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Lägesbestämning av växtlokaler med hjälp av satelliter
PER-ANDERS ESSEEN och HOLGER DETTKI

Esseen, P.-A. & Dettki, H. 1993: Lägesbestämning av växtlokaler med hjälp av satelliter. 
[Positioning plant localities with the aid of satellites]. Svensk Bot. Tidskr. 87: 65-69. Lund. 
ISSN 0039-646X.
The satellite-based Global Positioning System (GPS) is described and its application in botanical 
field surveys is discussed. GPS can provide either two-dimensional (latitude and longitude) or 
three-dimensional coordinates (with altitude) anywhere in the world. A field test of a handheld 
GPS receiver gave a two-dimensional error of less than 100 m compared to map locations. 
Positioning with GPS has wide applications in biological surveys and mapping. It is an excellent 
tool that can provide geographic information to regional flora projects and inventories of 
endangered plant species.
Per-Anders Esseen och Holger Dettki, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, 
S-901 87 Umeå, Sweden.

De biologer som någon gång behövt ange det 
exakta läget för en viss växt- eller djurlokal känner 
väl till att detta arbete kan vara både besvärligt och 
tidsödande. Ofta tar det lång tid i fält att orientera 
sig efter kartan. Dessutom är det en tämligen 
omständlig procedur att ta fram latitud och longi- 
tud eller koordinater i Rikets nät. Noggranna 
lägesbestämningar är särskilt besvärliga i fjällom
rådet och stora delar av Norrlands inland, där 
topografiska kartan är i skalan 1:100 000.

En ny teknik kan dock underlätta detta arbete 
avsevärt. Sedan mitten av 1980-talet finns ett sys
tem för postionsbestämning med hjälp av satelliter 
tillgängligt - NAVSTAR GPS (NAVigation Satel
lite Timing And Ranging Global Positioning Sys
tem). Detta system har utvecklats av det ameri
kanska försvarsdepartementet för att lösa militära 
behov inom navigation och tidssynkronisering. 
Systemet kan användas över hela jordklotet och 
kommer att vara fullt utbyggt i slutet av 1993. 
Sedan några år är GPS-systemet tillgängligt för 
civilt bruk - GPS-mottagare finns t ex redan i 
många fritidsbåtar och har även börjat användas i 
skogsbruket (Gunnarsson & Hellström 1992), av 
räddningstjänst och i miljöövervakning. Även om 
GPS baseras på en synnerligen avancerad teknik 
är det enkelt att använda systemet i praktiken. I 
denna uppsats ger vi en kort beskrivning av hur

GPS-systemet fungerar, vilka för- och nackdelar 
som finns, samt några exempel på hur GPS kan 
användas i olika typer av biologiskt inventerings- 
arbete.

Beskrivning av GPS-systemet

GPS är ett system med ett 20-tal satelliter som rör 
sig i olika banor runt jorden med en omloppstid av 
12 timmar (Håkansson 1991). Satelliternas banor 
går mycket långt från jorden, på 20 000 km höjd, 
för att ge en bra täckning av jordytan. De sänder 
ut kodade radiosignaler på två olika frekvenser. På 
varje frekvens sänds signaler som består dels av 
en dataström, dels av en kod. Dataströmmen an
vänds för att beräkna mottagarens position i för
hållande till avståndet från satelliterna vid känd 
signalhastighet (ljushastighet). Koden är olika på 
de båda frekvenserna och benämns C/A-kod 
(Course/Acquistion) resp P-kod (Precision). Den 
sistnämnda är mycket noggrannare men är tyvärr 
enbart avsedd för militärt bruk. Civila GPS-mot
tagare kan således bara ta in C/A-koden, som dels 
har sämre noggrannhet, dels har en pålagd stör
ning, s k SA (Selective Availability). Detta är en 
permanent, men slumpmässigt varierande stör
ning, som gör att noggrannheten vid en s k absolut 
lägesbestämning (AGPS) försämras till en fel-
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Tabell 1. En positionsangivelse från en GPS-mottagare i WGS-84, framräknade koordinater i rikets system samt, 
för jämförelse, koordinater uppmätta från ekonomiska kartan. - Värdena avser läget för växthuset vid institutionen 
för ekologisk botanik, Umeå universitet.

Latitud (N) Longitud (Ö) Altitud (m)

Värden från GPS-mottagaren i system WGS-84 (grader, bågmin* 1) 63°49,11’ 20°18,65’ 116
Geocentriska koordinater i Rikets system (RT90)2 (grader,bågmin.bågsek) 63°49’10" 20o18’54” 89
Plana koordinater i Rikets system (Rikets nät) (meter) 7086819(x) 1721769(y) 89
Position enligt ekonomiska kartan i plana koordinater (meter) 7086810(x) 1721815(y) 35
1 2i decimalform. - flertalet GPS-mottagare kan visa andra koordinatsystem (geodetiskt datum) som t ex RT 90

marginal av 100 m (95 % konfidensintervall). För 
flertalet tillämpningar är denna noggrannhet fullt 
tillräcklig.

Det finns dock möjlighet att få ännu högre 
upplösning genom att använda s k differentiell 
GPS (DGPS). Då görs samtidiga lägesbestäm
ningar i en bärbar mottagare och i en fast monterad 
basstation belägen på en plats med kända koordi
nater. Om basstationen ligger närmare än 25-50 
mil från de punkter man vill lägesbestämma kan 
man korrigera för positionsfeiet med hjälp av ett 
särskilt dataprogram. Därmed kan även civila an
vändare få en noggrannhet ned till 2-5 m. Med s k 
bärvågsmätning kan man till och med få en upp
lösning på centimeternivå. Båda dessa metoder 
kan förväntas få ökad användning i framtiden men 
är idag tyvärr oftast alltför kostsamma för flertalet 
användare. GPS-systemets stora betydelse i mili
tära tillämpningar framgick med all tydlighet 
under Gulf-kriget i början av 1991.

För att kunna erhålla en tvådimensionell posi
tion behövs samtidiga signaler från minst tre satel
liter, en referenssatellit och två för beräkning av 
latitud och longitud. För en tredimensionell posi
tion med höjd över havet (altitud) behövs minst 
fyra satelliter. När systemet är fullt utbyggt 1993 
kommer minst fem satelliter att alltid vara synliga 
ovanför horisonten på alla ställen på jorden. I 
dagsläget är minst fyra satelliter synbara under ca 
19 timmar per dygn, vilket gör att man undantags
vis kan få svårigheter att erhålla en position.

Den position som man får från en GPS-mot
tagare ges normalt i det internationella koordinat
systemet WGS-84 (World Geodetic System 1984) 
i latitud, longitud och altitud. Tyvärr är detta 
system inte helt identiskt med Rikets system från 
1990 (RT 90 respektive RT 38), som används i 
Sverige, eftersom WGS-84 bygger på en annan 
referensellipsoid för att beskriva formen på jord
klotet än Bessels ellipsoid i RT 90. Detta kan ge 
en skillnad på flera hundra meter för en given

punkt. I de flesta GPS-mottagarna finns möjlighet 
att välja det koordinatsystem som gäller i det land 
man befinner sig eller t o m att själv definiera ett 
koordinatsystem (Hedling & Reit 1989) så att man 
får fram korrekt latitud och longitud. Om man 
behöver plana koordinater i t ex Rikets nät eller 
UTM-koordinater (Universal Transverse Merca
tor), dvs de system som finns angivna på topogra
fiska kartor, måste dessa räknas fram från latitud 
och longitud i RT 90 (för närmare beskrivning av 
de koordinatsystem som används för att ange växt
lokaler hänvisas till Björkbäck 1979). Beräkning
arna använder särskilda transformeringsformler 
(Jivall 1991, Kleinefeld 1991) och kan relativt 
enkelt programmeras på en vanlig persondator 
eller fickräknare. I framtiden kan dessa beräk
ningar vara inbyggda i GPS-mottagaren så att man 
direkt i fält kan avläsa en position i t ex Rikets nät. 
I tabell 1 ges ett exempel på dels de koordinater 
som fås från GPS-mottagaren, dels den fram
räknade positionen i Rikets nät. Formlerna för 
dessa beräkningar har vi erhållit från Lantmäteri
verket, Gävle.

Utrustning

Bärbara GPS-mottagare har varit relativt dyra och 
kostade 20-30 000 kr eller mer för ett par år 
sedan. I dag kan man köpa en bra, bärbar GPS- 
mottagare från ca 7 000 kr och uppåt, bl a i butiker 
som säljer fritidsutrustning, båtartiklar och flyg- 
planstillbehör. Ett flertal märken och modeller 
finns på marknaden, t ex Garmin, Magellan, Ship
mate Robertson, Sony, Trimble Navigation, med 
olika pris och prestanda, och nya modeller presen
teras med jämna mellanrum. De skiljer sig åt bl a 
vad gäller antalet samtidiga satelliter (kanaler) som 
kan mottas, snabbhet vid lägesbestämningen, 
mängden programmerbara funktioner, möjlighet 
att ansluta till datorer eller andra enheter, batteri
livslängd, skydd mot vatten etc. Vissa modeller är
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därför bättre lämpade för montering i fordon 
(bilar, båtar, flygplan) medan andra lämpar sig 
bättre för att bäras i terrängen. Vikten varierar från 
4-5 hg upp till ett par kg.

Det är inte särskilt komplicerat att använda en 
GPS-mottagare. Det tar dock viss tid att lära sig 
utnyttja alla inbyggda funktioner. När man slår på 
mottagaren söker den först av hela himlavalvet för 
att leta rätt på de satelliter som är i ett sådant läge 
att de kan ge en bra signal. Detta kan ta 2-3 
minuter beroende på apparatens prestanda. Där
efter beräknas en två- eller tredimensionell posi
tion, om 3 resp 4 satelliter med tillräcklig signal
styrka hittas. Nya positioner erhålls sedan var
annan sekund, även när man förflyttar sig i 
terrängen.

Fälttest

Under sensommaren och hösten 1992 har vi an
vänt och testat en bärbar, enkanals GPS-mottagare 
(Garmin modell GPS 50). Mottagaren väger 550 
gram, är 16 X 11 X 4 cm stor och har ett bra 
skydd mot vatten. Precisionen i lägesbestäm
ningen undersöktes genom att göra positions
bestämningar på 25 punkter (vägkorsningar) som 
i förväg markerats på ett ekonomiskt kartblad i 
skala 1:10 000 (20K 7e Umeå; tabell 2). Vi mätte 
in öst-väst- och nord-sydkoordinaterna i rikets nät 
så noggrant som möjligt från kartan. Alla platserna 
lokaliserades i fält och vi skrev ned de koordinater 
vi erhöll från mottagaren. På alla 25 punkterna fick 
vi en position i tre dimensioner. Därefter räknade 
vi om mottagarens latitud och longitud till rikets 
nät så att vi kunde jämföra resultaten. I genomsnitt 
fick vi en avvikelse på 33 m med en standard
avvikelse på 17 m. Den bästa mätningen gav ett 
fel på endast 9 m och största avvikelsen var 70 m. 
Detta måste betraktas som ett mycket bra resultat 
med tanke på att även tre andra felkällor ingår: 
eventuella fel på kartan, inmätningsfel och svårig
heten att placera sig på exakt rätt position i fält.

Altituden visade dock ett betydligt större fel: en 
genomsnittlig avvikelse på 51 m och en standard
avvikelse på 45 m. Bästa värde var 1 m och sämsta 
154 m. I det senare fallet var den erhållna positio
nen belägen mer än 100 m under havsytans nivå! 
Den stora felmarginalen för altitud är naturlig då 
GPS-tekniken ger bäst resultat för x- och y-koor- 
dinaterna. Värden för altitud vid absolut GPS kan 
därför endast användas för att ge ett ungefärligt 
värde med 100-200 meters noggrannhet. Detta har
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Fig 1. Exempel på en bärbar GPS-mottagare (Garmin 
modell GPS 50).
A handheld GPS receiver (Garmin model GPS 50).

självfallet störst värde i mycket bergiga områden. 
Vanligtvis får man ett säkrare värde på altituden 
från kartans höjdkurvor.

Det bör påpekas att de resultat som presenterats 
ovan endast ska ses som exempel på noggrann
heten vid absolut GPS-bestämning. Resultaten kan 
variera något beroende på lokala mottagningsför- 
hållanden, tid på dygnet och hur satelliterna är 
belägna i förhållande till varandra.

Mottagaren har även testats i realistiska fältför
hållanden i Norrbottens inland under en period på 
2 månader (augusti-oktober 1992). Detta fält
arbete syftade till att undersöka trädlevande lavar 
i tre av landets största urskogsreservat (Reivo 
domänreservat, Muddus nationalpark och Jelka- 
området väster om Porjus; se Karström 1992) och 
i tre närliggande områden där normalt skogsbruk 
bedrivs. I vart och ett av de sex områdena marke
rades en 5 x 5 km stor provyta på den topografiska 
kartan (1:50 000). I varje provyta uttogs därefter



68 P.-A. Esseen och H. Dettki SVENSK BOT. TIDSKR. 78 (1993)

Tabell 2. Resultat från test av lägesbestämning med GPS i Umeå 1992.12.28. Alla värden ges i meter
Position Läge i Rikets nät enligt 

ekonomiska kartan 
öst-koor- nord-koor-
dinat (y) dinat (x)

Avstånd till 
GPS-posi- 
tion i x- 
och y-led

Alti tud
enligt
kartan

Altitud
enligt
GPS-
mott.

Skillnad 
i altitud

Amanuensvägen/Matematikgränd 1721888 7085340 32,5 18 40 22
Berghemsvägen/Axtorpsvägen 1721555 7087656 26,2 24 26 2
Blåbärsvägen/Berghemsvägen 1721190 7088240 9,8 53 -101 -154
Blåbärsvägen/Magnusdalsvägen 1721652 7088335 18,1 35 76 41
Cykelstig nordöst Nydalabadet 1723253 7089093 11,0 38 -35 -73
Håkan Gullesons väg/Södra paviljongerna 1721880 7086800 68,9 33 27 -6
Kallkällevägen/Skogsbrynet 1720450 7088865 40,0 27 28 1
Kolbäcksvägen/M ineralvägen 1722570 7086020 36,3 32 77 45
Magistervägen/Doktorsvägen 1722452 7086028 18,3 30 124 94
Malmvägen/Kopparvägen 1722713 7085315 17,1 32 11 -21
Mariehemsvägen/Morkullevägen 1722673 7089056 25,5 52 39 -13
Mariehemsvägen/V AB 1722437 7088453 35,1 48 107 59
Ön punkt 1 1720175 7086022 31,7 6 157 151
Ön punkt 2 1720650 7085043 40,4 5 33 28
Östra Kyrkogatan/Heliga korsets kyrka 1720532 7089710 66,0 38 91 53
Petrus Laestadius väg/Universitetshallen 1722120 7086816 27,5 37 43 6
Professorsvägen/Pedagoggränd 1721830 7086278 41,4 33 27 -6
Rådjursvägen/Älgvägen 1722066 7089694 41,4 40 104 64
Rothoffsvägen/Gammliavägen 1720413 7087767 38,9 8 53 45
Rothoffsvägen/Parkvägen 1720253 7088268 9,4 10 50 40
Sävargården 1720700 7087813 46,3 27 64 37
Storgatan/Hamrinsvägen 1720582 7086851 26,0 8 123 115
Studentstråket/Alidhems kyrka 1721573 7086046 19,6 25 132 107
Vägkorsning vid Nydalasjöns sydspets 1723983 7085685 17,8 34 110 76
Vargvägen/U ttervägen 1721120 7089655 70,1 54 62 8

25 provpunkter (cirkelprovytor med 10 m radie) 
med x- och y-koordinater i Rikets nät tagna från 
en slumptalstabell. Före fältarbetet räknade vi 
fram latitud och longitud för alla 150 provpunkter
na. Dessa värden lagrades därefter i GPS-motta- 
garen. I fält måste vi således först lokalisera de 
utslumpade punkterna och därefter mäta ett antal 
variabler (bl a trädslag, grundyta, antal stammar, 
ålder, artantal och mängd av epifytiska lavar).

Med hjälp av karta och kompass grovoriente- 
rade vi oss till provpunktens närhet. För att spara 
batterierna slog vi först därefter på GPS-mottaga- 
ren. Genom att använda en s k GoTo-funktion 
kunde vi direkt bestämma riktning och avstånd 
från vår position till provpunkten och därefter med 
både kompass och GPS söka oss fram till rätt plats. 
Detta innebaren avsevärd tidsbesbesparing. GPS- 
mottagaren kan till och med uppskatta hur lång tid 
det tar innan man är framme vid en viss punkt. 
Normal orientering efter karta var ofta problema
tisk, särskilt i flacka områden med en mosaik av 
myrar, sumpskog och fastmarksskog, och i stora 
skogsklädda bergssluttningar med få eller inga 
referenspunkter i terrängen.

Under hela 2-månadersperioden erhöll vi i stort 
sett alltid en tvådimensionell position och i 75 % 
av alla försök även en tredimensionell position. 
Endast i tre fall av 300 (1 %) kunde vi inte få en 
omedelbar lägesangivelse, främst beroende på att 
skogen var för tät. I dessa fall löste vi problemet 
genom att flytta mottagaren, som mest ca 20 m, 
till en lucka i krontaket, för att få bättre mottag- 
ningsförhållanden. Noggrannheten var förvånans
värt hög, i ca 50 % av alla verifierbara fall (bl a 
vägkorsningar) avsevärt bättre än 100 m och aldrig 
sämre i de andra fallen.

En viktig egenskap hos bärbara mottagare är 
batteriernas livslängd, särskilt när man ska arbeta 
längre tid i fält. Livslängden på batterierna kan 
variera mellan 4 och 10 timmar beroende på 
modell. Vi har kört vår mottagare med fyra upp- 
laddningsbara nickel-kadmium-batterier. En upp
sättning batterier räckte 3-4 dagar vid 10-12 
användningstillfällen per dygn. Temperaturen 
kröp ibland ned mot nollstrecket, vilket kan ställa 
till problem, då batterier är känsliga för kyla. 
Användningstiden kan då gå ned till 1 dag. Man 
minskar problemet om man förvarar mottagare
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och reservbatterier så att kroppsvärmen utnyttjas, 
t ex i fickan eller nära kroppen.

Sammantaget har vi mycket goda erfarenheter 
av att använda Global Positioning System i prak
tiskt fältbruk. Fältarbetet hade varit mycket svårt 
och tidsödande att utföra enbart med karta och 
kompass. Vid ett tillfälle vid 22-tiden en augusti
kväll var GPS-mottagaren extra uppskattad. 
Mörker, regn och dimma gjorde det nästan omöj
ligt att hitta den 4 km långa vägen tillbaka till 
baslägret med hjälp av enbart karta.

Tillämpningar

GPS har ett stort antal olika användningsområden 
inom positionsbestämning och navigation. Som 
exempel kan nämnas:

(1) lägesbestämning av enskilda växtlokaler 
(punktangivelse)

(2) areal- och avståndsbestämningar

(3) kartläggning av växtlokaler och andra land- 
skapselement

(4) orientering till platser med kända koordinater

(5) som ett generellt hjälpmedel vid orientering i 
terrängen.
GPS-tekniken är således användbar i alla bota
niska, ekologiska och skogliga projekt där man 
behöver positionsangivelser. Med GPS kan man 
få objektiva, absoluta positioner, vilket är särskilt 
viktigt i samarbetet mellan olika myndigheter, t ex 
länsstyrelsernas naturvårdsenheter, skogsvårds- 
styrelsen, skogsbolag och universitet. En annan 
tillämpning är att koppla ihop GPS med dator- 
baserad kartframställning och analys genom att 
använda s k geografiska informationssystem 
(GIS). Denna teknik kan bl a användas till att göra 
utbredningskartor.

Positionsbestämning med GPS torde vara ett 
utomordentligt hjälpmedel vid regionala flora- 
inventeringar då man redan i fält kan få en mycket 
precis lägesuppgift för en växtlokal. Detta gäller 
även inom floravårdsarbete för att identifiera och 
skydda lokaler för hotade växter. Vid återinven- 
tering av äldre växtfynd stöter man ofta på proble
met att lokalen kan vara mycket inexakt angiven.

Vi tror att GPS är ett bra hjälpmedel för att i 
framtiden minimera sådana problem. Den enklare 
metoden med absolut positionsbestämning, som vi 
använt i denna uppsats, ger normalt tillräcklig 
noggrannhet för att ange läget på en växtlokal. Det 
går bra att hitta igen en lokal där man tidigare gjort 
en positionsbestämning med GPS. Behöver man 
ännu större noggrannhet (ned mot några meter), 
t ex för att bestämma det exakta läget för en 
växtpopulation, måste man i dagsläget använda 
differentiell GPS (se ovan). Lantmäteriverket hål
ler på att etablera ett nät av referensstationer över 
landet som kan användas i detta sammanhang.

Lägesbestämningar med GPS kommer sanno
likt att få en mycket bred användning i framtiden. 
GPS kan dock inte ersätta traditionell orientering 
med karta och kompass utan ska endast ses som 
ett värdefullt hjälpmedel. De amerikanska myn
digheterna kan inte garantera att systemet alltid 
kommer att fungera och att det uppfyller angiven 
noggrannhet.

Tack
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vid fältarbetet i Norrbotten, till Robert Sylvander, avd 
för skoglig fjärranalys, SLU, Umeå, och Stefan Erics
son, inst för ekologisk botanik, Umeå universitet, för 
kommentarer om manuskriptet, till Lantmäteriverket, 
Gävle, för hjälp med transformeringar mellan olika 
koordinatsystem, samt till Världsnaturfonden för finan
siering av fältarbetet.
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Recension

Disksvampar från fjällen
Schumacher, T. & Mohn Jenssen, K. 1992: Arctic 
and Alpine fungi 4. 16 s, 25 färgfoton av Mohn 
Jenssen, 25 teckningar, 2 SEM-planscher. 
Lösbladssystem; häftad med plastskydd. Soppkon- 
sulenten A/S, Ås, Norge. ISBN 82-991301-3-1. 
Pris NOK 200.

Den arktiska och alpina svampvärlden har under 
senare decennier rönt ett stort och förnyat intresse. 
Det arrangeras tom vart fjärde år ett internatio
nellt symposium med exkursioner för studium av 
denna flora, och resultaten publiceras samlade. I 
Sverige har ytterst få mykologer intresserat sig för 
fjällens svampar, i varje fall de större arterna, och 
våra populära svampböcker före Ryman/Holm- 
åsens Svampar 1984 nämner inga fjällarter alls.

I Norge och alpländerna är situationen av geo
grafiska skäl givetvis annorlunda, och från dessa 
områden finns en hel del litteratur av olika slag att 
välja på. Föreliggande bok är den fjärde i en norsk, 
populärvetenskaplig fotofloraserie. Tidigare delar 
omfattar skivlingar och har anmälts i SBT 80(1), 
83(3) ocb 84(6) av Olle Persson.

Del 4 ägnas diskomyceterna, närmare bestämt 
25 av de över 100 arter som påträffats i Grims- 
dalen i Oppland i Norge. Författaren och oslo- 
mykologen Trond Schumacher är den förnämste 
kännaren av traktens skålsvampar och en auktori
tet på diskomyceter över huvud taget. Han har 
själv beskrivit sju av arterna som nya för veten
skapen.

Boken inleds med ett namnindex till alla fyra 
delarna. Vegetationen i Grimsdalen skildras, och 
släktena presenteras kortfattat. Fyra sidor referen

ser bildar avslutning. Varje art behandlas på två 
sidor med beskrivning, illustrationer och uppgifter 
om ekologi och utbredning. Synonymer anges. Av 
de medtagna 16 släktena utgör hattmurklorna Hel
vetia (6 arter) och ögonskålarna Scutellinia (3) de 
största. Arterna är naturligtvis inte inskränkta till 
Grimsdalen, men deras reella utbredningar är 
ännu föga kända. Somliga arter är dock rapporte
rade från Alperna, Norge, Svalbard, Grönland, 
norra Nordamerika m fl nordliga platser, vilket 
tyder på en cirkumarktisk eller cirkumboreal ut
bredning. Alla är heller inte högfjällsarter utan kan 
gå ner i skogslandet.

Flertalet arter hittas på öppen, gärna kalkrik 
mark, t ex älvstränder och flytjordar bland grus 
och lera, ofta i sällskap med små mossor, fjällsippa 
och småviden. Undantag är släktena Ciboria, 
Ciborinia och Myriosclerotinia, vars arter parasi
terar på kärlväxter.

Illustrationerna är utmärkta och färgfotona med 
något undantag naturtroget återgivna. Belägg
materialet ligger i osloherbariet. SEM-bilderna 
visar sporer av 13 arter. Min enda kritiska anmärk
ning gäller ändå bilderna, eller snarare de som 
fattas; varför är inte de övriga 12 arternas sporer 
avbildade? Det finns gott om plats, åtminstone för 
teckningar.

Den som är intresserad av fjällens svampar gör 
klokt i att skaffa den här serien. Flertalet arter 
finns säkert också i Sverige. I sammanhanget vill 
jag rekommendera även Gulden/Mohn Jenssen/ 
Stordals lilla fickbok Fjellsopper (Cappelens för
lag, Oslo), som kan vara lämplig för nybörjare.

Nils Lundqvist



Tortula princeps, stäppskruvmossa, i Sverige
LARS HEDENÄS

Hedenäs, L. 1993: Tortula princeps, stäppskruvmossa, i Sverige. [Tortula princeps in Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 87: 71-79. Lund. ISSN 0039-646X.
Eleven localities of the rare moss Tortula princeps De Not. were studied on the Swedish island 
of Gotland (c. 56°55’-58°00’N, 18°00’-19°20’E). At two additional old localities the species 
was not refound; the remaining five known old localities were not revisited. On Gotland, the 
northernmost area in Europe for the species, and the only area in Sweden where the species 
occurs, T. princeps is mainly found on stable, sandy to stony soil in open habitats. On evidence 
from the vegetation (lack or scarceness of calciphiles, which occur abundantly in the surround
ings), calcium seems to have been leached from the upper soil layers at the spots where the 
moss grows. Tortula princeps is often found in the transition between closed vegetation and 
bare or scarcely vegetated ground, although it seems to stand closing vegetation at least for 
some time. Despite statements in Scandinavian literature that T. princeps grows on calcareous 
rocks on Gotland, the latter habitat seems to be rare for the species here, and no such localities 
were found in this investigation. Most of the localities are situated along the coast of Gotland, 
which may reflect that the climate is milder here than further inland.
Lars Hedenäs, Naturhistoriska Riksmuseet, Sektionen för kryptogambotanik, Box 50007, 
S-104 05 Stockholm, Sweden.

Stäppskruvmossa Tortula princeps är en art som 
antagligen är ganska obekant även för de flesta 
som är intresserade av mossor. Den finns i vårt 
land bara på Gotland (Nyholm 1989). Uppgifter 
om att arten är funnen också på Öland (Jensen 
1939, Hallingbäck & Holmäsen 1985, Nyholm 
1956) och eventuellt även Skåne (Nyholm 1956) 
har visat sig felaktiga vid en genomgång av det 
material som finns i herbarierna i Lund (Botaniska 
museet, LD), Göteborg (Botaniska museet, GB), 
Helsingfors (H), Stockholm (Naturhistoriska riks
museet, S), Umeå (Inst för ekologisk botanik, 
UME) och Uppsala (Fytoteket, UPS). Arten upp
ges av Jensen (1939) växa flerstädes på Gotland, 
Nyholm (1989) anger att arten är vitt spridd och 
Floravårdskommittén för mossor (1988) anger ca 
20 lokaler på ön. I Norden utanför Sverige uppges 
arten förekomma på Bornholm av Kramer (1980), 
men Andersen m fl (1976) eller Nyholm (1989) 
nämner den inte därifrån. Mönkemeyer (1927) 
uppger att T. princeps finns i Norge, något som 
enligt Nyholm (1989) inte heller stämmer. I övrigt 
finns uppgifter om arten från Brittiska öarna, Bel
gien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, 
Ungern, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Bulga
rien, Grekland, Nord- och Sydafrika, Makarone- 
sien, Nord-, Syd- och Sydvästasien, Syd-, Cen

tral- och Nordamerika, Australien (inkl Tasma
nien), Nya Zeeland, Hawai och Kerguelen (Dtill 
1984, Kramer 1980, Savicz-Ljubitzkaja & Smir
nova 1970).

Även när det gäller Tortula princeps' växtmiljö 
finns olika uppgifter. Jensen (1939) anger att arten 
växer på kalkklippor och stenar, Nyholm (1956) 
att den växer på kalkklippor och -väggar, Halling- 
bäck & Holmåsen (1985) att den växer på kalksten, 
Floravårdskommittén för mossor (1988) att arten 
hittas på strandnära och solexponerade kalkklippor 
och Nyholm (1989) att den finns på kalkklippor 
och -väggar, ibland på torr jord. Bland utländska 
författare uppger Limpricht (1890) jordtäckta 
murar, klippväggar eller, mer sällan, basen av 
gamla trädstammar, Kramer (1980) anger jord och 
sten, sällan stambaser, och enligt Hill m fl (1992) 
växer T. princeps på basrikt berg, speciellt kalk
sten och basisk sandsten, på jord bland klippor, på 
tunn jord på klipphyllor och i klippsprickor, mer 
sällan på klippväggar och träd.

Tortula princeps hör till de mossor som finns 
upptagna på hotlistan i Sverige och arten är för 
närvarande klassificerad som sällsynt (hotkategori 
3; Databanken för hotade arter och Naturvårds
verket 1991). Mitt intresse för T. princeps började 
i samband med att jag återbesökte ett antal lokaler
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Fig 2. Stäppskruvmossa Tortula princeps. - Gotland, Boge, 1 km NNO Gylviken. Foto L. Fledenäs 1992.
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för hotade mossor på Gotland 1990. Jag upptäckte 
i samband med detta dels att en stor del av det 
svenska materialet under T. princeps i Naturhisto
riska riksmuseets herbarium var felbestämt, dels 
att lokalerna tycktes ligga på platser som stämde 
dåligt överens med de uppgifter om artens svenska 
växtmiljö som finns i litteraturen. Ett återfynd 
1990 bekräftade detta intryck. Under augusti 1992 
besökte jag ytterligare lokaler för arten för att få 
en bättre uppfattning om växtmiljö och status för 
arten idag.

Nomenklaturen följer Söderström m fl (1992) 
för mossorna och Lid (1985) för övriga växter.

Tortula princeps
Tortula princeps är en av våra större Tortula-arter 
och är ungefär lika stor som den allmänna arten

takskruvmossa T. ruralis. T. princeps skiljer sig 
från den senare och från andra lika stora arter med 
hårudd på bladen (på Gotland förutom T. ruralis 
framförallt de tämligen allmänna till allmänna 
arterna sandskruvmossa T. ruraliformis och midje- 
skruvmossa T. intermedia) bland annat genom att 
han- och honorgan vanligen sitter blandade (mos
san är synoik). T. princeps har därför vanligen 
kapslar (fig 1A-C) och man hittar oftast gamla 
anteridier (hanorgan) vid basen av kapselskaftet. 
Vidare bildar T. princeps betydligt tätare tuvor (fig 
1A) än de andra arterna och har i fuktigt tillstånd 
uppräta till svagt utstående blad (fig ID; mer 
utstående eller tillbakaböjda hos de andra). Unga, 
dvs toppställda, blad skruvar ihop sig något när de 
torkar (fig 1E), men längre ner på skotten är 
bladen mer eller mindre uppräta (fig IE, F). Hos 
de andra arterna i samma storleksklass med hårudd

Fig 1. Tortula princeps (Gotland: Boge, ad ripam inter Boge et Tjälders, 6.1864, P. T. Cleve, S). - A: Habitus. 
B: Fuktig kapsel utan lock. - C: Torr kapsel med lock. - D: Fuktig skottspets. - E: Torr skottspets (samma som i 
D). - F: Nedre delen av torrt skott.
Tortula princeps. - A: Habit. - B: Moist capsule without lid. - C: Dry capsule with lid. - D: Moist shoot apex.
E: Dry shoot apex (same as in D). - F: Lower part of dry shoot.
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Tabell 1. Fält- och bottenskiktsarter på undersökta gotländska lokaler för Tortula princeps. Lokalnumren är de som 
använts vid beskrivningen av lokalerna i texten. Arter som noterades i fyra eller fler provytor står med fet stil. 
Täckningen anges för fältskiktet för den vegetation som T. princeps växer i, för bottenskiktet för en cirkulär yta 
med 20 cm radie kring en representativ depopulation av T. princeps. - Frekvensen noterades i fält enligt följande: 
1 enstaka, 2 sparsam, 3 tämligen riklig, 4 riklig.

Lokal nr/locality no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summa
Fältskikt / Field layer
Täckning/Cover (%) 80 15 50 50 30 40 50 75 10 90-95 80
Achillea millefolium _ _ 3 1 _ 2 _ _ _ 1 _ 4
Asteraceae sp. - 2 - - _ _ _ _ _ _ _ 1
Anthoxanthum odoratum 2 _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 1
Avenula pratensis 1 - - - _ 3 _ _ _ _ 4 3
Carlina vulgaris - - - - - - 1 - - - - 1
Centaurea scabiosa - - _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 1
Cirsium acaule - - - _ - _ 1 _ _ _ _ 1
cf. Cynoglossum officinale1 - - - - - - 1 - _ _ - 1
Daucus carota - 2 1 - 2 - _ - _ _ _ 3
Echium vulgare - 1 - - 2 - 1 - - 2 1 5
Erigeron acer - 2 - - - - - - - - - 1
Euphrasia sp. - - - - - - - - - 2 - 1
Festuca ovina 3 3 - - 1 3 3 3-4 2 4 _ 8
Fragaria vesca/viridis - 2 2 - - - - _ - _ _ 2
Galium boreale - 1 - - - - - - - _ _ _ 1
G. verum 3 2 2 - 3 - 2-3 2-3 2 1 - 8
G. sp. - - - - - - - - 1 - - 1
Hieracium pilosella 3 3 2 - 4 3 2 - - _ 3 7
H. umbellatum - - - 1 1 - - - - - - 2
H. sp. - 2 - - - - - - - - 1 2
Leontodon autumnalis - - - - - 1 - _ _ _ _ 1
Lotus corniculatus 2 - 2 - - - - - - _ _ 2
Medicago falcata - - - - - - - - - 1 - 1
Melica ciliata - - - - - - - - 1 - - 1
Pastinaca sativa - - 1 - - - - - - _ - 1
Pimpinella saxifraga - - - - 3 - - - - - - 1
Plantago lanceolata 2 - 2 1 - - 4 2 - - 2 6
P. maritima - - - - - - - - - 3 - 1
Poa pratensis - - 1 - - - - - - - - 1
Poaceae sp. - - - 1 - - 2 1 - - - 3
Potentilla argentea - - - - - - - - - 1 - 1
P. reptans - - 2 2 - - 2 - - 3 4
Prunus spinosa - 3 - - - - - - - - - 1
Ranunculus bulbosus - - - - 2 - - - - - - 1
Rubus caesius - 2 4 3 - - - - - - - 3
Satureja acinos - - - - - - 1 - - - - 1
Scorzonera humilis - - 2 - - - - - - - - 1
Sedum acre 1 2 - 1 1 1 - - 2-3 1 - 7
S. album - - - - - 4 2 - 2 - - 3
Senecio jacobaea - - - - - 1 2 - 2 - - 3
Sesleria caerulea - - 2 - - - - - - - - 1
Silene nutans - - - 2 1 - - - 3 - - 3
Taraxacum sp. - - 1 - - 1 - 1 - - - 3
Thymus serpyllum - - - 3 - - - 2-3 - 3 2-3 4
Trifolium pratense - - 2 - - - - - - - 1
Vincetoxicum hirundinaria - - - - 2 - - 1
1 Endast bladrosetter / Only leaf rosettes.

skruvar bladen sig normalt längs hela skotten, 
alltså även i äldre delar. Tortula princeps utvecklar 
oftast också en typisk brunorange färg i äldre delar 
av skotten (fig 2), något som i kombination med

det täta växtsättet ofta avslöjar arten i fält. Lik
nande färg hittar man någon enstaka gång även hos 
T. ruralis och T. ruraliformis, men dessa två har 
ett betydligt glesare växtsätt. Det täta växtsättet
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Table 1. Field and ground layer species at the investigated localities with Tortula princeps on Gotland, Sweden. The 
locality numbers are those used in the general descriptions of the localities in the text. Species noted in four or more 
sample plots are in boldface. The cover of the field layer is given for the vegetation where T. princeps grows, for 
the ground layer for a circular area with a radius of 20 cm from a representative subpopulation of T. princeps. The 
abundance of the different species was noted in the field according to the following scale: 1 single plants, 2 scattered 
plants, 3 moderately abundant, 4 abundant.
Lokal nr/locality no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summa

Bottenskikt/Ground layer
Täckning/Cover (%)
Abietinelia abietina
Brachythecium albicans 
Bryum sp.
Ceratodon purpureus
Cladonia sp.
Dicranum scoparium 
Ditrichum flexicaule 
Homalothecium lutescens 
Hypnum cupressiforme 
Tortella tortuosa 
Tortula ruraliformis 
T. ruralis
T. ruraliformis/ruralis

90 50 25 100 50

1-31
2 - - 2-3

2 - - - 3-4
4
3

4 - - -
1 2

3 - - 4 -

4 2-3

40 35 20 60
1
2 3 4

3 2 2-3
2 3-2
3 - - -

2
3 - -

50-60 40

1

- 2-3
2 4
2

2

1
6
5
6 
2 
1 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
1

hos T. princeps gör också att den håller sig fuktig 
längre än de andra Tortula-arterna efter ett regn. 
Slutligen har T. princeps en differentierad central- 
sträng i stammen, vilket i stamtvärsnitt syns som 
ett parti med mindre celler i mitten av stammen, 
vilket de andra arterna saknar. På Gotland är det 
bara ytterligare två arter med hårudd på bladen 
som har differentierad centralsträng, dels mur- 
skruvmossa Tortula muralis, som är småvuxen 
och vanligen växer på klippor och murar, dels 
alléskruvmossa Tortula virescens, som normalt 
växer på träd.

Material som ligger under Tortula princeps från 
områden utanför Sverige är heterogent, och allt är 
troligen inte samma växt som vi har i vårt land. 
Man har bland annat noterat ett stort antal olika 
kromosomtal (n= 12, 24, ca 24, 24 + lm, 26, 28, 
36 + 2m; Kramer 1980, Fritsch 1991). Kramer 
(1980), som studerade Tortula sektion Rurales i 
östliga Holarktis, delade också upp T. princeps i 
detta område i tre underarter, varav vår ska vara 
ssp. princeps. I Naturhistoriska riksmuseets her
barium finns en insamling som troligen är en del 
av det material som Tortula princeps beskrevs på 
(en isotyp), och denna överensstämmer väl med 
det vi har i vårt land. Möjligen kan en del av 
variationen i litteraturuppgifterna om T. princeps’ 
växtmiljö förklaras med att arten inte är homogen, 
men detta kan knappast förklara diskrepansen mel

lan hur dess växtmiljö anges i nordisk litteratur och 
hur arten faktiskt visade sig växa.

Material och metoder

Tretton lokaler för Tortula princeps har studerats 
i fält, däribland två lokaler där arten inte längre 
finns kvar. Fem äldre lokaler har inte återbesökts. 
Senaste belägg från dessa är från 1895, 1898, 
1908, 1955 resp 1957. Två av dem, de enda kända 
inlandslokalerna för arten, Klints i Othem och 
Torsburgen i Kräklingbo, har jag besökt i andra 
sammanhang. På dessa lokaler finns både kalk
klippor och miljöer av det slag som beskrivs som 
typiska för arten nedan (detta med reservation för 
hur det ser ut vid Torsburgen efter branden 1992).

På varje besökt lokal där Tortula princeps hit
tats har följande noterats i fält (för träd-, busk-, 
fält-, och bottenskikt i förhållande till en repre
sentativ delpopulation): (1) antalet delpopulationer 
samt deras storlek och fördelning inom ytan; (2) 
substrat och exposition; (3) träd- och buskskiktens 
täckning och artsammansättning inom en radie av 
10 m; (4) fältskiktets täckning och artsamman
sättning inom den vegetationstyp där T. princeps 
växer; (5) bottenskiktets täckning och artsamman
sättning inom en radie av 20 cm; (6) vitalitet och 
förekomst av sporkapslar; (7) eventuella hot mot 
lokalen. För att eventuella förändringar ska kunna 
ses i framtiden ritades på de flesta lokaler en skiss
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över åtminstone huvuddelen av delpopulationerna, 
och lokalerna fotograferades.

Med stenar menas i denna artikel normalt mind
re stenar, upp till ca 10 cm i största diameter. 
Exponering anges i en sexgradig skala, där 1 
innebär djup skugga och 6 helt öppet.

Resultat

Utbredningen för Tortula princeps på Gotland 
visas på kartan i fig 3. Nedan följer en allmän 
beskrivning av de besökta gotländska lokalerna. I 
tabell 1 anges fält- och bottenskiktens täckning och 
de olika ingående arternas frekvens. Exempel på 
artens växtmiljö och fördelning i rummet ges från 
två lokaler i fig 4. - Kartbladsbetecningen är den 
nya, från "Gröna kartan".

Aktuella lokaler

(1) Boge, Ajstudden (66B 9f 09 34). Besökt 10 juli 1990. 
Tortula princeps växer här på en grusbank i den glest 
buskbevuxna zonen mellan öppen havsstrand och skog. 
Trädskikt saknas medan buskskiktet täcker ca 25 % av 
ytan och består av en Juniperus communis (9/10) och en 
ros Rosa (1/10). Exponering 6. Arten växer inom ett 2 
x 4 m stort område och täcker ca 1000 cm2, fördelat på 
fem 50-300 cm2 stora delpopulationer. Arten var vid 
besöket frisk och bar tämligen rikligt med kapslar.
(2) Boge, ca 1 km NNO Gylviken (66B 9f 47 49). Besökt 
29 augusti 1992. Arten växer här på stenig jord, bland 
stenar eller på något sandigt underlag i en grund sänka 
mellan två strandvallar. Trädskikt saknas medan busk
skiktet täcker ca 15 % av ytan och består av tall Pinus 
sylvestris (4/10), rosor (4/10), gran Picea abies (1/10) 
och en (1/10). Exponering 6. Arten växer inom ett 5 x 
20 m stort område och täcker ca 380 cm2, fördelat på sju 
35-80 cm2 stora delpopulationer. Arten var vid besöket 
frisk och bar rikligt med kapslar.

Inom en ca 150 m lång kuststräcka söder om den 
beskrivna lokalen hittades ytterligare två förekomster, 
en ca 100 m S om den beskrivna - en population på ca 
25 cm2 - och en ca 150 m S om den beskrivna - 12 
delpopulationer på sammanlagt ca 600 cm2.
(3) Boge, 500 m SO Sudervik (66B 9f 19 38). Besökt 29 
augusti 1992. Här växer Tortula princeps på sandjord i 
en glänta i för övrigt tämligen sluten skog. Trädskiktet 
täcker ca 50 % av ytan och består av tall, medan busk
skiktet täcker ca 20 % av ytan och består av en (5/10), 
rönn Sorbus aucuparia (2/10), rosor (2/10) och apel 
Malus (1/10). Exponering 3. Arten växer inom ett 3 x 
4 m stort område och täcker ca 400 cm2, fördelat på tio 
8-90 cm2 stora delpopulationer. Arten var vid besöket 
frisk och bar sparsamt med kapslar. Lokalen torde hotas 
av igenväxning på sikt. 4
(4) Boge, Vike, strandskog ca 350 m N åmynningen 
(66B 8f 45 22). Besökt 29 augusti 1992. Arten växer här 
på sand med relativt mycket sten i en större glänta i

strandskog. Trädskiktet täcker ca 20 % av ytan och 
består av tall (9/10) och finnoxel Sorbus hybrida (1/10) 
medan buskskiktet täcker ca 5 % av ytan och består av 
tall (5/10) och vide Salix (5/10). Exponering 5. Arten 
växer inom ett 2 x 2 m stort område och täcker ca 320 
cm2, fördelat på en tuva om 120 och en på 200 cm2. 
Arten var vid besöket frisk och bar rikligt med kapslar. 
Bara någon meter från förekomsten ligger en större 
kompost, som kommer att förstöra lokalen om den 
utvidgas.

(5) Boge, Tjälder, Tjälderholm, O-sidan, norra delen 
(66B 8f 34 23). Besökt 29 augusti 1992. Arten växer här 
på grusig till stenig mark på gränsen mellan en strandvall 
och en sänka. Trädskiktet, i form av ett intilliggande 
skogsbryn, täcker ca 15 % av ytan och består av tall 
(7/10) och gran (3/10) medan buskskiktet täcker ca 15 % 
av ytan och består av slån Prunus spinosa (6/10), rosor 
(2/10) och gran (2/10). Exponering (4-)5-6. Arten 
växer inom ett 2 x 5 m stort område och täcker ca 95 
cm , fördelat på 13 små delpopulationer i två grupper 
om totalt 25 respektive 70 cm. Tortula princeps var vid 
besöket frisk och bar sparsamt med kapslar.

Eftersök vid själva Tjälder, som uppges på etiketter 
på herbariematerial, gav inget resultat. Jag lyckades där 
inte hitta någon riktigt lämplig växtplats för arten och 
det var tydligt att många strandmiljöer som eventuellt 
hade kunnat vara lämpliga tidigare höll på att växa igen.
(6) Rute, Furilden, Suderudd (66D li 13 09). Besökt 30 
augusti 1992. Tortula princeps växer här på grusig till 
stenig mark på krönet av en strandvall. Träd- och busk- 
skikt saknas. Exponering 6. Arten växer inom ett 1 X 2 
m stort område och täcker ca 35 cm2, fördelat på sju små 
delpopulationer. Arten var vid besöket frisk till något 
försvagad men bar rikligt med kapslar.

På en annan strandvall hittades ytterligare ca 100 cm2 
av T. princeps, fördelat på två delpopulationer. Fortsatt 
eftersök kan eventuellt ge någon enstaka ytterligare 
förekomst i området, men så fort man kom en bit in från 
havsstranden var vegetationen för tät för arten, även om 
träd och buskskikt saknas över ett stort område.
(7) Rute, Furilden, ca 600 m N om kajen på öns V-sida 
(66D li 39 04-40 04). Besökt 30 augusti 1992. Arten 
växer här på sandig mark som är tydligt urlakad på kalk 
jämfört med den närmaste omgivningen där kalkindike- 
rande arter växte. Träd- och buskskikt saknas. Expone
ring 6. Arten växer inom ett 1 x 1 m stort område och 
täcker ca 317 cm2, fördelat på tre delpopulationer om 
5-300 cm . Tortula princeps var vid besöket frisk till 
delvis försvagad men bar rikligt med kapslar.
(8) Rute, Furilden, Herrvik, strax N om där vägen viker 
åt V från stranden (66D li 35 13). Besökt 30 augusti 
1992. Tortula princeps växer här på torr sandhed vid 
havet ca 10 m från ett skogsbryn (tallskog). Unga tall
plantor finns som närmast 6 m från växtplatsen. Expo
nering 6. Arten växer inom ett 1 x 1 m stort område 
och täcker ca 65 cm2, fördelat på fyra delpopulationer. 
Arten var vid besöket frisk till delvis försvagad och bar 
sparsamt med kapslar.

(9) Rute, Furilden, Östervik, ca 50 m S om vägen, innan 
denna svänger N-ut (66D 2i 02 14). Besökt 30 augusti 
1992. Arten växer här på en stenig strandvall med 
måttligt sluten vegetation, i huvudsak bottenskikt. Träd-
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och buskskikt saknas. Exponering 6. Tortula princeps 
växer inom ett 1 X 2 m stort område och täcker ca 45 
cm2, fördelat på två delpopulationer. Arten var vid 
besöket frisk till delvis försvagad men bar tämligen 
rikligt med kapslar.
(10) Eksta, Ekstakustens naturreservat, Skansudd (56C 
Oh 37 35). Besökt 28 augusti 1992. Tortula princeps 
växer här på stenig sandjord i en strandhed, nära grän
sande till klappersten. Träd- och buskskikt saknas. Ex
ponering 6. Arten växer inom ett område på 2 x 10 m 
och täcker 53 cm2, fördelat på tre delpopulationer om 
8-25 cm2. Arten var vid besöket frisk till något för
svagad och bar rikligt med kapslar.

Området längs kusten 1,5 km S om Kronvald till 
knappt 1 km NO om vägkorset vid Vavle undersöktes 
under ca 5 timmar utan att fler fynd av arten gjordes.
(11) Visby, ca 0,5 km SV Muramaris (66A 9a 27 10). 
Besökt 31 augusti 1992. Med största sannolikhet en ny 
lokal (längre söderut finns flera äldre fynd, se lokal 13). 
Arten växer här på tämligen humusrik grusjord i gränsen 
mellan hed- och ängsvegetation på en havsstrand. Träd
skiktet täcker ca 10 % av ytan och består av ask Fraxinus 
excelsior medan buskskiktet täcker ca 25 % av ytan och 
består av slån (5/10), ask (2/10), rosor (2/10) samt en 
(1/10). Exponering 5-6. Tortula princeps växer inom ett 
område på 0,5-1 m och täcker 30 cm2, fördelat på fyra 
delpopulationer. Arten var vid besöket försvagad och bar 
sparsamt med kapslar. Lokalen hotas dels av igenväx- 
ning (buskar och träd), dels av ökat turisttryck (en 
eldstad på platsen skulle exempelvis spoliera lokalen, 
som ligger strax intill en välfrekventerad stig).
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Lokaler utan återfynd
(12) Visby/Vaskinde, Brucebo (66A 9a 3- 1-). Besökt 31 
augusti 1992, men arten ej återfunnen. Tidigare funnen 
av Å. Hovgård 1954. Strandvallar med kalkindikerande 
flora finns längs stora delar av stranden i det område som 
idag är naturreservat. Södra delan av reservatet är idag 
betesmark medan den norra endast fungerar som ströv
område. En stig går i den strandzon där arten skulle 
kunna växa. Endast i naturreservatets norra del finns en 
del mindre partier som synes lämpliga idag, men arten 
hittades ej där.
(13) Visby, mellan Visby och Snäckgärdet. Besökt 9 juli 
1990 och 31 augusti 1992, men arten ej återfunnen. Flera 
fynd har gjorts i området mellan 1865-1931. Området 
är idag till större delen exploaterat med bebyggelse, 
vägar, cykel- och promenadvägar samt gräsmattor, och 
strandmiljön är idag olämplig för Tortula princeps.

Diskussion

De flesta lokalerna för Tortula princeps ligger vid 
kusten (fig 3). Eftersom arten i övriga Europa inte 
är kustbunden kan man spekulera i att den på 
Gotland, vid sin nordgräns i Europa, av klimatiska 
skäl är nästan helt bunden till strandmiljön. Som 
framgår av Petterssons (1958) diskussion om Got
lands klimat har öns inre delar tydligt lägre vinter-
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Fig 3. Utbredningen av Tortula princeps på Gotland (och 
i Sverige), baserad på studerat herbariematerial.
The distribution of Tortula princeps on the island of 
Gotland (and in Sweden), based on studied herbarium 
material.

temperaturer än kusterna och har fler och hårdare 
frostnätter än kustområdena.

Tortula princeps växer oftast i öppna till halv
öppna miljöer, vanligen en bit utanför skogs- 
brynet, på havsstränder. Endast på lokal 3 hittades 
den i mer sluten miljö, i en skogsglänta. Arten 
växer ofta i övergången mellan mer sluten vegeta
tion i fältskiktet och helt eller nästan helt öppen 
mark (jfr fig 4A), men arten tycks tåla ett relativt 
slutet fältskikt, åtminstone för en tid. Den växer 
på de studerade lokalerna på sandig till stenig mark 
som snabbt torkar ut efter regn, och på ställen där 
kalken, som uppenbarligen funnits, lakats ut. Man 
hittar exempelvis inte T. princeps tillsammans med 
stora förekomster av kruskalkmossa Tortella tor- 
tuosa, detta trots att den senare arten ofta hittas i 
stora mängder på marken runt om de platser och 
den vegetationstyp där T. princeps växer. Tortula
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sänka

a r4m

Fig 4. Exempel på vegetationen på 
gotländska lokaler för Tortula 
princeps. - A: Boge, Tjälder, 
Tjälderholm. - B: Boge, ca 1 km 
NNO Gylviken. - Horisontell 
streckning: Glest bevuxen till näs
tan vegetationsfri stenig strand
vall. Vertikal streckning: Tortula 
princeps-vegetation(se tabell 1). J 
en Juniperus communis. P slån 
Prunus spinosa. Pa gran Picea 
abies. Pi tall Pinus sylvestris. R 
rosor Rosa S finnoxel Sorbus inter
media. Sa videart Salix.
Vegetation at Tortula princeps lo
calities on Gotland. - Horizontal 
hatching: Stony shore ridge, spar
sely covered by plants. Vertical 
hatching: T. princeps vegetation. 
Väg road. Sänka depression. Other 
explanations: see above.

princeps tycks inte heller växa på mark som rörts 
om nyligen, vilket kan bero på att kalkhalten är för 
hög på sådana platser (kalkindikerande arter som 
Tortella tortuosa hittas ofta på platser där mark
ytan störts).

Typiska arter för den normalt glesa vegetation 
där man hittar T. princeps är röllika Achillea 
millefolium, blåeld Echiutn vulgare, fårsvingel 
Festuca ovina, gulmåra Galium verum, gråfibbla 
Hieracium pilosella, svartkämpar Plantago lan
ce olata, revfingerört Potentilla reptans, gul 
fetknopp Sedum acre och backtimjan Thymus ser- 
pyllum samt blek gräsmossa Brachythecium albi
cans, en obestämd Bryum-art, brännmossa Cera- 
todon purpureus och kalklockmossa Homalothe- 
cium lutescens (tabell 1).

Det är uppenbart att Tortula princeps på Got
land inte har kalkklippor som sin viktigaste växt- 
miljö. Arten är istället huvudsakligen knuten till 
en mycket speciell och störningskänslig miljö, 
nämligen stabila, urlakade, huvudsakligen strand
nära marker, där den ofta växer i den smala zonen 
mellan sluten vegetation och vegetationsfria ytor. 
Arten tål troligen inte att marken rörs om så att 
kalkrikare sand, grus eller stenar kommer upp till 
ytan. Troligen är det detta som gjort att arten 
försvunnit från lokal 12 (Brucebo), eftersom den 
zon som arten normalt växer i här är populär att 
ströva i. Stigar går på denna lokal på många ställen 
ungefär där man kunde förvänta sig arten och 
floran är här vanligen tydligt kalkindikerande.

Under 1992 gjorde jag stickprov på andra kust
avsnitt än de arten är känd ifrån (NV delen av

Gothemhammar i Gothem socken, Huskeudd i 
Rute, Värne i Hellvi, Hideviken i Hellvi (3 olika 
ställen från Hide till naturreservatet), Nybroviken 
i Lärbro), men jag lyckades inte hitta arten på 
något av dessa ställen; miljön var bara lämplig på 
Huskeudd och på något ställe vid Hideviken. Å 
andra sidan hittade jag lokaler som säkert inte var 
kända tidigare på ön Furilden, eftersom det bara 
finns en äldre kollekt därifrån.

Man kan alltså förvänta sig att finna T. princeps 
på ytterligare lokaler på Gotland, men stora delar 
av kusten är olämpliga för den (klintkuster, strand
ängar, partier som vuxit igen ända ner till vattnet, 
exploaterade partier) varför arten knappast kan 
vara vanlig. Det finns därför anledning att vara 
försiktig med de lokaler som arten är känd från 
idag, speciellt de områden på nordöstra Gotland 
där arten har sina rikaste kända förekomster. Aven 
om arten oftast har kapslar, och alltså troligen lätt 
kan sprida sig, krävs ett tillräckligt antal lämpliga 
växtplatser som ligger någorlunda nära varandra 
om arten ska överleva på längre sikt.

Tack

Jag vill tacka herbarierna som varit behjälpliga 
med lån av material, samt Nils Hakelier som 
ställde sitt privata material av arten till mitt för
fogande. Länsstyrelsen i Gotlands län lämnade 
tillstånd att insamla T. princeps i två naturreservat. 
Undersökningen har till större delen finansierats 
av WWF Sverige.



Herbariematerial från Sverige

Gotland. Boge mellan Bogevik & Tjäldersvik, stranden, 
5.1864 P. T. Cleve (H-SOL); Boge stranden mellan 
Boge och Tjäldersvik 5.1864 P. T. Cleve (UPS); Boge 
inter Tjäldersvik & Boge 7.1864 P. T. Cleve (UPS); 
Boge inter Boge & Tjälders 6.1864 Cleve (S); Boge inter 
Bogevik & Tjälders 6.1864 Cleve (LD S); Boge mellan 
Bogevik & Tjäldersvik, stranden 6.1864 P. T. Cleve 
(GB); Boge Fogelvik 1864 P. T. Cleve (GB S); Boge 
Tjelders 6.1864 P. T. Cleve (UPS); Boge nära Tjälders 
1864 R. Hartman (S); Boge Tjälders 1864 P. T. Cleve 
(LD S); Boge 1885 P. T. Cleve (S); Boge Tjelvik utan 
datum P. T. Cleve (S); Boge Ajstudden, innanför havs
stranden 10.7.1990 L. Hedenäs (S); Boge ca 1 km NNO 
Gylviken 29.8.1992 L. Hedenäs (S); Boge knappt 1 km 
NNO Gylviken29.8.1992 L. Hedenäs(S, 2 olika); Boge 
0,5 km SO Sudervik 29.8.1992 L. Hedenäs (S); Boge 
Tjälder, Tjälderholm, O-sidan, norra delen 29.8.1992 
L. Hedenäs (S); Boge Vike, strandskogen ca 350 m N 
om åmynningen 29.8.1992 L. Hedenäs (S); Eksta Kron
valls fiskeläge 14.6.1865 S. O. Lindberg (H-SOL, S); 
Eksta havsstranden mittemot Lilla Karlsö 6.1865 H. 
Holmgren (S); Eksta Stora Karlsö, vid Björket 
17.7.1954 Å. Hovgård (S); Eksta Stora Karlsö, vid 
Björket 19.7.1954 A. Hovgård (S UPS); Eksta Stora 
Karlsö, Björket 24.5.1955 A. Hovgård (LD S); Eksta 
Ekstakustens naturreservat, Skansudd (mitt emot L. 
Karlsö) 28.8.1992 L. Hedenäs (S); Kräklingbo Torsbur- 
gen 26.6.1908 K. Johansson (UPS); Kräklingbo Tors- 
burgen 25.7.1898 E. Jäderholm (GB LD S UPS); Othem 
Klints 1.12.1895 M. Östman (S UPS); Rute in ins. 
Furillen 7.1864 P. T. Cleve (H-SOL); Rute Furilden, 
Herrvik, N om stället där vägen svänger västerut från 
stranden 30.8.1992 L. Hedenäs (S); Rute Furilden, 
Suderudd 30.8.1992 L. Hedenäs (S, 2 olika ex); Rute 
Furilden, ca 600 m N om kajen på öns V-sida 30.8.1992 
L. Hedenäs (S); Rute Furilden, Östervik, ca 50 m S om 
vägen före den svänger åt N 30.8.1992 L. Hedenäs (S); 
Sundre havsstranden mellan Hoburgen och Kittelviken 
3.8.1898 E. Jäderholm (S UPS); Tofta 10.5.1953 Å. 
Hovgård (S); Tofta 26.5.1954 Å. Hovgård (S); Tofta ca 
3 km S om Smågårda, havsstranden 12.5.1957 N. Hake- 
lier (privat); Visby 6.1865 S. O. Lindberg (LD S UPS); 
Visby locis extra portam sept. opp. Visby, 6.1865 S. O. 
Lindberg (Rabenhorst, Bryotheca Europaea No. 823, 
H-SOL S); Visby utom norra porten 8.6.1865 S. O. 
Lindberg (S UPS); Visby Snäckgärdet 11.6.1865 S. O. 
Lindberg (H-SOL); Visby Snäckgärdet 6.1865 H. 
Holmgren (S); Visby Snäckgärdet, nära havet 7.1898 E. 
Jäderholm (S); Visby Snäckgärdet 18.7.1898 E. Jäder
holm (UME UPS); Visby mellan staden och Snäckgärdet 
16.6.1923 E. Jäderholm (S); Wjfcyjuxtamare 16.6.1923 
E. Jäderholm (S); Visby Snäckgärdet, havsstranden 
19.5.1929 P. A. Larsson (S); Visby N om Visby
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10.4.1931 H. Persson (LD); Visby ca 0,5 km SV om 
Muramaris 31.8.1992 L. Hedenäs (S); Väskinde Bruce- 
bo 2.5.1954 Å. Hovgård (S) - Gotland utan lokal 1865 
S. O. Lindberg (S).
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Recension

Ett klassiskt kartverk når sin fullbordan

Meusel, H. & Jäger, E, J. 1992: Vergleichende 
Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Band 
3. Textdel 333 sidor, kartdel (kartor, litteratur, 
register) 688 sidor. 31,5 x 29 cm, bunden. Gustav 
Fischer. ISBN 3-334-00411-2. Pris 560 DM.

Med detta sista band av den nu klassiska atlasen 
över den centraleuropeiska floran har ett viktigt 
arbete för botanister, ekologer, växtgeografer och 
växtsystematiker slutförts. Det är oumbärligt för 
jämförelser också med andra världsdelar än vår 
egen. Med omkring 4500 litteraturcitat t o m 1991 
ger det utan jämförelser det bästa och aktuellaste 
registret över den rikhaltiga speciallitteraturen. 
Arbetet har tillkommit i samverkan med fackbota
nister från mer än 20 länder.

Meusel & Jägers kartdel täcker familjerna Rubi- 
aceae till Asteraceae. Det omfattar 560 kartor som 
visar totalutbredningen av omkring 2000 europe
iska släkten, arter och underarter av kärlväxter. 
Redan innan persondatorer kom till användning 
upprättades arealdiagnoser för samtliga behand
lade europeiska taxa. Detta gjordes i stort sett på 
grundval av en nord-sydlig (boreal-nemoral) och 
en väst-östlig (oceanisk-kontinental) gradient. 
Speciellt den väst-östliga gradienten kan inte en
bart sättas i samband med graden av oceanitet, 
vilket man i synnerhet på senare år insett, utan har 
också sin orsak i nederbördsrytmiken, vilket är 
särskilt tydligt i de meridionala och submeridio- 
nala zonerna. Detta påpekades också i ett separat 
arbete av Jäger 1968. Författarnas arealdiagnoser 
är viktiga för jämförelsen av sambandet mellan 
klimatisk och floristisk gradient, inte minst när det 
gäller speciella biotoper eller lokala floror. I detta 
avseende innebär Meusel & Jägers arbete ett ny
tänkande.

Jämförelser med andra ledande kartarbeten 
visar att man i många fall justerat kartbilderna med 
hänsyn till den senaste systematiken. I texten har 
man på ett föredömligt sätt kommenterat avvikel
ser och lämnat egna synpunkter med hänsyn till 
utbredningsbilderna.

Några exempel är på sin plats. Röllika Achillea 
millefolium består av en grupp närbesläktade arter, 
som är allmänna långt söderut till mellersta 
Spanien, Turkiet och Centralasien. Ängsklint Cen-

taurea phrygia är klart östlig och har hos oss 
endast några få utpostlokaler, medan den när
stående arten fjäderklint C. pseudophrygia finns i 
randområdena från Norge (Vestlandet), Cent
raleuropa och mellersta delen av europeiska Ryss
land. Spjutskråp Petasites spurius, som räknas 
som sällsynt på de danska öarna och i Skåne, är 
allmän i de baltiska staterna till mellersta Ryss
land. Den finns i övrigt endast på få lokaler i västra 
Asien. Strandmaskrosor Taraxacum sect. Palust- 
ria, dit vår sällsynta nordsvenska jämtlandsmask- 
ros Taraxacum crocodes hör, är europeiska, om 
man bortser från några få arter i Främre Asien. 
Sect. Dissecta är däremot i huvudsak asiatisk.

Översiktskartor (med artantal) ger en tydlig bild 
av släktens och artgruppers centrala utbrednings
områden. Arter av vänderot Valeriana är talrikast 
i västra Sydamerika men finns också ganska talrikt 
i Sydeuropa. Malörterna Artemisia är som många 
andra grupper av korgblommiga centrerade till 
Central- och Östasien, där vi kan räkna till åtmin
stone 59 arter i Kina-Mongoliet.

Några luckor är givetvis påvisbara i ett så om
fattande arbete. I sammanhang med Artemisia 
skall nämnas att ett av Ferrarinis arbeten 1970 
rörande A. laxa, där tertiära förekomster angavs, 
inte är medtaget. Valdés’ kartarbete över västra 
Andalusien från 1987 har inte tagits med i littera
turlistan, ej heller Andreevs jakutiska arbete 
samma år. I det sistnämnda ingår bl a kartor över 
flera Artemisia-arter, som dock har mer lokalt 
asiatisk prägel.

Kartor med årtal för första påvisande kan vara 
mycket instruktiva, särskilt för arter som spritt sig 
med människans hjälp. F ö markeras uppgift om 
synantropa förekomster, vilket ger en god bild av 
artens klimatiska (och eventuellt andra ekologiska) 
krav. Det är helt nödvändigt med dylika översikter 
idag med den enorma nyspridning av arter som 
pågår som resultat av miljöstörningar av olika 
slag.

Arbetet ger en mycket god bild av europeiska 
arters utbredning, och de detaljrika kartorna bör 
stimulera till fortsatt botanisk forskning om histo
riska och recenta frågor när det gäller växternas 
utbredning, miljökrav och systematik.

Jim Lundqvist
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Vit kattost är den sista av de totalt tretton arter av 
minskande åker- och byväxter vars kulturhisto
riska bakgrund, grundläggande biologi och be
varandeaspekter vi presenterat. Metodiken är den
samma som tidigare och den beskrivs mer i detalj 
hos Svensson & Wigren (1989). För ett långsiktigt 
bevarande är det viktigt med en god kännedom om 
arternas biologi. I Svensson & Wigren (1986) ger 
vi en sammanfattning av dessa arters historia, 
biologi och bevarande samt praktiska råd till den 
som vill odla dem. Man kanske kan tycka att ämnet 
vid det här laget är uttömt. Men det finns fort
farande en mängd arter som vi vet förvånansvärt 
lite om. Det finns många fler åker- och byväxter 
som börjar bli sällsynta och som skulle behöva 
studeras mer ingående, t ex kalvnos Misopates 
orontium, åkerranunkel Ranunculus arvensis och 
åkermadd Sherardia arvensis.

Namngivning

Vit kattost är nära besläktad med skär kattost 
Malva neglecta och de betraktades länge som 
varieteter av samma art, Malva rotundifolia, M.

pumila eller M. silvestris minor. Varieteterna skil
des åt t ex med beteckningarna parviflora (vit 
kattost) och grandiflor a (skär kattost).

Artens vetenskapliga namn är Malva pusilla, 
vilket syftar på blommorna, pusillus betyder 
mycket liten. Den har även gått under namnet 
Malva borealis, vilket troligen syftar på att den 
förekommer längre norrut än skär kattost, då bo- 
realis kommer av latinets boreus, nordlig. Bland 
växtens äldre svenska namn kan nämnas rund- 
bladig kattost med vit blomma, liten kattost, små- 
blommig kattost, dvärgkattost och småmalva. 
Namnen syftar på utseendet - växten är vanligen 
liten och oansenlig med små, föga iögonenfallande 
blommor.

Det finns fler tidiga fynd av vit kattost än av 
skär. Båda arterna har noterats vid en utgrävning 
av en stenåldersbosättning i nordvästra Skåne, vit 
kattost dessutom vid utgrävning av stenålders- 
boplatsen i Dagsmosse i Östergötland och som 
avtryck i lerskärvor från järnåldern på Björkö i 
Mälaren.

I England finns fynd av vit kattost från romersk 
järnålder. Den förekom där tillsammans med en
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Fig 1. Utbredningen av vit kattost 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 
1960. Cirkel: Förekomst fr o m 1961. Fylld symbol: Återfynd eller nyfynd undersökningsåret. Struken symbol: 
Eftersökt men ej återfunnen undersökningsåret.
Known distribution of Malva pusilla 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.

rad andra ogräs- och ruderatväxter, varför en del 
anser att den kom in med den söderifrån introdu
cerade odlingskulturen. I Danmark växer den 
ibland vid kloster och antas höra till den under 
medeltiden införda läkeväxtfloran. Den har till
sammans med skär kattost varit en viktig läkeväxt 
även i Sverige.

Utbredning
Vit kattost förekommer i Europa, Nordafrika och 
Nordamerika. I Europa växer den främst i de 
norra, östra och centrala delarna. I Sverige ansågs 
den länge vara vanligare än skär kattost, kanske 
för att Linné var mest bekant med den först-



Tabell 1. Förekomsten av vit kattost 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 
landskapet, baserat på inventeringsresultat (fynd på utvalda, givna och andra lokaler).
Present-day occurrence of Malva pusilla at selected localities (five localities on each topographic map were selected 
according to a fixed pattern) and at localities from which it has been noted after 1960 in five Swedish provinces. 
The total number of topical localities in each province is also given, based on inventory results (finds at selected, 
given and other localities).
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Landskap/Province
Inventeringsår/Inventory year

Ög
1975

Upl
1976

Gtl
1977

Öl
1978

Sk
1981

Fynd/Utvalda lokaler (Finds/Selected localities) 2/94 0/109 7/32 7/17 1/39
Aterfynd/Givna lokaler {Refinds/Given localities) 8/23 1/2 0/0 0/0 6/29
Aktuella lokaler (Topical localities) 12 6 23 10 17

nämnda. Den betecknades som allmän eller tämli
gen allmän under 1800-talet. Senare anges att den 
förekom spridd i södra och mellersta Sverige, 
främst i kusttrakterna.

Idag kan arten knappast betecknas som allmän, 
men liksom skär kattost kan den växa i mera sluten 
gräsvegetation än många andra av de gamla läke
växterna. Detta gör att den till skillnad mot dessa 
inte är direkt utrotningshotad, även om den är på 
tillbakagång. Liksom skär kattost har den sin 
huvudförekomst i sydöstra Götaland, men är mer 
ovanlig än denna i resten av Götaland och Svea
land, bl a på västkusten. Den kan dock förekomma 
längre norrut i landet även om den är sällsynt. Från 
Finland rapporteras den avta som gårdsväxt, men 
kom ännu på 1970-talet in, t ex som förorening i 
ryskt vete. I Danmark är den fortfarande tämligen 
allmän men anses skyddsvärd eftersom den tillhör 
de levande kulturminnena.

Vi har undersökt artens utbredning före och 
efter 1960 i fem landskap i södra och mellersta 
Sverige. Resultaten av undersökningarna redo
visas i tabell 1 och figur 1.

I Uppland har arten varit vanlig i de mellersta 
och södra delarna, speciellt i Uppsala- och Stock
holmstrakten. Den odlades redan på 1600-talet i 
Linnéträdgården i Uppsala. Linné var den förste 
som noterade arten i naturen (som M. rotundi- 
folia); han fann den vid sina exkursioner i Upp
salatrakten. Många inventeringar genomfördes i 
dessa trakter under 1800-talet, och vid dessa note
rades vit kattost ofta som vanlig. I landskapets 
norra del var den däremot sällsynt. I början av 
1900-talet angavs arten endast vara bofast i Stock
holmstrakten, för övrigt var den obeständig (Alm- 
quist 1929). Efter 1960 var arten bara sedd på två 
lokaler i landskapet. På en av dem återfann vi den. 
Dessutom förekom den fortfarande vid Nåntuna i 
Danmark socken, där den insamlades redan 1872.

Tillsammans med 4 nya lokaler blir detta 6 aktuella 
lokaler, av vilka 4 ligger i Uppsalatrakten. Vi 
kunde inte finna den på någon av de geometriskt 
utvalda lokalerna. Undersökningen tyder på en 
kraftig tillbakagång i landskapet (fig 1E).

I Östergötland har de två kattostarterna tidigare 
ansetts vara lika vanliga. Den första noteringen om 
arten finns i ett opublicerat manuskript av Wahlen
berg (1825). Vid inventeringar under 1800-talet 
och 1900-talets början ansågs båda arterna ha 
likartad utbredning; i vissa socknar betraktades de 
som vanliga, i andra sällsynta. Genberg (1977) 
anger förekomst efter 1949 i 21 sektioner som 
bildar ett brett band över landskapets centrala del. 
Vi har sökt arten på 23 lokaler uppgivna efter 1960 
och återfunnit den på 8 av dessa. Tillsammans med 
4 nya blir detta 12 aktuella lokaler fördelade på 9 
sektioner enligt Genberg 1977 (fig 1A). Resultatet 
tyder på en tillbakagång under senare årtionden.

Från Gotland anges Malva rotundifolia som 
allmän av Landeberg (1811). Rosén (1821) var 
den förste som skilde mellan de två arterna, och 
han uppger att den vita kattosten fanns överallt. 
Flera floraarbeten visar att arten under 1800-talet 
och ännu vid mitten av 1900-talet var tämligen 
allmän. Vi har inte sett några lokaler efter 1960 
men fann arten på drygt 1/4 av de utvalda loka
lerna liksom på 7 äldre lokaler. Totalt noterade vi 
den på 23 lokaler spridda över ön (fig 1C); den 
kan alltså fortfarande betraktas som tämligen all
män där.

På Öland genomfördes i början av 1800-talet en 
undersökning av floran i Runsten socken (Thun- 
berg 1815-17). De två kattostarterna skildes åt och 
den vita noterades som allmän. Även vid senare 
undersökningar har arten angetts vara allmän och 
karakteristisk för öländska gårdar och bygator. 
Det fanns inga lokaler uppgivna efter 1960 men vi 
fann den på nästan 1/3 av de utvalda lokalerna och
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Fig2. Vit kattost växer vanligen i öppna, näringsrika miljöer som här, nära utgödslingen på en gård vid N. Nöbbelöv, 
Skåne, 13.7.1981.
Malva pusilla prefers open localities, rich in nutriens. This plant grows near the dunghill at a farm in Skåne, 
southernmost Sweden.

på totalt 10 lokaler spridda över ön, vilket tyder på 
att arten fortfarande är relativt vanlig (fig ID).

Från Skåne noterades kattost av Leche (1744) 
men han skilde ej på arterna. Först hos Fries 
(1835) finns anteckningar om vit kattost, men utan 
angivelse av förekomst. I mitten av 1800-talet 
genomfördes flera lokala floraundersökningar, 
och i dessa betecknas vit kattost som mycket 
allmän. Enligt Weimarck (1963) är arten tämligen 
allmän i kalktrakter och i Skåneflorans kartotek 
finns ett 30-tal lokaler uppgivna efter 1960 i 
Malmöhus län, främst utmed den västra kusten. Vi 
återfann arten på 6 av dessa samt på en av de 
utvalda gårdarna. Tillsammans med 10 nya lokaler 
gav vår inventering 17 aktuella lokaler i länet, med 
ungefär samma utbredning som hos Weimarck & 
Weimarck (1985), fig IB. Fig 2 visar hur den 
växer vid utgödslingen på en gård vid N. Nöbbe
löv i Skåne.

Våra undersökningar har alltså visat att vit 
kattost gått tillbaka i Uppland och Östergötland

men fortfarande är tämligen allmän såväl på Got
land och Öland som i Skåne.

Groning

Vit kattost har liksom andra Malva-arter hårda 
frukter, vilket brukar tyda på att de behåller gro
barheten länge. 0dum (1978) har noterat att den 
har dykt upp vid utgrävningar av medeltida danska 
kloster, och detta tyder på en avsevärd livslängd 
hos åtminstone en liten del av frukterna. Vi har 
funnit att groningen är nyckfull och att det ofta är 
svårt att få frukterna att gro både i petriskål och 
på friland.

Vid sådd på friland grodde knappt 30 % av 
frukterna under tre år; fjärde året skedde ingen 
ytterligare groning (fig 3). Groningen skedde 
under maj-september och var mest omfattande 
andra året. Första året grodde endast 4 %, vilket 
vi funnit vara normalt för arten. Korsmo (1926)
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Fig 3. Groningen hos tusen delfrukter av vit kattost sådda i Uppsala botaniska trädgård 31.8.1977. Ingen groning 
skedde under 1981 och försöket avbröts i december detta år.
The germination of one thousand nutlets of Malva pusilla sown in Uppsala Botanic Garden on 31.8.1977. No 
germination occurred in 1981 and the experiment was finished in December that year.

anger dock att han erhållit 54 % groning under 
loppet av 23 dygn hos vintergammalt material.

Groningen visade sig vara beroende av konkur
rensnivån men relativt oberoende av näringsnivån. 
Vi har sått vit kattost i olika täta bestånd av gräs, 
gödslade med olika mängder fullgödselmedel, och 
erhöll då allt lägre groning ju tätare grässvålen var. 
Utan konkurrens av gräs gav tillsats av 0,04 kg

2NPK/m (normal åkergödselgiva) endast svagt 
ökad groning, men en något större andel av plan
torna utvecklades till fruktsättning. I gräsrutor 
utvecklade vit kattost inte alls några blommor 
(Svensson & Wigren 1982).

Frukternas ålder visade sig också spela roll för 
groningen. Vi har sått frukter som lagrats i luft vid 
rumstemperatur upp till 9 år, och det visade sig då

Tabell 2. Fröålderns betydelse för groningsförmågan (i procent) hos vit kattost. Fröna har lagrats i rumstemperatur. 
Groningen kontrollerades i petriskål, i fuktig sand. Efter 6 veckor utsattes skålarna för en köldperiod (4 veckor), 
efter ytterligare 6 veckor för en ny köldperiod (4 veckor) och efter ännu 6 veckor för en torkperiod (8 veckor). 
Trehundra frukter i varje åldersklass undersöktes.
Influence of seed age (in per cent) on the germination of Malva pusilla. The fruits had been stored at room temperature 
and were sown in petri dishes in moist sand. After 6 weeks the dishes were frozen for 4 weeks, after 6 more weeks 
they were once again frozen for 4 weeks and after 6 further weeks they were dried for 8 weeks. Three hundred 
nutlets of each seed age were investigated.

Fröålder, år/Seed age, years 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obehandlad/ Untreated 0,0 1,3 1,7 2,3 1,7 4,7 4,3 5,0 4,3 0,7
Koldperiod/Co/4 period 1 0,7 0,3 0,7 1,7 1,0 2,3 1,0 1,0 0,7 0,3
Köldperiod/CoW period 2 0,7 0,3 1,7 2,0 3,7 4,3 2,7 1,0 1,0 0,7
Torkperiod/Dry period 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 1,3 0,7 0,3 0,0 0,0
TotaWTotally 1,7 2,3 4,7 6,3 6,7 12,7 8,7 7,3 6,0 1,7
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Tabell 3. Groningen hos delfrukter av vit kattost efter förvaring i jord på 60 cm djup. Hundra frukter grävdes upp 
varje halvår. En viss del av dessa hade grott och förstörts i jorden. Övriga frukters grobarhet kontrollerades i 
petriskål, på fuktigt filtrerpapper. Efter 6 veckor utsattes skålarna för en köldperiod (4 veckor) och efter ytterligare 
6 veckor för en torkperiod (8 veckor). Ingen av dessa behandlingar medförde någon groning och de redovisas ej i 
tabellen.
The germination of nutlets of Malva pusilla which have been buried 60 cm deep in the soil. One hundred nutlets 
were studied semi-annually. Some of them had already germinated in the soil and had been destroyed. The 
germination of the rest was investigated in petri dishes on moist filter paper. After 6 weeks the dishes were frozen 
for 4 weeks, after 6 more weeks they were dried for 8 weeks. These treatments did not give any germination and 
are not shown.
Tid i jorden, hr/Time in the soil, years 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5

Grodda i jorden/Germination in the soil, % 6 6 4 4 4 4
Groning i petriskål/Germination in petri dish 

Obehandlade/Untreated, % 6 0 0 0 0 0

att 5 år gamla frukter grodde bäst (tabell 2). Färska 
frukter grodde inte alls förrän de utsatts för en 
köldperiod. Efter en vinters lagring vid rumstem
peratur kunde frukterna till viss del gro direkt och 
ytterligare frukter grodde efter köldbehandling.

Vi har även kontrollerat frukternas överlev- 
nadsförmåga i jord genom att gräva ner frukter på 
60 cm djup. Liksom hos skär kattost grodde en del 
av frukterna nere i jorden och förstördes. Endast 
frukter som legat 1/2 år i jorden kunde fås att gro. 
De grodde direkt efter att de förts upp till ytan. Vi 
kunde inte få frukter som legat längre i jorden att 
gro, varken genom köld- eller torkpåverkan (tabell 
3). Liksom vid andra försök kunde vi dock notera 
att frukterna verkade friska och levande. Det är 
troligt att långvarig lagring i luft eller jord påver
kar dem så att de går in i någon slags frövila som 
vi inte kan bryta, så som 0dum (1965) uppmärk
sammat hos bolmört Hyoscyamus niger.

Tillväxt
Vit kattost är ettårig. Tillväxten är relativt snabb, 
vid odling i Uppsala botaniska trädgård tar det 
120-150 dagar från groning till vissnande. Efter 
groningen utvecklas rosetter med 4-6 blad. Vid 
groning i maj-juni hinner de utvecklas till blom
mande plantor under vegetationsperioden; gror de 
senare förblir de vanligen vegetativa. På hösten 
dör samtliga plantor, även de som inte blommat.

Plantor som grott i maj bildar vid odling i 
Uppsala snabbt ett varierande antal grenar. Blom
morna sitter i samlingar i bladvecken (se fig 2 och 
4B). Blomningen pågår från senare delen av juni 
till slutet av september. Till skillnad från skär 
kattost är de först utslagna blommorna fördelade 
på nästan alla blomsamlingar längs grenarna. I

slutet av juli börjar frukterna i de först bildade 
blomsamlingarna mogna. Därefter pågår blom
ningen endast i de 2-3 yttre blomsamlingarna, allt 
eftersom grenarna tillväxer. Fruktmognaden fort
går successivt utefter grenarna.

Vid mitten av september kan ibland, liksom hos 
skär kattost, sekundära blomställningar utvecklas 
på små korta skott som växer fram vid de gamla 
fruktsamlingarna. På så vis kan blomningen pågå 
mycket länge, ibland in i december. Vanligen 
vissnar annars plantorna ner i början av oktober. 
De är då ofta angripna av olika svamparter, som 
Puccinia malvacearum Bertero ex Mont. och 
Colletotrichum malvarum (A. Br. & Casp.) 
Southw. Efter några frostnätter fäller plantorna 
alla sin blad liksom flertalet fruktsamlingar.

Blomning, fröbildning och fröspridning

Blommorna är små, ca 5 mm i diameter. Kronbla
den är något längre än fodret, vita, ibland med rosa 
ådring och rosa fläckar basalt. Blomsamlingarna, 
som kan ha upp till 9 blommor, sitter i bladvecken 
(fig 4B, 5C). De är uppbyggda som hos M. neg- 
lecta, med den centralt belägna ihåliga pelaren av 
sammanvuxna ståndarsträngar omslutande pistil
len (fig 4A). Under de 6-8 timmar blomman är 
utslagen, utvecklas ståndare och pistill som hos 
andra Ma/va-arter. Kronan öppnas vanligen mel
lan kl 8 och 10 på morgonen. Ståndarna är aktiva 
så snart kronan öppnats och först efter 4-5 timmar 
växer de ca 10 märkesflikarna upp och breder efter 
hand ut sig över ståndarsamlingen. De receptiva 
ytorna exponeras under ungefär 2 timmar, varvid 
korspollination kan ske. Blommorna avsöndrar 
nektar vid pistillbasen, och blommorna besöks av 
små solitärbin och andra steklar samt flugor. Blad-
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Tabell 4. Blombesökande insekter på vit kattost enligt 
egna observationer (1) och Knuth 1898-99 (2).
Insects visiting the flowers of Malva pusilla according 
to our own observations (1) and Knuth 1898-99 (2).

Insekt, taxa
Insect, taxa

Föda
Food

Område
Area

Thysanoptera ? Uppland1

Hemiptera
Aphidiinae ? Uppland2
Lygaeidae
Pyrrhocoris apterus (L.) 7 Germany2

Hymenoptera
Anthophoridae
Anthophora quadrimaculata (Pz.) 7 Germany2
Apidae
Apis mellifera (L.)

Bombus pascuorum (Scop.)

Nectar

Nectar

Belgium2
Germany
Germany2

Halictidae
Halictus eurygnathus (Blüthg.) 
Halictus tumulorum (L.) 
Lasioglossum leucopium (K.) 
Lasioglossum morio (F.)

7
Nectar
Nectar
7

Germany2
Uppland1
Uppland1
Belgium2
Germany2

Diptera
Chloropidae
Oscinella frit (L.) Pollen Uppland1
Syrphidae
Neoascia podagrica (F.)
Sy ritt a sp.

Pollen
Pollen

Uppland1
Belgium2

löss och tripsar kan ibland ses i blommorna, och 
även de kan överföra pollen. Insektbesöken är 
dock mycket få, och endast en av de 25 blommor 
vi emaskulerat (tagit bort de omogna ståndarna på) 
gav frukt. Knuth (1898-99) citerar andra under
sökningar som givit samma resultat men har själv 
observerat en del insektbesök, om än betydligt 
färre än för andra Malva-arter (tabell 4). Sedan 
märkesytorna exponerats under några timmar 
växer flikarna till i längd och böjs bakåt, in bland 
ståndarknapparna. Självbefruktning kan då ske. 
Vid 17-tiden på eftermiddagen sluts kronan. Vid 
något enstaka tillfälle öppnas den åter någon 
timme nästa dag.

Ungefär en månad efter blomningen är frukten 
mogen. Den är en ca 5,7 mm bred, hjulformig 
klyvfrukt, bestående av 8-12 nötlika delfrukter. 
Varje nöt omges av en kantad och rynkad hinna

(fig 4C, D). Delfrukterna sitter hårt fästade mot en 
central pelare, kolumellan, och de sprids som en 
enhet när hela frukten lossnar från den vissnande 
plantan. Om plantan inte bryts ner på hösten kan 
den fungera som vinterståndare, annars sker sprid
ningen till exempel genom att frukterna bakas in i 
jord och följer med fötter och redskap. Vi har vid 
enstaka tillfällen på Gotland och i Skåne observerat 
arten som åkerogräs, främst bland sockerbetor 
men även bland vete och oljeväxter. Den har då 
troligen förts ut till åkern från gårdsmiljön; vi har 
inte sett någon litteraturuppgift om Malva pusilla 
som förorening i utsäde. Delfrukterna är dock 
ganska stora och tunga, 2,0 X 1,8-2,0 mm, med 
tusenkornvikten varierande mellan 2,4 och 2,7 g. 
Ofta sitter fruktväggen kvar runt nöten, varvid 
delfrukterna är 0,3 mm större och deras tusen- 
kornvikt ca 0,7 g högre. Så stora och tunga frukter 
skulle, om de tröskas tillsammans med säd, troli
gen hamna i sädesfraktionen och kunna spridas 
med orent utsäde.

Vit kattost i fält

Storleken på en kattostplanta varierar avsevärt, 
beroende på groningstidpunkt, klimat, näringstill
gång och konkurrensförhållande. Vi har odlat 
arten i olika täta gräsytor, gödslade med olika 
mängder fullgödselmedel. Försöket utfördes vid 
två tillfällen. Båda gångerna visade sig arten starkt 
missgynnad av konkurrensen från gräs. Tillskott 
av 0,04 kg NPK/m2 gav knappt någon ökad till
växt, men med 0,08 kg NPK blev plantorna 
mycket stora och kraftiga (Svensson & Wigren 
1982). Att klimatet spelar stor roll visade sig när 
försöket utfördes andra gången (1980 med varm, 
torr försommar). Då blev plantorna endast ca 1/3 
så stora som vid första försöksomgången (1979 
med varmt väder och riklig nederbörd). Även 
förekomsten är till stor del väderberoende.

Vi har under flera år samlat in material och gjort 
anteckningar om plantor som vuxit spontant. 
Resultatet visas i fig 5, som dock inte omfattar 
vegetativa plantor; sådana förekommer rikligt 
eftersom groning sker under hela sommaren. Höj
den hos de undersökta blommande plantorna 
varierade mellan 4 och 117 cm, men var vanligen 
under 50 cm (fig 5A). Vanligtvis förgrenar sig vit 
kattost främst från basen. Blomsamlingarna i blad
vecken innehöll 1-9, i medeltal 2,7, blommor (fig 
5C). Hos ungefär hälften av materialet fanns högst 
60 blommor per planta. I hela materialet produ-
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Fie 4. Vit kattost. - A: Äldre blomma där märkena exponeras ovanför ståndarna. - B: Blomsamling med knoppar 
och omogna frukter. - C: Mognande frukt. - D: Delfrukter utan och med den karakteristiska fruktväggen. - 
Skalstreck 5 mm.
Malva pusilla. - A: Flower with the stigmas exposed over the anthers. - B: Cluster of buds and unripe fruits. - C: 
Fruit (schizocarp). - D: Nutlets (mericarps) without and with carpel wall. - Scale 5 mm.

cerade varje planta i medeltal ca 100 blommor, 
men det fanns betydligt större och blomrikare 
plantor (fig 5D). Varje klyvfrukt innehöll 8-12 
delfrukter, i medeltal 10,3 (fig 5E), vilket stämmer 
väl med uppgifter i litteraturen. Det betyder att det

hos hälften av materialet kunde bildas maximalt ca 
600 delfrukter. I genomsnitt bildade vit kattost 
drygt 1 000 delfrukter per individ, vilket också väl 
stämmer med andra litteraturuppgifter. Det största 
exemplar av vit kattost vi sett var drygt 2 m i
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diameter, hade drygt 3 300 blommor, det vill säga 
ca 33 000 delfrukter, och var resultatet av odling 
utan konkurrens och med god tillgång på näring. 
Det största exemplar vi sett i fält hade 388 blom
mor.

Miljön och vädret påverkar inte bara plantornas 
storlek utan även deras möjlighet till fortlevnad på 
en lokal. Vi har följt kattostens förekomst på ett 
trettiotal gotländska lokaler under åren 1977-83, 
1985 och 1988. Det rör sig främst om gårdsmil- 
jöer, eftersom vit kattost oftast växer så, men vi 
har även följt några lokaler i betes- och åkermark. 
Den miljö som vit kattost utvecklades bäst och 
oftast växte i var öppna, näringsrika platser som 
gödselstäder, vedbackar och ladugårdsplaner där 
det förekom höns och kor. Där kunde arten fort
leva år efter år, vilket annars var ovanligt. Liksom 
många andra ettåriga arter kunde den ofta dyka 
upp ett år på en lokal för att sedan vara försvunnen 
en tid. Endast på två av de studerade växtplatserna 
kunde vi notera den vid samtliga undersöknings
tillfällen. I båda fallen var det där den växte i 
kanten av en gödselstack på gårdar med frigående 
höns!

Som vi tidigare visat är vit kattost mera gynnad 
av god tillgång på näring än skär kattost. Detta 
återspeglades i fält av att den gärna växte precis i 
kanten runt gödselhögar, när den skära i stället 
lättare kunde dra sig ut i mera sluten vegetation 
och blomma där under sitt andra levnadsår.

Trots att arten var föga konstant på de olika 
lokalerna uppvisade den en god konstans totalt 
sett. Vi kunde varje år notera den på ungefär 1/3 
av de lokaler som följdes upp. År 1985 var ett bra 
år för vit kattost; den visade sig då på mer än 
hälften av lokalerna.

Sammanfattning
Vit kattost är troligen en av de växter som fördes 
in tillsammans med odlingskulturen, det finns flera 
fynd av den från sten- och järnålder. Tillsammans 
med andra Malva-arter har den ansetts vara en 
viktig födo- och medicinalväxt.

Under 1700- och 1800-talen ansågs arten vara 
allmän i delar av södra och mellersta Sverige, men 
den har gått tillbaka i vissa områden under 1900- 
talet. Genom att den har viss förmåga att gro och 
växa utanför gårdarna är den inte direkt utrot
ningshotad. Dessutom kan troligen en liten del av 
frukterna bevara grobarheten i jord under lång tid.

Groningen är nyckfull och påverkas bland annat 
av fröåldern. Färska frukter kan endast gro efter 
en köldperiod, medan äldre frukter till viss del kan 
gro direkt efter sådd. Efter några års lagring i jord 
eller luft verkar grobarheten vara förlorad hos 
många frukter, men troligare är att de går in i en 
groningsvila som är svår att bryta.

Groningen sker under hela vegetationsperio
den, men endast tidigt grodda plantor hinner gå i 
blom. Eftersom vit kattost är sommarannuell dör 
såväl vegetativa rosetter som blommande plantor 
på hösten. Blomningen sker från juni till vegeta
tionsperiodens slut, dels genom att nya blomsam
lingar successivt utvecklas i grentopparna allt 
eftersom grenarna tillväxer, dels genom att nya 
blommor kan utvecklas vid de gamla blomsam
lingarna.

Blommorna är öppna 6-8 timmar. Under de 
första 4-5 timmarna är endast ståndarna aktiva, 
därefter tillväxer märkena och exponeras över 
ståndarsamlingen. Nektar avsöndras vid pistill
basen, och blommorna lockar insekter. Dessa är 
dock mycket få och deras besök på vit kattost är 
inte speciellt intensiva. Arten är därför till stor del 
beroende av självbefruktning.

Varje planta kan bilda mellan 40 och 4 000 
delfrukter enligt beräkningar på spontant fält
material, men under optimala odlingsbetingelser 
bildas upp till 33 000 delfrukter. Ett medelstort 
individ producerar ca 1 000 delfrukter.

Vit kattost uppträder ofta på en lokal några år 
men försvinner sedan. Den föredrar öppna, 
näringsrika miljöer med lucker jord, t ex gödsel
städer, vedbackar och lagårdsplaner där höns och 
kor får gå ute. Den växer gärna precis runt en 
gödselhög, men kan även förekomma i miljöer 
utanför gården.

Fie 5. Fördelningen av några morfologiska karaktärer hos spontant förekommande vit kattost från Gotland Skane
och Östergötland 1976-1980. - A: Höjd (mätt på 100 plantor). - B: Antal grenar av första ordningen (100 plantor) 
- C: Antal blommor per samling (200 blomsamlingar). - D: Antal blommor per planta (150 plantor). E. Antal 
delfrukter per frukt (150 frukter). - m medelvärde.
The variation of some morphological characters within Malva pusilla from spontaneous populations on Gotland, in 
Skåne and Östergötland 1976-1980. - A: Height (measured on 100 plants). - B: Number of branches of the first 
order (100 plants). - C: Number of flowers per cluster (200 clusters), 
plants). - E: Number of mericarps per schizocarp (150 schizocarps). -

D: Number of flowers per specimen (150



Arten är på tillbakagång i flera landskap men är 
fortfarande tämligen konstant på Gotland, speciellt 
där djuren får gå ute och gödseln förvaras öppet. 
Eftersom den typen av djurhållning och gödsel
hantering blir allt ovanligare, kommer många av 
den vita kattostens växtplatser att förändras och 
arten att gå tillbaka. Vi måste därför vara upp
märksamma på dess situation, liksom på övriga 
gamla gårdsväxters. Dessa arter är levande kultur
minnen och vi bör bevara deras växtplatser. Dess
utom bör arterna odlas på platser där man söker 
rekonstruera miljöer och visa upp delar av vår 
historia, t ex vid hembygdsmuseer.
Även denna gång har vi fått hjälp med lokaluppgifter av 
många, bland annat från framlidne överingenjör E. Gen
berg och byrådirektör Å. Lundqvist. Arbetet har stöttats 
av WWF, SJFR, SNV, K. G. Westmans fond och 
Fredrika Bremers forskningsstipendium. Doc A. Nils
son har satt namn på insekterna och doc L. Jonsell har 
rett ut frågorna kring rostsvamparna. Till samtliga fram
för vi vårt varma tack.
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Göteborgsherbariet flyttar

Nya lokaler är under planering för herbariet 
("Botaniska museet") vid Botaniska institutionen, 
Göteborgs universitet. Om den preliminära tids
planen håller, kommer flyttning att ske kring års
skiftet 1994/95.

Florabearbetare och andra intressenter upp
manas beakta, att utlåning från, liksom material
studier vid, herbariet ej kommer att vara möjliga 
från och med hösten 1994 och något år framåt. 
Mindre ändringar av tidsschemat kan bli aktuella.



Kransalgen Nitella batrachosperma i Sverige
IRMGARD BLINDOW

Blindow, I. 1993: Kransalgen Nitella batrachosperma i Sverige. [Nitella batrachosperma 
(Charophyta) in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 87: 93-95. Lund. ISSN 0039-646X.
Nitella batrachosperma (Reich.) A. Br. (synonyms: N. nordstedtiana H. & J. Groves and N. 
confervacea (Breb.) A. Br.) was found on three localities in Sweden (the provinces of Småland, 
Västergötland and Närke) in 1990 and 1992. In Småland it occurred in a ditch in an extensive 
agricultural area. In Västergötland it occurred in Lake Torpasjön, a mesotrophic lake, and in 
Närke in a wind-protected bay of the oligotrophic Lake Vättern. At all sites Nitella batracho
sperma grew in shallow water (10-50 cm depth) on fine, silty to sandy sediments. The plants 
were small (height 10-20 cm) but richly fertile. Nitella batrachosperma has previously been 
found on 13 Swedish localities; according to my knowledge the new records are the first ones 
since the 1950s.
Irmgard Blindow, Limnologiska avdelningen, Lunds universitet, Box 65, S-221 00 Lund, 
Sweden.

Kransalgen Nitella batrachosperma blev under 
1990-1992 funnen på tre ställen i Sverige. Såvitt 
jag vet är detta de första svenska fynden sedan 
1950-talet. Med detta bidrag vill jag rikta upp
märksamheten på växten. Redan Hasslow (1931) 
antog att den ofta blir förbisedd: "Den förekom
mer på dyig botten i sjöar och diken med lågt 
vattenstånd samt torde ha större utbredning, än 
vad de kända lokalerna synas förete, men till följd 
av sin litenhet, och därför att den växer till större 
delen nedsänkt i dyn, är den svår att finna."

Utbredning
Nitella batrachosperma förekommer i ett stort 
geografiskt område och har hittats bland annat i 
Tyskland, Irland, på Hebriderna, i Frankrike, 
Spanien, Italien, Nordamerika och Australien (Du 
Rietz 1945). I de nordiska länderna har några få 
lokaler rapporterats från Finland (Du Rietz 1945) 
och Norge (Langangen 1974). Olsen (1944) upp
ger ingen förekomst i Danmark. Fynden i Sverige 
är fåtaliga (tabell 1).

De nya fynden
Den 8 oktober 1990 hittade Alva Gustafsson, 
Åryd, Nitella batrachosperma i ett större dike (ca 
0,5 m djupt, 2-3 m brett) mellan två extensivt

odlade åkrar i Fagerhult socken vid Åseda i Små
land. Växten bildade ett tätt och utbredtt bestånd i 
diket.

Den 14 augusti 1992 hittades arten på östra 
sidan av Torpasjön i Tranemo kommun, Väster
götland. Den växte på bara 10-20 cm djupt 
vatten på finkornigt sediment (organogent och 
minerogent material blandat) i en tät men låg matta 
av undervattensväxter (Chara delicatula, Nitella 
opaca, näckmossa Fontinalis antipyretica, 
klotgräs Pilularia globulifera, braxengräs Isoetes, 
notblomster Lobelia dortmanna, vattenpest Elo- 
dea canadensis och gräsnate Potamogeton grami- 
neus). Torpasjön är en mesotrof sjö med riklig 
vattenvegetation (Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
1989); totalfosforhalten i ett vattenprov taget vid 
fyndplatsen var 22 pg l"1.

Den 19 augusti hittades arten i en liten, vind- 
skyddad vik i Vättern vid Igelbäcken söder om 
Olshammar i Närke. Den förekom här på 20-50 
cm vattendjup i en gles, låg undervattens
vegetation bestående av Chara delicatula, Nitella 
opaca, gäddnate Potamogeton natans, ålnate P. 
perfoliatus och hårslinga Myriophyllum alterni- 
florum på finkornigt sediment (sand/lera och 
organogent material blandat). Totalfosforhalten i 
ett vattenprov taget vid fyndplatsen var 10 pg 1 .

På de nya fyndställen var Nitella batracho
sperma bara 10-20 cm hög men rikligt fertil.



Tabell 1. Fynd av Nitella batrachosperma i Sverige.
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Swedish finds of Nitella batrachosperma

Landskap Fyndställe År Referens

Småland Möckeln 1800-t Hasslow 1931
Ljunga, i småsjöar 1865 Hasslow 1931
Äsnen vid

Almundsryd 
Åseda, Fagerhult,

1896 Hasslow 1931

dike 1990 denna uppsats
Gotland Lärbro 1871 Hasslow 1931
Västergötland Mariestad 1800-t Hasslow 1931

Torpasjön 1992 denna uppsats
Närke Viken vid Asker- 

sund
Vättern: Bergön

1863 Hasslow 1931

S om Ols
hammar 1934 Stålberg 1938

Vättern: Skalk-
holmsviken S 
om Olshammar 1934 Stålberg 1934

Vättern: Igel-
bäcken S om 
Olshammar 1992 denna uppsats

Vättern vid Forsa 1934 Stålberg 1938
Uppland Bredsjön 1940 Du Rietz 1945

Sieeeforasiön 1941 Du Rietz 1945
Södermanland Dunker, Vårsjön 1920 Hasslow 1931

Viren 1952 Dahlgren 1953

Biotop
Nitella batrachosperma förekommer i oligotrofa 
och mesotrofa sjöar på grunt vatten, samt i diken 
(Hasslow 1931, Du Rietz 1945). Du Rietz (1945) 
antog att den inte tål konkurrens med andra under- 
vattensväxter och därför inte kan växa i eutrofa 
sjöar. I regel hittas den på bottnar med finkornigt 
sediment, vilket tyder på att den är känslig för 
vindexponering.

De nya fyndställena stämmer påfallande väl 
överens med lokalbeskrivningar från tidigare 
svenska fynd. Så påminner Dahlgrens (1953) be
skrivning från fyndplatsen i Viren i Södermanland 
starkt om Torpasjön:

Strandbottnen består av ler- och sandblandad gyttja med 
stenblock av skilda storlekar stödda här och var. Nitellan 
växte här frånc:a 15 cm djup upp till vattenlinjen, nästan 
nedsänkt i det ganska lösa bottenslammet. ... Den före
kom på vissa fläckar ganska tätt, i synnerhet i och i 
närheten av stora bestånd av Pilularia globulifera, som 
här bildar bestånd, jämförbara med väl skötta gräsmat
tor, både på stranden nära vattenlinjen och som submers.

Stålbergs (1938) fyndställen vid Olshammar ligger 
bara några kilometer från den nya lokalen i Vättern 
och verkar ha varit likartade. Han hittade Nitella

batrachosperma i en vik med löst slam på 20-40 
cm djup.

Kännetecken

Liksom andra arter i släktet är Nitella batracho
sperma mer eller mindre regelbundet förgrenad 
och saknar kalkinkrustering. Från andra Nitella- 
arter skiljer den sig genom sin ringa storlek; den 
är liten och fintrådig, från bara några cm upp till 
ungefär 20 cm hög. Ett annat kännetecken är att 
de fertila kransgrenarna är sammandragna. Väx
ten liknar därför en härva av tunna trådar med 
kompakta huvuden. Blindow & Krause (1990) ger 
ytterligare hjälp vid bestämningen.

Kransalger - föga uppmärksammade i Sverige

Av de 34 arter av kransalger som har hittats i 
Sverige är bara 8 vanliga. Alla andra arter är mer 
eller mindre sällsynta, och flera av dem har inte 
hittats i Sverige på flera decennier. Förutom att 
kransalger har gått tillbaka i Sverige på grund av 
eutrofiering, försurning och utdikning beror detta 
säkert på att de sällan artbestäms av botanister. 
Denna publikation såväl som nya fynd av Tolypella 
glomerata (Blindow & Krause 1989, 1990) tyder 
på att vissa arter förekommer på fler ställen än vad 
som är känt.

Sedan Hasslow (1931) har kransalgernas före
komst i Sverige inte sammanställts. Min målsätt
ning är att samla in uppgifter om kransalgernas 
nuvarande förekomst i Sverige för att kunna pub
licera en ny svensk kransalgsflora. Jag är därför 
tacksam för alla fynduppgifter och tar gärna emot 
kransalger för bestämning. Lägg dem i färskt 
tillstånd i en plastpåse och sänd till mig tillsam
mans med uppgifter om fyndort och -datum.

Ett stort tack till Alva Gustafsson för material av 
Nitella batrachosperma från Fagerhult samt för 
uppgifter om fyndplatsen. WWF Sverige tackas 
för ekonomiskt stöd.
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Fig 1. Nitella batrachosperma. -A: Exemplar från kalkfattig oligotrof sjö, X 1. - B: Exemplar från kalkrik mesotrof 
sjö, x 1. - C: Äldre krans med förgrenade grenar, x 10. - D: Skottspets av B, x 8. - E: Tätt huvud, x 25. - F: 
Gren, x 25. - G: Oospor, X 75. - Tecknad av W. Krause (ur Blindow & Krause 1990).
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Recension

Där är lugnt bland enarna

Arnborg, G. 1992: Eneboken. 272 s. ISBN 91- 
970173-6-1. Förlag HG Arnborg, Låddegårds- 
vägen 22, 440 06 Gråbo, tel 0302-420 41. Pris 
400 kr + frakt.

"Låt enarna stå! Dom betyder så mycket för små
fåglarna. " Förmannens instruktion var lätt att min
nas, lätt att följa och lätt att förstå. Han kunde med 
Dan Andersson ha tillagt: Där är lugnt bland 
enarna.

Från den, i och för sig korta, tid som jag 
jobbade som skogsarbetare i Sörmland, är detta 
den instruktion som bäst etsat sig fast i mitt minne. 
Kanske för att den var så annorlunda. Allt annat 
arbete som utfördes i skogen gjordes för att få 
bästa möjliga avkastning. Men enarna lämnades 
för småfåglarnas skull. Denna minnesbild dyker 
upp gång på gång under läsningen av Eneboken. 
Minnesbilden av dessa vanligen rätt oansenliga 
enar mitt inne i den sörmländska skogen som 
skulle lämnas ifred. Detta i skarp kontrast till alla 
de fantastiska, stora och vackra enar på gårds
planer, i hagar, längs vägar eller längs stränder 
som Eneboken är fylld av. Trots att jag själv besökt 
flera av dessa avbildade, och andra liknande, 
enlokaler i Götaland, har ändå enen för mig varit 
en växt man främst finner i skogen.

I Eneboken öppnas en värld, där enen som 
kulturväxt följer oss från vaggan till graven. Enen 
som vårdträd planterad när ett barn fötts, som 
äreport vid bröllop, som material vid olika hant
verk, som födoämne, krydda eller medicin, som 
prydnad kring graven. Listan på enens använd
ningsområden tycks vara oändlig.

I tjugo kapitel behandlar Gunnar Arnborg enens 
biologi, utbredning, plats i naturen och landska
pet, dess användning liksom skrock och andra 
föreställningar knutna till enen. Eneboken är fylld 
av citat ur äldre litteratur, information som förfat
taren fått genom skriftliga förfrågningar till hem
bygdsföreningar liksom muntlig information från 
en-vårdare och en-hantverkare. Vi får lära oss att 
bygga gärdesgårdar, destillera enolja och göra

korgar. Poeter och bildkonstnärer bidrar. Bild
materialet är enastående, 300 bilder varav nästan 
200 i färg. Här finns bilder av enstaka enar av olika 
former och storlekar, liksom översiktliga biotop
bilder och bilder med enar i kulturella samman
hang. Färgåtergivningen är mestadels mycket god 
och de svartvita bilderna ger god information. Ett 
fåtal bilder är dåligt komponerade, vilket känns 
störande trots att både den tekniska återgivningen 
är perfekt och att bildens information träffar be
traktaren. När det mesta är bra stör de små ska
vankerna. Många av bilderna är mästerverk som 
man kan bläddra fram och beundra gång på gång.

Författaren har i stort sett begränsat sig till 
exempel och bildmaterial från Götaland, ett mate
rial som han ändå beskurit hårt - kanske en för
klaring till den höga kvalitén på innehållet. Det 
känns som om man, efter att ha studerat sig igenom 
Eneboken, vet allt som är värt att veta om enar i 
Götaland. Man frågar sig ängsligt vad det är som 
blev utelämnat. Och hur är det med enen i resten 
av landet?

Författaren uppger frikostigt sina källor, bortåt 
300 litteraturreferenser finns med. Förnämliga är 
också person- och ortregistren som gör det lätt att 
åter hitta tidigare funnen information i boken. 
Ibland är det nämligen ett problem att veta i vilket 
kapitel man skall leta. Enen kan förekomma i de 
flesta sammanhang och därför blir också kapitlens 
innehåll sammanflätade, vilket ibland ger ett något 
rörigt intryck.

Jag har på några sidor haft svårt att hitta bild
texten, eller att direkt förstå att en längre text i 
kursiv varit avsedd att uppfattas som en bildtext. 
Möjligen skulle en annan typografi valts eller ett 
annat sätt att redigera.

Men liksom tidigare kritiska synpunkter är detta 
smärre påpekanden som knappt påverkar helhets
intrycket. Eneboken är ett värdefullt och underhål
lande tillskott i floran av litteratur som beskriver 
landskapet och dess växter, landsbygden och dess 
befolkning, hantverket och dess produkter.

Jan-Eric Mattsson



Om ordet flora som bokligt och floristiskt begrepp
MATS RYDÉN

Rydén, Mats: Om ordet flora som bokligt och floristiskt begrepp. [On the development of the 
word flora as a biblio-floristic concept.] Svensk Bot. Tidskr. 87: 97-101. Lund. ISSN 
0039-646X.
The early development of flora as a biblio-floristic concept is delineated. In the early 
seventeenth century flora was associated with horticulture and with cultivated plants, occurring 
in book-titles such as Flora sive florum cultura published by Ferrari in 1633. Early on it is also 
found in descriptive-metaphorical book-titles, as in Cornu Copiae Florae Giessensis published 
by Jungermann in 1623. Simon Paulli’s Flora Danica of 1648 is not a Flora in the current 
sense of the word, but rather a herbal with some modern traits. The title is emblematic. It is 
not until the second half of the seventeenth century that flora attains the biblio-floristic status 
it has today. The development took place on German territory. Hence Linnaeus was not the 
first to employ flora as a modern concept (not even in Sweden), but, evidently, his use of flora 
had a decisive influence on the spread of the word.
Mats Rydén, Tjudervägen 15, S-756 47 Uppsala, Sweden.

I en tid då, glädjande nog, allt fler områdesfloror 
publiceras i vårt land (liksom i t ex England) kan 
det kanske vara av intresse att veta något om den 
historiska bakgrunden till användningen av ordet 
flora i betydelsen ’växtarter inom ett visst område’ 
(socken, landskap, land, fjällområde etc) och om 
dess användning för beskrivningar i bokform av 
ett sådant område. Betydelseutvecklingen av flora 
är ett gott exempel på det dynamiska växelspelet 
mellan språk och kultur, mellan mänsklig verk
samhet och det språkliga uttrycket.

I antikens Rom var Flora (till latinets fl os 
’blomma’) växtvärldens gudinna. I tidig modern 
tid, närmare bestämt under 1600-talet, kom ordet 
- till en början med kvardröjande associationer 
till den antika blomstergudinnan (särskilt i böcker 
om kulturväxter) - att knytas till skrifter om ett 
områdes vilda växtvärld för att senare bli ett mer 
allmänt begrepp för själva boken (exkursionsflora, 
fältflora, fjällflora, kustflora, gräsflora, lavflora 
etc; jfr under flora i Svenska Akademiens Ordbok 
över svenska språket).

Uppkomsten av ordet flora som floristisk och 
boklig term hänger naturligtvis samman med be
gynnelsen av floristiska inventeringar och dessas 
publicering i bokform - båda en produkt av 1500- 
och 1600-talens naturvetenskapliga och humanis
tiska renässans på den europeiska kontinenten.

Men låt oss börja i vårt eget land, även om, trots 
Linné, allting inte började här.

Det är i latinska boktitlar vi först möter flora 
som beteckning för ett områdes växtarter. Vi kän
ner alla till Linnés Flora svecica (1745, 1755), 
liksom hans Flora dalecarlica och Flora lapponica 
från 1730-talet, men redan 1716 hade läkaren 
Johan Linder publicerat sin Flora Wiksbergensis, 
en förteckning, med latinska och svenska namn, 
över växter i och kring hälsobrunnen Viksberg i 
Sörmland (Salems socken). I avslutande versar 
hyllar författaren Viksberg, som han finner lika 
fagert som "Hunnebergs och Ombergs hagar". Det 
lilla arbetets fullständiga titel är: ”Flora Wiks
bergensis, eller Ett Register uppå the Träd/ 
Buskar/Örter och Gräs/som inom en fierdings wäg 
kring Suurbrunnen Wiksberg, antingen på Åkrar 
sås/eller Wildt wexa/med theras brukeligste namn 
på Latin och på Swensko” (se fig 1 och jämför 
Bromelius 1694 nedan). Förteckningen omfattar 
545 arter, varav 485 fanerogamer och 60 krypto
gamer. En andra (oförändrad) upplaga utgavs 
1728. 1972 publicerade Carl-Johan Clemedson en 
bearbetad och kommenterad utgåva av Linders 
flora i Sörmländska handlingar.

Linders "flora" eller "förteckning" kan sägas 
vara en tidig svensk ansats till en sockenflora 
liksom Linnés ungdomsvän Peter Artedis "korta 
förteckning” (ca 175 arter) över vilda växter i
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Johan Linders
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Fig 1. Linder 1716.

Nordmalings socken i Ångermanland, skriven 
1729 men inte tryckt förrän 1905 (senast utgiven i 
Johan Nordlander-sällskapets skriftserie, Umeå 
1985).

Johan Linder (som blev medicine doktor i Har- 
derwijk, Holland, 1706) var alltså den förste i vårt 
land som, sannolikt efter utländska mönster (se 
nedan), använde/Zora som beteckning för en skrift 
om ett områdes växter. Men alldeles språkligt först 
var han ändå inte. 1694 hade Olof Bromelius givit 
ut sin Göteborgs-flora med titeln Chloris gothica, 
där chloris är den grekiska motsvarigheten till 
latinets flora. Ordet återkommer i O. J. Bromans 
Hälsinge-flora från 1724 (Chloris helsingica). 
Den långa, tidstypiska titeln på Bromelius’ arbete 
(som finns i ett faksimiltryck från 1956) förtjänar 
att återges mera fullständigt: "Chloris gothica, seu 
catalogus stirpium circa Gothoburgum nascentium 
... Det är Ett Register uppå de Örter/Buskar och 
Träd/som wäxa wilt kring om Götheborg/ sampt
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Ul’SALA,
TRYCKT IloS DIRECT. JoH. Edm»»S EnKA,
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Fig 2. Liljeblad 1792.

de/som uppå Åkrar sås/med des brukeligste 
Nampn/så på Latin, som Swänska/ och des för
nämste Auctorer, med någre nyttige Observatio
ner" .

Floristiken stod ju högt i kurs under det linne
anska tidevarvet. Det skulle dock dröja till 1700- 
talets sista decennium, närmare bestämt till 1792, 
innan flora kom att brukas i en boktitel på svenska, 
nämligen i uppsalaprofessorn Samuel Liljeblads 
Utkast til en svensk FLORA, eller afhandling om 
svenska växternas väsendteliga kännetekn och 
nytta (med en andra och tredje upplaga 1798 och 
1816). Se fig 2. Den hade som något så när 
rikstäckande floristiskt arbete på svenska språket 
- men utan beteckningen flora - föregåtts av Carl 
Fredrik Hoffbergs Anwisning til wäxt-rikets kän
nedom, som i andra upplagan 1784 behandlar "De 
i Swerige Wildt wäxande, i Trädgårdar, Plantager 
och på Åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste 
Utländske Wäxter". Artkarakteriseringarna är
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dock på latin, även om "Åtskillige, i synnerhet 
Landt-Hushållare torde ... hafwa önskat, at Örter- 
nes kännemärken i denna Afhandling äfwen warit 
på Swenska författade" (i "Til Läsaren"). Som 
bekant har Liljeblads flora följts av en strid flod av 
svenska "floror", med skiftande geografisk täck
ning, under 1800-talet och vårt eget sekel.

Enskilda människors kunskaper om växtvärlden 
inom lokala närområden är naturligtvis gammal. 
Sökandet efter vilda växter till nytta i hushåll och 
som bot mot sjukdomar medförde floristiska kun
skaper och i 1500- och 1600-talens europeiska 
örtaböcker gavs alltmer utrymme åt växttopogra- 
fiska upplysningar. Redan i medeltida dokument 
från vår del av världen kan vi finna namngivna 
örtkunniga personer med precis lokalkännedom 
(se t ex Harvey 1987).

Men det är inte förrän under 1500-talet som, 
oss veterligt, ansatser görs till mer detaljerade 
floristiska beskrivningar av större områden. Pion
jären i England var här den märklige läkaren, 
prästen, botanisten och ornitologen William Tur
ner (1510-68), som också hade ett stort och aktivt 
intresse för växters och fåglars namn (se Rydén
1991) . Bortsett från enstaka uppgifter i medeltida 
manuskript (jämför ovan) är Turners The Names 
of Herbes från 1548 den tidigaste källan för lokal
uppgifter om vilda växter i England.

Den första engelska lokalfloran publicerades 
1632 - den förtecknar växter på Hampstead Heath 
i norra London, då ännu ett tämligen jungfruligt 
område - under det att de tidigaste egentliga engel
ska riksflororna (på latin liksom den ovan nämnda 
lokalfloran) utgavs 1670 och 1690, författade av 
den store botanisten John Ray, som redan 1660 
hade publicerat en utförlig Cambridge-flora.

Ingen av dessa lokal- eller riksfloror hade dock 
beteckningen flora. I England skulle det dröja till 
1760 innan en bok med flora i sin titel, med 
anspelning på ett områdes växter, uppenbarade 
sig. Något tidigare (1749) hade det emellertid 
utkommit ett engelskt verk med flora i betydelsen 
’florilegium, blomsterbukett’, ett bruk som hade 
kontinentala förebilder, och i Uppsala hade i april 
1754, under Linnés presidium, ventilerats en av
handling med titeln Flora anglica (se Rydén
1992) . Den år 1760 utkomna floran var John Hills 
Flora britannica, som två år senare följdes av 
William Hudsons mer bekanta Flora anglica. 
Dessa arbeten är de första i England publicerade 
flororna som är skrivna i Linnés systematiska 
efterföljd. Hill förärades f ö 1774 Vasaorden av
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Fig 3. Hoffmann 1662.

Gustav den tredje för sina botaniska bedrifter. Det 
kan kanske anmärkas i detta anglistiska samman
hang att man idag i engelskan vanligen skiljer 
mellan flora som botaniskt begrepp och Flora som 
boklig term.

Som vi sett publicerades de första svenska och 
engelska floristiska arbetena med beteckningen 
flora under 1700-talet. För att finna tidigare appli
ceringar av flora med floristiska innebörder får vi 
gå till den europeiska kontinenten. Här hade under 
andra hälften av 1500-talet gjorts några floristiska 
områdesundersökningar, exempelvis fransman
nen Charles de L’Ecluses ansatser till en Spanien
flora 1576 och densammes undersökningar av den 
österrikiska (och ungerska) floran (se Sarton 1957 
s 144). Charles de L’Ecluse, som slutade som 
professor i Leiden, var också en pionjär inom 
svampkunskapen. Ett annat märkligt floristiskt 
pionjärarbete är Johannes Thals Sylva Hercynia, 
sive catalogus plantarum sponte nascentium in 
montibus, et locis vicinis Hercyniae från 1588 
(utgiven av Joachim Camerarius efter Thals död 
1583). Boken, som sedan 1977 föreligger i en 
kommenterad utgåva av Stephan Rauschert, med
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Fig 4. Loeselius 1703.

översättning till tyska, behandlar växter inom 
Harzområdet och är en av de allra tidigaste, på 
fleråriga studier baserade, floristiska områdes- 
beskrivningar vi äger. Linné hugfäste Thals minne 
i namnet Arabis thaliana.

Det är under 1600-talets första hälft som bok
titlar dyker upp som vetter mot den moderna 
användningen av ordet flora. Ett exempel, ej 
nämnt av Wein (1932) men mig veterligt det tidi
gaste, är Ludwig Jungermanns Cornu Copiae Flo
rae Giessensis (’Giessen-florans ymnighetshorn’) 
från 1623. En senare liknande (bildlig) titelformu
lering finner vi i Moritz Hoffmanns Florae Alt- 
dorffinae deliciae sylvestres (’Altdorf-florans vil
da skatter’) från 1662, som förtecknar växter i och 
kring den bayerska staden Altdorf (fig 3). Två år 
tidigare hade Hoffmann givit ut en skrift av samma 
typ om trädgårdsväxter i Altdorf.

Dessa tidiga metaforiska, bildliga flora-titlar 
skulle snart följas av neutrala titlar i dagens bemär
kelse, som t ex J. S. Elsholz’ Flora marchica från 
1663, som delvis är en katalog över odlade växter.

Fig 5. Flora Danica 1648.
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Andra tidiga latinska boktitlar av liknande slag är 
exempelvis J. G. Volckamers Flora noribergensis 
(Nürnbergs flora) från 1700 (som även innefattar 
trädgårdsväxter) och Johannes Loeselius’ Flora 
prussica från 1703 (utgiven av Johannes Gott
sched), en förteckning och beskrivning av vild
växande arter i Preussen (fig 4).

I uppslagsböcker och encyklopedier anges ofta 
Simon Paullis Flora Danica från 1648 som det 
tidigaste exemplet på flora använt som boktitel i 
vår tids betydelse av ordet (i vår nya National- 
encyklopedi ges äran åt Linné). Men som under
titeln ("Det er: Dansk Urtebog") och specifice- 
ringen på titelbladet (”en Urtebog oc Laegebog") 
visar är det här inte fråga om en flora i dagens 
mening, även om, som brukligt är i de gamla 
örtaböckerna, vilda växter samsas med odlade. 
Huvudindelningen är årstidsvis. På bokens fronte- 
spis tronar som emblematiskt (symboliskt) tecken 
den gamla blomstergudinnan (fig 5). En sådan 
symbolisk förankring finner vi f ö redan i italie
naren G. B. Ferraris Flora siveflorum cultura från 
1633, ett bildverk om odlade växter. Ett arbete av 
samma slag trycktes i London 1665 (se Rydén 
1992).

Vad användes då för ord för skrifter om ett 
områdes växter innan flora, det nu omistliga,
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kom i bruk? Vi erinrar oss uttrycket "Ett register 
uppå ..." som undertitel till t ex Linders Flora 
Wiksbergensis, en formulering som speglar de 
lärdes catalogus [plantarum] och liknande (som 
synonymer till catalogus finner vi bl a enumeratio 
’uppräkning’, historia ’beskrivning’ och synopsis 
’sammandrag’). Några välkända exempel med 
catalogus plantarum är G. Bauhins Basel-flora 
(Catalogus plantarum circa Basileam sponte 
nascentium) från 1622, J. Rays Cambridge-flora 
(iCatalogus plantarum circa Cantabrigiam nascen
tium) från 1660 och O. Celsius’ Uppsala-flora 
(Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium 
catalogus) från 1732.

Användningen av ordet flora som floristiskt 
begrepp har alltså en mytologisk och emblematisk 
bakgrund, som för oss tillbaka till den romerska 
antiken. Det är ett ord som från 1600-talet och 
framåt, med början på tyskt språkområde, har 
utvecklats till det oumbärliga begrepp det är idag 
för florainventerare och floraförfattare.

Vi har fått flora från latinet, övertaget som 
botanisk term från tyska floraverk. Florist ’växt- 
kännare’ och floristik är senare "lån" liksom florist

Florakurs i Abisko

Fjällets växter, växtregioner och sambandet mel
lan växt och miljö behandlas i en kurs 3-10 juli 
1993 vid Abisko turiststation. Ledare är fil lic Klas 
Lennermo, som besitter en mångårig erfarenhet av 
Abiskoområdet. Under temaveckan får du stor
slagna naturupplevelser och en fördjupad kunskap 
om fjällens natur, kultur och flora.

Det preliminära programmet är följande:

Lördag 3.7. kl 20. Samling och information.

Söndag. Vegetationstyper. Kalkgynnad flora. 
Vandring längs Abiskojokks kanjon, 1 km. - 
Mossrik hedbjörkskog. Subalpin hed. Vandring 
till Torne träsk, 2 km.

Måndag. Lågalpin och mellanalpin vegetation. 
Vandring på Njulla och Slåttajåkka, 6 km. Linbana 
upp och ner.

Tisdag. Lågörtäng. Gräshed. Blockterräng. Vand
ring i Kärkevagge, 9 km. Tåg till Låktatjåkka.

i betydelsen ’blomsterhandlare’, en betydelse till 
oss närmast importerad från engelskan.

Tack
Ett varmt tack till prof William T. Stearn, London, som, 
sedan han läst min uppsats från 1992, gjort mig upp
märksam på Kurt Weins artikel.

Citerad litteratur
Harvey, J. H. 1987: Henry Daniel. A scientific gardener 

of the fourteenth century. Garden History 15: 81-93. 
Rydén, M. 1991: William Turner - en portalgestajt i 

engelsk naturalhistoria. Svenska Linnésällskapets Års
skrift 1990-1991: 35-56.

Rydén, M. 1992: On the early use of flora as book-title. 
I L.-E. Edlund & G. Persson (red), Language - the 
time machine. Papers in honour of Bengt Odenstedt 
on the occasion of his sixtieth birthday, July 21, 1992. 
Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the 
Humanities 107. Umeå. [Se också här anförd littera
tur.]

Sarton, G. 1957: Six Wings. Men of Science in the 
Renaissance. Bloomington.

Wein, K. 1932: Die Wandlungen im Sinne des Wortes 
„Flora”. Rep. Spec. Nov. Regni Veg., Reih. 66: 
74-87.

Onsdag. Myrvegetation. Palsar. Vandring i Stor
dalens naturreservat, 4 km. Buss till Stordalen. 
Rariteter i Abisko nationalpark, 2 km.

Torsdag. Ängsbjörkskog. Orkidéäng. Slåtteräng. 
Vandring från Pålnoviken in i Norge, 8 km. Båt 
över Torne träsk.

Fredag. Rishedar. Vandring till Nissunjåkkas kan
jon via Paddus offerplats, 17 km. Avslutning.

Lördag 10.7. Hemresa.

Du behöver inga förkunskaper, men även du som 
kan en del har stort utbyte av veckan. Kursen 
anordnas av Svenska Turistföreningen och kostar 
1000 kr (medlemmar i Turistföreningen får 120 kr 
rabatt).

Kontakta oss i Abisko för mer information eller 
bokning! Adressen är Abisko Turiststation, 980 24 
Abisko. Tel 0980-400 00.



Svenska Botaniska Föreningen 1992

Styrelsen har sammanträtt 4 juli i Stensunds folk
högskola och 5 december i Uppsala. Årsmöte hölls 
5 juli i Stensunds folkhögskola. Till ny ordförande 
fr o m 1993 valdes Roland Moberg.

Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) har utkommit 
med 6 häften om sammanlagt 392 sidor. Häfte 3 
hade temat taigan i Sverige. Antal prenumeranter 
uppgick vid årets slut till 2818, vilket är en minsk
ning med 81 sedan föregående år.

SBF har deltagit i ett möte i Världsnaturfondens 
förtroenderåd.

Föreningen har 1992 lämnat bidrag till flora- 
projekt i Dalarna, Gotland, Gästrikland, Halland, 
Härjedalen, Jämtland, Norrbotten, Närke, Skåne, 
Sörmland, Uppland, Värmland, Västerbottens 
län, Västergötland samt till Svenska Ticksällska- 
pet och den nybildade Ölands Botaniska Förening. 
Gåvoprenumerationer på SBT har tilldelats 12 
botaniska institutioner i Estland, Lettland och 
Litauen. 5 studerandestipendier för deltagande i 
botanikdagarna 1992 har utdelats.

Botanikdagarna i Sörmland

Botanikdagarna 1992 hölls i Sörmland med Bota
niska Sällskapet i Stockholm som värd. Arrange
manget var förlagt till Stensunds folkhögskola 
strax utanför Trosa, där drygt 80 deltagare var 
samlade 4-6 juli.

På lördagseftermiddagen fanns möjlighet att 
göra kortare exkursioner i omgivningarna. Två 
heldagsexkursioner genomfördes. Den ena gick 
med buss till Sörmlands inland, den andra till ett 
par skärgårdsöar. En grupp deltagare åkte på skär- 
gårdstur på söndagen och på inlandstur på mån
dagen, medan en annan grupp tog exkursionerna i 
omvänd ordning. Kvällarna ägnades bl a åt före
drag och årsmötesförhandlingar.

Kvällsaktiviteter
På lördagskvällen stod två punkter på program
met. Södertörnsprojektet, som är ett samarbets- 
projekt mellan kommunerna på Södertörn och som 
syftar till att kartlägga skyddsvärda miljöer, pre
senterades av Bo Ljungberg från Södertälje kom

mun. Man inventerar i första hand mindre kända 
grupper som mossor, lavar och insekter. Under 
rubriken Sörmlands växtvärld gav Hans Rydberg 
deltagarna en introduktion till det sörmländska 
landskapet och illustrerade med bilder på natur
typer, växtmiljöer och intressanta arter.

På söndagskvällen avhöll Svenska Botaniska 
Föreningen sitt årsmöte. Därefter informerade 
Bengt Jonsell, som är huvudredaktör för Flora 
nordica, om hur arbetet framskrider och om hur 
floran kommer att vara utformad. Kvällen avslu
tades med att Carl-Cedric Coulianos och Ingmar 
Holmåsen berättade om galler och visade bilder på 
sådana. Mellan föredragen kunde deltagarna 
beskåda utställningar av sörmländska daggkåpor 
och maskrosor, arrangerade av Ingemar Herber.

Närexkursioner

Under lördagen fanns tid att göra egna exkursioner 
i omgivningarna med hjälp av en skriftlig exkur- 
sionsguide som beskrev intressanta lokaler. Till 
några av dessa arrangerades guidade exkursioner. 
Den kortaste turen gick till Borsö, en kalkpåverkad 
halvö i Östersjön, inom gångavstånd från Sten- 
sund, med en artrik ängsflora. Den största rarite
ten på Borsö är S:t Pers nycklar Orchis mascula. 
En annan tur gick till Dyvikskärret och Furhol
men. Dyvikskärret är ett skuggigt alkärr med bl a 
en rik moss- och lavflora med flera hotklassade 
arter, t ex dunmossa Trichocolea tomentella och 
laven Opegrapha sorediifera. Vid Furholmen, 
som är ett område med lättvittrad kalksten inom 
Tullgarns kronopark, ägnades det största intresset 
åt gyllenbjörnbär Rubus aureolus, ingående i 
gruppen krypbjörnbär Rubus sektionen Coryli- 
folii, och stor bockrot Pimpinella major. En tredje 
tur gick till Tullgarns slottspark och Skräddar- 
torpskärret. Det senare är ett rikkärr som sköts 
med årlig slåtter och som har en rik flora med bl a 
många orkidéer.

Skärgårdsturen
För skärgårdsturen ansvarade Mora Aronsson, 
som till sin hjälp hade Per-Ola Karis, Göran Thor
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och Henrik Weibull. Med hjälp av M/S Labrador 
gjordes strandhugg på öarna Karta, Ramsholmen 
och Kråkskär. Förmiddagen ägnades åt Karta, som 
är en 600 m lång och 150 m bred ö uppbyggd av 
urkalkstén och som domineras av ett nedlagt 
kalkbrott. Bland sevärdheterna kan nämnas berg- 
kårel Erysimum hieraciifolium, klibbglim Silene 
viscosa, vejde Isatis tinctoria, grådraba Draba 
incana och toppfrossört Scutellaria hastifolia. Det 
gavs tillfälle att studera skillnaden mellan spjut- 
målla Atrip lex prostrata och brådmålla A. longipes 
ssp. praecox. De som med Göran Thor och Henrik 
Weibull inriktade sig på lav- och mossfloran kunde 
konstatera att artsammansättningen var den typiska 
för kalkhällar. Man kunde se silverlav Parmelia 
tiliacea växa på sten. Det mest intressanta fyndet 
under besöket uppmärksammades först i efter
hand: ett belägg som Göran Thor tagit av en 
svårbestämd art var Toninia Candida och repre
senterar det första säkra fyndet av denna från 
Sverige. Av mossor kan nämnas tranmossa 
Trematodon ambigua och kalkhättemossa Ortho- 
trichum cupulatum.

Sedan lunch intagits i M/S Labradors matsal 
besöktes Ramsholmen. Denna ö avviker markant 
från Karta. Öns främsta botaniska kvalitéter består 
i en lummig lundvegetation och strandängsfrag- 
ment med bl a segstarr Carex extensa, kustarun 
Centaurum littorale och strandrödtoppa Odontites 
litoralis. I lövskogen dominerar lind, ek, lönn och 
hassel. Ramslök Allium ursinum finns ställvis så 
mycket att löklukten märks på avstånd, och det är 
inte svårt att förstå hur ön har fått sitt namn. Här 
fanns också tibast Daphne mezereum, myska Ga
lium odoratum och sårläka Sanicula europaea. 
Ön hyser en del gamla grova ekar med intressant 
lavflora. Bl a påträffades skuggorangelav Calop- 
laca lucifuga, gammelekslav Opegrapha ille- 
cebrosa (syn. Lecanactis amylaced) och flera and
ra hotklassade lavar på dessa träd. På ask påträf
fades dessutom Biatorella monasteriensis. Bland 
mossfynden kan nämnas krusig ulota Ulota crispa 
och fällmossa Antitrichia curtipendula.

Skärgårdsturen avslutades med ett besök på 
Kråkskär, där pukvete Melampyrum arvense och 
nässelsnärja Cuscuta europaea kunde beskådas.

Inlandsturen

Hans Rydberg, som ansvarade för inlandsturen, 
hade lyckats planera in fem stopp på en bussfärd 
som sträckte sig över en stor del av södra Sörm

land från Trosa i öster och ner mot östgötagränsen 
i väster. Till sin hjälp hade han Joakim Ekman, 
Claes Hammarsjö och Lennart Karlén.

Det första målet var Lånestaheden nordväst om 
Vagnhärad. Här finns kalkhällar med en typisk 
flora som tyvärr lidit av torkan tidigare under 
sommaren. Det gick ändå att se bl a färgmadra 
Galium triandrum och kalksvartbräken Asplenium 
trichomanes ssp. quadrivalens. Vid vägen där 
bussen stannat växte skogsknipprot Epipactis 
helleborine som ett exempel på hur arten alltmer 
börjat dyka upp vid vägkanter. Valldaggkåpa 
Alchemilla subglobosa och luden johannesört Hyp
ericum hirsutum kunde också noteras.

Ryssingehagen vid Aspa, en typisk sörmländsk 
ekhage, har kanske landskapets rikaste lokal för 
stubbdaggkåpa Alchemilla obtusa. Här fanns ock
så lundstarr Carex montana.

Därpå gick färden söderut mot Nyköping och 
Labro ängar vid Sjösafjärden. Området består av 
betade lundbackar och strandängar, och planer 
finns på att göra det till kommunalt naturreservat. 
Här serverades lunch och tid gavs att studera 
fuktängsfloran som kunde visa upp hartmanstarr 
Carex hartmanii, tuvstarr C. caespitosa och 
norskstarr C. mackenziei. Strax intill lunch
korgarna påträffades den tidigblommande varie- 
teten av fältgentiana Gentianella campestris.

Bärstakärret strax väster om Stigtomta har en 
flora som är typisk för sörmländska rikkärr. Där 
fanns smalfräken Equisetum variegatum, gräsull 
Eriophorium latifolium, tagelsäv Eleocharis quin- 
queflora, tätört Pinguicula vulgaris och majviva 
Primula farinosa. Där blommade också gulyxne 
Liparis loeselii. En åker strax intill kärret domine
rades helt av åkerkösa Apera spica-venti.

Dagens sista stopp gjordes vid en vägkant vid 
Virå strax norr om Stavsjö bruk. Där kunde man 
se pipfloka Pleurospermum austriacum, som i 
Sverige endast finns i ett område kring gränsen 
mellan Sörmland och Östergötland. Det fanns gott 
om blommande stjälkar längs vägen och antalet 
bladrosetter visade att arten expanderar på denna 
lokal. Det tyder på att pipflokan är kulturgynnad 
trots att de klassiska lokalerna främst utgörs av 
bäckraviner. Helt utanför programmet upptäcktes 
flera andra intressanta arter kring denna vägkant, 
såsom skogsklocka Campanula cervicaria, brun
rör Calamagrostis purpurea och höstskallra Rhin- 
anthus serotinus ssp. serotinus innan återfärden 
mot Stensund anträddes.

Bengt Stridh och Ingemar Herber



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1993: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr 87- 
104-106. Lund. ISSN 0039-646X.
New Swedish localities are given for Alopecurus myosuroides, Asplenium ruta-muraria, 
Cardamine flexuosa, Carex praticola (new to Sweden; a North American species of the C. 
ovalis group, imported with grass-seed), Ceratophyllum submersum, Galium saxatile, Holos- 
teum umbellatum, Lathyrus tuberosus (new for Jämtland), Mentha X gentilis var. subspicata, 
Nymphaea alba var. purpurea (introduced), Potamogeton filiformis, Sorbus hybrida, Teleki’a 
speciosa, Trisetumflavescens, Zannichelliapalustris, and for the casuals Abutilon theophrasti, 
Achillea filipendulina, Ambrosia artemisiifolia, Anoda cristata, Chaenomeles japonica, Linum 
austriacum, Saxifraga sibthorpii, Sorghum bicolor (possibly new for Sweden), Sinacalia 
tangutica (Maxim.) B. Nord, (new for Sweden). The hepatic Scapania uliginosa is new for 
Svalbard.
Thomas Karlsson, Svensk Botanisk Tidskrift, Ö. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Meddelanden av Joakim Ekman, Odengatan 35A, 
633 52 Eskilstuna. - Belägg finns av samtliga 
fynd.

Ambrosia artemisiifolia, malörtsambrosia. - Upp
land, Väddö sn, Nor, vid vägkröken 950 m NV- 
NNV Kammarsjöns N-ände (RUBIN 12J Oe 219 
130). 10 ex på jordhög tillsammans med bl a 
potatis 26.8.1992. - Södermanland, Eskilstuna, 
Kloster sn, L. Nyby sopstation (RUBIN 10G 6i 04 
20). 3 ex 2-19.9.1992.

Anoda cristata (L.) Schlecht., stjärnmalva. - 
Södermanland, Eskilstuna, Kloster sn, L. Nyby 
sopstation (RUBIN 10G 6i 02 18). 1 storvuxet ex
19.9.1992. Växte tillsammans med bl a durra 
Sorghum bicolor.

Stjärnmalvan är en mycket ovanlig amerikansk 
adventivart, som tidigare i Sverige bara verkar 
vara funnen fyra gånger vid Göteborg 1947-58 
(Blom 1961) samt i Stockholm 1985 (Stenberg 
1992).

Cardamine flexuosa, skogsbräsma. - Uppland, 
Söderby-Karl sn, 900 m O-ONO Storängstorpet 
(RUBIN 12J 0c 014 151). 3 ex i hjulspåret på äldre 
skogsväg i frisk ängsgranskog 31.5.1992.

Endast belagd från en lokal tidigare i Uppland 
(Edsbro sn, Rydberg 1976).

Galium saxatile, stenmåra. - Uppland, Väddö sn, 
Ytterskärs skjutfält, 400 m O om Sidfjärdens öst

ligaste vik (RUBIN 12J Oe 06 34), riklig vid 
stigkant i barrskog 30.8.1992.

I Uppland tidigare funnen som adventiv vid ett 
tillfälle i Stockholm (Almquist & Asplund 1937) 
samt som spontan på en lokal i Roslagen (Björkö- 
Arholma sn, Stärbsnäs, ängssluttning vid stranden 
1936, belägg i S). Den finns även som införd i 
Hamra sn, Dalarna, 1946 (belägg i S). Detta är ny 
svensk nordgräns som spontan.

Sorghum bicolor (L.) Moench, durra. - Söder
manland, Eskilstuna, Kloster sn, L. Nyby sop
station (RUBIN 10G 6i 02 18). 2 storvuxna ex
19.9.1992. De växte tillsammans med bl a stjärn
malva. Denna art av durra påträffades första 
gången i Sverige 1943 och uppträder troligen 
ytterligt sporadiskt (Lyhagen 1992). Den sprids 
bl a med fågelfrö.

Meddelande av Ulf Gradin, Lomvägen 56, 191 56 
Sollentuna.

Lathyrus tuberosus, knölvial. - Jämtland, Rag- 
unda sn, Krokvågs by längs Indalsälven, 7 km NV 
om Hammarstrand.

Knölvialen är ej avsiktligt inplanterad utan för
modligen inkommen som ogräs i utsäde. Den 
iakttogs först för ca 10 år sedan och då som enstaka 
exemplar på en åkerren gränsande mot en vall. 
Under ca 25 år har det på åkern mestadels odlats 
kålrötter och potatis. Arten är möjligen inkommen
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på 1960-talet, då åkern ett enda år användes för 
odling av grönfoder vari foderärter ingick. Knöl- 
vialen har sedan upptäckten lämnats ostörd och 
finns nu i ett ca 2 X 8 m stort bestånd.

Arten har inte tidigare noterats från Jämtland. 
Den finns inte omnämnd i landskapsfloran av 
Lange (1938) och har inte markerats från Jämtland 
i Hulténs (1971) atlas. Beläggexemplar från Jämt
land saknas i Riksmuseets herbarium men ett så
dant från Ragunda kommer nu att överlämnas dit. 
Material härifrån har granskats av Lars E. Kers.

Meddelanden av Signe Karlsson, Sångarevägen 
22D, 224 71 Lund.

Sinacalia tangutica, gullvippa. - Skåne, Tjörnarp 
sn, 400 m ONO kyrkan (RUBIN 3D 2c 04 38), 
funnen 26.7.1992. Sju exemplar, av vilka 
ett blommade, på vägkant bland kirskål Aego- 
podium podagraria, brännässla Urtica dioica, 
ogräsmaskrosor Taraxacum sektionen Ruderalia 
och glest gräs.

En prydnadsväxt, som inte tidigare rapporterats 
som förvildad i Sverige. Den finns inte i odling i 
närbelägna trädgårdar.

Abutilon theophrasti, lindmalva. - Skåne, Tjör
narp sn, 500 m NV Nygård (RUBIN 3D 2d 17 02), 
1 ex i kornåker 1992-08-23.

En sällsynt, tillfällig växt. Fyndet är det femte 
i Skåne.

Saxifraga sibthorpii, gyllenbräcka. - Skåne, Tjör
narp sn, två lokaler: 200 m SV Tjörnarps nedlagda 
järnvägsstation (3D lc 49 41), järnvägsträdgård, 
som ogräs i stort antal på gångar och i rabatter 
27.6.1992; 200 m OSO Tjörnarps järnvägsstation 
(3D 2c 00 44), i bokskogsbryn, förvildad från 
trädgård 1989, ej återfunnen 1992.

Arten beskrivs och avbildas av Kraft (1992), 
som har haft material från den förstnämnda loka
len till jämförelse.

Meddelanden av Folke Lind, Silverringen 16, 
603 69 Norrköping. - Fynden är från Östergöt
land 1992.
Achillea filipendulina, praktröllika. - Åsbo sn, 
SSV Lugnet, på ruderatmark. Bert Borgström.

En starkt aromatisk ört med gula korgar.

Carexpraticola, vägstarr. - Linköping i dike längs 
Hagalundsvägens cykelbana strax norr om järn
vägen (RUBIN 8F 5i 19 12), ett 5 m långt bestånd
8.6.1992. Janne Andersson. Belägg i LD.

En ny art i Sverige, mycket lik den från Ånger
manland (Mascher 1990) kända arten slaktopps- 
starr C. straminea och sannolikt liksom denna 
inkommen med gräsfrö från Nordamerika. En 
annan nordamerikansk gräsfröinkomling, radgräs 
Beckmannia syzigachne, är funnen på en när
liggande lokal (Genberg 1992).

C. praticola och C. straminea har ganska gra
cila och styva strån, smala blad och slak axsam
ling. Detta skiljer dem från kanadastarr C. tribu- 
loides, en tredje gräsfröinkomling av harstarr- 
gruppen. C. praticola har smala fruktgömmen 
med smal vingkant, medan C. straminea har breda 
fruktgömmen och vingkant. Bestämningen har 
gjorts av Örjan Nilsson.

Chaenomeles japonica, liten rosenkvitten. - Fun
nen på ruderatmark i socknarna Mjölby, Ekeby 
och V. Eneby. Bert Borgström.

Holosteum umbellatum, fågelarv. - Linköping, 
Trädgårdsföreningen och regionssjukhuset. Janne 
Andersson.

Fågelarven, som förekommer naturligt i landets 
sydligaste delar och på Gotland, har förmodligen 
kommit in med frösådd i parkanläggningar, där 
den uppenbarat sig i välutvecklade exemplar.

Mentha X gentilis var. subspicata, skånsk ädel- 
mynta. - S:t Johannes församling, spridd från 
kolonilotter i Navestad. Folke Lind, det. Thomas 
Karlsson.

Växten är ytterst sällsynt i Sverige liksom nu
mera även andra varieteter av ädelmynta.

Nymphaea alba var. purpurea, röd näckros. - 
Skällvik sn, sjön Kvarndammen. Troligen inplan
terad men nu helt naturaliserad med stor utbred
ning tillsammans med vit näckros N. alba var. 
alba. Hans Zetterman.

Potamogeton filiformis, trådnate. - Rystad sn, i 
sjön Roxen. Janne Andersson.

Zannichellia palustris, hårsärv. - Kaga sn, i sjön 
Roxen. Janne Andersson.

Zannichellia palustris var. pedicellata, skaftsärv. 
- Ö. Husby sn, i Bråviken. Göran Nilsson.

Meddelande av Yngve Nordhag, Viken 7672, 
450 81 Grebbestad.

Sorbus hybrida, finnoxel. - Bohuslän, Tanum sn, 
Långeby, naturreservatet Tjurpannan (RUBIN 9A 
4g 07 25 och 08 26), två småträd, 2,5 resp 4 m
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höga, och fyra unga exemplar i buskstorlek, funna 
14 juni 1992 och påföljande dagar.

Arten har i norra Bohuslän några växtplatser i 
strömstadstrakten, därav sydligast på Koster, samt 
ett antal i göteborgsområdet och södra Bohuslän 
upp till marstrandstrakten. Däremellan inga fynd 
förutom de nu rapporterade. 500 m från finnoxelns 
nya lokal växer klippoxel Sorbus rupicola. Oxel 
S. intermedia och rönn S. aucuparia förekommer 
rikligt runtom på reservatet.

Artbestämningen har bekräftats av Thomas 
Karlsson och Erik Ljungstrand. Belägg i GB och 
LD.

Meddelanden av Mikael Wigforss, Näktergals- 
vägen 6C, 371 60 Lyckeby.

Alopecurus myosuroides, renkavle. - Skåne, 
Malmö, gräsmark strax NO korsningen Inre Ring- 
vägen/Jägersrovägen. Gräsmarken slås ej. En 
plantskola finns i närheten.

Asplenium ruta-muraria, murruta. - Skåne, cen
trala Lund. Ett exemplar på en nyupptäckt lokal.

Sedan gammalt är denna ormbunke känd från 
domkyrkan och några murrester inom det när
belägna Kulturen. På båda dessa lokaler finns den 
kvar och verkar trivas bra. Den nya lokalen är 
belägen knappt en kilometer från domkyrkan och 
utgörs av en murbruksspringa i ett sekelskifteshus. 
Fastighetsägaren är medveten om fyndet och vill 
att arten skall finnas kvar. Det intressanta fyndet 
gjordes av distriktets brevbärare, Anders Jönsson, 
i juni 1991.

Ceratophyllum submersum, vårtsärv. - Skåne, 
Landskrona, ön Gråen. Vid ett besök på Gråen 
tillsammans med Magnus Magnusson, Lund, i 
september 1990, upptäcktes ett stort bestånd av 
arten i en av dammarna på ön. Troligen rör det sig 
om en relativt sen spridning från vallgraven runt 
Citadellet, där växten tidigare funnits.

Linum austriacum, klipplin. - Skåne, Malmö, 
vägslänt vid Inre Ringvägen, där denna väg pas
serar bostadsområdet Östra Söderkulla. Här upp
täcktes några ex i den norra vägslänten i början av 
juni 1991. De växte tillsammans med flera andra

gräsfröinkomlingar, bl a vingpimpinell Sangui- 
sorba minor ssp. muricata och trädgårdstimjan 
Thymus vulgaris. Något längre åt öster, men längs 
samma väg, växte också bredbladig vargtörel 
Euphorbia esula ssp. esula.

Telekia speciosa, strålöga. - Skåne, Eslöv, syd
västra delen av Kastbergaskogen. Två ex upptäck
tes 22.7.1991 i en äldre bokplantering.

Trisetum flavescens, gullhavre. - Skåne, Malmö, 
parkområde vid von Lingens väg. Upptäcktes 
23.6.1991. Flera stora ruggar i gräsmark som slås 
sent.

Mossor

Meddelande av Joakim Ekman, Odengatan 35A, 
633 52 Eskilstuna.

Scapania uliginosa (Lindeb.) Dum., purpurska- 
pania. - Svalbard, Spitsbergen, Ny-Friesland, 
Mosselbukta, SV-sidan (79°52’N 15°54’E). 
12.7.1985 (belägg i S, kontrollerat av Kell Dams- 
holt, Köpenhamn).

Purpurskapania är en vanlig mossa i de svenska 
fjällen, men detta är det första fyndet på Svalbard.
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Förr i tiden spelade skolherbarierna en betydligt 
större roll än idag. Sedan undervisningen i de 
naturvetenskapliga ämnena fick fast fot vid våra 
läroverk under mitten av 1800-talet blev studie
samlingar viktiga för undervisningen. 1860-80- 
talet blev det stora samlandets tid. Artkunskap 
hade en framträdande plats.

De naturvetenskapliga ämnena hade efter skol
reformen under 1860-talet fått en större plats på 
schemat än tidigare. I andra klassen ingick enligt 
Scheutz (1864) beskrivning och undersökning av 
ett mindre antal växters delar. Vidare skulle 50 
växter insamlas och det linneanska systemet intro
duceras. I tredje klassen skulle växtbeskrivningar 
fortsätta med tonvikt på rotens, stammens och 
bladens terminologi. Ytterligare 50 till 100 växt
arter skulle också insamlas. I fjärde och femte 
klassen upprepades de tidigare momenten och in
samlingarna av nya växter fortsatte. I klass sex 
introducerades så den då moderna systematiken 
med läran om de naturliga familjerna.

Kraven på att lärjungarna skulle samla växter 
medförde att samlingarna utökades genom att 
många elever donerade sina herbarier. Fordring
arna var höga. En lärare kunde mycket väl kräva 
att elevernas herbarier skulle innehålla 500 till 
1000 växter för att ge högre betyg. Kraven redu
cerades så småningom. På 1930-talet krävdes 
endast omkring 50 växter för att få godkänt, och 
under 1950-talet försvann obligatoriet helt (Löwe- 
gren 1974).

Den tidiga naturskyddsrörelsen opponerade sig 
mot det alltför stora samlandet i skolornas närhet 
(Sveriges Natur 1912). Läroverksöfverstyreisen 
utsände 1911, efter en "framställan", ett cirkulär 
till alla skolor där lärare uppmärksammas på "att 
lärjungarna vid insamling af sällsyntare växter 
endast upptaga det antal exemplar, som oundgäng
ligen erfordras och, om dessa växter äro fleråriga, 
de flesta exemplaren helst utan att underjordiska 
delar medtagas".

Ferdinand Hjertstedts herbarium

Enligt årsredogörelsen inköpte Vadstena läroverk 
i september 1879 "ett skåp med herbarium" för 61 
kronor. Det innehöll, förutom ett stort antal skan
dinaviska växter, omkring 500 utländska växter. 
Herbariets upphovsman var Ferdinand Hjertstedt 
och det hade tillkommit i början av 1870-talet.

Henning Julius Ferdinand Hjertstedt föddes i 
Vadstena 1857. Föräldrarna var hospitalsöver- 
läkaren Ludvig Magnus Hjertstedt (1810-1878) 
och hans hustru Hedvig Maria Charlotta, född 
Kinnander. Ferdinand var under åren 1866 till 
1869 elev vid Vadstena lägre elementärläroverk 
och inskrevs vid Linköpings gymnasium 1870. 
Den 8 juni 1876 avlade han sin mogenhetsexamen 
med bl a betyget "Med beröm godkänd" i natu- 
raliehistoria. Efter medicinska studier vid Uppsala 
universitet och i Stockholm blev han 1887 medi
cine licentiat och legitimerad läkare. Efter att ha
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Fig 1. Ludvig Magnus Hjertstedt (1810-1878). - Foto Fig 2. Ferdinand Hjertstedt (1857-1924). - Foto Sven- 
Anders Andersson, Föreningen Gamla Vadstenas arkiv. ska Porträttarkivet, Stockholm.

* *♦

SH

varit praktiserande läkare på en rad orter dog 
Ferdinand Hjertstedt 1924. Han var då tillför
ordnad provinsialläkare i Stugun, Jäntland.

Det var under sin skoltid i Linköping som 
Ferdinand samlade större delen av sitt herbarium. 
Lektor Nils Conrad Kindberg var hans lärare och 
Ferdinand var således en av de många elever som 
av denne nestor (Gustafsson 1976) - den första 
östgötaflorans författare - leddes in på botanikens 
område. Kindberg (1873) skriver att "En botanisk 
kurs vid elementärläroverket kan omfatta de flesta 
arterna af högre växter (fanerogamer och ormbun
kar) inom ett floraområde ... En tillräcklig bota
nisk samling kan med lätthet anskaffas af alla 
lärjungar". I Vadstena skola hade Ferdinand in
hämtat sina botanikkunskaper med hjälp av Johan 
Peter Arrhenius (1845) "Elementarkurs i bota
niken" med tillhörande atlas (Årsredogörelse från 
Vadstena läroverk 1858-59). Vidare användes 
Hartmans (1861) flora för artbestämningarna. I 
Linköping mötte han givetvis Kindbergs egen öst- 
götaflora, vars första upplaga utkom 1861. De

utländska växterna ordnade Ferdinand efter 
Dübens (1870) handbok i växtrikets naturliga 
familjer.

Tack vare att Ferdinands egna kataloger och 
förteckningar finns bevarade kan vi följa herba- 
riets tillväxt. Den första september 1873 uppskat
tar han att hans herbarium innehåller 1400-1500 
arter. Enligt en senare anteckning steg siffran till 
1630. Till dessa skall läggas omkring 370 träd
gårdsväxter som, enligt vad en notis meddelar, 
samlades in 1874.

Men herbariets tillväxt var inte enbart en frukt 
av egna insamlingar. Under denna tid fanns en 
livlig byteshandel med växter. Det belyses även av 
det faktum att Ferdinands egen katalog består av 
markeringar i Uppsala Botaniska Bytesförenings 
katalog (tryckt 1871). Katalogen innehåller en 
poängsättning av graden av sällsynthet. En sällsynt 
växt kunde ge 50-100 points. Parentetiskt kan 
sägas att den här byteshandeln ledde till att säll
synta växter samlades intensivt och kanske till och 
med till att arter försvann. Exempelvis anser några
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att sjönöt Trapa natans kan ha utrotats i Sverige 
genom den flitiga insamlingen. Någon läsare kan
ske erinrar sig Harry Martinsons uppgivna konsta
terande i första kapitlet i Nässlorna blomma-.

Vad beträffar den lilla ångaren på tvåmilasjön så levde 
den om somrarna huvudsakligen på att frakta botanik- 
bitna turister till en viss vik. Detta gjorde att det ymniga 
men sista vilda beståndet av sjönöt som Sveriges land 
hade med tiden försvann, vart bortrövat och utrotat. 
Sjönöten (Trapa natans), blomman i Elmen, dog ut för 
poängers skull.

År 1875 uppgjordes en förteckning över ett mindre 
skolherbarium samlat av Ferdinand Hjertstedt. I 
en annan förteckning över denna samling är den 
beräknad till först 816 arter och senare till 890. 
Handskriften tyder på att det inte är Ferdinand som 
upprättat dessa förteckningar. Troligen är upp
hovsmannen istället fadern, Ludvig Magnus. För
teckningen är ordnad efter professor Fries natur
liga system. Eventuellt härstammar även en be
varad "Förteckning öfver Ferd. Hjertstedts Större 
Herbarium ordnade efter Fries’ Naturl. System" 
från detta år. Antagligen är det också fadern som 
- enligt en notis daterad 1876 - begär saknade arter 
till sonens herbarium från Uppsala bytesförening.

I Ferdinand Hjertsteds katalog är det även tro
ligtvis fadern, som på insidan av pärmen antecknat 
några personer, vilka bidragit till att hans herba
rium "mkt blifvit ökadt genom många rara vex- 
ter". De åtta personer som nämns är: den blivande 
nationalekonomen Johan Anders Leffler (1845— 
1912), som under åren 1869 till 1874 var bosatt 
på gården Stavlösa i Örberga socken, apotekaren 
i Motala Carl-Oskar Hamnström (1816-1886), 
östgötaflorans författare lektor Nils Conrad Kind
berg i Linköping (1832-1910), studerande Nils 
Adolf Malmborg (1854-1874), stadsläkaren i 
Skänninge Carl Harald Nerén (1827-1901), bli
vande provinsialläkaren i Ängelholm Adolf Fred
rik Lindstedt från Motala (1847-1915) samt lektor 
Carl Johan Lindeberg i Göteborg (1815-1900). 
Som sista namn i listan, förmodligen ditskrivet vid 
ett senare tillfälle, står den dåvarande provinsial
läkaren i Boxholm Axel Theodor Goes (1835— 
1897). I samband med att Goes under åren 1865— 
1870 var garnisonsläkare på S:t Barthélemy ut
forskade han ön och havet däromkring.

"Fries naturliga system" kan fordra en kommen
tar. Den linneanska systematiken byggde på blom
mans ståndare, deras antal och form. Detta inne
bar att man lättare kunde examinera och identifiera 
en växt, men också att mycket olika växter ham-

Fig 3. Oscar Ohlin (1866-1948). - Foto Vestmanlands 
Läns Tidning.

nade i samma grupp. (Ett likartat system finns i 
vissa moderna färgfloror, där växter förs samman 
efter blommans färg, också för att man lättare skall 
kunna identifiera dem).

Det fanns redan tidigt en tendens att försöka 
hitta ett naturligt system där växter, som man 
trodde var släkt, sammanfördes i familjer på det 
sätt som seriösa floror nu är ordnade. Professor 
Fries var den berömde svampforskaren Elias Mag
nus Fries (1794-1878). I sin Systema Orbis Vege- 
tabilis från 1825 försökte han ordna växterna i ett 
naturligt system. Teorin bakom detta var, förutom 
tanken att sammanföra växter som hörde ihop, 
även att försöka inordna dem i någon slags rang
ordning. Ju fler förändringar en växt genomgått, 
desto högre skulle den sättas i denna rangordning.

Den franske botanisten A. P. de Candolle 
(1778-1841), som tidigare gjort ett liknande sys
tem, ansåg att Ranunculaceae, där blommans delar 
alla är fria från varandra, var toppen i utvecklings- 
serien (Fries 1950). Elias Fries ansåg tvärtom att 
de växter där blommans delar var sammanväxta
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Fig 4. Ett ark från Jämtland ur Oscar Ohlins herbarium. 
- Foto Doris Ohlson, ÖKA.

på olika sätt hade genomgått den längsta utveck
lingen och satte därför Compositae högst. Många 
floror under 1800-talet börjar därför med denna 
familj. I Kindbergs östgöraflora beskrivs detta 
system som "professor Fries naturliga system" 
ända till tredje upplagan. I den fjärde (Kindberg 
1901) heter det bara "det naturliga systemet”.

Oscar Ohlins herbarium

Under de kommande åren växte Vadstena skolas 
herbarium inte särskilt snabbt (Hillmo & Lohm 
1990). Några mindre samlingar donerades och 
enstaka elevers ark sorterades in i Hjertstedtska 
skåpet.

Den verkligt stora donationen efter Hjertstedts 
beskrivs i årsberättelsen för dåvarande samreal- 
skolan 1941/42: det var förre provinsialläkaren i

Västerås, Carl Oscar Ohlin, som under detta läsår 
donerade sin stora växtsamling. Det bestod huvud
sakligen av skandinaviska kärlväxter samt Taraxa- 
ca Scandinavica Exsiccata (utgiven av H. Dahl- 
stedt, en samling av utvalda exemplar av olika 
maskrosarter). Till samlingen hörde även arter 
från andra delar av Europa.

Oscar Ohlin föddes 1866 på Visingsö. Hans 
föräldrar var jägmästaren Per Ohlin och Ferdi
nands syster Hedvig Maria Carolina Hjertstedt 
(1843-1882). Efter skoltiden i Gränna gick Oscar 
Ohlin läsåren 1877/78 och 78/79 i fjärde respek
tive femte klassen i Vadstena läroverk. Det är inte 
osannolikt att han då bodde hos morfadern Ludvig 
Magnus Hjertstedt, som just vid denna tid var 
sysselsatt med sonen Ferdinands herbarium. 
Enligt årsredogörelsen för 1878/79 undervisades 
klassen 4 i Naturlära "Linnés sexualsystem, prak
tiskt inöfvadt under förevisande af exempel ur 
läroverkets herbarium jemte lefvande växter". 
Som lärobok används nu Kindbergs (1868) Sam
mandrag af Botanikens Elementer.

Efter mogenhetsexamen i Jönköping 1888 samt 
medicinska studier i Lund och Stockholm var 
Oscar Ohlin fram till sin död 1948 praktiserande 
läkare på en rad orter i Sverige. Ulf Malmgren 
(1982) berättar i sin Västmanlands flora att Ohlin 
tillsammans med andra florister under 1920-talet 
utforskade västeråstrakten (Wollert 1930) och 
östra mälarområdet. Kanske hade Oscar Ohlins 
botaniska intresse väckts redan under de två åren 
i Vadstena läroverk och kanske var det även denna 
tid som senare fick honom att donera sitt stora 
herbarium till Vadstena skola.

Oscar Ohlins herbarium innehåller växter sam
lade från slutet av 1800-talet fram till och med 
1930-talet. De är i stor omfattning samlade av 
Ohlin i Sverige, framför allt i Västmanland, Värm
land och Jämtland (fig 4). Många är också efter 
tidens sed bytesväxter, både svenska och ut
ländska. Herbariet består av 317 buntar med unge
fär 40 ark i varje bunt. Växt och tillhörande etikett 
ligger som regel lösa på varje ark. Uppskattnings
vis innehåller herbariet mer än 12 000 ark. Överst 
i varje bunt ligger ett försättsblad upptagande 
samtliga arter med angivande av från vilket land
skap eller motsvarande respektive individ tagits. 
Många arter är rikt representerade. Det kan finnas 
ark av samma art från över 10 olika landskap eller 
lappmarker i Sverige, från Skåne till Lappland.
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Fig 5. Lökgamander Teucrium scordium. "Ög. Mellan 
Vadstena och Mjölnaån V. Starby, vid ett floddike. Enda 
kända vextstället i Ög.” Jämför diskussionen hos Mil
berg (1991). - Foto Doris Ohlsson, ÖKA.

Samlingarna idag
I mars 1990 beslutade Vadstena kommuns skol
styrelse på förslag av förre biologiläraren Rolf 
Erixson att det numera outnyttjade herbariet skulle 
deponeras vid Linköpings universitet. Karl Göran 
Eklund utformade en särskild stämpel innehål
lande skolans gamla sigill och texten Herbarium 
Vadstenense. Tanken var, eftersom samlingen 
kanske inte skulle hållas ihop som en enhet, att 
stämpla de gamla arken så att minnet av samlarna 
och sambandet med Vadstena skola kan leva 
vidare.

Ferdinand Hjertstedts herbarium förvaras nu
mera i sitt ursprungliga skåp och i sin ursprungliga 
ordning. Konditionen är genomgående god.

. V

Fig 6. Kålsenap Erucastrum gallicum. "Ög. På den 
sänkta sjön Tåkerns stränder vid Säby & Hofgården. 
Förr mkt allmän, nu sparsam och trol. ett utdöende 
slägte.” Jämför diskussionen hos Milberg (1991). - Foto 
Doris Ohlsson, ÖKA.

Huvuddelen av herbariet (ca 2000 ark) har under 
1992 genomgåttsoch etiketternas innehåll har förts 
över till en katalog (art, lokal, samlare) av Elisa
beth Ohlson och Peter Lagerkvist (Avd för biologi, 
Linköpings universitet). Genomgående saknas år
tal på Hjertstedts egna ark. Insamlingarna är dock, 
som framgått ovan, gjorda i början av 1870-talet. 
De flesta av växterna är samlade i vadstenatrakten. 
Herbariet avspeglar följaktligen det äldre kultur
landskapets flora ocn innehåller många idag för
svunna arter (fig 5 och 6). I samlingen ingår också, 
som framgått ovan, ett antal bytesväxter. Herba- 
riets trädgårdsväxter, en i sig spännande del, samt 
övriga utländska arter är ännu ej uppordnade.

Oscar Ohlins herbarium har under 1992 ordnats 
av förre arkivarien Orvar Starbäck, som även
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kopierat upp samtliga innehållsförteckningar. 
Huvuddelen av herbariet (bunt 1 till 235, kärl
kryptogamer tom Lamiaceae) är i gott skick. 
Övriga delar (bunt 236 till 317) har tyvärr i varie
rande grad skadats av fukt.

De upprättade förteckningarna har kopierats i 
en mindre upplaga och distribuerats till olika bota
niska institutioner i Sverige. Själva samlingen för
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Ny nyckel till Lid

År 1990 utgav Norrköpings biologiska förening 
Botaniska termer och andra ord ur Johannes Lid 
Norsk og svensk flora, sammanställd av Stig 
Hellerström.

Sedan Gjaerevoll utökat Lids flora med Finland 
har ytterligare några termer tillkommit. Det har 
dessutom kommit önskemål från botanikstude
rande att ännu fler uttryck skall översättas. Då den 
tidigare upplagan dessutom nu är slutsåld har en 
omarbetning gjorts, som har ökat i omfång med 
fyra sidor till totalt 22.

Som tidigare distribueras häftet av Natur
skyddsföreningen i Norrköping (Göran Görans
son, Slottsgatan 141, 602 20 Norrköping).
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