockholms universitet, 106 91 
Stockholm. 08-31 88 56 (hem), 08-16 22 26, 018- 
67 24 67 (båda arb).
Utger tidskriften Graphis Scripta. 2 nr med totalt 
ca 80 sidor/år.
Möten: 1 sammankomst/år i Sverige. Vartannat år 
gemensam nordisk exkursion.
Medlemsavgift 75 danska kr för 1988-1989. 
Postgiro (danskt) 8 50 50 04.

Lunds botaniska förening

Adress: Botaniska museet, O. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf Sven Snogerup, Trumpetaregränd 9, 222 39 
Lund. 046-12 37 55 (hem), 046-10 95 58 (arb). 
Sekr: Alf Porenius, Betesvägen 2, 240 10 Dalby. 
046-20 11 94.
Utger Lunds Botaniska Förenings Medlemsblad,
I ca 40-sidigt häfte/år. - Tidskriften Botaniska 
Notiser startade 1839, men utgivningen upphörde 
1980 i samband med tillkomsten av Nordic Jour
nal of Botany. Monografiserien Opera Botanica. 
- 1982 kom John Krafts Floran i Brunnby socken 
med Kullaberg. 88 sidor, pris 30 kr. 1987 utkom 
Falsterbohalvöns flora av samme författare. 152 
sidor, pris 60 kr.
Projekt: En nykartering av Skånes flora med sär
skild hänsyn till de hotade arterna är under för
beredelse.
Möten: 8 sammankomster/år. 5 exkursioner, var
av i regel en veckolång till medelhavsområdet och 
en flerdagars inom Norden.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 8 35 22-3.

Sektionen Blekinges flora

Adress: Botaniska museet, Ö. Vallgatan 18, 
223 61 Lund.
Ordf: Hans Wachtmeister, Wambåsa, 372 05 
Johannishus. 0455-350 47. - Vice ordf: Björn 
Berglund, Kvartärgeologiska inst, Tornavägen 
13, 223 63 Lund. 046-10 78 86.
Sekr: Lars Fröberg, Botaniska museet, O. Vall
gatan 18, 223 61 Lund. 046-10 89 78 (arb). 046-
II 63 08 (hem).
Projekt: Inventering av Blekinges kärlväxtflora. - 
Årsrapport om nyfynd m m publiceras i Blekinges 
Natur.
Möten: 2 sammankomster/år. En sommarexkur
sion samt 1- 3 helger med gemensam inventering. 
Medlemsavgift 0.

Föreningen Smålands flora

Adress: Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, 
341 39 Ljungby.
Ordf: Allan Karlsson, Liljeholmsvägen 6, 575 00 
Eksjö. 0381-104 16.
Sekr: Brita Ekenfall, Ekefall, 571 94 Nässjö. 
0380-138 72.
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Utger tidskriften Parnassia, 2 häften med totalt 32 
sidor/år. Den föregicks av en rapportserie, Små
lands flora, totalt 41 st.
Projekt: Nyinventering av Smålands flora samt ut
givning av en modern landskapsflora.
Möten: Årsmöte med exkursion. Dessutom en 
vecka med gemensam inventering i dåligt kända 
delar av landskapet.
Medlemsavgift 25 kr. Inventerare betalar ingen 
medlemsavgift.
Postgiro 66 29 27-3.

Botaniska sällskapet i Jönköping

Ordf: Magnus Thorell, Tunnelgatan 12A, 565 00 
Mullsjö. 0392-126 69; 036-722 35.
Sekr: Arne Jansson, Norrängsgatan 12, 561 34 
Huskvarna. 036-13 23 01.
Utgav 1972 Södra Vätterbygdens flora, en delrap
port.
Projekt: Publicering av Södra Vätterbygdens flora 
med det slutliga inventeringsresultatet.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 4—6 exkursioner, 
varav en längre med buss.
Medlemsavgift 25 kr.
Postgiro 3 08 61-9.

Gotlands botaniska förening

Adress: Box 1339, 621 24 Visby.
Ordf: Gun Ingmansson, Bangårdsgatan 10, 
621 45 Visby. 0498-713 43.
Sekr: Ingrid Engquist, Niome, Stenkyrka, 620 33 
Tingstäde. 0498-720 88.
Utger tidskriften Rindi, 2 nr med totalt 90-100 
sidor/år.
Projekt: Inventering av Gotlands flora med syfte 
att utge en modern landskapsflora. Ca 15% av 
öns inventeringsytor är ännu lediga för intresse
rade inventerare. - Projektansvarig: Bo Göran 
Johansson, Levide, Vall, 621 93 Visby. 0498- 
662 04.
Möten: Medlemssammankomster och öppet hus 
på Gotlands Naturmuseum, totalt ca 30/år. Ca 10 
exkursioner/år för medlemmar samt ytterligare ca 
5 för allmänheten i samarbete med bl a Gotlands 
Naturmuseum.
Medlemsavgift 50 kr (familjemedlem 15 kr). 
Postgiro 68 36 66-2.

Projekt Hallands flora

Kontaktperson: Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicks- 
vägen 25, 311 00 Falkenberg. 0346-808 96.
Utger årligen ett Meddelande från Projekt Hal
lands flora på 15-20 sidor.
Projekt: Inventering av landskapet Hallands kärl
växter.
Medlemsavgift 0.

Botaniska föreningen i Göteborg

Ordf: Ingvar Nordin, Botaniska trädgården, Carl 
Skottsbergs Gata 22, 413 19 Göteborg. 031- 
41 80 61.
Sekr: Jan-Olov Johansson, Askims Röseväg 2B, 
436 40 Askim. 031-28 76 91.
Utgav 1971 Harald Fries, Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar, 2 uppl. 453 
sidor, pris 60 kr.
Projekt: Inventering av hotade arter i O-län. Ak
tiva naturvårdsåtgärder för hotade arter. Fortsatt 
insamling av uppgifter om växter i O-län.
Möten: 9 sammankomster/år. 4-6 exkursioner, 
varav i regel en långexkursion.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 52 41 55-9.

Uddevalla botaniska förening

Ordf: Anders Larsson, Bäckslänten 20, 451 34 
Uddevalla. 0522-316 81.
Sekr: Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden Pl 
7237, 451 91 Uddevalla. 0522-632 02.
Möten: 3-5 föredrag och/eller bildvisningar. 6-8 
exkursioner.
Medlemsavgift 20 kr enskild medlem, 25 kr med 
familj.
Postgiro 27 74 95-8.

Västergötlands botaniska förening

Adress: Biologiska museet, Fjärde Villagatan 6, 
502 44 Borås.
Ordf: Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566 00 
Habo. 036-406 11.
Sekr: Mats Geijer, Kvarnvägen 23, 461 58 Troll
hättan. 0520-329 53.
Utger tidskriften Calluna. 2 nr med totalt ca 50 
sidor/år.
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Projekt: Inventering av Västergötlands kärlväxt- 
flora. Utgivning av en ny Västergötlands flora ca 
1995.
Möten: Årsmöte. En heldagsexkursion samt ett 
tredagars inventeringsläger.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 482 38 80-2.

Dalslands botaniska förening

Ordf: Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 
464 00 Mellerud. 0530-301 45.
Sekr: Per-Arne Andersson, Sandbol 4524, 662 00 
Åmål. 0532-220 49.
Utger tillsammans med övriga naturorganisatio
ner i Dalsland tidskriften Natur på Dal. 2 nr med 
totalt ca 70 sidor/år.
Projekt: Kompletteringsinventering till Per-Arne 
Anderssons Flora över Dal, som utkom 1981. 
Möten: 2-3 sammankomster/år. 6-8 exkursioner, 
varav i regel en 3-4-dagars utanför landskapet. 
Medlemsavgift: 15 kr.
Postgiro 4 13 18-7. Bankgiro 394-6266.

Värmlands botaniska förening

Ordf: Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 00 
Filipstad. 0590-250 25.
Sekr: Gunnel Johansson, Geijersgatan 26B, 
667 00 Forshaga. 054-736 78.
Utger tidskriften Värmlandsfloran. 2 nr med totalt 
ca 60 sidor/år.
Projekt: Värmlands flora, inventering och karte
ring av kärlväxter.
Möten: Ca 3 sammankomster och 5 exkursioner/ 
/år.
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 7 66 56-8.

Örebro läns botaniska sällskap

Ordf: Knut Sjunne Bondeson, Blodstensvägen 9, 
703 74 Örebro. 019-20 03 15.
Sekr: Arne Holmer, Svalstigen 4, 690 70 Påls- 
boda. 0582-407 58.
Projekt: Inventering av Närkes kärlväxter, syf
tande till utgivning av en ny flora över landska
pet. Projektledare Lars Löfgren, Storgatan 56, 
732 00 Arboga, 0589-139 98.
Möten: 5-6 sammankomster/år. 1 veckolång ex
kursion, 1 veckoslutsexkursion, 4—6 endagsexkur- 
sioner.

Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 64 26 24-1.

Botaniska sällskapet i Stockholm

Adress: Botaniska institutionen, Stockholms uni
versitet, 106 91 Stockholm.
Ordf: Lars-Erik Liljelund, Thespisvägen 19, 
161 42 Bromma. 08-25 34 75, 08-799 15 03.
Sekr: Göran Thor, Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 08- 
16 22 26, 018-67 24 67 (båda arb).
Utger Nymphaea (informationsblad till invente- 
rare). 2 nr med totalt ca 30 sidor/år.
Projekt: Inventering och kartläggning av floran i 
Södermanland. - Ordf i projektgruppen: Hans- 
Erik Wanntorp, Wirséns väg 19, 186 00 Vallen
tuna. 0762-773 42 (hem), 08-16 37 71 (arb). - 
Floraredaktör: Plans Rydberg, Eks gård, 646 00 
Gnesta. 0158-107 22 (hem), 0155-640 63 (arb). 
Möten: 5 sammankomster/år. 7 exkursioner. In
venteringsläger 2 dagar.
Medlemsavgift 30 kr.
Postgiro 19 60 94-7.

Botaniska sektionen i Uppsala

Adress: Institutionen för systematisk botanik, 
Box 541,751 21 Uppsala.
Styrelse nyväljs i januari 1989.
Ordf 1988: Tommy Lennartsson, 018-10 78 24. 
Möten: ca 20 sammankomster med föredrag och 
2-3 exkursioner.
Medlemsavgift 20 kr.
Postgiro 32 79 56-9.

Dalarnas botaniska sällskap

Fristående sektion av Naturskyddsföreningen i 
Dalarna.
Kontaktpersoner: Lennart Bratt, Slättavägen 7, 
791 75 Falun. 023-276 01. - Sören Nyström, Tans- 
ågatan 10, 781 52 Borlänge. 0243-120 22.
Utger tidskriften Trollius. 3 nr med totalt ca 120 
sidor/år.
Projekt: Insamling av uppgifter för en framtida 
flora över Dalarna. Hotade och sällsynta växter i 
Dalarna.
Möten: 3 sammankomster/år. 5 exkursioner, var
av en veckolång exkursion till Dalarnas fjällvärld. 
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 67 67 17-2.
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Gävleborgs botaniska sällskap

Ordf: Anders Delin, Lundnäs 3279, 820 10 
Arbrå. 0278-400 57.
Sekr: Ulf Swahn, S. Kopparslagargatan 13B, 
802 21 Gävle. 026-10 35 86 (hem).
Utger tidskriften Växter i Hälsingland och Gäst
rikland. 3 nr med totalt ca 180 sidor/år.
Projekt: Hälsinglands flora. Gästriklands flora. 
Möten: Ca 5 sammankomster/år. Ca 5 exkursio
ner.
Medlemsavgift 50 kr.
Postgiro 57 58 11-5.

Projekt Jämtlands flora

Projekt inom Jämtland-Härjedalens naturskydds- 
förbund.
Kontaktpersoner: Carl-Olof Wetterhall, Storga
tan 5, 831 30 Östersund. 063-12 01 52. - Nils Nils
son, Dille 1758, 830 43 Ås. 063-302 40. - Staffan 
Åström, P1 2515, 830 40 Krokom. 0640-131 14. - 
Curt Lofterud, Valne 1120, 830 44 Nälden. 0640- 
230 75.

Recension (forts från sid 45)
Denna volym ger en god översikt över metoder 
för personer som arbetar med miljövård som 
tjänstemän eller på fritiden. Men med sina refe
renser fungerar artiklarna dessutom som ett ut
märkt underlag när mer omfattande undersök
ningar planeras. Konkreta tips om försöksupp- 
läggningar, ofta i punktform, kombineras med 
mer generella råd som ”den enklaste försöksupp- 
läggningen som svarar mot de önskade syftena är 
oftast den bästa” (Will-Wolf) - ett råd som kan 
tyckas självklart men som ofta glöms bort. Även 
tips om lämpliga datorprogram för bearbetning av 
resultaten förekommer. Artiklarna är lättlästa

Utger Rödbläran.
Prenumerationsavgift 50 kr.
Postgiro 490 61 64-1.

Västerbottens läns botaniska förening

Adress: Box 10098, 900 10 Umeå.
Ordf: Marianne Bergmark, Kungsgatan 104A, 
902 45 Umeå. 090-13 95 40.
Sekr: Bengt Gunnar Jonsson, Biologigränd 23, 
902 41 Umeå. 090-19 28 00.
Utger tillsammans med länets entomologiska för
ening tidskriften Natur i norr. 2 nr med totalt ca 
160 sidor/år.
Projekt: Föreningen stöder, men är ej ansvarig 
för, Västerbottens läns flora. - Kontaktperson: 
Stefan Ericsson, Institutionen för ekologisk bota
nik, Umeå universitet, 901 87 Umeå. 090- 
16 54 92.
Möten: Ca 7 sammankomster/år. 5-8 exkursioner 
och en inventeringsvecka inom länet. 
Medlemsavgift 40 kr.
Postgiro 29 17 23-5.

och lättillgängliga. Översikterna i tabellform gör 
det också lätt att snabbt få fram väsentlig infor
mation. Att koncentrationer i tabellen på sid 194 
redovisas som 15-potenser är förmodligen ett 
misstag, men är av mindre betydelse. Vill man ut
nyttja en referensuppgift måste ju ändå källan 
alltid konsulteras.

Sammantaget alltså en bok att rekommendera 
alla som är intresserade av att lära sig mer om hur 
man kan använda lavar och mossor som mätare av 
luftkvalitet.

Jan-Eric Mattsson



Utforskningen av Hallands kärlväxtflora genom tiderna
BO PETERSON

Peterson, B. 1989: Utforskningen av Hallands kärlväxtflora genom tiderna. [The vascular 
flora of the province of Halland, SW Sweden, through the ages.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 51- 
64. Lund. ISSN 0039-646X.
The first plant records for the province of Halland seem to be those annotated by Fuiren and 
Sperling during their journey through the province in 1623. Their list of plants was published 
by Bartholin in 1662. Lars Montin, pupil of Linnaeus, has written the first more comprehen
sive list of plants for Halland, 1766. His contemporary, Pehr Osbeck, also a disciple of Lin
naeus, in 1788 published a draft of a flora for the province, enumerating 702 vascular plants. 
Only 25 years old Elias Fries published a true Flora hallandica. 1817-1819. The latest flora 
for the province is the one by F. E. Ahlfvengren, 1924. In 1979 six enthusiastic botanists 
started a project for a new flora of Halland to be set up according to modern points of view.
Bo Peterson, Dr Forselius Gata 19, S-413 26 Göteborg, Sweden.

1600-talet

Fuiren och Sperling

De första kända bidragen till Hallands flora här
rör sig från början av 1600-talet. En i Köpenhamn 
praktiserande läkare, Jörgen Fuiren (1581-1628), 
hade stora naturvetenskapliga intressen (Lind
blom 1838). Efter botaniska insamlingsresor på 
Jylland fick Fuiren 1623 Christian IV:s uppdrag 
att undersöka och insamla växter i de dåvarande 
danska provinserna Skåne, Halland, Blekinge 
och Gotland. Till medhjälpare under resorna val
de Fuiren den unge Otto Sperling (1602-1681), 
som studerat farmaci och botanik i Leiden och 
som visat mycket goda kunskaper i växtkänne- 
dom (självbiografi, Sperling 1794).

Fuiren och Sperlings resa till Halland gick över 
Helsingborg och Hallandsås utmed kusten upp till 
trakten av Varberg och åter samma väg. Listan 
över iakttagna arter blev icke publicerad förrän 40 
år efter det resan avslutats. En systerson till 
Fuirens hustru, läkaren och anatomen Thomas 
Bartholin d ä (1616-1680), utgav 1662 ett stort 
verk Cista medica hafniensis. Förteckningen över 
skånska och halländska växter, Plantae itineris 
scanici (fig 1), trycktes där tillsammans med Fui
rens och Sperlings växtlistor från resorna i Ble
kinge och på Gotland. Arbetet innehåller också

en levnadsbeskrivning över Fuiren. I en ny utgåva 
av ”Det medicinske fakultets brevkiste” (dvs 
arkiv) från 1982 är det botaniska avsnittet icke 
medtaget. Det är mycket troligt att det är Sperling 
och icke Fuiren, som nedskrivit växtförteckning- 
arna. Så framhålls nämligen i en annan utgåva av 
Sperlings självbiografi (Sperling 1885). Från Hal
land uppräknas 42 arter (31 fanerogamer, 6 orm
bunkar, 4 alger och 1 lav). Bl a är följande växter 
nämnda: strandkvanne Angelica archangelica ssp. 
litoralis (”in rupibus [klippor] prope Vardberg”), 
dvärghäxört Circaea alpina (”in montibus Hallan- 
dicis”), klockgentiana Gentiana pneumonanthe 
(”in pago Murup [Morup] in arvis”), kransrams 
Polygonatum verticillatum (”apud Marö [Träslöv, 
Vare] ad sepem”), strandveronika Veronica longi- 
folia (”Buberg [Skrea, Boberg] in prato”) och 
kambräken Blechnum spicant (”in montibus Hal- 
landicis”). De flesta av de ofta svårförklarliga 
växt- och ortnamnen i listan har tolkats av A. E. 
Lindblom (1838 s 382-384).

Felterus och Bromelius
Kort tid efter det att Halland blivit svenskt utkom 
1652 en av lantmätaren Kietell Classon Felterus 
upprättad karta Special Landtkort och Geogra- 
phesk Taafla öffwer heela Halland (Lantmäteri-
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prorümpens.

Fig 1. Ur J. Fuirens och O. Sperlings växtlista i Thomas 
Bartholins Cista medica hafniensis 1662. De halländska 
växterna finns på sid 290-293 under rubriken Plantae iti
neris Scanici.

styrelsens arkiv, sign. M9). Skogsområden är på 
denna karta markerade med särskilda tecken i 
form av små träd. Förekomst av ljunghed är ock
så angiven. Av denna karta finns i Krigsarkivet 
(Portf. XVI:2) en av Felterus 1675 utförd replik, 
som kompletterar originalkartan genom att det 
även anges vilka trädslag, som finns i landskapet 
och där skogstyperna är tydligare markerade. Om 
denna och ett flertal andra kartor, vilka belyser 
skogsförhållandena i Flalland under äldre tider, 
står att läsa utförligt i flera arbeten utgivna under 
åren 1936 t o m 1959 av professor Carl Malm
ström (1891-1971). Av dessa kan särskilt fram
hållas två (Malmström 1936, 1939).

En av de äldsta svenska provinsflororna, den av 
stadsläkaren i Göteborg, Olaus Bromelius (1639— 
1707) utgivna Chloris gothica 1694 (facsimileut- 
gåva Göteborg 1956), innehåller även två uppgif
ter för Halland. Oxtunga Anchusa officinalis an
ges förekomma rikligt runt Varbergs fästning, där

arten fortfarande finns, särskilt på vallarna mot 
havssidan. Den andra arten, som Bromelius note
rat, är backtimjan Thymus serpyllum. Av denna 
har han, mellan Göteborg och Varberg, iakttagit 
både röd- och vitblommiga exemplar.

1700-talet

Hallands landsbeskrifning 1729 är en för Sverige 
unik ämbetsskrivelse, som tillkom för att tjänst
göra som underlag vid beskattningen. Den be
skriver ingående alla gårdar och torp och upptar 
alla där boende. Man får dessutom en noggrann 
redogörelse för beskaffenheten av åker, äng och 
utmarker till varje hemman i länet och det lämnas 
även botaniska upplysningar i form av de olika 
slag av träd och buskar, som förekommer. Örter 
nämns mer sällan, men ofta återkommande 
termer som blaemark och säggmåse ger besked 
om slåttermark med svinrot Scorzonera humilis 
(Carlsson & Gustafsson 1983) och vattendränkt 
mark med starrarter. Landsbeskrivningen ingår i 
Hallands landskontors arkiv men förvaras på 
landsarkivet i Lund. Den har tolkats av Sperling 
Bengtsson och har genom Hallands museiföre
nings försorg utgivits av trycket 1984 (Laholms 
fögderi) och 1986 (Halmstads fögderi).

Leche, Rosén

Under 1700-talets första decennier är växtupp- 
gifterna till Hallands flora mycket sparsamma. 
Läkaren och naturforskaren Johan Leche (1704- 
1764) har 1744 i Primitiae florae scanicae en upp
gift angående hårginst Genista pilosa. Den näm- 
nes här växande ”copiose ad praedium [rikligt vid 
godset] Stiernarp in Hallandia”. I första upplagan 
av Flora svecica 1745 åberopar Linnaeus denna 
uppgift. Arten tycks för övrigt vara den enda, 
som nämnes från Halland i detta arbete. Leche 
tjänstgjorde under mitten av 1740-talet som läka
re vid Ostindiska kompaniet i Göteborg. Han 
företog under denna tid insamlingsresor såväl i 
göteborgsområdet som i de angränsande landska
pen och informerade Linné om de växter han an
tecknat under sina exkursioner. För Halland nya 
arter är sandrör Ammophila arenaria och martorn 
Eryngium maritimum, båda ”ad Malevik”, samt 
bergjohannesört Hypericum montanum ”In petris 
juxta viam inter [bland klippor vid vägen mellan] 
Kerra et Kongsbacka copiose”. Dessa iakttagel
ser blev aldrig publicerade. De står att läsa i en
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Fig 2. Hampflockel Eupato- 
rium cannabinum. Exemplari 
Riksmuseet samlat av Lars 
Montin, ”specimen lectum 
ad littus maris prope arcem 
Warbergensem" [exemplar 
samlat på havsstranden nära 
Varbergs fästning].

mm

förteckning bifogad ett brev från Leche till Linné: sommaren år 1747]. Brevet och förteckningen 
”Observatiunculas per aestatem A1 1747 factas förvaras i Linnean Society i London. En avskrift 
Archiatro Linnaeo Patrono et Fautori suo colen- finns på Uppsala universitetsbibliotek. En annan 
dissimo offert J. Leche” [J. Leche erbjuder sin växtlista från Leche till Linné: ”Observata in iti- 
vördnadsvärde beskyddare och gynnare, Arkiater nere ab initio Julii ad medium Sept. 1748” [Iakt- 
Linné, (dessa) smärre iakttagelser gjorda under tagelser under resa från början av juli till mitten
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Fig 3. Lars Montins handstil. "Ranunculus (hederaceus) inventus a me in fossis et rivulis Hallandiae australis inter 
Halmstadium et templum Veinge sat frequens”. [Murgrönsmöja, funnen av mig i diken och små åar i södra Halland 
mellan Halmstad och Veinge kyrka nog rikligt.] - Exemplar i Riksmuseet.

av sept. 1748] innehåller ett par anmärknings
värda uppgifter: grusbräcka Saxifraga tridactylites 
och kärrnocka Senecio congestus, båda iakttagna 
"ad Warberg”. I samma lista nämner Leche en ny 
lokal för hårginst "ad templum Ilsberga in Hal
landia loco edition [på mera högt belägen plats] 
ad Halmstadium”. Enligt en uppgift av lektorn 
och lärdomshistorikern Otto Gertz (1878-1948) 
har Leche i sitt exemplar av Flora Svecica gjort 
följande anteckning för hårginsten: "ad templum 
Ilsberga iter inter [vägen mellan] Ilsberga et Stier- 
narp" (Gertz 1926).

Eberhard Rosén (1714-1796) var läkare och 
blev 1744 professor i Lund. De av honom 1749 ut
givna Observationes botanicae innehåller flera nya 
iakttagelser för Skånes flora, men i ett tillägg läm
nas även förstahandsuppgifter för tre växter från 
Halland. Grönskära B idens radiata och back- 
vicker Vicia cassubica har Rosén funnit vid Sper
lingsholm, medan han uppger rotfibbla Hypo- 
choeris radicata för Halland utan närmare lokal
angivelse.

Richardson
Under senare hälften av 1600-talet avverkades, 
av olika anledningar, stora delar av de halländska 
skogarna, även ek- och bokskog. Anbefallda åt
gärder för skogarnas bevarande och tillväxt gav 
resultat först under slutet av 1800-talet. Flera re
senärer noterar hur fattigt landskapet är på skog 
och träd. I Getinge ”Vid klockaregården växte en

tall och två granar instängda och räknas här på or
ten såsom raritetsträn” rapporterar Anders Tid
ström från sin resa 1756 (Tidström 1891). Helt 
kalhugget var dock inte Halland. Från ett besök 
vid södra delen av Lygnern skriver assessorn vid 
Antikvitetsarkivet, den från Halland bördige 
Jacob Richardson (1687-1759) i Hallandia anti- 
qua et hodierna (Richardson 1752-53 s 36) "För 
ögonen är, huru wid Dals säteri, såsom förutbe- 
rättades, en wacker bokeskog uppwuxit”. I sam
ma arbete omtalas på s 73 "uti soknen [Nösslinge] 
är ock wacker bokeskog” och s 70 "Ullared har 
wackra Bokeskogar”.

Linné, H&rleman

De tidigaste uppgifterna om ängsskära Serratula 
tinctoria i Halland tycks finnas hos Linné och 
Hårleman, dock utan lokalangivelser. I sin Wäst- 
göta-Resa 1747 s 110 skriver Linnaeus att ”äng
skäran" köptes till färgerierna i Borås bl a från 
Halland, och hovintendenten Carl Hårleman 
(1700-1753) rapporterar i dagboken från sin resa 
1749 s 60 att vagnslaster (!) av "engskär” från 
Halland kördes in till Göteborg för försäljning.

Linné besökte aldrig Halland, men, som han 
skriver i företalet till de båda upplagorna av Flora 
svecica, tvivlade han icke på att även detta land
skap hade sina speciella växter. I andra upplagan 
av Flora svecica 1755 nämns elva arter från Hal
land, bl a praktnejlika Dianthus superbus "in pra
to unico ad Stiernarp” [på en enda äng vid S.], vit-
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yxne Leucorchis albida ”ad templum Eldsberg- 
ense” och rödmalva Malva sylvestris ”in plateis 
[gator] Warbergensibus”. Uppgifterna har läm
nats av lundaläkaren Lars Aretin (1717-1794) och 
den naturhistoriskt kunnige kyrkoherden i Frilles- 
ås, Johan Ahlelöf (1717-1783). Utan att något 
anges om förekomsten i landskapet uppges i flo
ran dessutom halländska provinsnamn för ytter
ligare fem arter.

Första gången gullkrage Chrysanthemum sege- 
tum omtalas för Halland i den botaniska litteratu
ren tycks vara hos Linné (1755). Här nämnes att 
växten i Halland kallas för Hålabäcker, är en stän
dig olägenhet på åkrarna och att den med säd 
kommit till Halland för mer än 60 år sedan. 
Många är traditionerna om hur gullkragen kom
mit till Halland. Enligt en av dessa inkom örten 
med spannmål, införd 1624 av Holger Rosen- 
crantz på Dömestorp, "rige Holger”. Fartyget 
med lasten strandade vid Hulabäck i Steninge 
socken och därifrån spred sig växten som ett ogräs 
över stora delar av landskapet. Sädesfälten stod 
gula och vållade lantbrukarna stor förtret. Osbeck 
nämner att de fått plikta, som haft örten i stor 
myckenhet på sina åkrar. Gullkragen, som även 
gått under namnen Holgers ört, skummeslövsört 
och gula örter, kallades ännu för ett trettiotal år 
sedan för hulabäcka i södra Halland (Vide 1956).

I Flora svecicae novitiae, ett tillägg till andra 
upplagan av Fauna svecicae 1761 (s 557-558), har 
Linné räknat upp några nykomlingar i svenska 
floran. Här ingår från Halland knölklocka Cam
panula rapunculoides, fingerhirs Digitaria ischae- 
mum och lentåtel Holcus mollis, uppgifter, som 
delgivits av Pehr Osbeck.

Tidström, Fischerström

Om det icke blev Linné förunnat att besöka Hal
land blev det i stället en av hans lärjungar, kemie 
adjunkten Anders Tidström (1723-1779), som i 
linneansk anda fick resa genom landskapet 1756 
och anteckna främst vad som rörde lanthushåll
ningen. Om naturen lämnar han fragmentariska 
uppgifter, men ibland omnämner han dock iakt
tagna vilda växter, t ex svinrot Scorzonera humi- 
lis i Frillesås, blåmunkar Jasione montana söder 
om Falkenberg och spikblad Hydrocotyle vulgaris 
vid Slöinge kyrka. Tidströms resejournal utgavs i 
tryck först 1891 av M. Weibull.

Den unge ekonomen och naturvetaren Johan 
Fischerström (1753-1796) offentliggjorde 1761 en

lista på 52 kärlväxter från södra Halland, främst 
trakten av Dömestorp. De flesta av dessa är 
förstahandsuppgifter för landskapet, t ex klubb- 
fibbla Arnoseris minima, hampflockel Eupato- 
rium cannabinum och mannagräs Glyceria flui- 
tans. Vid de tillfällen Fischerström uppehöll sig på 
Dömestorp träffade han ofta Pehr Osbeck, som 
då var vikarierande pastor i Hasslöv. Det är 
mycket möjligt att det är Osbeck, som meddelat 
en del av växtuppgifterna till Fischerströms (1761) 
Anmärkningar om södra Halland. I en mycket 
innehållsrik uppsats om Dömestorps flora nämner 
Otto Gertz (1947) en av honom i Lunds universi
tetsbibliotek påträffad handskrift av Fischer
ström. Denna skrift, som är ett tillägg till ett brev 
från Fischerström till dåvarande akademiadjunk
ten E. G. Lidbeck i Lund. är en förteckning på 
172 kärlväxter iakttagna vid Dömestorp. Samtliga 
arter i denna lista uppräknas av Gertz liksom en 
stor del av de växter Fischerström nämner i sin 
skrift av år 1761.

Montin

Det blev de två Linné-lärjungarna Lars Montin 
(1723-1785) och Pehr Osbeck (1723—1805). som 
kom att göra de första mer grundliga botaniska 
undersökningarna i Halland. Montin blev provin
sialläkare i Halmstad och under sina tjänsteresor 
antecknade han flitigt ”i Halland befintliga väx
ter, som antingen ej tilförene blifvit i Sverige 
fundne, eller och äro sälsynte”. Kustruta Thalict- 
rum minus ssp. minus ”på en äng vid Nissa å, 
ofvan Frännarps gård i Snöstorps Socken” och 
fyrling Crassula aquatica ”i en torr bäck vid Hva- 
linge Prästegård” ingår i den förteckning på 156 
fanerogamer och ormbunkar, som Montin publi
cerade 1766. Hans herbarium (fig 2), som var ett 
av den tidens största och vackraste, finns nu på 
Riksmuseet, dit det skänktes av Montins syster
son Jonas Dryander (1748-1810), bibliotekarie 
vid Linnean Society i London och en av stiftarna 
av detta sällskap. Anteckningarna på Montins 
herbarieark är ofta mer noggranna än vad bruk
ligt var vid denna tid (fig 3).

Osbeck

Sedan Osbeck (fig 4, 5) 1760 utnämnts till kyrko
herde i Hasslöv arbetade han, vid sidan av sitt 
prästkall, oförtröttligt med pastoratets kultur- 
och naturhistoria. Hans stora arbete Utkast til Be-
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Fig 4. Pehr Osbeck. Pastell
målning (33x24 cm), antagli
gen utförd av Magnus Lind
gren, som ritade av ett stort 
antal fjärilar och flugor för 
Osbeck. Porträttet tillhör 
Hasslövs kyrka dit det 
skänkts av Greta Banck, 
barnbarns barnbarn till Pehr 
Osbeck. - Alvegård Foto, 
Göteborg.

skrifning öfver Laholms Prosteri är en källa av 
mycket stort värde för södra Hallands kulturella 
historia. Arbetet innehåller även ett flertal växt- 
uppgifter. Det utkom av trycket först 1922, ut
givet av Bert Möller. Handskriften tillhör numera 
Göteborgs universitetsbibliotek. Sina botaniska 
iakttagelser publicerade Osbeck 1788 i Utkast til 
Flora Hallandica, som upptar 702 kärlväxter. Nya 
för Sverige och Halland är bl a åkerfibbla Hypo- 
choeris glabra ”i Hasslöfs åkrar” och sengröe Poa 
palustris ”uti Veinge Åkergård”. Liksom Montin i 
sin mer än tjugo år tidigare tryckta växtlista tagit 
med flera av Osbeck funna arter och utmärkt des
sa med ett ”O”, har Osbeck i sin flora markerat

de från Montin citerade arterna och anmärkning
arna med en asterisk och ett ”M”.

Under en resa genom Halland och Bohuslän 
1776, företagen med anslag från Vetenskapsaka
demien, skrev Osbeck ned de iakttagelser han 
gjorde (handskrift i Göteborgs universitetsbiblio
tek; Peterson & Peterson 1967). Osbeck noterar 
den 18 juni murgrönsmöjan Ranunculus hedera- 
ceus ”på sumpiga ställen vid Halmstad”. Mur
grönsmöjan hade upptäckts av Montin, som sä
kerligen anvisat lokalen för Osbeck. Arten blev, 
efter meddelande av Montin, publicerad 1774 
som ny för Sverige av Anders Jahan Retzius 
(1742-1821), botanisk demonstrator i Lund, se-
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Fig 5. Pehr Osbecks namnteckning. Underskrift på ett 
brev adresserat till Linné. Originalet i Linnean Society, 
London, brev 336-337.

dan professor i naturalhistoria, ”lärdomsgiganten 
i Lund”.

Murgrönsmöjan och nålginsten är de två arter 
som i vårt land enbart finns i Halland. Ett par 
gånger i början av 1950-talet besökte jag den då 
enda kända lokalen för murgrönsmöja vid Långe- 
näsviken i Söndrum, vid ett tillfälle tillsammans 
med Hallands Naturskyddsförenings mångårige 
ordförande, den i botanik väl bevandrade länsve
terinären Torsten Hallenborg (1886-1961), som 
då fotograferade beståndet (Peterson 1952 s 72). 
Efter att under många år ej ha varit iakttagen har 
murgrönsmöjan nu glädjande nog återupptäckts 
(Georgson 1983).

Samma dag Osbeck besökte lokalen för mur
grönsmöja såg han sylnarv Sagina subulata ”på 
Halmstads högder”. Denna art finner han ytterli
gare två gånger under sin resa, den 21 juni vid 
färjestället över Ätran i Vessige och den 23 juni 
”vid Ås bro på andra sidan i bärgsklipporna”. Ett 
på Riksmuseet förvarat exemplar av denna art, 
insamlat av Osbeck, har påskriften ”Spergula 
Hallandica” (Peterson & Peterson 1967 s 106; se 
även Gertz 1946a). Osbeck meddelar sitt fynd bl a 
till Olof Swartz (1760-1818), som flera år senare, 
sedan han under en exkursion i göteborgstrakten 
själv funnit samma art, publicerar den som ny för 
vetenskapen under namn av Spergula subulata 
(Swartz 1789). Osbecks exemplar upptar han som 
en mindre varietet med tillägget ”men är likväl 
samma art”.

Bland andra handskrifter Osbeck lämnade efter 
sig finns senare delen av beskrivningen över La
holms prosteri, ”dess Natural Historia. Wäxtriket” 
(Göteborgs universitetsbibliotek, handskriftsav- 
delningen). Denna består av två folioband med 
över 500 sidor. 1231 fanerogamer och krypto
gamer behandlas. Här har Osbeck för ”de örter 
som finnas i Contractet” - ”försökt at försvenska 
beskrifningarna på Species, men funnit här vid 
mycken svårighet”. ”För egen ro skull äro dessa 
samlingar af örters nytta gjorde” skriver han i in

ledningen, som är daterad ”Hasslöf den 12 April 
1789”. Handskriften innehåller uppgifter på växt- 
platser, ibland med ekologiska informationer, 
samt halländska namn på växter. Egna iakttagel
ser och vad han inhämtat bland ortens allmoge 
om växternas användning i medicinen och deras 
nytta i hushållningen sammanställer Osbeck med 
citat ur en rad svenska och utländska källor. Den
na handskrift innehåller flera för Halland nya 
arter. Tillkomna efter tryckningen av hans flora 
är t ex dvärgbläddra Utricularia minor ”växer i et 
moras et stycke från Vindrarp och uti åen vid 
Hasslöfs kohage i allmänningen”, vattenbläddra 
U. vulgaris ”växer uti åen vid Hemmeslöf” och 
vårveronika Veronica verna ”söder om Hasslöfs 
by i en sandhåla”. Majviva Primula farinosa har 
iakttagits i södra Halland av både Montin och Os
beck. Under nummer 169 i sin handskrift nämner 
Osbeck att denna art ”växer vid säteriet Sjöbo- 
holm i Hishult sockn, emellan sjöen och lands
vägen uti en tufvig sank äng, och på Hallands ås 
lika så” (fig 6).

Barchaeus, Retzius

Under senare delen av 1700-talet ökar känne
domen om Hallands flora endast med ett mindre 
antal arter. Den uppsaliensiske akademiadjunk
ten Anders Gustaf Barchaeus (1735-1806) rap
porterar från sin resa i Halland 1773 de rön han 
gjort beträffande lantbruket men lämnar även en 
och annan notis rörande naturförhållandena, t ex 
meddelanden angående skogens utbredning och 
uppgifter om växter. Från sitt besök hos Osbeck 
har han åtskilligt att berätta. Blåtåtel Molinia cae
rulea finner han vid prästgården i Hasslöv och 
murgröna Hedera helix både vid Tjolöholm och i 
Lindome. Barchaeus reseberättelse föreligger 
som handskrift på Uppsala universitetsbibliotek. 
Underrättelser angående landthushållningen i Hal
land utgavs av trycket 1924 genom Bert Möllers 
försorg.

A. J. Retzius anför 1774 i Fasciculus observatio- 
num botanicarum två nykomlingar, som han fått 
sig meddelade av Montin, dels den ovan nämnda 
murgrönsmöjan, dels citronmålla Chenopodium 
ambrosioides ”på Halmstads gator”. Fem år sena
re publicerar Retzius i Observationes botanicae de 
för Halland nya grendunört Epilobium roseum, 
tyskginst Genista germanica och klotgräs Pilularia 
globulifera. Han nämner dessutom backvicker 
Vicia cassubica, vilken dock, som ovan nämnts,
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Fig 6. Osbecks anteckning för majviva i handskriften om växter i Laholms prosteri 1789 s 75b.

redan 1749 rapporterats av E. Rosén i dennes 
Observationes botanicae.

Fabricius, Rutström, Jörlin

Under sin resa från Köpenhamn till Norge som
maren 1778 tog zoologen och ekonomen Johann 
Christian Fabricius (1745-1808) vägen genom 
Halland. Tre för provinsen nya arter är upptagna 
i den 1779 utgivna reseberättelsen, tranbär Vacci- 
nium oxycoccos och slåttergubbe Arnica montana 
mellan Karup och Hasslöv samt stor fetknopp 
Sedum reflexum mellan Åsa och Kungsbacka.

Spicilegium plantarum 1794 av Carl Birger Rut
ström (1758-1826, med dr och ämbetsman) inne
håller mest uppgifter på lavar och svampar från 
Halland men dessutom nämns granbräken Dryo- 
pteris cristata f f g från landskapet. Uppgiften från 
Halland har Rutström fått från Olof Lindén (fel- 
skrivet som ”Lidén”). Lindén (f 1769) studerade 
botanik i Lund och var akademiträdgårdsmästare 
1807-1809. När han skrevs in vid Lunds universi
tet 1790 tillfogade han vid sitt namn anmärk
ningen "Lycklig botanist” (Sjöstrand 1922 s 207).

I sitt arbete Om blomstergården 1794 s 13 (2 
uppl 1796 s 113) skriver rektorn vid Trivialskolan 
i Göteborg, Engelbert Jörlin (1733-1810), att av 
”Hedera helix, Murgrön, Heder”, ... ”wid Male- 
vick i Halland är et helt berg fullt deraf”. Kan det 
av Wijk (1961 s 601, pl 2) omnämnda beståndet 
vara en avläggare av Jörlins exemplar?

1800-talet

Agardh
Vid Sundstagymnasiet i Karlstad (tidigare Karl
stads h a läroverk) förvarades till 1984 ett inne
hållsrikt herbarium, som skänkts av lundaprofes-

sorn och karlstadsbiskopen Carl Adolph Agardh 
(1785-1859). Detta herbarium, som beskrevs av 
Hård av Segerstad (1928), har nu införlivats med 
det skandinaviska herbariet i Botaniska museet i 
Lund. Från Halland finns bevarat ett exemplar av 
hornsärv Ceratophyllum demersum insamlat av 
Agardh 1804 i Glänninge sjö, Laholm. Karlstads- 
herbariet innehöll också material insamlat av Carl 
Adolph Agardhs son, Jacob Georg (1813-1901), 
även han professor i Lund. Bågstarr Carex mari
tima har denne samlat i Halmstad samt stenmåra 
Galium saxatile och spenslig ullört Filago minima 
i Snöstorp. Även dessa exemplar ligger numera i 
Lund.

I ett exemplar av Retzius’ Florae Scandinaviae 
Prodromus 1795 har den äldre Agardh antecknat 
fyndplatser för ett 60-tal halländska kärlväxter. 
Anteckningarna är gjorda före publiceringen av 
Fries’ Flora hallandica. Det är lektor Otto Gertz 
(1946b), som funnit dessa anteckningar och utför
ligt kommenterat dem. På samma ställe räknar 
Gertz upp ett antal av Agardh i Halland insam
lade växter, som nu förvaras på Botaniska muse
et i Lund.

Elias Fries
Trettio år efter Osbecks flora utkom en ny för
teckning över Hallands växter. Den var samman
ställd av Elias Fries (1794-1878), född i Småland i 
Femsjö, en gränssocken till Halland. Fries gjorde 
tidigt exkursioner in i Halland och under åren 
1817-1819 utgav han tio mindre avhandlingar un
der titeln Flora hallandica. Fem av dessa veten
skapliga skrifter försvarades av hallänningar, men 
ingen av dem blev botanist. Halland hade nu fått 
sin första verkliga flora. En del av de arter, som 
nu för första gången uppräknas som hemmahö
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rande i Halland, hade Osbeck redan angivit i den 
ovan nämnda handskriften, t ex krypfloka Apium 
inundatum, honungsblomster Herminium monor- 
chis och spindelblomster Listera cordata. Både 
före och efter utgivandet av Flora hallandica läm
nade Fries bidrag till Hallands floristik. Ett fynd 
av hedjohannesört Hypericum pulchrum utanför 
Kungsbacka meddelade han till Johan Wallman 
(1792-1853, lektor och kyrkoherde), som redige
rade större delen av tredje upplagan av Liljeblads 
flora 1816. Uppgiften blev införd i ett tillägg s 716 
”V[exer] äfven i Halland”. Andra av Fries funna 
arter, nya för både Halland och Sverige, är t ex 
flädervänderot Valeriana sambucifolia vid Apel- 
viken (Fries 1838 s 710) och skånskt mannagräs 
Glyceria plicata i Varberg (Fries 1839 s 6). Den 
sistnämnda ingår i Fries’ Herbarium normale (5 nr 
91, 1842). Kompletta exemplar av detta, liksom 
av andra, exsickatverk är väl värda att konsultera 
för hallandsfloran. Det är nämligen icke säkert att 
våra herbarier har fullständiga serier av exsicka- 
ten inordnade i de svenska samlingarna.

Bexell

Hallands hävdatecknare, historikern och prosten 
Sven Peter Bexell (1775-1864) bedrev en omfat
tande författarverksamhet. Det stora arbetet Hal
lands historia och beskrivning 1817-1819 är en 
värdefull källa för hembygdsforskningen, och den 
innehåller också en, främst på Osbeck och Mon- 
tin baserad, växtförteckning. Utöver denna lista 
finns på många ställen under pastorats- och soc
kenbeskrivningarna även anteckningar om träd
slag, skog och ljungmarker samt enskilda växt
arter, t ex s 258 (nya upplagan s 502-503) ostron
ört Mertensia maritima och strandkål Crambe ma
ritima på kusten norr om Varberg, långsvingel 
Festuca gigantea vid Viskans stränder nära Ås 
kloster samt s 386 (nya upplagan s 566) smal- 
kaveldun Typha angustifolia, hedjohannesört Hy
pericum pulchrum och bergjohannesört H. mon- 
tanum i Släp.

Wahlenberg och medresenärer

En resa, som växtgeografen Göran Wahlenberg 
(1780-1851) företog genom södra Sverige 1822, 
gjordes i första hand för att samla och teckna av 
växter till planschverket Svensk Botanik. Dag
boken från hans resa (fig 7) förvaras på Uppsala
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Fig 7. Anteckning i Göran Wahlenbergs handskrift 
Resor i Sverige 1810-1825. Hallandsresan 1822.

universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Präs
ten och botanisten Lars Levi Laestadius (1800- 
1861), som vid denna tid var elev till Wahlenberg, 
medföljde på resan som tecknare. Återfärden till 
Uppsala gick genom Halland och Västergötland. 
Dåvarande akademiadjunkten Elias Fries ledsa
gade resenärerna från Lund under de sex dagarna 
i Halland (29 augusti-3 september). Endast några 
få växter ingående i Svensk botanik är avbildade 
efter material insamlat i Halland under Wahlen
bergs resa, t ex knutört Anagallis minima från 
Trönninge (vol 9: 610), hårsärv Zannichellia 
palustris ”särskildta former” från ”hafsstranden 
vid Halmstad år 1822” (9: 630), murgrönsmöja 
Ranunculus hederaceus ”bredvid hafvet finnes 
den såsom ymnigast uti det så nakna Halland, sär
deles söder om Halmstad” (10: 673) och hårginst 
Genista pilosa ”vid Halmstad mot hösten”, ”då 
växten för andra gången har sparsammare blom
mor tillika med fröbaljor” (10: 678). (Exemplar 
av hårsärv, insamlade ”ad littus [havsstranden] 
Hallandiae” av den danske botanisten F. M. 
Liebmann, har legat till grund för plansch 2609 i 
Flora danica vol 15, 1858.) På Riksmuseet finns 
herbarieexemplar från Wahlenbergs resa genom 
Halland: rödsäv Blysmus rufus ”Halmstad 1822”, 
hårsärv Zannichellia palustris ”1822 ad Halm
stad” och murgrönsmöja Ranunculus hederaceus 
”Halmstad”, samtliga insamlade av Laestadius. 
Av den senare arten finns även ett exemplar taget 
av Wahlenberg vid Sperlingsholm. Lundaherba- 
riet har ett ark av hårginst från Halmstad insamlat 
av Wahlenberg. Vid universitetet i Jyväskylä 
finns över 200 ark ur Laestadius’ herbarium. Två 
av dessa är från Halland: hårginst Genista pilosa 
”Halmstad 1822” och färgginst G. tinctoria ”Hal
land 1822” (Valovirta 1967).
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Areschoug och andra

J. E. Areschoug (1811-1887, lektor i naturveten
skap i Göteborg, botanikprofessor i Uppsala) ut
gav 1836 en flora över göteborgsområdet. I denna 
är även upptagna ett dussintal arter från norra 
Halland, t ex strandgyllen Barbarea stricta och 
strimklöver Trifolium striatum. Båda är första- 
handsuppgifter för landskapet.

Carl Johan Lindeberg (1815-1900) tjänstgjorde 
som lektor i naturvetenskapliga ämnen i Göte
borg. Under talrika exkursioner utmed västkus
ten fick han god kännedom om vegetationen. Sina 
rön publicerade han i en rad uppsatser och 1878 i 
en sammanställning över Hallands och Bohusläns 
fanerogamer och ormbunkar. Här nämns första 
gången för Hallands del strandvallmo Glaucium 
flavum och sötväppling Melilotus officinalis samt 
första lokalen i Sverige för en varietet av hår- 
nating Ruppia maritima var. brachypus. I Ahlf- 
vengrens (1924) flora uppges Lindeberg 1850 som 
första litteraturuppgift för luddveronika Veronica 
opaca. Emellertid anger Fries, efter meddelande 
av P. F. Wahlberg, redan 1835 s 37 i Floram sca- 
nicam att arten påträffats ”in cultis Scaniae ... 
dein [vidare] per Halland, et Smolandiam”, tyvärr 
utan närmare lokalangivelse. Lindebergs herba
rium, omfattande ca 3000 exemplar, tillhör uni
versitetets botaniska museum i Göteborg. Wahl
berg (1800-1877), som var född i Göteborg, blev 
professor i materia medica och naturalhistoria i 
Stockholm. Han företog resor i Halland 1819 och 
1821 och utgav en Flora gothoburgensis 1820- 
1824. Denna innehåller en del uppgifter även för 
Halland, inga förstahandsmeddelanden men väl 
nya lokaluppgifter. Så t ex kalmus Acorus cala
mus ”ad Kungsbacka, frequens [riklig]” och svart
oxbär Cotoneaster niger ”frequentius in Näset 
prope Warberg”.

En avhandling av läkaren G. R. A. Theorin 
(1841-1881), Växtgeografisk skildring af södra 
Halland 1865, innehåller en förteckning över 
fanerogamer och ormbunkar. Theorin uppskattar 
antalet arter för södra Halland till 810 och ett 30- 
tal av dessa är nya för landskapet, bl a Sankt Pers 
nycklar Orchis mascula.

Ytterligare bidrag till hallandsfloran under 
1800-talet ingår i exkursionsrapporter och lokal
förteckningar av bl a A. R. Cervin (1823-1900, 
A. Leffler (1845-1912), N. J. Scheutz (1836- 
1889), D. Bergendal (1885-1908) och J. A. Gabri- 
elsson (1860-1888).

1900-talet

Neuman

L. M. Neuman (1852-1922) var född i Halmstad, 
blev 1883 lektor i Sundsvall och 1889 rektor i 
Ystad. Större delen av de floristiska arbeten han 
publicerat berör Halland. Med biträde av F. E. 
Ahlfvengren utgav han 1901 den på sin tid popu
lära och fortfarande i vissa delar användbara Sve
riges flora (fanerogamerna). Ett 20-tal nya arter 
rapporterar Neuman från Halland, vartill kom
mer ett 10-tal former av björnbär Rubus, ett släk
te som han särskilt omhuldade. Skogsbräsma Car- 
damine flexuosa från Östra Karup och Våxtorp 
och raklosta Bromus erectus i Halmstad (Neuman 
1884 s 24 och 56) samt hallandsmarrisp Limonium 
vulgare var. hallandicum i Onsala (Neuman 1897 s 
203) är några av de nyheter Neuman nämner. 
Lians herbarium ingår i botaniska museets sam
lingar i Lund. Ett handstilsprov finns i fig 8.

Lindman, Erdtman, Birger

Ett flertal fynd gjordes under 1900-talets första 
decennier. Sålunda bidrog professor C. A. M. 
Lindman (1856-1928) med smågröe Poa pratensis 
ssp. irrigata 1905 (fig 9A) och hedfryle Luzula 
multiflora ssp. conges ta 1918, den senare med
delad från Fjärås av professor Gunnar Erdtman 
(1897-1973). Under sina pollenanalytiska under
sökningar i norra Halland gjorde Erdtman flera 
goda fynd, offentliggjorda under åren 1920-1927. 
Utöver arbeten uppförda i litteraturförteckningen 
till Ahlfvengrens flora kan nämnas en växtlista 
från 1925.

Den halländska vegetationens historia belyser 
Erdtman (1952) på ett utomordentligt sätt i Natur 
i Halland. På Onsalahalvön gjorde lavspecialisten 
A. H. Magnusson (1885-1964) det uppseende
väckande fyndet av hjorttunga Phyllitis scolo- 
pendrium, publicerat 1908 av Björn Palm. I sitt 
arbete (Birger 1910) över utbredningen av vatten
pest Elodea canadensis nämner läkaren Selim Bir
ger (1879-1931) ett par förekomster i Halland. 
Dvärgsäv Eleocharis parvula, som hade påträffats 
av Sten Svenson vid Falkenberg, meddelades av 
Birger (1912).

Ahlfvengren, Svenson

När Fredrik Elias Ahlfvengren (1862-1921; hand
stilsprov i fig 9B) blev lektor i Halmstad började
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Fig 8. Martorn Eryngium maritimum insamlad av L. M. 
Neuman. Exemplar i Riksmuseet.

han omedelbart samla växtuppgifter för Halland 
ur litteratur och herbarier och själv genomforska 
landskapet. Han publicerade några växtgeogra
fiska notiser från provinsen (Ahlfvengren 1910), 
t ex strandfräne Rorippa sylvestris, gaffelglim Si
lene dichotoma och strandbeta Beta vulgaris ssp. 
maritima. Det slutgiltiga resultatet av sina an
strängningar fick Ahlfvengren aldrig se i tryck. 
Hallands växter. Förteckning över fanerogamer 
och kärlkryptogamer kompletterades och utgavs 
1924 av överläkare Carl Holmdahl (1876-1936) 
och rådman Sten Svenson (1880-1929). Floran

upptar ungefär 1180 kärlväxter förutom varie- 
teter, hybrider och adventivväxter. Av de sist
nämnda är ett flertal nya för både Halland och 
Sverige. Ahlfvengrens rika herbarium är inför
livat med samlingarna i botaniska museet i Lund.

I en efterskrift till Hallands växter nämnes att 
Sten Svenson (handstilsprov i fig 9C) förklarat sig 
villig bilda en uppsamlingscentral för växtgeogra
fiska rön från Halland. Redan efter fyra år publi
cerade han kompletteringar till Ahlfvengrens flo
ra (Svenson 1928). Efter Sten Svensons bortgång 
upphörde emellertid registreringen.

Många och värdefulla är de uppgifter, som ökat 
kännedomen om Hallands flora efter utgivandet 
av Ahlfvengrens flora och Sten Svensons komple
ment. Bidrag står att finna i Botaniska Notiser, 
Svensk Botanisk Tidskrift, Hallands natur m fl tid
skrifter.

Sterner, Hård

Två växtgeografiska doktorsavhandlingar i bör
jan av tjugotalet är av stor betydelse även för Hal
lands vidkommande. Den ena är lektor Rikard 
Sterners (1891-1956) The continental element in 
the flora of South Sweden 1922 med flera utbred- 
ningskartor för kontinentala arter med västgräns 
genom Halland. Den andra är docent Hård av 
Segerstads (1887-1957) år 1924 utgivna Sydsven
ska florans växtgeografiska huvudgrupper. Detta 
arbete uppvisar likaså ett stort antal för hallands- 
floran viktiga utbredningskartor. Av speciellt int
resse är de i tabellform uppställda frekvensupp
gifterna för alla vid denna tid kända växter från 
trakten av Falkenberg: uppgifter av stor bety
delse vid jämförelse med senare undersökningar. 
Information om de i tabellen ingående arterna 
hade främst Sten Svenson bidragit med.

Andra bidrag

För Halmstad med omnejd finns en av provinsial
läkare Pontus Söderberg (1852-1932) samman
ställd förteckning (Söderberg 1929-1930), base
rad på egna iakttagelser, meddelanden från lek
torerna F. Ingvarsson (1875-1940) och J. Wiger 
(1882-1972) samt uppgifter hämtade ur Ahlfven
grens flora.

Viktiga bidrag till kunskapen om adventiv- och 
ruderatväxter har lämnats av intendent Carl Blom 
(1885-1978) och Johan Wiger. Blom bidrar dess
utom med Halländska växtlokaler (Blom 1930)
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Fig 9. Handstilsprov. 
A: Carl Lindman.
B: F. E. Ahlfvengren 
C: Sten Svenson.

och Wiger med en mycket värdefull uppsats om 
växtlivet i Halland (Wiger 1938). Strandfloren i 
norra delen av landskapet har behandlats av lek
tor Wilhelm Gillner (f. 1918; Gillner 1952, 1960). 
Rektor Manne Ohlander (1894-1981) undersökte 
systematiskt 13 socknar i norra Halland, från Lin- 
dome ned till och med Valinge. Resultaten har 
redovisats som lokalfloror i Svensk Botanisk Tid
skrift 1960-1976.

Projekt Hallands flora

Ett försök att starta en ny inventering av floran 
gjordes 1948 (Peterson 1948, 1949). Inventerings- 
arbetet fortsattes under 50-talet av Botaniska för
eningen och Botaniska museet i Göteborg och vid 
mitten av 60-talet bildades Sektionen för Hal
lands flora.

I och med att en kommitté för nyinventering av 
landskapet, Projekt Hallands flora, bildades 1978, 
har arbetet aktiverats av en ny generation bota
nister (Nilsson 1979, 1980). I denna kommitté in
går Kjell Georgson, Halmstad, Bengt Johansson, 
Hylte, Yngve Johansson, Våxtorp, Jan Kuylen- 
stierna, Fjärås, Ingvar Lenfors, Varberg och Nils- 
Gustaf Nilsson, Falkenberg. Arbetsgruppen har

hittills givit ut tretton meddelanden angående 
projektets framskridande. Den senaste lägesrap
porten (26.3.1988), efter nio inventeringssäsong- 
er, visar att över hälften av undersökningsrutorna 
är färdiginventerade (122 av 223). 87 rutor är 
under arbete, vilket visar att tidsschemat för pro
jektet hålls.

De senaste årens rapporter innehåller flera int
ressanta fynd. I både Halmstads och Falkenbergs 
inventeringsdistrikt har majnycklar Dactylorhiza 
majalis påträffats. Denna har tidigare varit känd 
endast från en lokal på Hallandsås. Bland andra 
fynd kan nämnas rutlåsbräken Botrychium matri- 
cariifolium i Slättåkra; snip Scirpus hudsonianus i 
Förlanda, tidigare ej iakttagen i norra Halland; 
vejde Isatis tinctoria i Haverdal och första fyndet i 
södra Halland av alaskadunört Epilobium cilia- 
tum ssp. glandulosum. Säkerligen kan ytterligare 
värdefulla fynd komma fram innan inventeringen 
är avslutad. Om inte alltför många år hoppas vi få 
se ett nytt bidrag i raden av vackra landskapsflo- 
ror.

Vetenskapliga och svenska namn i denna historik följer 
nu gängse nomenklatur enligt Krok & Almquist 1984. 
För de arter och underarter, som ej är medtagna i denna 
upplaga, har Karlsson 1982 konsulterats.
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