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Oxbär, Cotoneaster, i Sverige
BERTIL HYLMÖ

Hylmö, B. 1993: Oxbär, Cotoneaster, i Sverige. [The genus Cotoneaster in Sweden.] Svensk 
Bot. Tidskr. 87: 305-330. Lund. ISSN 0039-646X.
Native and introduced species of Cotoneaster in Sweden are described; a key and notes on their 
distributions are given. C. integerrimus Medik. and C. niger (Wahlb.) Fr. are lectotypified. 
The name C. integerrimus is to be reserved for the plant with a wide distribution in Central 
Europe and the Alps. Related native Swedish species are described as new, viz. C. scandinavicus
B. Hylmö (widespread; also present in Norway, Denmark, Finland, and Estonia), C. canescens 
Vestergr. ex B. Hylmö (the islands of Öland and Gotland) and C. kullensis B. Hylmö (endemic 
to the NW part of the province of Skåne). English descriptions of the new species are given. 
Besides, C. niger is native in Sweden. Eleven species are found as garden escapes. C. 
divaricatus, C. dielsianus and C. lucidus are naturalized, whereas C. horizontalis, C. ascendens,
C. laetevirens, C. tomentosus, C. integerrimus s.str., C. bullatus, C. multiflorus and C. veitchii 
are regarded as casuals. The name C. nebrodensis cannot be used for an alpine species of sect. 
Cotoneaster, as done in e.g. Flora europaea. Here the traditional name C. tomentosus is used. 
The true C. nebrodensis is a native of Sicily belonging to sect. Chaenopetalum series Racemiflori. 
- Flora Nordica note no. 11.
Bertil Hylmö, Bygatan 30, S-267 40 Bjuv, Sweden.

Inom släktet oxbär Cotoneaster är apomixi vanlig. 
Det innebär att frö bildas utan föregående befrukt
ning. Ett stort antal grupper av genetiskt lika 
individer uppstår därvid. Inom Cotoneaster, lik
som i andra släkten inom rosfamiljen med apomixi, 
t ex oxlar Sorbus, björnbär Rubus och daggkåpor 
Alchemilla, har man behandlat dessa grupper som 
arter (småarter). Antalet beskrivna sådana ökar 
stadigt. 1 den första indelningen av samtliga be
skrivna arter i sektioner och serier (Flinck & 
Hylmö 1966) upptogs 176 arter. En liknande sam
manställning 25 år senare (Phipps m fl 1990) redo
visar 261 arter. Ofta är artskillnaderna rätt väsent
liga, men också åtskilliga mycket närstående arter 
med endast obetydliga skillnader har under senare 
årtionden blivit beskrivna.

Utbredningsområdet för släktet är vidsträckt och 
omfattar hela Europa, norra Afrika och de tempe
rerade delarna av Asien. Utposterna i väster är 
Atlasbergen i Marocko, Granada och Pyreneerna i 
Spanien och Wales på Brittiska öarna. I öster når 
släktet till Taiwan och Ulung, en ö mellan Korea 
och Japan. Utposter i söder är Sinai i Egypten, 
Jabalash Sham i Oman och Nilgiribergen i södra 
Indien, i norr Kolahalvön och stränderna kring 
Bajkalsjön. Ett utpräglat artcentrum finns på Hima
layas sluttningar och angränsande höga berg

i Kina, i provinserna Yunnan och Szetchuan 
(Sichuan).

Släktet omfattar små, krypande alpina buskar 
såväl som mer än 15 m höga träd. En del arter är 
lövfällande men många är städsegröna.

Oxbär i odling

Arter av Cotoneaster hör till de i trädgårdar i 
tempererade och varmtempererade områden mest 
odlade prydnadsbuskarna. Häckoxbär C. lucidus, 
från Bajkalsjöns stränder, är tillsammans med 
häckkaragan Caragana arborescens en av våra 
mest köldtåliga buskar och kan i vårt land odlas 
norr om polcirkeln. Arten finns också allmänt 
planterad i Ryssland, Kanada och i de nordliga 
delstaterna av USA. Städesegröna arter som C. 
pannosus, C. lacteus och vinteroxbär C. conspi- 
cuus är allmänna i områden med milda vintrar såväl 
på norra som på södra halvklotet.

Det stora flertalet av dessa prydnadsbuskar in
fördes i odling i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. De hämtades från Kinas sydliga provin
ser Yunnan, Sezchuan (Sichuan) och Hupeh (Hu
bei). Dessa för utlänningar länge svårtillgängliga 
områden med trånga floddalar, skilda genom 
mycket höga berg, hyser en ytterst rik flora. Under
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senare år har de åter blivit tillgängliga för samlare, 
och varje expedition hemför nya, förut okända 
arter, inte minst av oxbär. En översikt över i 
Europa mera allmänt odlade arter, med bestäm- 
ningsnyckel och bilder av en del av arterna, ger 
Flinck & Hylmö (1992).

I trädgårdar i Bjuv i Skåne har jag sedan början 
av 1950-talet odlat och studerat ett stort antal arter 
och sorter av Cotoneaster. Genom botaniska träd
gårdar världen över har jag fått ta del av material 
från forskningsresandes insamlingar i svårtillgäng
liga områden, som Kina, Himalaya och forna Sov
jets gränsområden mot Kina och Afghanistan. Inte 
minst fick jag förmånen att överta Cotoneaster- 
materialet från uppsalabotanisten Harry Smiths tre 
resor i Kina åren 1921-1934 (Herner 1988). Tre 
av Harry Smiths kollekter kunde beskrivas som nya 
arter (Flinek & Hylmö 1962a, c, 1964) och ytter
ligare flera väntar på att behandlas.

Oftast försvinner tyvärr etiketter och kartor 
ganska snabbt i många botaniska trädgårdar, så att 
plantmaterialets härstamning svårligen låter sig 
spåras. Men genom kontinuerligt välskötta bota
niska trädgårdar som Edinburgh i Skottland, Glas- 
nevin i Dublin på Irland och Arnold Arboretum, 
Jamaica Plains, Mass., USA, har det varit möjligt 
att följa levande material av Cotoneaster-insam
lingar tillbaka i tiden ända till början av 1900-talet.

Kromosomtal och apomixi

Liksom hos flera andra släkten inom Rosaceae är 
grundtalet n = 17. Det stora flertalet undersökta 
arter är tetraploider med 2n = 68. Enstaka är 
triploider, bl a Harry Smiths insamling C. sikang- 
ensis (Klotz 1982). Ett mindre antal arter, ca 
10 av omkring 150 undersökta, är diploider med 
2n = 34. Samtliga arter som rapporterats vara 
diploida visar klyvande avkomma i mina försök 
och kan därför antas vara normalt sexuella. Dock 
har jag aldrig haft möjlighet att i odling pröva C. 
uniflorus, som av ryska forskare uppges vara di
ploid. C. uniflorus är intressant, då den är nära 
släkt med C. cinnabarinus och C. integerrimus, två 
tetraploida arter. C. uniflorus kan tänkas ha gett 
upphov till dessa, liksom till de tre här nybeskrivna 
arterna C. scandinavicus, C. canescens och C. 
kullensis.

Hybridisering kan ske mellan sexuella arter. Ett 
exempel är den som marktäckare i många länder 
särdeles mycket planterade trädgårdssorten Skog- 
holm, en svensk förädling. En påpasslig plant-

skoleman, Karl Göransson, ägare av Skogholmens 
plantskola utanför Malmö, valde ut denna slump
hybrid till uppförökning under 1930-talet. Sorten 
är ej frökonstant utan sexuell och ger upphov till 
en starkt klyvande avkomma, vilket ledde till en 
förmodan att det är en hybrid mellan de två sexuella 
arterna vinteroxbär C. conspicuus och krypoxbär 
C. dammeri (Flinck & Hylmö 1967). Detta har 
senare accepterats av Klotz (1970, 1982, Klotz & 
Krügel 1983b), som gett denna hybridkombination 
namnet C. x suecicus.

Förekomsten av apomixi inom släktet under
lättar studiet i hög grad. Medan sexuella arter 
i odling ej sällan korsar sig med närbesläktade 
grannplantor förblir det stora flertalet Cotoneaster- 
arter frökonstanta generation efter generation trots 
att de i trädgårdar omges av andra arter inom 
släktet. Så har häckoxbär C. lucidus varit i odling 
i 200 år och ofta uppförökats genom frösådd. Trots 
ivrigt sökande har jag inte påträffat en enda av
vikande buske. Detsamma gäller lingonoxbär C. 
horizontalis, som odlats i snart 120 år och i plant
skolor i Mellaneuropa uppförökats genom sådd, ej 
sällan i msental. Inblandning av felinsamlat frö kan 
förekomma, men källan går då oftast att spåra.

Forskare från tidigare Sovjet och öststaterna, 
med en annan grundsyn på ärftliga samband än vår, 
beskriver i ett flertal fall nya arter som recenta 
hybrider. Arter som i västerländska trädgårdar 
uppfattas som frökonstanta apomikter hävdas i öst 
vara av hybridogent ursprung (Klotz & Krügel 
1983a, b).

Men också i moderna västerländska floror kan 
man finna Cotoneaster-arter behandlade som 
hybrider. Så har en redan 1854 beskriven grekisk 
art, C. parnassicus, tydligt hörande till sektionen 
Chaenopetalum, med utbredda, vita kronblad, be
traktats som en hybrid mellan C. integerrimus och 
C. tomentosus, två arter ur sektionen Cotoneaster, 
med upprätta, något färgade kronblad (Browicz 
1986). Detta visar fördelen av att studera arterna i 
odling och även fastställa nedärvningsgången.

Kromosomtalet för två av de nybeskrivna arterna, C. 
canescens och C. kullensis, i båda fallen 2n = 68, kan 
meddelas här. Bestämningarna har gjorts vid universite
tet i Leicester. Material: C. canescens. Odlad fjärde 
generationen, sådd Hylmö 9934; Gotland, Sundres, 
Juves, frö samlat 30.11.1958 av Bengt Pettersson. Be
lägg: England, Hampshire, Froxfield, 7.1993, Jeannette 
Fryer 470 (LD). - C. kullensis. Odlad fjärde generatio
nen, sådd Hylmö 1810; Skåne, Brunnby, Kullen nedom 
fyren 1958. Belägg: England, Hampshire, Froxfield, 
7.1993, Jeannette Fryer 463 (LD).
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Förvildning av oxbär
Cotoneaster-artern&s frukter är omtyckta av fåglar, 
hos oss inte minst av trastar, och flera arter sprids 
av dem ut i naturen. I vårt land har häckoxbär 
C. lucidus funnit fotfäste på flera håll (Flinck & 
Hylmö 1958). På Brittiska öarna och på Nya Zee
land har jag sett hur indiskt oxbär C. simonsii, 
härstammande från Sikkim i Himalaya, invaderat 
avsevärda arealer. I södra och mellersta Kalifor
nien är C. pamosus och C. lacteus inte ovanliga 
på bergssluttningar i anslutning till bebyggelse.

I en nyutkommen flora (Stace 1991) rapporteras 
inte mindre än 43 Cotoneaster-arter vara naturali- 
serade på de brittiska öarna. I denna sammanställ
ning redovisas 11 i Sverige funna trädgårdsrym- 
lingar. Från Norges västkust med dess milda vint
rar har ytterligare arter dokumenterats, men dessa 
behandlas ej här.

Spontana oxbär i nordvästra Europa

Sedan gammalt har i Skandinavien urskilts två 
vildväxande arter, oxbär C. integerrimus med röda 
frukter och svartoxbär C. niger med plommonlila 
till svarta frukter. Österut, i tidigare finska om
råden som numera är delar av ryska provinser, 
finns två arter, som i tidigare nordiska floror 
och växtförteckningar (Hylander 1955) fördes till 
C. integerrimus var. uniflorus eller C. uniflorus 
Bunge. C. uniflorus beskrevs redan 1830 av Bunge 
från Altaibergen i mellersta Sibirien. Långt senare, 
1950, utklövs ur C. uniflorus två västliga arter, C. 
cinnabarinus från Kolahalvön och områdena när
mast söderut samt C. antoninae från provinserna 
norr om sjöarna Onega och Ladoga (jfr Flinck & 
Hylmö 1962b).

Även i vårt land har man observerat att vad 
som kallats C. integerrimus inte är enhetligt. Den 
gotländske botanisten Tycho Vestergren samlade 
under 1920-talet på sin hemö in ett omfattande 
herbariematerial, förvarat på Riksmuseet i Stock
holm (S). Vestergren ansåg sig kunna urskilja en 
ny art, som han avsåg att beskriva som C. cane- 
scens. Han kom dock aldrig att publicera sitt arbete. 
Senare avhandlade Pettersson (1958) de gotländska 
oxbären och fastslog att Vestergrens C. canescens 
är vanlig och lätt att särskilja. Också på Öland 
uppmärksammades ett tredje taxon (Sterner 1938), 
uppfattat som en övergångsform mellan C. integer
rimus och C. niger.

I mina odlingar ingår också ett ganska omfat
tande skandinaviskt material insamlat på ett flertal
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lokaler i Sverige och Norge. Även C. cinnabarinus 
och C. antoninae finns i odling. Det var lätt att 
konstatera att C. integerrimus i Skandinavien på
tagligt skiljer sig från C. integerrimus av mellan- 
europeiskt ursprung. Det på Skandinaviska halvön 
vittspridda, rödfruktiga oxbäret har enligt min upp
fattning större likheter med Kolahalvöns C. cinna
barinus än med mellaneuropeisk C. integerrimus.

Vidare är det inte svårt att i odling skilja ut 
Vestergrens och Sterners gotländska resp öländska 
C. canescens som avvikande från skandinavisk och 
mellaneuropeisk C. integerrimus.

I denna uppsats binder jag det linneanska namnet 
C. integerrimus till mellaneuropeiskt material. Till 
denna lösning har jag kommit efter att i London ha 
studerat Linné-herbariet och Cliffords herbarium i 
British Museum. Ett ark i sistnämnda samling har 
utvalts som typexemplar för Linnés Mespilus coto
neaster och därmed för C. integerrimus. C. inte
gerrimus i inskränkt bemärkelse finns sannolikt ej 
som spontan hos oss, men arten odlades förr i 
trädgårdar med plantskolematerial importerat från 
Tyskland och Holland, och har påträffats som 
trädgårdsrymling.

De nordiska oxbär, som tidigare förts till C. 
integerrimus, fördelas på tre arter. Förutom det 
vittspridda skandinaviska röda oxbäret, som här får 
namnet C. scandinavicus, och den baltiska C. 
canescens, är det en lokal nordvästskånsk typ, som 
redan tidigare (Kraft 1982) har omnämnts under 
namnet C. kullensis. Denna senare har jag i odling 
sedan 1958.

Vidare studier

Beskrivningen av dessa nya arter löser helt säkert 
inte alla problem inom de inhemska oxbären. Fort
satt och mer intensiv forskning kommer sannolikt 
att leda till att ytterligare småarter urskiljes, något 
som är normalt inom apomiktiska släkten. T ex bör 
undersökas om C. canescens på Gotland är identisk 
med den öländska.

Utomlands har man tidigt observerat att C. 
integerrimus ej är enhetlig. I Frankrike t ex har tre 
arter beskrivits, C. intermedius Coste från Central
massivet samt C. obtusisepalus Gandoger och C. 
juranus Gandoger från östra Frankrikes alpom
råde. Med det svaga intresse för taxonomi som 
länge rått i Frankrike har dessa arter dock fallit i 
glömska, trots att avvikelserna från C. integerri
mus är påtagliga.
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Fig 1. Lingonoxbär Cotoneaster horizontalis. I frukt 
1992-10-02, i blom (foto Karin Noreke) 1986-06-15.

Enligt min mening växer alpoxbär C. juranus 
över hela alpområdet från franska Dauphiné i väs
ter till åtminstone Tyrolen i öster. Nyligen har 
Giussani (pers medd) påvisat att oxbärsarterna 
åtminstone på italienska sidan av Alperna intar 
olika höjdlägen. Nederst finns ulloxbär C. tomen- 
tosus på nivån 400-1500 m och då alltid på kalk, 
aldrig på silikatunderlag. Därefter kommer C. in- 
tegerrimus i höjdlägen 1300-1900 m och högst upp 
C. juranus på 1450-2250 m. Intressant är att den 
högst upp växande C. juranus är den av de tre 
arterna som står vår nordiska C. scandinavicus 
närmast. Giussanis undersökning är troligen den 
första där i Alperna den gamla C. integerrimus 
delats upp. Arterna är inte svåra att särskilja.

Karaktärer

Bladet
På en och samma buske kan bladen ha högst 
varierad form. De på blommande kortskott avviker 
ofta från dem på vegetativa långskott. Men också

på långskotten ändras formen med utslagnings- 
dden. Under stress, t ex torka, blir bladen inte bara 
mindre utan antar ofta helt annan form, de blir 
smalare och ofta mycket spetsiga.

De blad som bör studeras vid artbestämning är 
de tidigt utslagna på långskotten, inte de 2-A första 
men de därefter följande, oftast större bladen. Det
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Fig 2. Spaljéoxbär Cotoneaster ascendens. Foto Karin Noreke 1986-06-15.

är dessa som ligger till grund för de följande 
beskrivningarna.

Till formen kan bladen kan vara nästan runda 
(,suborbicular), elliptiska (elliptic), äggrunda (ovate) 
eller omvänt äggrunda (obovate).

Bladspetsen kan vara trubbig (obtuse), spetsig 
(acute) eller tillspetsad (acuminate). I det sista 
fallet är bladets kanter S-formigt svängda mot 
spetsen.

Bladytans struktur på ovansidan ger på friskt 
material ofta mycket god ledning vid artbestäm
ning, men karaktären suddas dessvärre ofta ut vid 
torkning. Men hårigheten består och är ett värde
fullt hjälpmedel vid särskiljandet av inte minst de 
svenska arterna.

Blomman

Blommorna sitter samlade i knippen (eller ibland 
ensamma) och antalet blommor i knippet varierar 
mellan arterna från enstaka till mer än hundra. 
Blomskottets längd tillsammans med antalet blom
mor per knippe ger en god ledtråd vid bestämning.

Blomskottets längd är här årets växt fram till 
kronbladens eller frukternas topp.

Blommorna är femtaliga. Foderbladen, som sit
ter i en krans ovan fruktämnet, har arttypisk form. 
Men kransens fem foderblad är ej inbördes lika, de 
kan liksom hos rosorna variera avsevärt.

Sedan länge indelas oxbären i två sektioner efter 
kronbladens ställning. De svenska arterna hör till 
sektionen Cotoneaster, med färgade kronblad som 
är upprätta, inte utbredda. Kronan är sluten som i 
knopp eller med en liten öppning. I denna sektion 
slår knippets blommor inte ut samtidigt utan suc
cessivt och ibland under en långt utdragen period, 
så att det i samma knippe finns både outslagna 
knoppar och mognande frukter. I den andra sektio
nen, Chaenopetalum, är kronbladen rent vita och 
utbredda, och knippets blommor slår ut samtidigt.

Frukterna

Frukternas färg varierar från orange över lingon- 
rött och plommonlila till svart. Fruktfärgen är en 
säker karaktär, som är enkel att fastställa om man



Taxonomisk översikt
Cotoneaster Medik.
Sektion Cotoneaster 

Subsektion Adpressi Hurusawa 
Series Adpressi

1. C. horizontalis Decne. - lingonoxbär
2. C. ascendens Flinck & B. Hylmö — 

spaljéoxbär
3. C. divaricatus Rehder & E. H. Wilson - 

spärroxbär
Subsektion Cotoneaster 
Series Lucidi Pojark.

4. C. lucidus Schltdl - häckoxbär
5. C. laetevirens (Rehder & E. H. Wilson) 

Klotz - ljusbladigt oxbär
Series Melanocarpi Pojark.

6. C. niger (Wahlb.) Fr. - svartoxbär 
Series Cotoneaster

7. C. tomentosus Lindley - ulloxbär
8. C. integerrimus Medik. - tyskt oxbär
9. C. scandinavicus B. Hylmö - rött oxbär

10. C. canescens T. Vestergr. ex B. Hylmö 
- alvaroxbär

11. C. kullensis B. Hylmö - kullabergsoxbär 
Series Bullati Flinck & B. Hylmö

12. C. bullatus Bois - rynkoxbär 
Series Dielsiani G. Klotz

13. C. dielsianus E. Pritz. - rosenoxbär 
Sektion Chaenopetalum Koehne
Subsektion Chaenopetalum 

Series Multiflori Pojark.
14. C. inultiflorus Bunge - flockoxbär
15. C. veitchii (Rehder & E. H. Wilson)

G. Klotz -veitchoxbär

310 Bertil Hylmö

håller i minnet att färgen ändras med mognaden. 
Sedd på ett tidigt stadium kan exempelvis svart
oxbär C. niger ha röda frukter, men med ökad 
mognad övergår den till oxblodsfärgad till plom
monlila för att hos fullt mogna frukter bli svart med 
blått daggöverdrag. Andra arter kan först ha orange 
frukter som med mognaden blir rödorange eller 
röda.

Antalet stenar per frukt liksom deras form är 
många gånger en säker och lättbestämd karaktär, 
som i litteraturen hittills inte alltid utnyttjats för 
identifikation. Den som själv drar upp sina plantor 
till trädgården från frö kan klassa sådden åtminsto
ne till rätt serie.

Det finns arter som alltid har endast en sten per 
frukt, arter som alltid har en sten som består av två 
hårt sammanvuxna, och det finns många arter som 
alltid har två fria stenar.

Antalet stenar per frukt kan också variera, vilket 
kan göra bestämningen svårare eftersom man får 
undersöka många frukter. Arter kan övervägande 
ha frukter med 2, 3, 4 eller 5 stenar. Exempelvis

C. tomentosus med mest 5 stenar kan ha en mindre 
del frukter med 4 och enstaka med 3 stenar.

De svenska arterna har 2, 3 eller 4 stenar. C. 
niger har övervägande 2, men ett mindre antal 
frukter har 3. C. canescens har huvudsakligen 2 
eller 3 stenar. Jag öppnade 200 frukter från buskar 
med härkomst från Öland och lika många från 
buskar som kom från Gotland. De hade nära nog 
samma fördelning, 45 % med 2, 45 % med 3 
och 10 % med 4 stenar. Men fördelningen kunde 
variera med antalet blommor per knippe, då 
toppblomman ej sällan har ett avvikande antal. C. 
kullensis har i stort sett samma fördelning som C. 
canescens, medan 3 stenar per frukt starkt övervä
ger hos C. scandinavicus.

Mina observationer över fördelningen hos de 
svenska arterna är ytliga och för full förståelse 
krävs en mera ingående studie. Även miljöns in
flytande bör observeras. På näringsrika jordar lik
som vid gödsling ökar andelen frukter med fler 
stenar. Vidare, knopparna anläggs sommaren och 
hösten innan blomningen. Den extremt varma som
maren 1992 påverkade fördelningen 1993, då i 
mina odlingar de svenska arterna hade en mycket 
riklig fruktsättning med förhöjd andel frukter med 
många stenar. Så hade C. canescens från Öland 
27 % med 2, 63 % med 3 och 10 % med 4 stenar.

Det går lika bra att räkna antalet stift i blomman 
som antalet stenar i frukten.
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Tack

Jag står i tacksamhetsskuld till Karl Evert Flinck, 
som under mer än fyra decennier samarbetat med 
insamling och odling av material och som visat ett 
aldrig sviktande intresse för Cotoneaster-proble
matiken. Tack till Per Lassen för hjälp med de 
latinska diagnoserna och till Jeanette Fryer för 
korrigering av engelsk text och hjälp med släktets 
systematik. Thomas Karlsson har lämnat stor hjälp 
med uppsatsens utformning och utan hans pådriv- 
ning under snart tio år hade denna uppsats aldrig 
blivit skriven. The British Museum och The Lin
nean Society of London har hjälpt med valet av 
lektotyp för Cotoneaster integerrimus.

Bestämningsnyckel

Alla här upptagna arter är bladfällande (ej städse- 
gröna) och är frökonstanta apomikter. Utöver här 
närmare presenterade har nyligen följande rappor
terats som kvarstående eller förvildade från var-
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dera en plats: C. adpressus Bois, C. hjelmqvistii 
Flinck & B. Hylmö, C. moupinensis Franch., C. 
nepalensis André, C. "Ahvdvps foveolatus hort." och 
C. "iatifolius hort." (Harry Smith nr 7132). Dess
utom föreligger från en punkt på Ölands alvar en art 
ur serien Multiflori.

1 Kronblad utbredda, rent vita; ståndarsträngar
vita; knippets blommor slår ut samtidigt; frukter 
med 2 hårt sammanvuxna stenar ...................... 2

- Kronblad upprätta (blomman öppnar sig ej eller
endast något), rosa, röda eller smutsvita, med 
röda och gröna ränder; ståndarsträngar rosa 
eller röda; blommorna i knippet ej samtidiga; 
frukter med 2-5 fria stenar .............................. 3

2 Blad ovan gulgröna, under glest mjukhåriga;
kronblad även i knopp rent vita; frukter karmin
röda ........................................... 14. C. multiflorus

- Blad ovan mörkt brungröna, under filthåriga; 
kronblad i knopp med röda strimmor; frukter 
mörkt röda, slutligen brunröda .... 15. C. veitchii

3 Blad kortare än 25 mm; ståndare 10-15 eller
(16 -)20 ............................................................... 4

- Blad minst 30 mm; ståndare (16-)20 .............. 7
4 Ståndare 10-15; blad under glest, långt borst-

håriga; knippen 1-4-blommiga ........................ 5
- Ståndare (16—)20; blad under fdthåriga; knippen

3-7-blommiga ............................ 13. C. dielsianus
5 1,0-2,0 m hög, upprätt till utbredd buske; för

grening oregelbunden; blad tunna, de största upp
till 25 mm långa ......................... 3. C. divaricatus

- Utan stöd 0,5-1,0 m hög buske med horisontellt 
utbredda grenar; smågrenar regelbundet fisk- 
benslikt utbredda; blad något läderartade, högst
18 mm långa ...................................................... 6

6 Blad cirkelrunda eller brett omvänt äggrunda,
5-12 mm; kronblad röda till svartröda; ståndar
strängar mörkt röda; frukter orangeröda, med 3 
stenar ......................................... 1. C. horizontalis

- Blad elliptiska, 12-18 mm; kronblad röda med
rosa-vit kant; ståndarsträngar rosa; frukter hög
röda, med 2-3 stenar ................. 2. C. ascendens

7 Blad ovan glänsande, buckliga genom att ner
verna är tydligt nedsänkta; knippen med 12-30 
blommor; frukter röda, med 5, sällan 4 stenar 
.........................................................  12. C. bullatus

- Blad ovan matta eller glänsande, med ej eller
endast svagt nedsänkta nerver; knippen med 1-15 
blommor; frukter röda eller svarta, med 2-5 
stenar ..................................................................

8 Fruktämne, frukt och foderblad täthåriga; blad
ovan varaktigt håriga .......................................

- Fruktämne, frukt och foderblad kala eller glest
håriga (foderbladens kant dock cilierad); blad 
som äldre ovan kala .......................................... 10

9 Blad nästan cirkelrunda till brett elliptiska, trub
biga, under filthåriga; frukter röda, med (3—)5 
stenar .......................................... 7. C. tomentosus

- Blad äggrunda, tillspetsade, under glest ludna;
frukter svarta, med 2 stenar ......  5. C. laetevirens

10 Grenar upprätta; nyutslagna blad rödbruna eller
starkt glänsande; knippen 3-15-blommiga; 
mogna frukter svarta .......................................... 11

- Grenar bågböjda, liggande eller upprätta; nyut
slagna blad gröna; knippen l-5(-10)-blommiga; 
frukter röda ....................................................... 12

11 Nyutslagna blad starkt glänsande, under glest
håriga; frukter ej blådaggiga ..........  4. C. lucidus

- Nyutslagna blad rödbruna, snabbt matta, under
filthåriga; mogna frukter svarta med blådaggig 
yta ........................................................  6. C. niger

12 Blad ovan med slät, liksom vaxad yta, kala även 
vid knoppsprickningen; bladkant plan; blomskott 
10-15 mm; knippen 1-3-blommiga; frukter 
orangeröda eller röda med gul toning 
.................................................  9. C. scandinavicus

- Blad ovan med något nedsänkta nerver, som
utslående håriga; bladkant vågig; blomskott 10- 
50 mm; knippen 2-5(-10)-blommiga; frukter 
röda eller mörkröda ............................................ 13

13 Grenar först upprätta; blad rent gröna, på lång
skott brett elliptiska, oftast trubbiga, med endast 
svagt vågig kant, som nyutslagna ovan tätt håriga, 
hår länge kvarsittande längs mittnerven; blom
skott 20^15 mm; knippen 2-7(-10)-blommiga 
.....................................................  10. C. canescens

- Grenar bågböjda; blad på långskott äggrunda
eller elliptiska, spetsiga eller tillspetsade .........  14

14 Blad 15^15 mm, grågröna, med något vågig
kant, buckliga, som nyutslagna ovan glest håriga 
men snart kala; blomskott 15—25(—35) mm; knip
pen (l-)2-4-blommiga ............ 8. C. integerrimus

- Blad 20-70 mm, rent gröna, med starkt vågig
kant, släta, med endast svagt nedsänkta nerver, 
som nyutslagna ovan håriga, hår länge kvar
sittande; blomskott 10-25 mm; knippen mest 
2-blommiga .................................. 11. C. kutlensis

1. C. horizontalis Decne. - lingonoxbär

0,5-1 m hög, lövfällande eller halvt vintergrön 
buske med utbrett växtsätt; nedliggande eller klätt
rande grenar upp till 3 m långa; smågrenar regel
bundet fiskbenslikt anordnade; unga skott gult borst- 
håriga. Blad 5-12 mm, läderartade, plana, cirkel
runda till brett omvänt äggrunda med udd, ovan 
glänsande mörkgröna, kala, under blekgröna, med 
glesa, långa, raka, tilltryckta hår; skaft 1-2 mm, 

8 tilltryckt borsthårigt. Blommor (1 —)2—3 tillsam
mans, upprätta; skaft 0-2 mm, tilltryckt borsthårigt; 
fruktämne glest borsthårigt. Foderblad smalt triangu
lära, spetsiga eller tillspetsade, kala eller glest borst- 
håriga, med påfallande tätt hårig kant. Kronblad 
upprätta, sluter blomman helt utan att lämna öppning, 
mörkt röda med svartröd bas och rosa överkant. 
Ståndare 10(—13); strängar breda, mörkröda; knap
par vita. Stift 3. Frukter smalt päronformiga, 5-6 
mm, orangeröda; stenar 3. Kromosomtal 2n = 68.
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Fig 3. Spärroxbär Cotoneaster divaricatus. I blom (foto Karin Noreke) 1986-06-15, i frukt 1992-09-18
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Fig 4. Häckoxbär Cotoneaster lucidus. 1992-09-19.

Fig 5. Ljusbladigt oxbär Cotoneaster laetevirens. 1992-05-26.
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Blommar i juni. Bladfällning sen.

Hemland. Västra Kina. Allmänt odlad i södra Sverige 
men ej fullt härdig, kan frysa ned vid temperaturer 
under -18°C.

Fynd. Sk Landskrona, Simrishamn, Gladsax, Gtl 
Stenkumla, Ög Omberg.

2. C. ascendens Flinck & B. Hylmö -spaljéoxbär

C. horizontalis var. wilsonii Havemeyer ex E. H.Wilson

0,5-1 m hög buske med uppstigande eller ned- 
liggande växtsätt; smågrenar regelbundet fiskbens- 
likt anordnade; unga skott vitgult borsthåriga. Blad 
12-18 mm, halvt läderartade, med något vågig 
kant, elliptiska, spetsiga eller tillspetsade, med 
långsamt avsmalnande bas, ovan glänsande klar
gröna, först borsthåriga, under blekgröna med 
kvarsittande, glesa, långa, raka, tilltryckta hår; 
skaft ca 3 mm, fint borsthårigt. Blommor (1—)2—3 
tillsammans, upprätta; skaft 2-5 mm, liksom frukt
ämnet fint borsthårigt. Foderblad smala, långt 
utdragna, spetsiga eller tillspetsade, glest borst
håriga, långt cilierade. Kronblad upprätta, inböjda, 
lämnar ingen eller endast liten öppning, fiol- 
formiga, med utdraget skaft, röda med rosa-vit 
kant. Ståndare 10—13(—15); strängar breda, rosa 
till vita; knappar vita. Stift 2-3. Frukter cylindriska 
till ellipsoida, 7-8 mm, blodröda; stenar 2-3. 
Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i juni. Höstfärg orangegul.

Hemland. Beskriven på odlat material. Härkoms
ten har hittills varit okänd, men efter studier i 
herbarier (A och AAH) och botaniska trädgårdar 
kan jag här meddela att arten introducerats genom 
kollekten Wilson 227, samlad i november 1907 i 
Kina, W. Hupeh (Hubei), Fang Hsien. Kollekten 
fördes av Rehder & Wilson (1912) till C. horizon
talis.

Odlad i södra Sverige, ej sällan under namnet 
C. horizontalis. Ej fullt härdig; kan frysa ned vid 
temperaturer under -18°C.

Fynd. Sk Bjuv, Ivö, Hl Varberg, Srm Saltsjöbaden.

3. C. divaricatus Rehder & E. H. Wilson - 
spärroxbär

Spärrgrenigt oxbär

1-2 m hög, upprätt till utbredd buske med yvig 
förgrening; kvistar med brunviolett bark; unga
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skott ludna. Blad upp till 25 mm, tunna, med något 
vågig kant, på långskott brett äggrunda till brett 
elliptiska, tillspetsade eller spetsiga, med avrundad 
bas, ovan glänsande mörkgröna, först med enstaka 
hår men snabbt kala, under med kvarsittande, 
glesa, långa, raka, tilltryckta hår; skaft 3^4 mm, 
borsthårigt. Blommor (1—)2-^t tillsammans, oftast 
2; skaft 1-3 mm, liksom fruktämnet borsthårigt. 
Foderblad triangulära, spetsiga eller tillspetsade, 
glest håriga, cilierade. Kronblad upprätta, inböjda, 
lämnar liten öppning, vita till blekt rosa med mörk
röd bas. Ståndare 12-15; strängar blekt rosa eller 
vita; knappar vita. Stift 2. Frukter mest 2 och 2 på 
korta skaft, cylindriska till ellipsoida, 7-9 mm, 
mörkröda till brunröda; stenar 2, långsträckta. 
Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i juni.

Hemland. Kina, prov. Hupeh (Hubei). - Allmänt 
odlad; kan dock frysa ned stränga vintrar vid 
temperaturer under -20°C.

Fynd. Sk, Bl, Öl, Gtl, Kim, SmI, Hl, Bh, Vg, Srm, 
Upl. Allmänt självsådd i trädgårdar och fågel- 
spridd till bryn och glesa skogar.

4. C. lucidus Schltdl. - häckoxbär

1,5-2,5 m hög, strikt upprätt buske; smågrenar 
spretiga, påtagligt tättsittande; unga skott tilltryckt 
håriga. Blad 20-70 mm, ganska tunna, med plan 
kant, äggrunda till elliptiska, spetsiga eller tillspet
sade, med avrundad till avsmalnande bas, ovan 
mörkgröna, starkt glänsande, först mjukhåriga, 
under efter hand allt glesare gulludna; skaft 2-6 
mm, mjukhårigt. Blomskott 30-50 mm, oftast med 
4 stora blad; knippen 5-15-blommiga, glesa, kor
tare än bladen; blomskaft glest gulhåriga; frukt
ämnen kala eller med enstaka hår. Foderblad brett 
triangulära, spetsiga, kala, cilierade. Kronblad 
upprätta, smutsvita med rosa och grönt, lämnar 
liten öppning. Ståndare 20; strängar rosa; knappar 
vita. Stift (2—)3. Frukter hängande, päronformiga 
till klotrunda, 8-10 mm, svarta, glänsande; stenar 
(2—)3. Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i juni-juli. Blad i lövsprickningen röd
bruna; höstfärg intensivt purpurröd. Bladen faller 
tidigt.

Hemland. Sibirien, vid Bajkalsjön och i norra 
Mongoliet. - En av våra mest köldtåliga prydnads- 
buskar. Allmänt odlad, inte sällan felaktigt be
nämnd C. acutifolius.
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Fynd. Sk, Gtl, SmI, Hl, Vg, Srm, Upl, Dir. Ibland 
naturaliserad, se t ex Flinck & Hylmö (1958).

5. C. laetevirens (Rehder & E. H. Wilson)
G. Klotz - ljusbladigt oxbär

C. acutifolius Turcz. var. laetevirens Rehder & E. H. 
Wilson

2-3 m hög, upprätt buske med bågböjda grenar. 
Blad 20-70 mm, tunna, med plan kant, äggrunda, 
tillspetsade, med avrundad till tillspetsad bas, ovan 
ljusgröna, matta, varaktigt mjukhåriga, under var
aktigt glest ludna, cilierade; skaft 3-5 mm, mjuk- 
hårigt. Blomskott 30-50 mm, med 3 stora blad och 
vid basen ett mindre; knippen 3-7-blommiga; 
blomskaft 2^1 mm, liksom fruktämnena ludna. 
Foderblad triangulära, spetsiga eller tillspetsade 
med udd, ludna, tätt cilierade. Kronblad små, 
lämnar liten öppning, smutsvita med brungrön till 
brunrosa mitt. Ståndare (15—)20; strängar rosa; 
knappar vita. Stift 2. Frukter cylindriska till päron- 
formiga, 8-10 mm, svarta; stenar 2. Kromosomtal 
ej känt.

Blommar i juni. Bladverk i lövsprickningen röd
brunt.

Hemland. Kina. Typexemplaret samlades blom
mande i prov. Szetchuan (Sichuan); odlade buskar 
härstammar från en insamling från prov. Kansu 
(Gansu), Rock 14834. - Arten saluföres normalt ej 
av plantskolor men odlas i botaniska trädgårdar; 
självsår sig lätt.

Fynd. Sk Bjuv, GtlStenkumla, HlOskarström, Srm 
Farsta.

6. C. niger (Wahlb.) Fr. - svartoxbär

E. Fries, Summa veg. Scand. 1: 175 {'nigra'). -Mespi- 
lus cotoneaster ß nigra Wahlb. in Fl. gothob. 1: 53 
(1820). - Typ: På näset vid Varberg 1819 Wahlberg 
(UPS ex herb. Wahlenberg; lektotyp, vald här).

C. melanocarpus auct.

1,5-2,5 m hög buske med strikt upprätta grenar, 
som äldre (efter snötryck) dock ofta nedböjda; 
kvistar med gulbrun till rödbrun bark; unga skott 
filthåriga. Blad 20-80 mm, tunna, något veckade, 
med plan kant, äggrunda till elliptiska, spetsiga till 
trubbiga, ovan först glansigt brunröda, snart matt 
mörkgröna, först mjukhåriga, som äldre kala eller

med kring mittnerven kvarsittande hår, under grå- 
filtade; skaft 4-7 mm, filthårigt. Blomskott 15-40 
mm; knippen (l-)3-5(-9)-blommiga, utåtriktade 
eller hängande, deras skaft ullhåriga; blomskaft 
mjukhåriga; fruktämnen nästan kala. Foderblad 
brett triangulära, avrundade, brunröda, kala, med 
cilierad kant. Kronblad rakt uppåtriktade, ej in
böjda, blommorna mindre slutna än hos övriga 
spontana svenska arter, når ca 2 mm över foder
bladen, smutsvita med något rosa, kontrasterar mot 
de mörka foderbladen. Ståndare (15—)20; strängar 
rosa; knappar vita. Stift 2—3(^4). Frukter hängan
de, klotrunda till plattrunda, kala, 6-10 mm, först 
purpurröda till brunröda, som mogna svarta och 
blådaggiga, smetigt köttiga; stenar 2-3(-4), 50- 
90 % med 2 stenar. Kromosomtal ej känt.

Blommar i maj-juni samt dessutom ofta på sensom
maren, särskilt från skottspetsarna.

Hemland. Skandinavien och Baltikum.

Kommentar. Denna art har ofta identifierats med 
C. melanocarpus G. Loddiges 1829, ett namn som 
gavs åt i England odlat material från okänd lokal i 
södra delen av ryska imperiet. Hittills har ingen 
lyckats finna de naturliga växtlokalerna för C. 
melanocarpus. Beskrivning av C. melanocarpus 
gavs ej första gången namnet publicerades men 
en välritad, färglagd teckning åskådliggör arten. 
Hrabétova-Uhrovå (1962) anser att detta ej räcker 
och att namnet C. melanocarpus således är ogiltigt, 
medan Klotz (1982) är av motsatt åsikt och accep
terar namnet.

Utbredningsområdena för arterna inom släktet 
Cotoneaster är sällan vidsträckta och det är osanno
likt att den ryska arten är identisk med C. niger, 
beskriven från Domsö och Näset nära Varberg av 
Wahlberg (1820) som Mespilus Cotoneaster ß 
nigra och av Fries (1845) upphöjd till art.

Jag har eftersökt originalmaterial av arten och i 
UPS funnit en kvist, etiketterad som Mespilus 
Cotoneaster bacc. nigra och insamlad av Wahlberg 
på näset vid Varberg året före beskrivningen. Den 
utväljes här som lektotyp. Kvisten är monterad 
nertill på ett ark, som även innehåller en kvist från 
Kinda härad i Östergötland.

Flora europaea använder auktorskombinationen 
C. niger (Thunb.) Fr., men Fries nämner aldrig 
Thunberg, varför ett misstag torde föreligga.

Fynd. Sk, Bl, Öl, Gtl, Kim, SmI, Hl, Bh, Dis, Vg, 
Ög, Nrk, Srm, Vrm, Upl.
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Fig6. Svartoxbär Cotoneasterniger. 1 blom 1990-04-22, 
i frukt 1990-07-09.

7. C. tomentosus Lindley - ulloxbär

C. nebrodensis i Flora europaea

Nedliggande eller upprätt buske med 1,5-3 m 
långa, oregelbundet förgrenade, bågböjda grenar. 
Blad 30-80 mm, ganska tunna, med plan kant, 
nästan cirkelrunda till brett elliptiska, trubbiga 
eller ibland spetsiga, med avrundad eller tvär bas, 
ovan mörkgröna, efter hand allt glesare mjuk- 
håriga, under filthåriga; skaft 3-7 mm, filthårigt. 
Blomskott 30-80 mm, med 3^1 stora blad; knippen 
5-12-blommiga; blomskaft och fruktämnen filt
håriga. Foderblad brett triangulära, avrundade eller 
spetsiga, filthåriga. Kronblad upprätta, lämnar ingen 
eller liten öppning, smutsvita med rosa. Ståndare 
20; strängar rosa till vita; knappar vita. Stift (3-)5. 
Frukter upprätta, plattrunda till klotrunda med öppen 
navel, mjukhåriga, 9-11 mm, mörkröda; stenar 
(3-)5. Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i juni samt dessutom ofta återigen på 
sensommaren, från skottspetsarna. Bladfällning 
sen.

Hemland. Alperna, Balkan, Polen och Slovakien. 
Troligen ej enhetlig. Hos oss numera sällan i 
odling.

Kommentar. Utgivarna av Flora europaea frångick 
artikelförfattaren Browiczs bruk av det sedan 1821 
använda namnet C. tomentosus för denna i alp
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området allmänna art; de valde i stället att kalla den 
C. nebrodensis (Browicz i brev). Det senare nam
net stammar från Gussone, som 1827 beskrev 
Pyrus nebrodensis, en siciliansk art med 2 eller 
sällan 1 pistill. Vår art från Alperna har 5, ibland 
3 eller 4 pistiller (jfr Klotz 1982). Gussones art är 
återfunnen på Sicilien och har utbredda, vita kron
blad. Den hör till sektionen Chaenopetalum och 
serien Racemiflori och är närmast släkt med C. 
granatensis från Spanien. Åtskilliga publikationer 
efter 1972 har tyvärr fastnat för Flora europaeas 
namn C. nebrodensis.

Fynd. Kim (Ålem, Timmernabben).

8. C. integerrimus Medik. - tyskt oxbär

Medikus, Geschichte der Botanik unseren Zeiten, s 
85 (1793). - Baserad på Mespilus cotoneaster L., 
Species plantarum s 479 (1753). - Typ-, Mespilus 
folio subrotundo fructu rubro i Cliffords herbarium 
(BM, lektotyp, vald här).

1,0-1,5 m hög buske; grenar bågböjda eller ibland 
nedliggande, upp till 25 mm i diameter; nedlig- 
gande eller klättrande grenar kan bli 3-4 m långa. 
Blad 15-M-5 mm, ganska tjocka, rynkiga, med 
vågig kant, på långskott brett äggrunda, spetsiga 
eller tillspetsade, med avrundad till tvär bas, ovan 
grågröna, först mjukhåriga men snart kala, under 
ludna till filthåriga; skaft 3-8 mm, filthårigt. Blom
skott 15—25(—35) mm; knippen (l-)3—4-blommiga; 
blomskaft 5-15 mm, ludna; fruktämnen kala. Foder
blad brett triangulära, avrundade, kala, cilierade. 
Kronblad upprätta, inböjda, lämnar liten öppning, 
nästan runda eller omvänt äggrunda, smutsvita 
med röd bas. Ståndare ca 20; strängar vita med 
svagt rosa bas; knappar vita. Stift 2-3(^t). Frukter 
klotrunda eller plattrunda, kala, 8-11 mm, mörkt 
röda; stenar 2-3(-4). Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i maj.

Hemland. Mellaneuropas bergstrakter och Alperna. 
Förr medicinalväxt ("Använda äro frukterna mot 
diarrhoeer"; Fristedt, Sv. Pharm. Växt. Fase. VI 
nr 52). Hos oss numera sällan i odling.

Kommentar till valet av typexemplar ges i den 
engelska sammanfattningen i slutet.

Fynd. Sk Everöd, Bl Karlshamn, Srm Torö, Svärdsö, 
Dir St. Tuna (Almquist & Björkman 1970 s 360).

Fig 7. Ulloxbär Cotoneaster tomentosus. 1992-08-27.

n .vn.V* <•*! *

9. C. scandinavicus B. Hylmö, sp. nov. - rött 
oxbär

Typ: Suecia, Halland, Varberg, Apelvik 21.5.1925 
leg. Sten Svensson (LD holotyp, UPS isotyp).

A C. cinnabarino Juz. differt habitu erectiore, nec om- 
nino prostrato, foliis subtus primum villosis nec pilosis, 
inflorescentiis plerumque 2-3-floris nec 1 (—2)-floris, 
pedicellis longioribus, 3-8 nec 1-2 mm, fructibus ob- 
scurioribus pyrenis plerumque 3 nec 4. A C. integerrimo 
Medik. differt habitu humiliore et ramis gracilioribus 
saepe prostratis, foliis tenuioribus late ellipticis obtusis 
interdum acutis basi obtusis, supra laete viridibus jam 
explicatione glabris laevibus ceraceis, nec crassiusculis 
late ovatis acuminatis vel acutis basi truncatis, supra 
cinereoviridibus primum pilosis, rugosis, pedicellis bre- 
vioribus, 3-8 nec 5-15 mm, pedicellis glabris vel pilis 
paucis instructis, nec pilosis, floribus in cymis (1—)2—3- 
floris, nec 3-5-floris dispositis, fructibus rubescentibus 
nec sanguineis, pyrenis plerumque 3 (2-^4).

1(—1,5) m hög, lövfällande buske; grenar bågböjda 
eller nedliggande, klena, upp till 10(—20) mm i 
diameter; nedliggande eller klättrande grenar upp 
till 2,5 m långa; kvistar utspärrade, med rödbrun 
bark; unga skott filthåriga. Blad 15^10 mm, tunna,
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med plan kant, på långskotten brett elliptiska eller 
ibland brett äggrunda (sena långskottsblad utveck
lade under torka liksom blad på blomskott kan bli 
smalt äggrunda), trubbiga eller ibland spetsiga med 
liten udd, med avrundad bas, ovan klargröna, 
redan som utslående kala, med slät, vaxartad, först 
glansig, snart matt yta, under glest ludna till glest 
filthåriga, gråvita, med framträdande nervatur; 
skaft 2-4 mm, filthårigt. Blomskott 8-13 mm; 
knippen (l-)2-3-blommiga, nickande, deras skaft 
ludna; blomskaft 3-8 mm, kala eller med enstaka 
hår; fruktämnen kala. Foderblad brett triangulära 
(bredare än höga), trubbiga eller trubbigt spetsiga, 
kala, cilierade. Kronblad 3-5 mm, upprätta, in
böjda, lämnar liten öppning, nästan runda eller 
omvänt äggrunda, når högst 1 mm över foder
bladen, smutsvita till blekrosa med svagt röda och 
gröna strimmor. Ståndare (16-)20; strängar blekt 
rosa eller nästan vita; knappar vita. Stift (2-)3-4, 
oftast 3. Frukter klotrunda till plattrunda med något 
öppen navel, 8-10 mm, ljust röda med gul toning; 
kött fast; stenar 2-4, mest 2-3. Kromosomtal ej 
känt, sannolikt 2n = 68.

Blommar i april-maj, frukt i juli-augusti.

Förväxlingsmöjligheter. C. scandinavicus skiljer 
sig från C. cinnabarinus genom mera upprätt växt, 
mera luden bladundersida, mest 2-3-blommiga 
knippen, längre blomskaft (3-8 mm) och mest 3 
stenar i frukten. C. cinnabarinus är helt nedlig- 
gande, bladen är glest mjukhåriga och snart nästan 
kala på undersidan, knippena är 1- eller sällan
2- blommiga, blomskaften är endast 1-2 mm långa, 
och frukten har mest 4 stenar.

Från C. juranus avviker C. scandinavicus genom 
mest trubbiga, ovan klart gröna blad med slät yta 
och genom frukter med färre stenar (aldrig 5). C. 
juranus har spetsiga, ovan mörkt gröna blad med 
något sänkta nerver. Frukterna har mest 3-4 stenar 
men en del har 5.

Från C. integerrimus avviker C. scandinavicus 
genom lägre höjd och spädare, ofta något ned- 
liggande grenar; långskottens blad är tunnare, brett 
elliptiska, trubbiga eller ibland spetsiga, har av
rundad bas och är ovan rent gröna, släta, liksom 
vaxade, kala även i knopp. De kortare skaftade 
knippena är (l-)2-3-blommiga; blomskaften är
3- 8 mm, kala eller med endast enstaka hår. Fruk
terna är ljusröda med gul ton och har oftast 3 
stenar. C. integerrimus har brett äggrunda, tillspet
sade eller spetsiga blad med tvär bas; ovan är de 
grågröna, rynkiga och i början mjukhåriga. Knip

pena är 3-5-blommiga; blomskaften är 5-15 mm, 
mjukhåriga. Frukterna är mörkt röda och har 2-3 
stenar.

Hemland. Sverige, Norge, Danmark, Finland, Est
land.

Variation. Rött oxbär C. scandinavicus verkar 
enhetlig i väster från Bornholm över de södra och 
västra svenska landskapen upp till Härjedalen och 
i hela Norge upp till Möre og Romsdal, Oppland 
och Hedmark. Bladen är helt kala ovan redan när 
de slår ut. Däremot finns insamlingar från de östra 
landskapen Kim, Ög, Srm, Upl, Hls och dessutom 
från Jmt samt Sör-Tröndelag och Nord-Tröndelag 
i Norge, där nyutslagna blad är något mjukhåriga 
ovan. Detta har enligt anteckningar på herbarieark 
konfunderat tidigare botanister, bl a de mycket 
skickliga Gunnar Samuelsson, Erik Almquist, Erik 
Asplund och Tycho Vestergren. De har under 
1920-talet av insamlat material att döma ägnat 
mycken tid åt Cotoneaster. Svårigheten för dem 
var säkerligen att släktets apomixi ännu var då
ligt utforskad. Tyvärr har jag inte haft tillfälle 
att studera buskar med håriga bladovansidor i 
odling.

Anmärkningsvärt är också att C. scandinavicus 
på Gotlands hällmarker är nedliggande och ofta tätt 
tryckt mot underlaget, medan den på fastlandet 
och på Öland åtminstone delvis är bågböjt uppåt
stigande. C. cinnabarinus från Kolahalvön har 
samma nedliggande växtsätt som gotländsk C. 
scandinavicus. I odling är den gotländska typen 
dock ej helt nedliggande, medan däremot C. cin
nabarinus i odling ej lyfter sig från marken.

Av en apomiktisk art kanske man inte skulle 
vänta sig dylika avvikelser. Jag har tidigare råd
frågat ärftlighetsforskaren Arne Miintzing. Han 
ansåg att dylika mindre avvikelser inom apomik- 
tiska arter förekommer och måste accepteras. En 
fortsatt utredning är dock påkallad.

Kommentar. Som holotyp för C. scandinavicus har 
valts en kollekt insamlad i Varberg, Apelviken, av 
Sten Svenson. Jag tror mig minnas att jag som 
10-åring blev visad upp på Hästhagaberget vid 
Lilla Apelviken för att samla några kvistar att 
pressas av Sten Svenson, en av de två som svarade 
för slutredigeringen av Hallands växter (Ahlfven- 
gren 1924) efter Fr. E. Ahlfvengrens bortgång tre 
år tidigare. Typlokalen är sannolikt samma som för 
C. niger, som av Wahlberg samlades i "näset vid 
Warberg".
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Fynd. C. scandinavicus växer i alla svenska land
skap utom Blekinge upp till Jämtland och Gästrik
land, och i alla norska fylken upp till Sör-Nord- 
land. Typlokalen i Halland ligger endast några 
meter över havsytan, medan arten i norska fjällen 
har samlats på 1200-1250 meters höjd. I Sverige 
når den 950 m.

Representativt material

Sverige. Skåne. Riseberga sn, klippskreva i sydsidan av 
Skäralid snett emot Kopparhatten 16.7.1942 Torsten 
Håkansson (LD). - Öland. Vickleby sn, along the road 
between Beijershamn and Eriksöre strand, dry grassland 
31.5.1963 C. M. Norrman (LD). - Gotland. SE ofLojsta 
in pine forest c. 0.5 km E of the village, of Ase 9.7.1986 
Sven och Britt Snogerup 4544 (LD) - Åkerhällmark vid 
Visbyvägen i Hejdeby sn 8.7.1919 Tycho Vestergren 
(S). - Kalmar län. Blå Jungfrun 1905 O. Köhler (LD). 
-Småland. Grenna7.1892 J. Ed v. Lundeqv ist (LD; även 
C. niger på arket). -Halland. Varberg, Hästhagaberget, 
Apelviken 27.5.1930, 15.8.1933, 17.9.1958, 16.5.1959 
Bertil Hylmö (LD) - Varberg, Apelviksudden in rupibus 
8.8.1929 Gunnar Samuelsson och A. Zander (S). - 
Bohuslän. Tjärnö sn, Sydkoster, Nästångens centraladel 
7.8.1988 Ulf Arup & Stefan Ekman (LD). -Dalsland. 
Steneby sn, Skuggetorp, klipphåla vid sjön Iväg 14.7. 
1918 Sixten och Carl Bergström (LD). - Västergötland. 
Fullösa sn, 250 m SSO om Värmagården, litet berg (8D 
9c 31 41) 7.7.1991 Olof Janson (LD). - Östergötland. 
Linköping, 500 m SO Kalberstad (8F 5j 27 12), i 
snår 26.6.1990 Janne Andersson (LD). - Närke. Ham
mar sn, Kungsholm i Vettern utanför Råå 3.9.1874 Carl 
Hartman (UPS). - Södermanland. Södertälje, backe 
6.6.1931 Ingvar Persson (S). - Värmland. Lurö skär
gård, Stora Brätten 8.7.1927 J. A. O. Skårman (LD S). 
- Västmanland. Västerås, Emans, örtbacke 25.5. 1918 
Gunnar Samuelsson (S). - Uppland. Bondkyrko sn, 
Stabby, meadow slope 1.6.1968, 29.7.1968 C. M. Norr
man (LD Hylmö). -Dalarna. Stockbäcken prope Guttu- 
ån par. Idre 1947 Edvin Söderlund (S). - Gästrikland. 
Gefle vid Wallbacken 21.9.1874 T. Thedenius (LD). - 
Härjedalen. Storsjö sn, Helagsfjället, S-sluttning av mo- 
ränkulle vid leden Girtibauna-Helags, 965 m ö h, i snår 
med Juniperus m m 9.7.1952 Sven Kilander (S). - 
Jämtland. Övre Ljungadalen, Galberget 16.6.1957 E. 
Folkeson (LD).
Norge. Akershus. Baerum, Ostoya, SO-sidan nasr Bjor- 
num 23.5.1970 Jon Kaasa (O). - Hedmark. Folldal 
herred, Grimsbu, Kakhellkletten 27.7.1960 Rolf Y. Berg 
4977 (Ö). -Oppland. Tyin, Jotunheimen, ca 1200 m öh, 
7.1961 utan insamlare (LD). - Buskerud. Drammen, 
Bragernesaasen 1904 F. Jebe (O). - Vestfold. Hedrum, 
SW-siden av Haugskolien (NL 5373) 30.6.1976 F. 
Wischmann (O). - Telemark. Kviteseid, "Blytts hage" 
vid Baudak 4.7.1942 N. Brush. - Aust-Agder. Riser, 
Åkvåg, sti mellom Åkvåg og sorenden av Kvernvannet, 
et par hundre m vest for bilveien (NL 1003) 3.6.1970 
Tore Ouren 31005 (O). - Vest-Agder. Kristiansand, 
Krossen, 4.6.1873 R. E. Fridtz 13818 (O). -Rogaland. 
Hjelmeland, Oddaheda fra Heståsen til 1. Gilavann, ca 
1000-1100 m o h 28.6.1967 L. Ryvarden och P. Kaland

(O). -Hordaland. Jondal 0 for Samladalsvatn 6.1975 S. 
Late (BG). - Sogn og Fjordane. Laerdal, Morkedalen, 
Ulvehaug N Eldrevatn, sydhang (MN 5265), ca 1250 
m o h 24.7.1983 Eli Fremstad (BG). - More og Roms- 
dal. Frana, Hustad, Skarset (MQ 04,80), rikt kratt i 
bratt bergvägg, SV-siden av topp NV Vivelen 17.7.1971 
Arnfinn Skogen och Eli Fremstad (BG). - Sör-Trönde- 
lag. Dovre, Drivdalen, Vårstigen ca 1000 m ö h 
15.6.1959 Bertil Hylmö (Hylmö; även i odling 1993). - 
Melhus, NV-siden av berg N f. Hågån like ovf. E6 (NQ 
6294), 70 m o h 2.6.1986 T. Ouren 39975 (TRH). - 
Nord-Tröndelag. Meråker, Kvernskardalen Ö. for 
Tjornmossen, S-eksp. hejstaudegranskog (PR 46.23) 
17.8.1979 M. Hagen (TRH). - Nordland. Velfjord, 
Bjorlien, Grimås 26.8.1934 Knut Strompdal (TRH).
Danmark. Bornholm, Nära Jons kapel, vid vägen 
3.8.1913 H. Christoffersson (LD).
Finland. Åland. Finström, sea-shore between Linders- 
holm and Björkö farms at the farthest corner of Väster- 
fjärden in Bastö village (60°17’N 19°54’E) 29.5. 1976 
Reino Alava och Kalevi Alho (LD). -Åboland. Raisio, 
Peuno distr., in a stony grove of deciduous trees 
4.6.1965 Unto Laine (LD). - Nyland. Ekenäskrogen, 
Storängsberget 14.6.1906 J. A. Palmér (LD).
Estland. Wormsö Insel, Tjukoe, nahe am SO-Strand 
5.7.1926 Johs. Gröntved 047 (S). - Kreis Wiek, West
küste der Halbinsel Nuckö, trockene Wacholderwiese 
auf der Insel Ramsholm 2.8.1904 K. R. Kupffer 21445 
(GB). - Även i odling i Bjuv 1993 från Kohla-Järve, 
Purtse; Ösel, Panga in rupibus calcareis; samt Moon, 
Tupe Nurme, efter insamling av Salaspils botaniska 
trädgård, Lettland.

10. C. canescens Vestergr. ex B. Hylmö, sp. 
nov. -alvaroxbär

Typ: Suecia, Öland, Borgholm 20.7.1917 leg. Gustaf 
Neander nr 281, det. T. Vestergren 1921 (S holotyp).
Ab afftni C. integerrimo Medik. differt habitu erectiore 
et ramis crassioribus, foliis laete viridibus, iis surculo- 
rum longorum orbiculatis vel late ellipticis obtusis, nec 
cinereoviridibus ovatis acuminatis vel acutis. A C. scan- 
dinavico B. Hylmö differt foliis supra primum pilosis 
nervis leviter impressis, nec glabris laevibus, ramulis 
floral ibus longioribus et floribus numerosioribus in 
cymis, fructibus sanguineis, nec rubescentibus.

1,5-2,5 m hög, lövfällande buske med upprätt 
växtsätt; grenar utspärrade, med rödbrun bark; 
unga skott filthåriga. Blad 15^15 mm, ganska 
tunna, med svagt vågig kant, på långskotten brett 
elliptiska, trubbiga eller sällan spetsiga med liten 
udd (vid torka äggrunda och spetsiga), med avrun
dad till tvär bas, ovan först glänsande, snart matta, 
klargröna, med något nedsänkta nerver, som ny
utslagna mjukhåriga, som äldre kala eller med 
enstaka kvarsittande hår, under ludna till glest 
filthåriga, gråvita; skaft 4-10 mm, filthårigt. 
Blomskott 15-50 mm; knippen (l-)3-5(-10)-blom-
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Fig 8. Tyskt oxbär Cotoneaster integerrimus. I blom 1990-04-22, i frukt 1974-08-11.

t
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Fig 9. Rött oxbär Cotoneaster scandinavicus. Vegetativt skott 1987-05-22, i frukt 1990-06-29.
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miga, nickande, deras skaft ludna; blomskaft 10- 
20 mm, ludna; fruktämnen först nertill något mjuk- 
håriga, i övrigt kala. Foderblad mest triangulära 
(lika höga som breda), trubbiga, enstaka brett 
triangulära och trubbspetsiga, kala men med ullig 
kant. Kronblad 4-5 mm, upprätta, lämnar liten 
öppning, nästan runda eller omvänt äggrunda, når 
2 mm över foderbladen, smutsvita med rosa bräm 
och rosa ränder. Ståndare (18-)20; strängar blekt 
rosa eller nästan vita; knappar vita. Stift 2-3(-4). 
Frukter klotrunda till päronformiga, kala, 8-11 
mm, mörkt röda, övermogna röda-purpur färgade; 
kött fast; stenar 2-3(-4). Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i maj-juni, frukt i juli-augusti.

Förväxlingsmöjligheter. C. canescens står nära C. 
integerrimus i snäv mening, men avviker genom 
mera upprätt växtsätt och grövre grenar samt 
genom klart gröna blad, som på långskotten är brett 
elliptiska med trubbig spets. Hos C. integerrimus 
är bladen brett äggrunda, tillspetsade eller spet
siga.

Från C. scandinavicus skiljer sig C. canescens 
genom att bladen ovan har något sänkta nerver och 
först är mjukhåriga, ej släta och kala. Blomknip
pena är mest 3-5-blommiga och blomskotten är 
längre, 15-50 mm. Frukterna är mörkt röda. Hos 
C. scandinavicus är bladen släta och kala från 
början, blomknippena är 2-3-blommiga och blom
skotten är endast 8—13 mm långa. Frukterna är ljust 
röda med gul toning.

Från C. niger avviker C. canescens genom att 
frukten vid full mognad är mörkt röd, ej svart med 
blå dagg. Före fruktmognaden kan det vara svårt 
att skilja dessa arter åt. C. niger är som fristående 
upprätt med långa skott och sidokvistar mest i 
spetsig vinkel, medan C. canescens är mera spärr- 
grenig med bågböjda grenar. C. niger har oftare 
äggrunda blad med spets; C. canescens har ellip
tiska, trubbiga blad. En annan karaktär, som dock 
ej är fullt tillförlitlig, är foderbladens form. Hos 
C. niger är de mest brett triangulära, medan C. 
canescens har många avlångt utdragna, trubbiga 
foderblad. C. niger har en tendens till kraftigare 
antocyanfärgning, vilket syns vid lövsprickningen, 
då bladen är brunröda, samt i blomman, där frukt
ämne och foderblad ofta är rödsvarta och kontras
terar mot de ljusa kronbladen. Hos C. niger är 
kronbladen rakt uppåtriktade och lämnar stor öpp
ning; C. canescens har nästan sluten blomma. C. 
niger har mest 2 pistiller och stenar, medan C.

canescens, som ovan diskuterades, har 3 stenar 
ungefär lika ofta som 2, och ibland t o m 4 stenar.

Som jämförelse till beskrivningen ovan lämnas 
här Vestergrens på ett herbarieark av 1919 skrivna 
diagnos på C. canescens, förut publicerad av Pet
tersson (1958):
Upprat som nigra (till manshöjd). Bladen på långskotten 
mindre och spetsigare, starkt håriga på öfversidan och 
gråblå, slutligen glatta. Frukt vackert karminröd, slut
ligen något mörknande som integerrima. Massvis på 
hällmarker i Bro, Hejdeby, Tingstäde, Slite. Fruktskaft 
vanligen korta.

Denna Vestergrens tidiga beskrivning gäller säker
ligen en buske som lidit av stark torka. Merparten 
av Vestergrens många senare kollekter har brett 
elliptiska blad med avrundad spets.

Hemland. Sverige (Öland, Gotland).

Kommentar. Material av C. canescens från Borg
holm, lokalen för holotypen, liksom sådant från 
Gotland, Bro, har jag under observation i odling 
sedan 1958.

Representativt material

Sverige. Skåne. Bjuv, odlad, från frö insamlat på Öland, 
Borgholm, vid slottet, landborgsbranten vid bysten av 
drottning Victoria 28.8.1958. 28.7.1963, 25.5.1964, 
16.7.1964, 3.4.1990 Bertil Hylmö 9596 (LD). - Öland. 
Borgholm, vid slottet, landborgsbranten vid bysten av 
drottning Victoria 28.8.1958 Bertil Hylmö 28 (LD) - 
Gotland. Visby vid Snäckgärdet 18.8.1909 Th. Lange 
(LD). - Skälsö 9.7.1917 Tycho Vestergren (S, som C. 
canescens). - Bro sn, Ytlings 20.6.1923 Tycho Vester
gren (S, som C. canescens). - Bro sn, Dackerhed in silvo 
pinea humili calcarea 13.8.1928 Tycho Vestergren (S, 
som C. canescens).

11. C. kullensis B. Hylmö, sp. nov. - 
skånskt oxbär

Typ\ Suecia, Skåne, Brunnby, Arild strax V Stensnäs, 
höga buskar, 14.7.1971 leg. Thomas Karlsson (LD holo- 
typ, S, herb T. Karlsson isotyper).
Ab affini C. canescenti Vestergr. ex B. Hylmö differt 
habitu adscendenti nec erecto, foliis surculorum longo- 
rum majoribus (ad 70 mm longis) ovatis acutis vel 
acuminatis undatis, nec late ellipticis ad orbiculatis ob- 
tusis planiusculis, ramulis floralibus 10-25 mm longis 
2(-3)-fIoris nec 15^15 mm 3-5(-10)-floris pedicellis 
brevioribus. A C. scandinavico B. Hylmö differt foliis 
supra primum pilosis nec glabris, fructibus sanguineis 
nec rubescentibus. A C. integerrimo s.str. differt foliis 
supra primum nervis leviter impressis nec rugosis.

1-1,5 m hög, lövfällande buske med uppåtstigande 
eller nedliggande, till 3 m långa grenar; grenar
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utspärrade, med brun till rödbrun bark; unga skott 
tilltryckt vitt filthåriga. Blad 20-70 mm, ganska 
tunna, med ofta starkt vågig kant, på långskotten 
äggrunda eller elliptiska, spetsiga eller tillspetsade 
med udd, med avrundad bas, ovan först glänsande, 
snart matta, klargröna, med framträdande men 
endast svagt nedsänkta nerver, som nyutslagna 
mjukhåriga, som äldre med enstaka kvarsittande 
hår eller kala, under först gråvitt ludna, snart glest 
silkeshåriga av raka hår, ytan grågrön med fram
trädande nervatur; skaft 4-8 mm, filthårigt. Blom
skott 10-25 mm; knippen (l-)2-3(-5)-blommiga 
(mest2-blommiga), utstående eller nickande, deras 
skaft ludna; blomskaft 3-8 mm, ludna; fruktämnen 
nedtill först mjukhåriga, i övrigt kala. Foderblad 
brett avlånga och trubbiga eller triangulära och 
trubbiga till spetsiga, kala men med i toppen av 
långa hår ullig kant. Kronblad 4-5 mm, upprätta, 
lämnar liten öppning, når ca 1 mm över foder
bladen, smutsvita med rosa bräm och rosa ränder. 
Ståndare (18—)20; strängar blekt rosa eller nästan 
vita; knappar vita. StiJ?2-3(-4). Frukter klotrunda, 
6-10 mm, först orangeröda, som mogna röda; 
stenar 2-3 (-^1). Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i april-juni; frukt i juli-augusti.

Förväxlingsmöjligheter. C. kullensis står nära C. 
canescens, men avviker genom uppåtstigande växt
sätt, genom på långskotten större, till 70 mm långa, 
äggrunda, spetsiga eller tillspetsade, storvågiga 
blad, genom 10-25 mm långa blomskott och genom 
kompaktare, endast 2(-3)-blommiga knippen. C. 
canescens är mera upprätt, har brett elliptiska, 
trubbiga, nästan plana blad och 15^45 mm långa 
blomskott med 3-5(-10)-blommiga knippen.

Från C. scandinavicus skiljer sig C. kullensis 
genom att bladen ovan först är mjukhåriga och 
genom att frukterna är mörkt röda. C. scandinavi
cus har kala blad och ljust röda frukter med gul 
toning.

Från C. integerrimus s.str. skiljer sig C. kullen
sis genom att bladen ovan är släta med endast svagt 
nedsänkta nerver. Flos C. integerrimus är de ryn
kiga.

Hemland. Sverige (nordvästra Skåne).

Kommentar. Som arbetsnamn har Kraft (1982) 
redan använt C. kullensis för denna art, vars ut
bredning är inskränkt till Skåne: Kullen, Hovs 
Hallar och Hallands Väderö. I våra herbarier har 
material av denna art samlat under våren regelbun
det förts till C. niger genom bladens hårighet,

sådant samlat under sensommaren till C. integerri
mus genom de röda frukterna.

Representativt material

Sverige. Skåne. Brunnby sn, Mölle 9.7.1939 Th. Lange 
(LD). - Brunnby sn, Arild-Nabben, strandklipporna 
9.7.1981 John Kraft (LD). - Kullen 21.6.1923 Joh. 
Linders (LD). - Hallands Väderö 22.5.1904 Fr. E. 
Ahlfvengren (S). - Hov, Hovs hallar ca 800 m NO 
parkeringen 6.6.1970 Thomas Karlsson (S, herb T. 
Karlsson). - V. Karup, Dagshög, klippskrevor 24.8. 
1969 (herb T. Karlsson). -Bjuv, odlad från frö insamlat 
i Brunnby, Kullen nedom fyren 1958, 15.5. +17.7.1964 
Bertil Hylmö 9818 (LD), tredje generationen 1.4. + 
30.6.1990 Bertil Hylmö 1810 (LD).

12. C. bullatus Bois - rynkoxbär

2,5^4 m hög, upprätt buske eller litet träd; grenar 
bågböjda; kvistar med svart bark; unga skott filt
håriga av långa, gulnande hår. Blad 30-70 mm, 
halvt läderartade, med plan kant, äggrunda till 
elliptiska, tillspetsade till spetsiga, ovan glänsande 
mörkgröna, starkt buckliga, först mjukhåriga, 
snart nästan kala, under luddiga av gulnande hår; 
skaft 3-6 mm, filthårigt. Blomskott 30-100 mm, 
med 4-5 stora blad; knippen 12-30-blommiga, 
med mycket långt utdragen blomningstid (outslag
na knoppar samtidiga med mognande frukter); 
blomskaft filthåriga; fruktämnen mjukhåriga. 
Foderblad triangulära, spetsiga eller tillspetsade, 
efter hand nästan kala, med ullig kant. Kronblad 
upprätta, lämnar ingen öppning, röda, gröna och 
smutsvita. Ståndare 20; strängar rosa; knappar 
vita. Stift (4—)5. Frukter utåtriktade, päronformiga 
eller klotrunda, 6-8 mm, röda med svag glans; 
stenar (4—)5. Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i juni-juli.

Hemland. W. Kina, prov. Szechuan (Sichuan). 
Ofta odlad; kan frysa tillbaka kalla vintrar med 
temperaturer under -20°C.

Fynd. Sk Ö. Hoby, Ivetofta, Landskrona, Kivik, 
Bl Sölvesborg, Kim Kalmar, Förlösa, Gränsö, Upl 
Stockholm.

13. C. dielsianus E. Pritz. - rosenoxbär

2-3 m hög, strikt upprätt buske med långa, slanka 
skott. Blad 10-25 mm, halvt läderartade, med plan 
kant, äggrunda, spetsiga eller tillspetsade, ovan 
glänsande, något rynkade, efter hand allt glesare 
mjukhåriga, under silvergrått filthåriga; skaft 1-3
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Fig 10. Alvaroxbär Cotoneaster canescens. I blom 1991-06-21, i frukt 1992-08 19.
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Fig 11. Skånskt oxbär Cotoneaster kullensis. Båda bilderna 1990-06-29.



326 Bertil Hylmö SVENSK BOT. TIDSKR. 87 (1993)

mm, filthårigt. Blomskott 20^-0 mm; knippen 3- 
7-blommiga; blomskaft och fruktämnen filthåriga. 
Foderblad långt tillspetsade, silkeshåriga. Kron
blad upprätta, lämnar ingen eller endast liten öpp
ning, röda med smutsvitt. Ståndare 20; strängar 
rosa; knappar vita. Stift 3-4. Frukter klotrunda, 
6-8 mm, klart röda; stenar 3-4. Kromosomtal 
2n = 68.

Blommar i juli.

Flemland. Kina, prov. Szechuan (Sichuan). Ofta 
odlad; kan frysa ned stränga vintrar vid temperatur 
under -20°C.

Fynd. Sk Lund, Landskrona, Risekatslösa, Glad
sax, Lövestad, Trolle-Ljungby, Kim Kalmar, 
Gränsö, Ryssby, Målserum, Sml Växjö, Hl Halm
stad, Slättåkra, Älvsåker, Värö, Ög S:t Johannes. 
Självsådd i trädgårdar och fågelspridd till bryn och 
glesa skogar.

14. C. multiflorus Bunge - flockoxbär

3-5 m hög buske eller litet träd med till stor vidd 
bågnande grenar; kvistar med gröngul eller ibland 
brunviolett bark; unga skott filthåriga. Blad 20-50 
mm, tunna, brett äggrunda till nästan cirkelfor
miga, spetsiga till trubbiga, med tvär bas, ovan 
gulgröna, först mjukhåriga av långa hår, sedan 
snabbt kalare, som äldre endast med enstaka hår 
kring mittnerven, under varaktigt glest mjuk
håriga; skaft 3-10 mm, mjukhårigt. Blomknippen 
30-40 mm, uppåtriktade, på korta, oftast endast 
5-10 mm långa grenskott, med 10-20 blommor 
som alla slår ut samtidigt; blomskaft kala eller med 
endast enstaka hår; fruktämnen kala. Foderblad 
brett triangulära, trubbiga, cilierade. Krona 7-10 
mm i diameter; kronblad helt utbredda, rent vita, 
cirkelrunda. Ståndare 20; strängar och knappar 
vita. Stift 2. Frukter 10-12 mm, klotrunda, köttiga, 
karminröda; sten 1, bildad av 2 hårt sammanvuxna. 
Kromosomtal 2n = 68.

Blommar i slutet av maj till början av juni. Blad 
vid lövsprickningen rödbruna.

Hemland. Kazakhstan och NV Kina; ofta odlad.

Fynd. Sk Brunnby, Vallkärra, Rinkaby, Bl Jäms
hög, Kim Kalmar, Västervik, Upl Lidingö.

15. C. veitchii (Rehder & E. H. Wilson)
G. Klotz - veitchoxbär

C. racemiflorus var. veitchii Rehder & E. H. Wilson

3-5 m hög buske eller litet träd med till stor vidd 
hängande grenar; kvistar med mörkt rödbrun bark; 
unga skott ludna. Blad 20-40 mm, halvt läder- 
artade, med plan kant, brett äggrunda, spetsiga 
eller tillspetsade, med tvär bas, ovan mörkt brun
gröna, efter hand allt glesare ludna, under filt
håriga; skaft 4-6 mm, filthårigt. Blomskott 30^10 
mm, med oftast 4 stora blad; knippen 5-15-blom- 
miga, uppåtriktade; blomskaft och fruktämnen filt
håriga. Foderblad triangulära, spetsiga, filthåriga. 
Krona 12-15 mm i diameter; kronblad helt ut
bredda, vita men i knopp med röda strimmor, 
cirkelrunda, ofta konkava. Ståndare 20; strängar 
och knappar vita. Stift 2. Frukter klotrunda, 12-13 
mm, köttiga, spricker som mogna, mörkröda, slut
ligen kastanjebruna; sten 1, bildad av 2 hårt sam
manvuxna. Kromosomtal troligen 2n = 51.

Blommar i mitten av juni. Fruktmognad och blad
fällning mycket sen.

Hemland. Kina prov. Hupeh (Hubei). Sällan odlad; 
kan frysa tillbaka kalla vintrar med temperatur 
under -20°C.

Fynd. Sk Everöd, Gtl Visby, Kim Oskarshamn.

Typification of Mespilus cotoneaster L.
According to C. Jarvis (personal communication), 
original elements of Linnaeus’s Mespilus cotoneas
ter, described in Species plantarum p. 479, are the 
specimen ’Mespilus folio subrotundo fructu rubro’ in 
the Clifford herbarium, LINN 646.22, 646.23, and 
646.24, and Herb. Burser XXIII: 75 and XXIII: 76. 
The identities of these collections are discussed below.

Clifford 33 is very well-preserved and complete. The 
larger leaves are partly acuminate and have an obtuse to 
truncate base; the inflorescences are long and have c. 4 
flowers. This plant clearly represents the taxon occurring 
in the mountains of Central Europe. -LINN 646.22 has 
been collected early in spring and lacks well-developed 
mature leaves. The upper surface is rugose and has some 
few hairs; the branch is straight and coarse with only one 
secondary branch diverging at a very acute angle. It 
seems to represent the same taxon as the Clifford speci
men. - LINN 646.23 is C. niger. - LINN 646.24. The 
young branchlet has leaves with even upper surface with 
single hairs and possibly represents C.juranus. The large 
leaves probably belong to C. niger. - Burser XXIII: 75 
contains two specimens. The one to the upper left, 
probably from "Stygia", is C. tomentosus, the one in the 
lower part, probably from "Misnia” (Meissen in Ger
many), has young leaves pilose above and represents the 
same taxon as the Clifford specimen. - Burser XXIII:
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76 also contains two specimens. The left-hand one, 
probably from the Pyrenees, is closely similar to C. 
juranus. The right-hand one, probably from Gletscher 
Valle Augusta, is C. juranus.

The Clifford specimen is obviously the best choice for 
a lectotype. This specimen is the most complete one and 
it is quite clear which taxon it represents. It has been 
marked with “6. Mespilus Cotoneaster" by Linnaeus. 
Among the references given in Species plantarum, the 
one to Hortus clijfortianus was placed first. Also, the 
taxon it represents is the most widespread one in series 
Cotoneaster, except, perhaps, for C. tomentosus. This 
specimen is therefore selected as the lectotype of Mespi
lus cotoneaster L. here.

The new species - summary

Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö
Ascending or decumbent, 1 (—1.5) m tall shrub. 
Leaves 15—40 mm, membranaceous, on sterile shoots 
broadly elliptic or sometimes broadly ovate, obtuse 
or acute (when stressed, e.g. in a dry period, smaller, 
narrowly ovate, acute); upper surface medium green, 
glabrous from beginning, flat, waxy; lower surface 
pilose or sparsely tomentose. Inflorescences 8-13 
mm, with (1 —)2—3 flowers; peduncle pilose; pedicels 
glabrous or sparsely pilose. Hypanthium glabrous; 
calyx lobes broadly triangular, glabrous except for 
the ciliate margins. Petals erect, leaving a small 
opening, off white or pale rose with pale red to green 
stripes. Stamens (16—)20; filaments pale rose or 
white; anthers white. Fruits globose or depressed 
globose, 8-10 mm, red with yellow tinge; navel with 
a small opening; pyrenes 2-3-4, mostly 3.

C. scandinavicus is related to C. cinnabarinus, a 
native of the Kola peninsula. C. cinnabarinus is decum
bent; the leaves are sparsely pilose, becoming glabrous, 
on the lower side, and the flowers are solitary and 
subsessile. The fruits are orange-red and mostly have 4 
pyrenes.

C. scandinavicus is also related to C. integerrimus 
s.str. This species is a taller, more robust shrub with 
thicker branches and leaves, which on sterile shoots are 
broadly ovate, acuminate or acute, truncate at base, 
greyish green, bullate, at first pilose above. Its inflo
rescences are 15-25 (-35) mm, with (1—)3—4 flowers and 
pilose pedicels. The fruits are blood red and have 2-3 
pyrenes.

C. scandinavicus is native in all Swedish provinces but 
Blekinge, and in all Norwegian provinces up to 63°N, 
growing from sea level up to 950 m in Sweden and 1250 
m in Norway. It is also found on the island of Bornholm 
in Denmark, in SW Finland, and in Estonia.

Cotoneaster canescens Vestergr. ex B. Hylmö
Erect, 1.5-2.5 m tall shrub with spreading branches. 
Leaves 15-45 mm, papery, on sterile shoots broadly 
elliptic, obtuse or sometimes acute; upper surface 
medium green, pilose but becoming glabrous or with 
a few hairs, veins somewhat depressed; lower surface 
sparsely tomentose. Inflorescences 15-50 mm, with 
(1—)3—5(—10) flowers; peduncle and pedicels pilose.

Hypanthium glabrous except for the pilose base; 
calyx lobes triangular or oblong, obtuse, glabrous 
except for the woolly margins. Petals erect, leaving a 
small opening, off white with rose margin and rose 
stripes. Stamens (18—)20; filaments pale rose or off 
white; anthers white. Fruits red to reddish purple; 
pyrenes 2-3(-4).

C. canescens is related to C. integerrimus s.str., but 
this species has broadly ovate, acuminate or acute leaves 
often with truncate base, and with greyish green and 
bullate upper surface.

C. canescens is also related to C. scandinavicus. This 
species has leaves with upper surface flat and glabrous. 
The inflorescences are shorter, 8-13 mm, with only 2-3 
flowers. The fruits are red with a yellow tinge.

C. canescens is a native of the islands of Öland and 
Gotland in Sweden.

Cotoneaster kullensis B. Hylmö
Ascending, 1-1.5 m tall shrub with spreading bran
ches. Leaves 20-70 mm, membranaceous, on sterile 
shoots ovate or elliptic, acute or acuminate, with 
obtuse base and wavy margins; upper surface medium 
green, pilose but becoming nearly glabrous; lower 
surface tomentose. Inflorescences 10-25 mm, with 
2—3(—5), mostly 2, flowers; pedicels pilose. Hyp
anthium glabrous; calyx lobes triangular or oblong, 
glabrous except for the fringed margins. Petals erect, 
leaving a small opening, off white with rose margins 
and rose stripes. Stamens (18—)20; filaments pale 
rose or off white; anthers white. Fruits globose, 6-10 
mm, orange-red, becoming red; pyrenes mostly 2 or 3.

C. kullensis is related to C. canescens. This species is 
more erect, with broadly elliptic leaves which are only 
a little wavy at the margins. Its inflorescences are 15-45 
mm, with 3—5(—10) flowers.

C. kullensis is also related to C. scandinavicus. This 
species differs in having the upper surface of the leaves 
flat and glabrous.

C. kullensis is a native of the province of Skåne in 
southernmost Sweden, where it occurs in three small, 
separate areas in the NW.
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Fig 12. Rynkoxbär Cotoneaster bullatus. 1992-09-04.
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Fig 13. Rosenoxbär Cotoneaster dielsianus. 1992-09-05.
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Fig 14. Flockoxbär Cotoneaster multiflorus, 1989-05-24.

Fig 15. Veitchoxbär Cotoneaster veitchä. 1974-10-14.
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En kamp för tillvaron i ultrarapid - relationer mellan 
kalkstenslavar och snäckor på Oland
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Fröberg, L. 1993: En kamp för tillvaron i ultrarapid - relationer mellan kalkstenslavar och 
snäckor på Öland. [A struggle for the existence in slow motion: relations between calcicolous 
lichens and snails on Öland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 87: 331-336. Lund. ISSN 0039- 
646X.
Studies of the feeding relations between lichens and snails are presented. The relationship 
between lichens, cyanobacteria and snails on the Great Alvar of Öland is described. A historical 
background on snail grazing of lichens is given. In the end ofthe last century, H. Zukal presented 
the hypothesis that secondary metabolites of lichens act as antiherbivore agents on different 
invertebrates, while W. Zopf argued from own experiments on snails that several of these 
substances do not have this effect. A few years later, E. Stahl supported Zukal’s hypothesis 
with his own experiments on e.g. snails. When looking in detail on these results there are really 
no contradictions, because different herbivores and/or lichens with different chemical contents 
were involved in the experiments. For example, Zukal reported the rejection of Cetraria 
islandica by Helix pomatia, while Zopf observed that this snail ate the chemical contents of 
Parmelia caperata, though both lichens were presumed to contain the same substance (’cetraric 
acid’)- However, according to recent knowledge the lichen species contain fumarprotocetraric 
and protocetraric acid, respectively. Recent studies have been carried out on preferences of 
different lichen species by J. D. Lawrey on the slug Pallifera varia. B. Baur, A. Baur and L. 
Fröberg present feeding preferences on calcicolous lichens of the snails Balea perversa and 
Chondrina clienta, as well as possible defence mechanisms of the lichens. A brief discussion 
on the effects of the damage to the lichens is also presented.
Lars Fröberg, Institutionen för systematisk botanik, Ö. Vallgatan 18-20, S-223 61 Lund, 
Sweden.

Lavar kan vara till nytta för diverse djur på ett 
flertal sätt. Vissa djurgrupper använder dem för att 
undgå upptäckt. De kan härma deras utseende 
(mimikryj, använda dem som kamouflage (när de 
täcker sin kropp med lavbitar), eller så kan de 
direkt söka skydd inuti dem (Gerson & Seaward 
1977, Seaward 1988). Men främst tjänar de som 
föda åt både ryggradsdjur och ryggradslösa djur. 
Bland de senare har rapporterats associationer mel
lan lavar och insekter (hoppstjärtar, bäcksländor, 
spinnfotingar, tvestjärtar, termiter, stövsländor, 
fjärilar och skalbaggar), kvalster samt snäckor. 
Uppgifterna anger med varierande säkerhet att 
djuret i fråga använt lavarna som föda. Framförallt 
är det välkänt att vissa kvalster, hoppstjärtar, fjä
rilslarver och snäckor betar på lavar (Gerson & 
Seaward 1977, Seaward 1988). Lavarna har ut
vecklat skydd mot detta, t ex vissa lavsyror, ett 
gelatinöst hölje, samt bindning av tungmetaller 
som därigenom fungerar som ett gift (Gerson 
1973).

Lavar, cyanobakterier och snäckor på alvaret
På Stora Alvaret finns ca 100 lavarter som växer 
direkt på kalksten (Fröberg 1988, 1989). Av dessa 
är nästan alla skorplavar (fig 1). Endast tolv av 
arterna är bladlavar, och busklavar saknas helt på 
detta underlag. Av skorplavarna är ca hälften endo- 
litiska, dvs insänkta i stenen. Detta är möjligt 
eftersom svampkomponenten i laven producerar 
oxalsyra, som fräter hål på kalkstenen. Även 
fruktkropparna sitter ofta nedsänkta i kalkstenen 
hos dessa arter.

De flesta lavarterna på Stora Alvaret har en 
grönalg som algkomponent, men hos några arter, 
framförallt sådana som växer på tidvis vattentäckta 
hällar, är algkomponenten en cyanobakterie. Mycket 
få av alvarets kalkstenslavar förökar sig vegetativt. 
För att ett nytt lavindivid skall bildas på könlig väg 
krävs att svampkomponentens sporer på något sätt 
kommer i kontakt med en alg. Vidare växer fram
förallt skorplavarna långsamt.



332 Lars Fröberg SVENSK BOT. TIDSKR. 87 (1993)

.. —■.1
mM

StSS^gglgg;

«gfeg

'f.V'..--
gggsgji*

p^Sitstj-
SfeS*

wi
§8gfc|

^iP
</! ’Jjty,^«r •■«v1» -t-**

Fig 1. Karstområde vid Tornrör, nordvästra delen av Stora Alvaret. Den vita laven vid sprickkanterna är Aspicilia 
calcarea kalkstenslav. Den gulblommiga Potentilla fruticosa tok växer också i sprickorna.
Karst area at Tornrör, NW part of the Great Alvar, Öland. The white lichen close to the cracks is Aspicilia calcarea. 
The yelLow-flowered shrub, Potentilla fruticosa, also occurs in the cracks.

Några facktermer
Cyanobakterier: Blågrönalger. Tidigare fördes dessa 

till algerna, men nu anses de vara närmare släkt 
med bakterier.

Endolitisk: En organism (främst lav eller alg) som 
växer på sten och tränger in helt eller delvis i 
stenen med sin vävnad.

Epilitisk: En organism (främst lav eller alg) som 
växer på sten men ej tränger in i stenen med sin 
vävnad.

Karst: Område med kalkberggrund som har vittrat 
till en större eller mindre del. Normalt bör vitt- 
ringen ha gått så långt att t ex djupa sprickdalar 
och grottor har bildats, men även alvarområden 
med decimeterbreda sprickor, som finns i vissa 
områden på Öland och Gotland, har benämnts 
karst.

Lavar består av en svamp som lever ihop med en 
grönalg eller en cyanobakterie. Algen/cyanobak- 
terien innehåller klorofyll och producerar därmed 
näringsrika ämnen som även svampen utnyttjar, 
medan svampen skyddar mot uttorkning.

Lavsyror: Kemiska föreningar som finns i lavarna 
utanför cellerna, och som är mer eller mindre 
unika för dem.

Fig 2 (överst till höger). Tephromela atra svart kantlav 
betad av Balea perversa i laboratorieförsök. Ytan till 
höger om den svarta linjen var täckt med tejp under 
försökets gång. Det gröna alglagret syns, och fruktkrop
parna är ljusare, där snäckorna har betat.
Tephromela atra grazed by Balea perversa in the labo
ratory. The surface to the right of the black line was 
covered by tape during the experiment. The green photo- 
biont layer is visible where the snails have grazed, and 
the apothecia have a lighter colour.
Fig 3 (nederst till höger). Aspicilia calcarea kalkstenslav 
betad av Balea perversa i samma försök som i fig 2. 
Snäckorna har fullständigt skrapat av laven, och märken 
efter bålrutorna syns i kalkstenen. På lavens yta syns 
små, svarta streck av cyanobakterier. Dessa har betats 
före försöket (förmodligen av Chondrina clienta), och 
små, parallella räfflor efter snäckornas rasptunga är 
synliga där cyanobakterier har skrapats av.
Aspicilia calcarea grazed by Balea perversa in the same 
experiment as in Fig. 2. The lichen has completely 
vanished by the grazing. The minute, black threads on 
the surface of the lichen are cyanobacteria. These have 
been grazed prior to the experiment (probably by Chond
rina clienta), and indistinct, parallel grooves, derived 
from the snails’ radula, can be seen where the cyano
bacteria have been grazed off.
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På kalksten förekommer utöver lavar även fri
levande cyanobakterier. Dessa är vanligast på sol- 
exponerade, tidvis vattentäckta hällar. Cyanobak- 
terierna är antingen encelliga och växer i mikro
skopiska eller någon gång för blotta ögat synliga 
kolonier (t ex släktena Chroococcus och Gloeo- 
capsa), eller så bildar de celltrådar som i sin tur är 
samlade i kolonier (t ex släktet Nostoc), som kan 
vara centimeterstora eller mer.

Flera snäckarter har anpassat sig till att leva på 
torra, kalkrika gräsmarker. På en lokal i nordöstra 
delen av Stora Alvaret hittades 17 snäckarter (Baur 
1987). Åtminstone två av dessa, Balea perversa 
och Chondrina clienta, livnär sig på lavar och kan 
reproducera sig med dem som enda föda (B. Baur 
1988, A. Baur 1990, Baur & Baur 1990). B. 
perversa lever under block på stenmurar och i 
stenrösen, medan C. clienta även finns i eller intill 
sprickor i karstområden.

Forskning om snäckbete

Att lavar tjänar som föda för snäckor och sniglar 
har varit känt ett par hundra år. Redan i slutet av 
förra århundradet utfördes enkla experiment som 
bl a visade att de väljer mellan lavar med olika 
kemiskt innehåll (se Smith 1921). Det har dock 
visat sig vara svårt att dra några allmänna slutsatser 
om varför djuren föredrar eller undviker vissa 
arter. Zukal (1895) framförde hypotesen att lav
syror skulle avskräcka betande djur, medan Zopf 
(1896) hävdade att de flesta lavsyror inte har denna 
funktion. Zopf lät sniglar beta på potatisskivor 
preparerade med solorinsyra, antrakinon, rhizo- 
carpsyra, pinastrinsyra, atranorin, vulpinsyra och 
protocetrarsyra. Endast vulpinsyra, som fordom 
använts för att förgifta vargar, gav en tydligt nega
tiv reaktion hos sniglarna. Han fann även mer eller 
mindre osmälta kristaller av de serverade lav
syrorna i sniglarnas avföring.

Något senare rapporterade Stahl (1904) att de 
sniglar han testade föredrog att äta vissa lavarter 
om dessa först hade behandlats med ammoniak, 
natriumhydroxid eller eter, vilket löser ut lav
syrorna. Stahl stödde sålunda Zukals hypotes. Enligt 
Stahl kan lavsyrorna ha påverkat snäckorna även 
om de till stor del passerat tarmkanalen. Små 
mängder kan ha lösts i munhålan eller tarmkanalen, 
där reaktionen är svagt alkalisk. Stahl lät även 
snäckor beta på lavar som behandlats med mänsklig 
saliv och saliv från Helixpomatia vinbergssnäcka. 
Lavsyrorna löser sig i den svagt alkaliska saliven,

och lavar som ratats som obehandlade åts av snäck
orna efter denna behandling. Vidare poängterade 
Stahl att det är viktigt att skilja mellan allätare och 
specialister. De senare kan i många fall ha anpassat 
sig till att tåla lavsyror, som är giftiga för flertalet 
allätare.

Om man tittar i detalj på dessa experiment finner 
man egentligen ingen direkt motsägelse i resulta
ten. Även närstående snäckarter kan föredra olika 
lavarter. Vidare var lavarnas kemiska innehåll inte 
lika välkänt vid sekelskiftet som idag. Zopf häv
dade bl a att den bittra ’cetrarsyran’ som åts av 
vinbergssnäckan i hans egna försök, är samma syra 
som finns i Cetraria islandica islandslav och som 
tidigare ansetts avskräcka betande djur. Så visade 
t ex Zukal att C. islandica ratades av H. pomatia, 
även efter behandling med kokande alkohol och 
utspädd kaliumhydroxid. Det visar sig dock att 
Zopfs ’cetrarsyra’, utvunnen från Parmelia cape- 
rata getlav, motsvarar protocetrarsyra, medan ’cet- 
rarsyra’ från C. islandica är fumarprotocetrarsyra. 
Dessutom bör påpekas att Zukal och Stahl jämförde 
bete av obehandlade och ’avlutade’ lavar, medan 
Zopf jämförde bete av obehandlade och lavsyra- 
behandlade potatisskivor.

Även senare uppgifter om snäckbete på lavar 
visar på olika preferenser. Plitt (1934 ) meddelade 
att snäckan Oxystyla undata åt Pertusaria amara 
bitterlav, som innehåller picrolichensyra. Senare 
angav Coker (1967) att snigeln Lehmannia margi- 
nata, som betade på lavar, ratade P. amara.

Lawrey (1980) undersökte vilka lavar som sni
geln Pallifera varia föredrog att äta på en lokal i 
östra Nordamerika. Han observerade i fält att 
frekvensen sniglar på vissa lavarter var signifikant 
lägre än på andra. För att testa om detta berodde 
på olika innehåll av lavsyror hos de olika lavarna 
utförde han ett experiment i laboratoriet. Med hjälp 
av aceton isolerade han lavsyrorna från två lavarter 
som accepterades (Aspicilia gibbosa, Lasalliapapu
losa) och två som ratades (Pseudoparmelia balti- 
morensis, Xanthoparmelia cumberlandia). Dessa 
extrakt droppade han på filtrerpapper behandlat 
med jäst, och så lät han sniglarna beta på dessa. 
Sniglarna åt av filtrerpapperen med lavsyror från 
de arter som de accepterade, men ej av dem med 
lavsyror från de ratade arterna. Därför drog han 
slutsatsen att protocetrarsyra och/eller caperat- 
syra, samt stictinsyra sannolikt fungerade som 
skydd mot bete av P. varia. Lawrey (1983a) ana
lyserade även näringsinnehållet hos de undersökta 
lavarna och kunde konstatera att de ratade arterna
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Fig 4. Karstspricka i ett hällområde vid Tornrör. Den mörka ytan på den omgivande hällen orsakas av ett täcke av 
cyanobakterier. Runt sprickan har dessa blivit avskrapade av Chondrina clienta, som lever nere i sprickan.
A crack in a limestone pavement area at Tornrör. The dark colour of the surrounding pavement is caused by a cover 
of cyanobacteria. These have been grazed off close to the crack by Chondrina clienta, which lives in the crack.

hade högre näringsvärde. Detta skulle kunna bero 
på att lavar med högt näringsvärde har större 
tendens att producera ämnen som är giftiga eller 
osmakliga än lavar med lågt näringsvärde. I ett 
senare försök kunde Lawrey (1983b) visa att syra
koncentrationen kunde vara av betydelse för snig
larnas bete. Vulpinsyra i en koncentration på 1 % 
påverkade inte betningen hos P. varia jämfört med 
kontrollen, men en koncentration på 15 % av syran 
hindrade sniglarna från att beta.

Relationer mellan lavar och snäckor på 
Stora Alvaret

Fröberg m tl (1993) och Baur m fl (1992) testade 
bl a snäckarterna Chondrina clienta och Balea per
versa på ett flertal kalkstenslavar och cyanobak
terier.

Snäckorna visade sig acceptera några av lav
arterna olika mycket. En undersökning av snäck
ornas avföring visade att i princip all svampvävnad

var nedbruten, medan algkomponenten, i de flesta 
fall en grönalg, endast delvis var nedbruten. Om 
man tittar på ätskadorna hos lavarna, så var bl a 
Caloplaca orangelavar kraftigt ätna. Två andra 
arter, Aspicilia calcarea kalkstenslav och Tephro- 
mela atra svart kantlav, åts i olika utsträckning av 
de två snäckarterna (fig 2 och 3). B. perversa 
betade intensivt på båda lavarna, medan C. clienta 
ratade dem. Ett annat försök visade att unga individ 
av B. perversa tillväxte kraftigt på T. atra, medan 
unga individ av C. clienta knappast tillväxte alls 
(Baur m fl 1992). En möjlig förklaring till de 
observerade skillnaderna är lavarnas olika kemiska 
innehåll. A. calcarea innehåller fettsyran aspicilin, 
medan T. atra innehåller atranorin och a-collatol- 
syra. Det är dock inte klart om de sistnämnda 
ämnena kan fungera som betesskydd i detta fall. 
Vidare kan mekaniska egenskaper tänkas skydda 
lavarna mot bete. Bl a visade det sig att endolitiska 
lavarter knappast betades, medan de flesta prövade 
epilitiska arter betades kraftigt. En av orsakerna till
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att endolitiska arter är så vanliga på Stora Alvaret 
skulle just kunna vara att de är mera skyddade mot 
snäckbete. Visserligen rapporterade Schmid (1929) 
att ett par snäckarter kan äta endolitiska lavar, men 
dessa kan ju ändå allmänt sett ha ett bättre skydd 
än epilitiska arter.

Även cyanobakterier betades av snäckorna (fig 
4). Det visade sig att då passerade cellerna till 
synes oskadade, även om det omgivande geléhöljet 
hade försvunnit. Snäckorna kan ändå ha tagit upp 
näring från cellerna, eftersom cyanobakterier är 
kända för att läcka både polysackarider och protei
ner (se Mehta & Vaidya 1978). Det visade sig dock 
att tillväxten hos unga snäckor som fick cyanobak
terier som föda var relativt låg (Baur m fl 1992).

Skador på lavarna

Det har varit känt en längre tid att diverse skador 
på lavar är orsakade av bete av ryggradslösa djur. 
I Schade (1933) beskrivs olika typer av skador hos 
lavarna, och där anges också att betade individ 
t o m har beskrivits som nya arter. Skador av 
snäckbete kan bl a kännas igen på de karakteris
tiska parallella räfflor som orsakas av snäckornas 
rasptunga (fig 3). Nästan ingenting är känt om hur 
lavarna återhämtar sig från betning, och vilket 
utseende de kan få efter regenerering. Om hela 
laven blivit avskrapad så kommer antingen om
givande delar av laven att växa in i det skadade 
området, eller så kommer det att koloniseras av 
andra lavar. Om däremot bara det översta skiktet 
av laven har betats av, kan laven förmodligen 
regenerera. Då finns dock möjligheten till ett an
grepp från andra lavar och även från lavparasiter 
(se Schade 1933). Mycket återstår att utreda, både 
vad gäller samspelet mellan lavarna och snäckorna, 
och vad som händer med en betesskadad lav.

Tack! Anette Baur och Ulf Arup tackas för synpunkter 
på manuskriptet.
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Capsella bursa-pastoris (contains vitamin K), Galium (contains coumarins), Achillea mille
folium and species of Artemisia.
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Användningen av växter i medicinen har gamla 
anor. I Ebers papyrusrullar från Egypten (omkr 
1550 f Kr) beskrivs växter men även mediciner. 
Babyloniska, indiska och kinsesiska skrifter (t ex 
Pen Ts’ao, 3000 f Kr) ger andra mycket gamla 
exempel på detta utnyttjande. I lliaden berättar 
Homeros om de skickliga grekiska kirurgerna, som 
behandlade olika krigsskador med örter. Grekerna 
fortsatte att vårda denna tradition och nedteck- 
ningar om detta finns i gamla grekiska skrifter. Det 
är fascinerande att konstatera att dessa till stor del 
är giltiga än idag.

I samhällen som inte har haft ett skriftspråk eller 
för vana att nedteckna kunskaper, har dessa förts 
vidare genom muntlig tradition. Man finner ofta att 
användningen av en viss art har varierat starkt 
mellan olika folkgrupper. Många gånger har en och 
samma art använts för helt skilda ändamål i när
belägna områden.

Det kan faktiskt verka förvirrande att läsa litte
ratur om medicinalväxter, då man lätt får en upp
fattning att "allt verkar mot allting". Detta är 
egentligen inte särskilt märkligt. En växt kan 
innehålla många olika verksamma substanser, t ex 
garvämnen, eteriska oljor och glykosider. En viss 
substans kan dessutom verka på flera olika symptom.

Man måste dock komma ihåg att många växters 
medicinska egenskaper har överskattats och har

omvärderats på senare tid. Mycket av det som 
berättas om naturläkemedel är skrock och vid
skepelse.

Det svenska och nordiska förrådet av medicinskt 
användbara vilda växter är mycket ojämnt under
sökt. Vanligen har man nöjt sig med att fastställa 
kvalitativt vilka olika grupper av ämnen, t ex garv
ämnen och glykosider, som förekommer. Därmed 
har man ansett det påvisat att växten kan ha en 
effekt mot något visst symptom som de funna 
substanserna hjälper emot. Endast i få studier har 
man bestämt hur mycket av olika ämnen som 
förekommer.

Dessutom är resultaten av en kemisk studie inte 
direkt beviskraftiga. För att fastställa att växten har 
medicinsk effekt måste det undersökas om den har 
någon verkan. Om växten har använts på t ex sår 
måste man egentligen testa dess verkan på någon 
sårmodell. I många fall är det testsystemen som är 
den stora kärnfrågan. Testmodeller är svåra att 
åstadkomma och kräver omfattande kunskaper och 
mycket tid.

Växter har använts till medicin, liksom till föda, 
i betydligt större utsträckning utanför Norden än 
inom. Nettelbladt (1976) nämner att 42 nordiska 
arter har använts av samerna som medicinalväxter. 
De nordamerikanska indianerna har utnyttjat upp
emot 500 olika arter för detta ändamål och även de
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sibiriska folkgrupperna använde många fler arter 
än de nordiska samerna (Smith 1927, Smith 1973).

En litteraturgenomgång

I överlevnadssituationer kan skador och brist på 
sjukvårdsmateriel förekomma, och då är det värde
fullt att ha fördjupad kunskap om användbara medi
cinalväxter. Inom överlevnadsproj ektet handlar där
för ett delprojekt om växter i egenvården. Denna 
artikel redovisar en litteraturstudie som utfördes 
för att klarlägga vilka medicinskt användbara väx
ter som förekommer vildväxande i främst barr
skogsområdet, och om nya rön om deras innehåll 
och verkan framkommit. I en kommande uppsats 
redovisas analysresultat från tester av vissa växters 
innehåll av feber/smärtdämpande ämnen samt deras 
antibakteriella verkan.

Artikeln går inte in i detalj. Den som vill läsa 
handböcker om medicinalväxter har mycket att 
tillgå i bokhandeln. Som exempel kan nämnas 
böcker av Bergmark (1963, 1967, 1968, 1974), 
Kresänek (1986) och Bondesson (1982). Har man 
tur kan man i antikvariat hitta en bok av Hewe 
(1942), som är ett svenskt originalarbete om medi
cinalväxter.

De effekter och behandlingsmetoder som anges här 
är i de flesta fall inte kliniskt prövade utan är 
referat från litteraturen!

Alger

Alger har, förutom att de använts som föda, även 
utnyttjats som medicinalväxter. I ett separat arbete 
om kustområdets överlevnadsmöjligheter kommer 
även algernas användning som medicinalväxter att 
belysas.

Svampar

Svampar har också använts för medicinskt bruk. 
Vissa arter kan användas som droger, men dess
utom har sporer av röksvampar Lycoperdon utnytt
jats i vården av brännskador, sår och djupare 
skärsår. Ärren blev svarta (efter sporerna). Detta 
har även utnyttjats för "tatueringar".

Dessutom har sporpulver av röksvamp använts 
för att stoppa blödningar (ULMA 28641, ULMA 
16944, Vogel 1970). Däremot verkar det inte som 
om samerna har nyttjat den (Nettelbladt 1976). 
Röksvamp användes redan för många hundra år

sedan av europeiska kirurger för att stoppa blöd
ningar från skador.

Verkan beror troligen på att sporerna stoppar 
upp blodflödet genom att en smetig massa bildas. 
Möjligen har de även en bakteriedödande verkan.

Lavar

Det är välkänt att lavar kan duga som föda, men 
de har också använts i egenvården. Vanligen är det 
de olika s k lavsyrorna som har verkan. Usninsyran 
ser ut att vara mest lovande. Den är i rent tillstånd 
ett gulaktigt pulver. Den förekommer i och ger färg 
åt t ex gulvit renlav Cladina arbuscula, några 
skägglavar Usnea, brosklavar Ramalina och slån- 
lav Evernia prunastri.

Usninsyra har visat sig vara starkt hämmande på 
bakterietillväxt (Moskalenko 1986). Gulvit renlav 
Cladina arbuscula har använts för att framställa 
salvor mot brännsår och andra ytliga sår (i Finland 
Usno, i Tyskland Usniplant m m). Under andra 
världskriget hämtade tyskarna gulvit renlav från 
Norge till framställning av antibiotiska sårsalvor.

Liknande användning har skägglavar av släktet 
Usnea haft. Dessa är särskilt rika på usninsyra. Det 
har sagts att även fönsterlav Cladina stellaris skulle 
ha bakteriedödande verkan, men detta avvisas av 
Moskalenko (1976).

Bland ursprungsbefolkningar har man använt 
lavarna antingen genom att tvätta sår med vatten- 
avkok, eller genom att lägga dem direkt på såret 
(torkade, pulvriserade eller som våtomslag; For- 
tuine 1988, Sigerist 1951).

Alaskaindianerna och eskimåerna runt Norra 
Ishavet drack avkok av gulvit renlav mot diarré. 
Man använde denna art även som mat till hundar 
(Russel-Kari 1987). Skägglavar Usnea användes 
även av indianer för att stoppa blödningar. Man 
lade helt enkelt den torkade och rensade laven 
direkt på det blödande såret.

Även norrlandslav Nephroma arcticum har an
vänts för egenvård inom barrskogsområdet. Man 
kokade och åt den mot "svaghet”. Ungefär samma 
verkan sägs islandslav Cetraria islandica ha. Lin
dahl (1973) redogör för islandslavens betydelse 
som allmänt stärkande drog med goda slemlösande 
egenskaper. Han nämner dock att islandslaven inte 
klarat moderna tester: man förefaller ha överskattat 
de rent medicinska effekterna. Eftersom laven inne
håller kolhydrater som till viss del kan tas om hand 
av vårt matspjälkningssystem, och eftersom studier 
visat att tarmperistaltiken påverkas, har effekten
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Fig 1. Vid "Allunionella forskningsinstitutet för medicinalväxter" i Moskva har man sedan många år insamlat och 
studerat vilda medicinalväxter. Över 200 vilda arter är föremål för uppodling och utveckling. Det sägs att man har 
hittat en växt som kan vara verksam mot AIDS. På bilden professor Tolkachev, chef för alkaloidlaboratoriet.
At the "All Union Reseach Institute of Medicinal Plants" in Moscow wild medicinal plants have been studied for 
many years. C. 200 plant taxa are cultivated and further analysed. Sources say that a plant drug which may be 
effective against AIDS has been found. The picture shows Professor Tolkachev, head of the alkaloid laboratory.

nog varit den att tarmarna får en ökad blodgenom
strömning och att matsmältningen förbättras.

Islandslav har funnits på svenska apotek. På 
60-talet såldes ca 100-150 kg islandslav per år av 
apoteken. Numera förekommer den förmodligen 
inte på andra ställen än i vissa s k hälsokostbutiker. 
Arten har troligen inte använts av samerna som 
medicinalväxt.

Beträffande norrlandslav Nephroma arcticum är 
att säga, att den nog inte bör användas som föda. I 
kostförsök med möss vägrade dessa att äta laven 
(egna resultat, i manuskript).

En annan vanlig skogslav är filtlav Peltigera 
canina. Den innehåller bl a aminosyran metionin, 
som visat sig ha viss antibiotisk effekt. 11 ex Indien 
används denna art mot leveråkommor och blandas 
då i födan. Även gällav Parmelia flitfuracea kan 
förmodas ha läkande egenskaper. Den har för 
övrigt använts till brödframställning i det gamla 
Egypten.

Lavarna är viktiga genom att de förekommer i 
rikliga mängder i karga barrskogsområden där det 
är ont om andra vilda användbara växter.

Mossor

Vitmossor Sphagnum har använts som bandage, 
tvättsvamp, "toalettpapper", blöjor etc bland 
samer, indianer och sibiriska grupper (Viereck 
1987). Bland eskimåerna använde man vitmossa 
även på ett annat sätt. Man åt den för att lindra 
diarréer, eller för att lindra blödningar i ändtarmen 
(Fortuine 1988). Beträffande diarréerna kan vit
mossans förmåga att binda mikroorganismer och 
kemiska ämnen (Groth & Kanebäck 1977) ha haft 
betydelse.

I uppteckningar från Jämtland (ULMA 27574) 
kan man läsa att man strödde torkad finfördelad 
vitmossa i svårläkta sår. Finfördelad vitmossa 
kunde även blandas med svinister till en salva.



Fräkenväxter
Fräkenväxterna, av vilka det bara finns ett nu 
levande släkte, Equisetum, har varit i bruk mycket 
länge som örtmedicin. Fräkenväxterna är ett prakt
exempel på växter som kan användas mot nästan 
allting. Det är svårt att finna något specifikt typiskt 
användningssätt. Åkerfräken Equisetum arvense 
har använts mot oregelbunden menstruation, yttre 
blödningar, reumatism, hårlöss, nervositet m m. 
Det är en av de medicinalväxter som samerna 
utnyttjat mest.

Fräknarna innehåller relativt mycket kisel. 
Man har även funnit bl a mindre mängder nikotin 
(Spoerke 1980). Även enzymet tiaminas, som för
stör B-vitaminet tiamin, förekommer i dessa väx
ter. Enzymet förstörs vid kokning.

Lummerväxter
Även lummerväxterna har en lång tradition som 
läkeväxter. De innehåller bl a en komponent som 
sänker blodsockerhalten. Alaskaindianerna använde 
ett avkok av lummer att tvätta infekterade ögon 
med (Russel-Kari 1987).

Lummerväxternas sporer har haft en ännu mer 
omfattande användning. Sporpulvret, som kallas 
för nikt, består till 50 % av en olja och innehåller 
små mängder andra verksamma ämnen. Ameri
kanska indianer använde sporerna i blödande sår 
för att åstadkomma en snabb koagulering (Fortuine 
1988, Vogel 1970). Även samerna brukade spo
rerna som blodstillande medel (Nettelbladt 1976), 
men de använde även sporpulvret som puder för 
barn samt på liggsår. Det sades ge mycket god 
lindring.

Smith (1927) anger att sporer från mattlummer 
Lycopodium clavatum andades in genom näsan för 
att bota huvudvärk eller stoppa näsblod. Även 
Russel-Kari (1987) nämner bruket av växten mot 
huvudvärk. Sporpulver i stora mängder eller avkok 
på växten anses påverka det centrala nervsystemet 
(Fortuine 1988).

Ormbunkar
Ormbunksväxterna har också använts för medi
cinskt bruk. Träjon Dryopteris filix-mas har i vårt 
land och i många andra länder använts som mask
medel och särskilt mot bandmask. Av torpare och 
andra användes träjon också mot mask hos husdjur.

Athabascaindianerna i Alaska kokade blad av 
majbräken Athyrium filix-femina och använde av
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koket bl a för ögon- och sårtvätt. Man drack även 
avkoket för att lindra astmatiska besvär.

Avkok på rotstocken av stensöta Polypodium 
vulgare har använts bl a som en slemlösande dryck.
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Barrträd

Barrträden har spelat en viktig roll som medicinal
växter. Tallar Pinus och granar Picea liksom enar 
Juniperus och andra barrträd har givit balsam, 
oljor och drycker som varit mycket uppskattade 
och bevisligen haft gynnsam verkan.

Kåda av gran Picea abies och tall Pinus sylvest
ris innehåller en mängd olika terpener, bl a terpen
tin. Även barren och i stort sett alla andra delar av 
dessa växter innehåller terpener.

Kåda har använts sedan länge i Sverige. Gran
kåda tuggades mot dålig andedräkt eller för tand
rengöring (ULMA 28641).

Moskalenko (1986) har visat att kådan är bakte - 
riedödande och därför kan göra nytta på sår. Färsk, 
mjuk och genomskinlig kåda lades direkt på öppna 
sår som plåster. Äldre torr kåda, eller färsk torkad, 
smulades sönder och ströddes i såren (Nelson 
1973). Kådan kunde även blandas med oljor eller 
fett till salva som användes på sår eller infekterade 
utslag (Millspaugh 1892, omtryck 1974). I Lapp
land kokades kåda och grädde ihop till en seg massa 
som ansågs bra mot alla slags sår (ULMA 6488).

Man kunde även koka kåda och dricka vätskan 
vid förkylningar och influensa. Röken från brin
nande färska granbarr brukade man andas in vid 
förkylningar. Russel-Kari (1987) skriver också att 
man pressade saften ur barr eller unga granskott 
och droppade den i infekterade ögon.

Pollen från tall- eller grankottar (i blom) bruka
de man skaka in i öronen, om de var infekterade 
och variga. Pollenet absorberade vätskan, och om 
man tog tillräckligt med pollen bildades en fast 
massa som kunde plockas ut ur örongången.

Avkok på barr ansågs av såväl indianer och 
sibiriska folkgrupper som nybyggare som en väl
görande och välsignad tillgång, särskilt vintertid 
(Thikomirov 1958). Denna dryck är mycket rik på 
askorbinsyra. Athabascaindianerna, kanadensiska 
indianer och tjuktjerna i Sibirien brukade använda 
barravkok som tvättvätska för hela kroppen i anti- 
bakteriellt, preventivt syfte (Fortuine 1988, Rus
sel-Kari 1987).

Även samerna använde barrträden för de ända
mål som beskrivits ovan. Terpentinet verkar svett
drivande och man inandades det därför vid luftrörs
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katarr. Avkok på barr eller kåda drack man vid t ex 
urinvägsinfektioner.

Enen Juniperus communis har också använts 
flitigt. Särskilt bären är rika på oljor av olika slag. 
De har därför använts på samma sätt som tall och 
gran. Man har ätit färska bär eller barr, eller gjort 
avkok på dem, eller på hela smala grenar.

Enen har ofta brukats för att lindra hosta vid 
förkylning (man drack avkok eller inandades 
ångor). Dess oljor har ansetts vara stimulerande 
och ha urindrivande effekt.

Gräs

Gräs Poaceae och halvgräs Cyperaceae har inte 
fått särskild stor örtmedicinsk användning. Ett par 
nordliga gräsarter, som ej finns i Skandinavien, har 
använts mot veneriska sjukdomar (Fortuine 1988).

Sälgväxter

Träden och buskarna i familjen Salicaceae har 
spelat en stor roll som medicinalväxter. Hit räknas 
viden Salix och popplar Populus (inkl asp P. tre
mula). Viden har sedan länge ordinerats såväl mot 
huvudvärk, feber och frossa som till sårtvättvätska 
och mot munsår (Klemming 1883, ULM A 6488, 
ULMA 28641, ULMA 28114, ULMA 33827).

De har använts flitigt även av utomnordiska, 
arktiska och subarktiska folkgrupper (Fortuine 1988, 
Kjellman 1882). Bark, unga skott, blad och även 
hängena utnyttjades. Man gjorde avkok, tuggade 
bark eller använde krossade färska växtdelar direkt 
i sår. Att sälgavkok är verksamt som bakterie- 
dödande medel har visats av Moskalenko (1986). 
Under vintern inandades man röken från brinnande 
grenar för att lindra förkylningar. Chickasaw india
nerna ansåg att rötterna var den bästa delen.

Det var i sälgbark man år 1827 hittade salicin. 
Det är en s k glykosid som ger saligenin, som i sin 
tur är ett förstadium till salicylsyra. Numera till
verkas acetylsalicylsyra syntetiskt. I viden Salix 
förekommer många former av salicylater som har 
en verkan som påminner om acetylsalicylsyrans. 
Olika sälgarter har olika innehåll av salicylater, 
men generellt anges det att salicinhalten är ca 
0,5 % i färsk bark (Hoppe 1975).

En magnecyltablett innehåller 0,5 gram acetyl
salicylsyra, vilket skulle motsvaras av 100 gram 
sälgbark. Håller denna jämförelse är det faktiskt en 
mycket god tillgång på febernedsättande och smärt-

dämpande medel i våra skogar. Dessa ämnen före
kommer i alla delar av videna.

Även asp och poppel innehåller salicylater, men 
inte i samma mängder som videna. I Populus 
förekommer även bisabolol, som visat sig vara 
febernedsättande, kramp lösande vid nervös mage 
och även verksamt mot tuberkulos. Extrakt av 
bark, vinterknoppar, unga skott och blad har därför 
haft en bred användning i särskilt Alaska och 
Kanada mot nämnda sjukdomar (Fortuine 1988).

Björkväxter
Björkar Betula har också haft medicinsk använd
ning. Samerna använde bladen på våren som stär
kande medel samt som urindrivande dryck. Av 
bark från fjällbjörk Betulapubescens ssp. czerepa- 
novii gjorde de ett pulver att strö på sår. På 
liknande sätt har vissa björkars bark använts i 
Nordamerika och Sibirien. Även beckoljan, dvs 
den mörka olja som man kan erhålla ur björkar 
genom att de upphettas, har använts på exempel
vis sår. Det förekommer salicylater även i björk. 
Moskalenko (1986) fann dock ingen speciellt stor 
verkan av björk på olika bakterier.

Slideväxter

Växter inom familjen Polygonaceae, som ängssyra 
Rumex acetosa, skräppor Rumex och ormrot Poly
gonum viviparum, har använts som örtmedicin. I 
bladen innehåller de bl a oxalsyra. Saften från blad 
av syror och skräppor har använts för att lindra 
svedan när man bränt sig på nässlor. Moskalenko 
(1986) har funnit bakteriedödande verkan hos ex
trakt av bergsyra Rumex acetosella. Rötterna av 
vissa arter är rika på garvämnen - upp till 35 %!

Ranunkelväxter

Ranunkelväxterna Ranunculaceae har också nytt
jats som örtmediciner eller, oftare, som droger. 
Några innehåller dödliga gifter, som dock är käns
liga för värme. Vissa arter innehåller t ex elatin 
som har en paralytisk effekt som påminner om 
tubocurarin. Tubocurarin ingår i pilgiftet curare 
från Sydamerika och förekommer i familjen Meni- 
spermaceae. Riddarsporrar Delphinium innehåller 
delphinin, som orsakar nervösa symptom. Vissa 
stormhattar Aconitum har svagt bakteriedödande 
verkan. Ur stormhattar har även framställts pilgift 
(Källman 1990). Kabbleka Caltha palustris inne
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håller bl a protoanemonin och har viss bakterie- 
dödande effekt.

Korsblommiga

Vissa arter inom familjen Brassicaceae har använts 
som örtmediciner. De innehåller senapsoljor, som 
bl a ökar genomblödningen i muskulaturen.

En välkänd och mycket betydelsefull art är skör- 
bjuggsört Cochleria officinalis. Den har varit i 
bruk bland sjöfarare som C-vitaminkälla. Sommar- 
gyllen Barbarea vulgaris var standard i hushållet 
bland tjuktjerna. Den användes på grund av sitt 
mycket höga innehåll av vitamin C (Källman 1983).

En annan mycket intressant art inom familjen är 
lomme Capsella bursa-pastoris. Den har använts 
mot alla typer av blödningar, antingen som te eller 
avkok för inre bruk, eller i omslag på yttre skador. 
Alla gröna delar av växten används. Som övriga 
växter inom familjen innehåller den olika senaps
oljor, men också ett ämne som är viktigt i samband 
med blödningar: vitamin K (Viereck 1989). Dess 
blodstoppande verkan, som visat sig vara god, kan 
bero på att just vitamin K behövs för att blodet skall 
koagulera. Även den s k mjuka muskelvävnaden 
dras samman av extrakten.

Rosväxter

Frukterna av många arter inom familjen Rosaceae 
är rika på vitamin C, och de har därför varit vanliga 
som askorbinsyrakälla. I det arktiska och sub- 
arktiska området förekommer ett stort antal arter 
av familjen.

Många sjukdomar har "botats" i nordliga områ
den med färska delar av, eller avkok från ros
växter, t ex sårmun, hudsprickor, allmän svaghet 
m m. Orsaken till detta är bl a att vitamin C har 
verkan på bindvävens sammanhållande förmåga. 
Detta gäller även på cellerna i underhuden. Vitamin 
C stimulerar även upptaget av järn i tarmkanalen, 
vilket leder till en effektivare syreupptagning som 
i sin tur leder till att man känner sig piggare.

Av rönn Sorbus aucuparia har barken och bären 
använts. Samerna behandlade under varma somrar 
sår hos renarna med avkok av rönnbark (Nettel- 
bladt 1976). Rönnbark har också använts i stället 
för kinabark mot malaria (Millspaugh 1974).

Humleblomster Geum rivale har utnyttjats som 
blodstillande medel. Indianerna använde även Geum- 
arter mot återkommande feber (förmodligen mala
ria; Vogel 1970).

Särskilt blommor från arter av släktena Spiraea 
och Filipendula (t ex älgört) innehåller salicylater 
och kan användas som febernedsättande och smärt
lindrande medel. Moskalenko (1986) visar på en 
mycket god bakteriedödande effekt hos blommor 
av nämnda släkten.

I sammanhanget kan man spekulera över de fynd 
som gjorts av knölar från brudbröd Filipendula 
vulgaris vid arkeologiska utgrävningar. De anses 
allmänt ha använts som föda, men kanske har de i 
stället haft medicinsk användning. Knölarna har 
visserligen högt kolhydratinnehåll, men de luktar 
även starkt av metylsalicylat. De smakar mycket 
starkt och är inte aptitliga.

Daggkåpor Alchemilla innehåller garvämnen. 
De har därför använts till bl a sårvård och samman
dragande droger för att bota t ex diarréer. Samerna 
använde bladen hela som ett slags plåster på sår 
(Nettelbladt 1976). Daggkåpor finns över hela 
världen, och särskilt beduinerna ansåg daggkåpan 
som en mycket viktig läkeväxt (Bailey & Avinoam 
1981). Man bör observera att garvämnen delvis 
förstörs vid alltför långvarig kokning.

En annan mycket viktig rosväxt, som finns i 
barrskogar, är blodrot Potentilla erecta. Den har 
varit en av de mest använda läkeväxterna i norra 
delarna av Norden. Den torkade roten har ett 
garvämnesinnehåll på 20-25 %, vilket är mycket 
högt. Avkok på roten användes i alla sammanhang 
där man ville uppnå en sammandragande och bak
teriedödande effekt (t ex vid diarréer, blödningar, 
sårvård, tarmkatarrer m m).

Dunörtsväxter

Inom familjen Onagraceae har mjölkört Epilobium 
angustifolium använts i örtmedicinen. Rotavkok 
användes bland eskimåer mot trög mage. Enligt en 
ganska ny etnobotanisk studie (Fortuine 1988) an
vände eskimåer i bl a Sibirien roten. Den ren
gjordes, hackades upp i små delar, och lades på 
sår. Tanaina-gruppen i Alaska (Russel-Kari 1987) 
använde färska stjälkar för samma ändamål. Mos
kalenko (1986) visar på en viss bakteriedödande 
effekt hos hela den torkade örten (roten testades 
ej). Te på bladen har ansetts dämpa magsmärtor.

Flockblommiga

De allra flesta flockblommiga växter Apiaceae 
innehåller en mängd olika substanser, och många 
är kryddväxter. Det finns även mycket giftiga
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Fig 2. En välbehövlig paus i de etnobotaniska studierna i Fairbanks, Alaska. Författaren (till höger) med vice 
hövdingen Louie Dick Jr och en rysk etnolog.
A break in the ethnobotanical studies outside Fairbanks, Alaska. Author (right) with chied Louie Dick Jr. and a 
Russian ethnologist.

arter, som t ex sprängört Cicuta virosa, odört 
Conium maculatum och vildpersilja Aethusa cyna- 
pium. Många arter har använts som föda och minst 
lika många som medicinalväxter. Det finns ett par 
släkten som bör ägnas särskild uppmärksamhet, 
kvannar Angelica och björnlokor Heracleum.

Kvannar Angelica innehåller bl a kumariner, 
som bl a verkar avslappnande. Även björnlokor 
Heracleum innehåller dessa ämnen. Båda släktena 
har också använts vid alla typer av infektioner i sår 
eller, i senare stadier, som dryck för att bota inre 
infektioner. Det är främst roten som utnyttjats. 
Roten skall först hackas sönder och sedan krossas 
i kallt vatten varefter den kokas upp och får dra i 
det heta vattnet.

Fjällkvannen Angelica archangelica ssp. arch
angelica har betytt mycket även för de nordiska 
samerna. Stjälkarna användes som föda, men även 
roten användes. Man tuggade på färska rötter vid 
svår hosta och drack avkok på roten vid förkyl
ningar. Man använde även bladen som "plåster" på

sår. Eftersom fjällkvanne innehåller vissa eteriska 
oljor och kumarinföreningar kan den dock i stora 
doser verka förlamande på centrala nervsystemet.

Moskalenko (1986) fann ingen bakteriedödande 
verkan i roten från en asiatisk Angelica-äxt.

Smith (1928) anger att rötter från Heracleum- 
arter var viktiga i all sår- och skadevård och för 
irriterad hud. Heracleum-arter har varit källan för 
många indianska hudvårdsmedel (Lewis & Elvin- 
Lewis 1977).

Som kuriosa kan nämnas att indianerna i många 
fall använde sprängört Cicuta virosa vid självmord 
(Millspaugh 1974), och att Heracleum-arter hade 
hög status som "kärleksmedel” (Lewis & Elvin- 
Le wis 1977).

Ljungväxter

Att pyrolor Pyrola m fl har utnyttjats som ört
medicin är nog mindre bekant. De är vanliga i 
barrskogar och har vintergröna blad. Flera arter
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har använts i Nordamerika för att behandla sårmun 
och hudproblem.

Frukterna av flera av familjens ris, t ex lingon 
och blåbär, har ofta använts mot bl a diarréer 
(blåbärsavkok).

Mjölon Arctostaphylos uva-ursi innehåller en 
glykosid som kallas arbutin. Arbutin reagerar med 
ämnen i urinen och bildar hydrokinon, som är 
bakteriedödande. Mjölon har därför sedan mycket 
länge brukats mot bl a infektioner i njurar och 
urinvägar. Urinen kan bli svagt grön när man 
dricker te eller avkok på mjölonblad. Bladen blan
dades även i tobak eller fick ibland helt ersätta 
tobak (torkade blad). Även samerna utnyttjade 
mjölon för nämnda sjukdomar.

Även blad av lingon Vaccinium vitis-idea inne
håller arbutin och kan användas på motsvarande 
sätt. Det är förmodligen lägre halt av arbutin (och 
andra varianter av substansen) i lingon än i mjölon. 
Att lingonblad innehåller antibakteriella substanser 
har bl a visats i preliminära studier av lingonblad i 
vattenfilter (Källman 1991). Saften av lingonets bär 
har ofta nyttjats mot snöblindhet (Lantis 1959).

En annan medicinalväxt inom familjen är skvatt- 
ram Ledumpalustre. Den innehåller bl a ett ämne, 
ledol, som kan orsaka kramper och att man blir 
paralyserad. Detta kan naturligtvis användas i medi
cinska sammanhang, vilket man också gjort. Olika 
indiangrupper har använt sig av skvattram som 
drog och arten var mycket populär som stimulans- 
växt (gav yrsel och berusningseffekt). Det var 
också vanligt att man lade färska skvattramkvistar 
med blad på eldstaden och andades in röken. Man 
blandade även blad av skvattram i tobak, och avkok 
på bladen gavs till kvinnor med "kvinnliga pro
blem" (förmodligen menas klimakteriebesvär). I 
Norden har skvattram även använts mot insekter, 
vid förkylningar och sömnbesvär.

Vi betraktar vår art av skvattram som relativt 
giftig, men i Nordamerika förekommer en annan 
art, Ledum groenlandicum, som använts flitigt som 
te (Labrador tea). Det förekommer dock ytter
ligare en Ledum-xtt i det området, L. decumbens, 
och den har man inte använt sig av. Kanske skiljer 
sig innehållet i de båda arterna åt.

V attenklöverväxter

En växt som är vanlig i kärr och tjärnar är vatten
klöver Menyanthes trifoliata. Hela växten innehål
ler mycket bittra ämnen. Både bladen och den 
krypande jordstammen har använts. Avkok på väx

ten har använts för att "sätta fart" på matspjälk- 
ningssystemet i kroppen. Även mot magsmärtor 
har den använts. Nya studier visar att vattenklöver 
även har lovande antiinflammatoriska egenskaper 
(muntliga uppgifter, Inst f farmakognosi, Uppsala).

Vattenklöver är utmärkt att bedöva smaken med. 
När man har tuggat lite på t ex rotstocken smakar 
alla andra växter betydligt bättre. Inget kan vara 
bittrare.

Lej ongapsväxter

Familjen Scrophulariaceae är rikt representerad i 
det nordliga området. Till den hör bl a finger- 
borgsblomma Digitalis, som fortfarande är en vik
tig medicinalväxt.

Några arter inom släktet Veronica har också 
använts som örtmediciner, t ex ärenpris Veronica 
officinalis som bl a cherokeerna gjorde ett feber- 
nedsättande avkok av (Vogel 1970).

Grobladsväxter

Arter inom denna familj, dit bl a groblad Plantago 
major hör, har använts mycket länge som välkända 
och uppskattade medicinalväxter. Avkok av bladen 
har använts för sårbehandling, som feberdämpande 
medel, m m. Även kokad bladmassa lades på sår 
direkt. Bladen är rika på bl a garvämnen (samman
dragande, bakteriedödande). Nordahl (1940) näm
ner att man pressade saft ur blad från groblad direkt 
i såret. Detta är förmodligen det riktiga sättet att 
använda groblad. Man bör aldrig lägga marknära 
växande färska växter direkt på öppna sår.

Rubiaceae

Mårväxterna Rubiaceae har inte rönt stor upp
märksamhet som medicinalväxter hos oss. Men en 
art som är vanlig, vitmåra Galium boreale, har 
uppskattats av arktiska folkgrupper. Den har an
vänts bl a som omslag på värkande muskelpartier. 
Avkok från växten har också använts på eksem.

Mårorna Galium har visat sig innehålla kumarin 
(Lewis & Elvin-Lewis 1977), som är antagonist till 
vitamin K (försämrar alltså blodets koagulerings- 
förmåga). Man kan spekulera i om effekten beror 
på att växten påverkar blodet, så att muskulaturen 
får ökad tillförsel av syre och näringsämnen. Måror 
innehåller även garvämnen (sammandragande) och 
har därför brukats mot diarréer.
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Kaprifolväxter
Bär och bark av flädrar Sambucus har använts i 
många sammanhang. Röken av bark från olika 
fläderarter har insektsavvisande effekt. Många arter 
av fläder innehåller dock giftiga ämnen, bl a en 
cyanid. Av de svenska arterna är druvfläder S. 
racemosa giftig, medan fläder S. nigra har ätliga 
bär.

Även olvon Viburnum opulus hör till denna 
familj. Olvonbark innehåller bl a kumariner, garv
ämnen och valeriansyra. Indianerna använde den 
mot bl a menstruationskramper (en kopp dryck 
gjord på avkok av en handfull bark) samt vid andra 
muskelsmärtor. (Jämför måror: kumarin.) Avkok 
av bär, blad och bark har använts (bl a på sår, mot 
feber m m; Viereck 1989).

Blåklocksväxter

Även inom familjen Campanulaceae finns växter 
som använts medicinskt. Man har rökt bladen eller 
tuggat roten av en art av Lobelia (ej vårt notblom
ster, L. dortmanna) för att framkalla drogeffekt. 
Roten var en uppskattad "kärleksmedicin" hos 
nordamerikanska indianstammar (Smith 1928).

Korgblommiga
Asteraceae är den artrikaste familjen av blom
växter i världen. Den innehåller många födoväxter 
och medicinalväxter.

En välkänd medicinalväxt är kamomill Chamo- 
milla recutita. Den och närstående arter har an
vänts för en mängd olika besvär och det pågår 
många studier av kamomillarternas kemiska 
sammansättning. Det är främst blomkorgarna som 
används.

Kamomillens viktigaste användning är enligt 
Lindahl (1985) som magmedel, men andra effekter 
är inte oviktiga. Växten verkar kramplösande vid 
nervös mage och används även mot magsår. Det är 
ämnena apigenin, azulen och bisabolol som anses 
ha verkan. Bisabolol har även febernedsättande 
effekt. Kamomill verkar också lugnande och sömn- 
givande, vilket bekräftats i ganska nya kliniska 
undersökningar.

En annan välkänd medicinalväxt är röllika 
Achillea millefolium och dess släktingar. Röllika 
har en av de längsta traditionerna i folkmedicinen. 
Den användes och medfördes av de romerska sol
daterna som sårvårdsmedel (Achillea av Akilles, 
den osårbara gestalten i grekisk mytologi). Rölli-

kan doftar starkt och kryddigt. Den innehåller 
eteriska oljor, bl a ämnen som liknar de som finns 
i kamomill (azulener). Eftersom det även finns 
garvämnen i bladen har växten en god effekt vid 
sårbehandling. Azulenerna verkar inflammations- 
hämmande (dödar bakterier m m) och garvämnena 
blodstillande och sammandragande. Röllika har 
dock oftast använts som magmedel. Den anses 
aptitstimulerande. I sårvården och som magmedel 
har har man använt avkok av blomkorgarna.

Arktiska folkgrupper och indianer har använt 
torkade Achillea-blad, som smulades sönder och 
stoppades i näsan, för att stilla näsblod (Merck 
1980). Kokta blad lade man på svårläkta sår och 
brännskador. Växten gav också en uppskattad feber
nedsättande drog. Wilson (1963) nämner att blad 
som krossats i kallt vatten används på insektbett 
och att avkok av bladen utnyttjas mot tandvärk. 
Röllika kan också användas som smaksättare i 
soppor eller på kött. Athabascaindianerna torkade 
och malde bladen för att strö på sår, brännskador 
och blåsor. Aleuterna (en folkgrupp i sydvästra 
Alaska) insamlar än idag blad av röllika som an
vänds som blodstoppande på öppna sår. Man rullar 
de färska bladen mellan handflatorna innan de 
används (Fortuine 1988). Röllika har varit mycket 
viktig som medicinalväxt bland indianerna. Chand
ler m fl (1982) ger en bra beskrivning av röllekans 
etnobotanik och kemiska sammansättning.

Arter av guilds Solidago har varit vanliga medi
cinalväxter i Nordamerika. Smith (1928) anger att 
te på bladen har antispasmodisk effekt, och Wilson 
(1963) beskriver hur indianer använde den bittra 
roten mot tandvärk. Guilds Solidago virgaurea kan 
användas som tvättmedel. Bladen innehåller rela
tivt hög halt av saponin. Om man skakar dem i en 
påse med vatten skummar det och man får en 
tvättvätska (Thorsell 1987).

En annan medicinalväxt inom familjen, som är 
mindre omtalad i vårt land, är gråbo Artemisia 
vulgaris liksom några andra arter inom släktet 
Artemisia. Malört A. absinthum är vanlig i medi- 
cinalsammanhang, men fler arter kan utnyttjas.

Artemisia-arterna innehåller eteriska oljor (blå
gröna) med stark lukt och bitter smak. Oljorna 
innehåller bl a absinthol, thujylalkohol, cadinen 
och pinen. Andra ämnen som förekommer är den 
bittra glykosiden absinthin, absinthinsyra, garväm
nen, kamfer m m. Dessutom finns artilesin, som 
är bakteriedödande.

Artemisia-arterna har haft en bred användning. 
De har utnyttjats för sårtvätt, omslag på sår, som
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Fig 3. I centrala Alaska finns athabascaindianerna. De har nyttjat många vilda växter i en till synes karg natur. 
Fortfarande bor många i små byar på mycket isolerade platser.
A small Athabasca indian settling in central Alaska. The Athabascans have used a lot of wild plants even if the nature 
may look meagre.

maskmedel, som allmänt och lokalt värklindrande, 
febernedsättande, blodstoppande m m. Samman
fattande kan sägas att de främst använts mot sår
skador, värk och inflammationer. Malörterna inne
håller oljor som har effekter på centrala nervsyste
met. I stora mängder ger de skakningar, kramper, 
huvudvärk etc. Man bör tänka på detta om man 
doserar för att dricka avkok.

Overfteld m fl (1980) beskriver i en studie över 
eskimåernas utnyttjande av Artemisia-arter, att de 
främst användes mot hudinfektioner, luftvägsin
fektioner och vid sårbehandling. Eskimåerna bru
kade torka blad som krossades och ströddes i såren 
eller blandades med oljor till salva. Ofta fuktade 
man tidigare insamlade, torkade blad och täckte 
såret med dem och lindade runt en tygtrasa. För
fattarna fick uppleva en behandling: en tonårsflicka 
hade ett infekterat sår på en hand efter att ha blivit 
biten av en hund. Man kokade färska Artemisia- 
blad till en grön massa. Flickan fick doppa handen

i den kalla massan 3—1 gånger per dag. Efter ett 
par dagar hade infektionen lagt sig. Man kunde 
också applicera den kokta massan direkt på såret. 
- För att dämpa feber och motverka infektioner 
drack eskimåerna avkok. Man kokade färska eller 
torkade blad i 30 minuter. Av vätskan tog man ett 
par teskedar 4-5 gånger per dag.

Artemisia-MttmA har visat sig ha antimikrobiell 
verkan. Artemisia, Salvia och Tanacetum inne
håller thujon. Den flyktiga oljan hos Artemisia 
består av 80 % thujon och 20 % isothujon. Thujo- 
nets egenskaper liknar dem hos (tetrahydro)canna- 
binol (jfr cannabispreparat). Isothujonets liknar 
kodeinets (dämpar smärta/piggar upp). Thujon däm
par däremot inte smärta. Moskalenko (1986) rap
porterar bakteriedödande effekt av Artemisia-arter 
(inklusive gråbo A. vulgaris).

Moskalenko (1986) har även visat att te på 
blommor av kardborre Arctium har en starkt bakte
riedödande verkan. Detta är en intressant "nyhet".
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Fig 4. En cree-indian i ceremoni
dräkt. Indianerna har använt över 
500 växter för medicinskt bruk.
A Cree chief in ceremonial out
fit. The indians have used c. 500 
wild plants for medicinal use.
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Dessutom kan rötter av kardborrar med fördel 
användas som föda.

Slutsatser

När man tränger in lite djupare i vilda växters 
användning i folkmedicinen visar det sig två saker: 
dels att vi vet mycket lite, särskilt om nordiska 
medicinalväxter, dels att det verkar finnas en stor 
potential med medicinskt användbara substanser. I 
Alaska har arter inom 46 % av alla kärlväxtfamil
jer använts medicinskt. Dessa familjer omfattar 
tillsammans 268 släkten, av vilka 29% haft medi
cinsk användning (Fortuine 1988). Det är alltså

ganska många växter som nyttjats. Vi behöver dock 
mer kunskap om deras kemiska innehåll och even
tuella verkan.

Studien visar att även den karga barrskogen och 
tundran har många arter som kan vara betydelse
fulla som medicinalväxter. Litteraturstudien måste 
dock fördjupas, eftersom det saknas en heltäckande 
sammanställning över de arter som använts i folklig 
medicin i Norden. Beträffande många arter är det 
inte helt klarlagt om de använts, och det saknas 
etnografiska data.

I andra länder inom det cirkumpolära området 
har man satsat mycket mer på att studera ursprungs
befolkningarnas användning av naturresurser än vad
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vi har gjort i Norden. Kunskapen om våra in
hemska växter är ur den här synpunkten liten, till 
och med om man jämför med vad vi vet om tropiska 
arter.

För t ex beredskapsändamål borde det vara 
intressant att ta vara på den inhemska resurs som 
växterna utgör och kartlägga hur de kan användas 
i en krissituation, både som kemisk råvara och för 
bruk inom egenvården.
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Råglosta i viltåkrar
JOAKIM EKMAN

Ekman, J. 1993: Råglosta i viltåkrar. [Bromus secalinus as a weed in rye cultivated for game 
forage.] Svensk Bot. Tidskr. 87: 349-353. Lund. ISSN 0039-646X.
In the summer of 1993 Bromus secalinus L. (classified as endangered in Sweden) was found in 
six places in Söderby-Karl parish, province of Uppland, SE Sweden. In five places it occurred 
as a weed in a variety of rye (buskråg, i.e. "bush rye") cultivated for game forage. In all places 
the Bromus secalinus populations were very large. The species was also found on a barn-yard 
at a farm growing this rye variety. The rye seed originated from a farm in Skåne, southernmost 
Sweden, where this rye variety has been grown since 1972. It was originally obtained from SW 
Germany. From Skåne seed of this rye variety has been distributed to many places in Sweden 
in the last years, and possibly B. secalinus now occurs in this crop in a number of places. Four 
other places, where the rye variety in question was cultivated, were localized in Uppland, and 
B. secalinus was found in all of them. Since long, B. secalinus has been known to be associated 
with another variety of rye (midsommarråg, viz., "mid-summer rye") now used as a game forage 
crop. In 1993 it was still present in this crop in one place in the province of Södermanland, and 
two new finds were made in the province of Östergötland.
Joakim Ekman, Kampementsgatan 8,

Den 26 juli 1993 var jag ute och inventerade i en 
av mina Upplandsrutor, i Söderby-Karls socken i 
Roslagen. Dagen hade dittills inte bjudit på några 
större fynd och efter den sedvanliga eftermiddags- 
regnskuren styrde jag stegen mot skogen OSO om 
byn Aby. Vid kanten av en betesmark låg två små 
viltåkrar skilda av ett dike. Här odlades en mycket 
högväxt, en och en halv meter hög, råg med klena 
strån som delvis lagt sig av åskregnen (fig 1 A). Vid 
närmare granskning visade det sig att det växte 
tusentals exemplar av råglosta Bromus secalinus i 
båda odlingarna.

Råglostan i Söderby-Karl

Några dagar tidigare hade jag sett en odling med 
samma rågtyp vid väg 283, strax NV om Söderby- 
Karls fotbollsplan. Ett besök här avslöjade att hela 
rågåkern var fylld med välvuxen råglosta. I övrigt 
var ogräsfloran liksom på föregående lokal trivial, 
endast några få exemplar av blåklint Centaurea 
cyanus påträffades.

Den lantbrukare som hade dessa odlingar hade 
fått utsädet från Sebende i södra delen av Söderby- 
Karls socken. Denna rågtyp kallas buskråg och 
hade ursprungligen köpts från Svea Lantmän i 
Norrtälje.

S-115 38 Stockholm, Sweden.

Vid Karls kyrkoruin i Sebende påträffades en 
2,5 hektar stor buskrågsodling med mängder av 
råglosta. Bland övriga åkerogräs noterades enstaka 
blåklint och nattglim Silene noctiflora; den senare 
är rätt vanlig i trakten. Buskråg såddes enligt 
lantbrukaren första gången på denna lokal 1991.

Mellan muren till Karls kyrkoruin och åkern 
hade grävningsarbeten gjorts och här påträffades 
en del intressanta arter: bolmört Hyoscyamus 
niger, rågvallmo Papaver dubium ssp. dubium 
(belägg i LD) och ett exemplar av hönsgullört 
Amsinckia lycopsoides (LD).

Ytterligare en lantbrukare i socknen odlar busk
råg. Även i dennes två odlingar, i Ekeby, påträf
fades rikligt med råglosta. Båda odlingarna såddes 
1991 och har stått sedan dess. På lokalen vid Nedre 
Timmermyren (lokal 5) fortlever råglostan trots 
delvis tät kvickrot Elytrigia repens och åkertistel 
Cirsium arvense, medan buskrågen delvis hade gått 
ut. På denne lantbrukares ladugårdsbacke påträf
fades 3 ex råglosta.

Buskråg

Den aktuella typen av råg, s k buskråg, är impor
terad från södra delen av f d Västtyskland. Den 
odlas där i höglänt terräng bl a för att stabilisera
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Fig 1. A (ovan): Odling av buskråg med riklig råglosta 
Bromus secalinus. - Uppland, Söderby-Karl, 800 m 
OSO till SO Åby. Foto förf 1993-07-26. - B (t v): 
Råglosta i odling av buskråg. Uppland, Söderby-Karl, 
Karls kyrkoruin. - Foto förf 1993-08-06.
Above a field of rye ("bush rye") with a rich occurrence 
of Bromus secalinus. To the left B. secalinus in rye.

från utlandet via Boarp). I Norrtäljetrakten har 
buskråg sannolikt endast spritts till de aktuella går
darna i Söderby-Karl. I andra delar av landet har 
den dock odlats mera (Björn Levander, Svea Lant
män, Rimbo, och Arne Bengtsson, Boarp, muntl).

I Uppland har en hel del buskrågsutsäde sålts i 
Uppsala- och Alundaområdena. Svea Lantmän i 
Alunda har t ex sålt 200 kg 1993 och i Uppsala har 
man haft den till fösäljning sedan 1991. Buskråg 
har även distribuerats via jakttidningar och flera 
skogsbolag har köpt in den till sina viltåkrar (Lage 
Johansson, Svea Lantmän, Alunda, och Lars-Inge 
Eriksson, Svea Lantmän, Uppsala, muntl).

Råglosta

Råglostan (fig IB) är klassad som akut hotad 
(kategori 1). Den är ett ettårigt, vanligen höstgro-

jord i skidbackar. I Sverige har den odlats i liten 
skala sedan 1972 i Boarp, Hjärnarp sn, i nordvästra 
Skåne. De senaste åren har den distribuerats över 
stora delar av Sverige som viltfodergröda, och 
Svea Lantmän i Norrtälje hade köpt sitt utsäde från 
Boarp (enstaka partier har även importerats direkt
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ende, ofta meterhögt gräs. Arten är nästan helt 
odlingsberoende och följer utsädet. Tidigare tole
rerades den och odlades även, som en garanti mot 
missväxt. Utomlands odlas den ibland som foder
gräs och just i Tyskland har den använts för att 
binda nyanlagda vägslänter. Kornen faller ej spon
tant ur axen utan följer med vid tröskningen. De 
kan därför lätt rensas bort ur utsädet. Då råglostan 
saknar groningsvila i jord har den inte heller någon 
möjlighet att bygga upp en fröreserv. Därför är den 
beroende av ständigt ny tillförsel av frön med ut
sädet. Dessutom är arten konkurrenskänslig, vilket 
missgynnar den i nutida täta sädesbestånd (Ingelög 
m fl 1993, Svensson & Wigren 1985).

Utbredning

Råglostan har förekommit över större delen av 
landet och var under 1800-talet fortfarande rätt 
vanlig. Genom utsädesrensning har den därefter 
minskat i snabb takt. I Floravård i jordbruksland
skapet (Ingelög m fl 1993) uppges den förekomma 
som åkerogräs på Öland och Gotland samt på 
enstaka lokaler i Dalsland, Södermanland och 
Dalarna. På Gotland finns den numera kvar endast 
på ett fåtal gårdar på Fårö. Den är dessutom känd 
som ruderatväxt från ytterligare några lokaler i 
landet (Ingelög m fl 1993, Svensson & Wigren 
1985). I Småland påträffades den i en viltåker vid 
Eksjö 1985 (Thomas Karlsson muntl). Den är även 
sedd i midsommarråg i Västergötland 1991 (Anonym 
1991) och i träda i Värmland 1992 (Anonym 1993). 
Vid kontroll av buskrågsåkrarna vid Boarp i Skåne 
i september 1993 påträffades ingen råglosta. De 
flesta fälten var emellertid skördade vid kontrollen 
(Kjell-Arne Olsson, Kristianstad, muntl).

I Uppland har råglosta tidigare noterats vid fyra tillfällen 
efter 1965: Vänge sn, Brunna, i midsommarråg, framtill 
början av 1980-talet (Arne Lundholm, Almunge, muntl). 
Uppsala, längs cykelvägen mellan Eriksberg och Flog- 
sta, rikligt i kanten av höstvetefält, enstaka ex även ute 
i, åkern, 1986 (Svengunnar Ryman, UPS). Uppsala, 
Ångkvarnen, fram till 1977 (Svensson & Wigren 1985). 
Veckholm sn 1992 (jämför lokal 10 nedan).

För att få en uppfattning om hur spridd råglostan 
är som ogräs i buskråg i Uppland har jag genom 
telefonintervjuer spårat upp ett antal buskrågsloka- 
ler och sedan kontrollerat dessa i fält. Ytterligare 
sex odlingar av buskråg, förutom de tidigare nämn
da, kontrollerades. Då viltodlingar ofta ligger långt 
in i skogarna kan de lätt förbises vid traditionell 
inventering. Tre av buskrågsodlingarna var sådda

Okänt ursprung

Östergötland, Tjällmo sn, 
början av 1960-t

Södermanland, Kila sn, 
Skogsby, 1977

Östergötland, Regna och 
Risinge socknar, Lotorp

Västmanland, Skultuna 
sn, Forsby, 1963

Östergötland, Skedevi sn, 
Käxelvik, början av 1970-t

Östergötland, Gårdeby sn, 
början av 1970-t

Fig 2. Ursprung för midsommarrågen vid Skogsby. Årtal 
anger när midsommarråg började odlas på gården i fråga. 
Tjock ram anger att denna råg ännu finns i odling.
The origin of the variety of rye ("midsummer rye") 
which contains Bromus secalinus at the farm of Skogsby, 
Kila parish, prov. Södermanland. A solid line indicates 
that the crop is still cultivated; the year when it was first 
cultivated is given.

1993 och kunde ej bedömas. På de övriga tre 
lokalerna påträffades råglosta.

Råglosta i midsommarråg

Midsommarråg är en högvuxen typ av råg som 
liknar buskråg, men som förekommit i Sverige 
sedan lång tid. Numera odlas den, liksom buskråg, 
mest som viltfodergröda. I likhet med buskråg 
bildar varje planta flera strån, vilket gjort att den 
tidigare även kallades tuvråg. Namnet midsommar- 
råg kommer av att den såddes vid midsommartid 
(Per-Olov Värn, Skedevi, m fl, muntl).

Råglosta påträffades 1982 i midsommarråg i 
sörmländska Kolmården av Hans-Erik Wanntorp 
och Per-Ola Karis (Rydberg & Folke 1986). För 
att få reda på ursprunget har jag spårat denna 
förekomst baklänges (fig 2).

Midsommarråg har odlats vid Västergården i 
Skogsby, Kila socken, sedan 1977. Man har sålt 
vidare utsäde till bl a Lotorps gård vid Finspång, 
Östergötland.
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Till Skogsby kom midsommarrågen från Käxel- 
vik i Skedevi socken, Östergötland. Den har odlats 
här sedan början av 1970-talet, då man fick utsäde 
från Gårdeby socken utanför Söderköping. Här har 
den odlats något år längre än vid Käxelvik. Utsädet 
kom i sin tur från en lantbrukare i Tjällmo socken 
i nordvästra Östergötland. Denne odlade buskråg 
från början av 1960-talet men har den inte längre 
kvar i odling. Han lämnade även utsäde till Skul- 
tuna i Västmanland, där midsommarråg ännu odlas 
och har odlats sedan 1963 (Lennart Värn, Kila, 
Per-Olov Värn, Skedevi, Harry Karlsson, Gårde
by, Hans Swallin, Åby, och Magnus Schartau, 
Skultuna, muntl).

Den äldsta uppgiften i denna "utsädeskedja", 
som berör tre landskap och löper över trettio år, är 
således från nordvästra Östergötland i början av 
1960-talet. Här höljer sig det fortsatta spårandet i 
ett dunkel, men eventuellt skulle ursprunget kunna 
ligga hos någon torpare i dessa skogsbygder (Hans 
Swallin och Magnus Schartau muntl).

Gabriel Ekman kontrollerade midsommarrågs- 
åkrarna vid Skogsby och Käxelvik i augusti 1993 
och fann råglosta i båda dessa områden. Vid Lotorp 
påträffades vid kontroll av tre uppgivna lokaler (i 
Risinge och Regna socknar) inga midsommarrågs- 
åkrar i ax (Gabriel Ekman, Nyköping, muntl). 
Råglosta har ej noterats av odlarna i Gårdeby eller 
Skultuna. I Skultuna har inte någon midsommarråg 
odlats i år (Harry Karlsson, Magnus Schartau, 
muntl).

Då jag sökte efter förekomster av buskråg kom 
jag även i kontakt med två uppländska lantbrukare 
som odlat midsommarråg. Sorten odlades vid Brunna 
i Vänge socken fram till början av 1980-talet. 
Utsädet kom ursprungligen från Almunge. Dit kom 
den för många år sedan från Norrland. I Almunge 
odlades den tillfälligt senast 1990, men det är över 
tio år sedan den förekom i kontinuerlig odling. Vid 
besök 1993 kunde jag inte finna någon råglosta där.

Vid Brunna förekom rikligt med råglosta i mid
sommarrågen och lantbrukaren där sådde även ett 
år utrensad råglosta som foderväxt (Arne Lund- 
holm och Ingemar Alm, Almunge, muntl).

Utöver förekomsten kring Skogsby är inga aktu
ella lokaler för råglosta kända från Södermanland. 
Från Östergötland och Västmanland finns inga 
aktuella belägg i LD, S eller UPS. Från Västman
land är den senast rapporterad i början av 1950- 
talet (Malmgren 1982), och i Östergötland är den 
före årets fynd senast sedd 1972 (Genberg 1992).

Hotbild
Råglosta förekommer idag som åkerogräs i äldre 
typer av råg samt i en typ av råg, buskråg, som de 
senaste åren distribuerats över stora delar av landet 
som viltfodergröda. Även om det skulle visa sig att 
råglosta förekommer i denna på många platser i 
landet, så finns det nog inte någon anledning att 
ändra artens placering i hotkategori 1 (akut hotad). 
Genom effektiv utsädesrensning skulle den näm
ligen snabbt kunna försvinna igen.

Man borde därför stimulera fortsatt använd
ning av det buskrågsutsäde, i vilket råglosta före
kommer som oavsiktlig inblandning. De nygrodda 
råglostorna bildar i likhet med rågen en grön 
bladmassa på hösten, så kanske duger även den 
som viltfoder.

Leta råglosta!

Då råglosta visat sig finnas i alla de buskrågs- 
odlingar jag kunnat kontrollera i Uppland, finns all 
anledning att misstänka att den kan ha följt med 
utsädet som ogräs även till andra delar av landet. 
Det kan dock vara så att det endast är vissa partier 
av buskråg som innehållit råglosta.

Leta alltså efter råglosta i viltrågåkrarna och 
rapportera gärna både förekomst och frånvaro!
Tack! Ett varmt tack till alla de odlare av buskråg 
respektive midsommarråg som lämnat upplysningar om 
sina odlingar, liksom till personal vid utsädeskontoren. 
Ett varmt tack även till Gabriel Ekman, som kotrollerat 
odlingar av midsommarråg i Kolmården, och till Gunnar 
Eriksson, Thomas Karlsson, Svengunnar Ryman och 
Hans-Erik Wanntorp, vilka lämnat upplysningar om råg- 
lostaförekomster. Kjell-Ame Olsson har besökt buskrågs- 
odlingarna i Boarp. Lars Thorån har kontrollerat aktuella 
belägg i S och Lennart Karlén uppgifter i sörmlands- 
floraarkivet.

Aktuella lokaler
Uppland, Norrtälje kommun

(1) Söderby-Karl sn, 800 m OSO till SO Åby (11J 9c 
070 337), viltåkrar på totalt 60 x 20 m, i buskråg, 
tusentals ex 26.7.1993 J. Ekman (LD S UPS).
(2) Söderby-Karl sn, 250 m NV fotbollsplanen vid Jo- 
hanneslund (11J 9c 130 215), 0,5 hektar, i buskråg, 
tiotusentals ex 26.7.1993 J. Ekman (LD UPS).
(3) Söderby-Karl sn, Sebende, vid Karls kyrkoruin (11J 
8c 12 10), i buskråg, uppemot 500 000 ex 26.7.1993 J. 
Ekman (LD UPS).
(4) Söderby-Karl sn, Ekeby, 800 m S bycentrum, vid 
Jåpebacken (11J 9c 354 386), liten viltåker, i buskråg 
sådd 1991, tusentals ex 28.7.1993 J. Ekman (LD UPS).



- På angränsande omställningsåker rik förekomst av 
blodvallmo Papaver dubium ssp. lecoqii (belägg i LD) 
och fårtunga Anchusa arvensis.
(5) Söderby-Karl sn, Ekeby, 600 m ONO Älvdalen, vid 
NV-kanten av Nedre Timmermyren (11J 9c 279 401-297 
405), ca 5 m bred remsa mellan energiskogsodling (Salix) 
och skog, i buskråg sådd 1991, ca 1000 ex 28.7.1993 J. 
Ekman (LD UPS).
(6) Söderby-Karl sn, Ekeby (11J 9c 430 387), ladu- 
gårdsplan, framför redskapsskjul, 3 ex 27.7.1993 J. 
Ekman (ej belagd).

Övriga Uppland
(7) Uppsala kn, Tuna sn, 600 m S Hagalund (121 Oe 47 
41), viltåker på ca 25 x 100 m, i buskråg, ett 30-tal ex
26.8.1993 J. Ekman (UPS).
(8) Östhammar kn, Ekeby sn, 200 m NO Rödjans tomt- 
grund (121 3h 44 15), plöjd och besprutad f d viltåker 
med buskråg, flera tuvor av död, kvarstående råglosta
26.8.1993 J. Ekman (UPS).
(9) Östhammar kn, Hökhuvud sn, 100 m SSV Älgmora 
tomtgrund (1215e 23 45), i viltåker (kål) som föregående 
år odlats med buskråg, två mångstråiga ex tillsammans 
med enstaka kvarstående buskråg 26.8.1993 J. Ekman 
(UPS).
(10) Enköping kn, Veckholm sn, Gustavsberg (10H 9i 11 
08), omställningsåker, i gles råg, hundratals ex 1992, ej 
sedd 1993 G. Eriksson muntl (belägg finns).
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Förekomster i midsommarråg på Kolmärden
(11) Södermanland, Nyköping kn, Kila sn, Västergården 
i Skogsby 1982 P.-O. Karis & H.-E. Wanntorp (S), 1983

G. Tagt & M. Windén (S). Återfunnen 20.8.1993, 
tiotusentals ex på flera hektar (9G 3f 35 46), G. Ekman 
(UPS).

(12) Södermanland, Katrineholm kn, Björkvik sn, Skogs
torp SSO om Djupvik (9G 4g) 1983 P.-O. Karis & H.-E. 
Wanntorp (S). - Ej kontrollerad 1993.

(13) Södermanland, Katrineholm kn, Björkvik sn, Djup- 
viksnäs (9G 4g), på ladugårdsbacke hos lantbrukare som 
skördat råglostabemängd midsommarråg, några ex 1983 
P.-O. Karis & H.-E. Wanntorp (S). - Ej kontrollerad 
1993.

(14) Östergötland, Finspång kn, Skedevi sn, Käxelvik, 
400 m S Dammen (9G 6a 38 03), ca 100 x 200 m, mycket 
riklig 20.8.1993 G. Ekman (ej belagd).

(15) Östergötland, Finspång kn, Skedevi sn, Käxelvik, 
600 m ONO Dammen (9G 6a 42 09), ytterst riklig
30.8.1993 G. Ekman (UPS).
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Långskägg, Usnea longissima, funnen i Norrbotten
LARS I. ANDERSSON och MATS WILLIAMSON

Andersson, L. I. & Williamson, M. 1993: Långskägg, Usnea longissima, funnen i Norrbotten. 
[Usnea longissima new for the province of Norrbotten, N. Sweden.1 Svensk Bot. Tidskr 87- 
354. Lund. ISSN 003-646X.
The first record of Usnea longissima from the province of Norrbotten is presented. The locality 
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Laven långskägg Usnea longissima har sedan ur- 
skogsdebattens början varit en symbol för arter 
som hotas av skogsbruket. Den är akut hotad, 
kategori 1 (Databanken 1991).

Långskäggets ekologi, utbredning och stams har 
specialstuderats av Per-Anders Esseen och Lars 
Ericson (1982). Laven växer i gamla och naturligt 
föryngrade granskogar med lång kontinuitet (utan 
brand eller kalavverkning), vanligen på nordost
sluttningen av ett skogsberg. Esseen och Ericson 
återfann arten på 28 av totalt 144 dokumenterade 
lokaler. Utbredningen har sin tyngdpunkt i nedre 
Norrland.

Vi har sedan flera år besökt många naturskogar 
i Norrbotten utan att hitta långskägg. Emellertid, 
den 25 april 1993 fann vi arten på Snöberget, 60 
km NNV Luleå, i Råneå socken, landskapet Norr
botten.

Snöberget är ett kalottberg, 240 m ö h, med en 
krage av hällmarker och klapperstensfält. Högsta 
kustlinjen ligger i trakten på 220 m. På den täm
ligen flacka kalotten växer en grandominerad natur
skog. Här finns växtplatsen för långskägg. Hittills 
har båltrådar påträffats på 12 glest stående granar, 
10-14 m höga och med nedsatt vitalitet. Den gran 
som hyser den största förekomsten har ca 30 bål
trådar, av vilka den längsta är 70 cm. Övriga träd 
har 1-8 bålar med en längd som varierar mellan 10 
och 40 cm.

I flera träd finns rikligt med garnlav Alectoria 
sarmentosa. Andra vanliga hänglavar är manlav 
Bryoria fusceseens, grå tagellav Bryoria capillaris 
och vanlig skägglav Usnea filipendula. Vi hittade 
även violettgrå tagellav Bryoria nadvomikiana (hot

kategori 3, Databanken 1991). Skogens bottenskikt 
består av friskmarksmossor med husmossa Hylo- 
comium splendens, väggmossa Pleurozium schre- 
beri och kammossa Ptilium crista-castrensis som 
dominerande arter. Blåbär Vaccinium myrtillus, 
ekbräken Gymnocarpium dryopteris och ekorrbär 
Maianthemum bifolium dominerar i fältskiktet.

Då långskägg i Sverige är knuten till gran som 
värdträd bör den ha invandrat med granen från 
nordost, varför åtminstone reliktförekomster är 
väntade i Norrbotten. Vilka faktorer kan då ha 
bidragit till att laven växer på Snöberget än idag? 
En orsak kan vara att den skogliga kontinuiteten är 
relativt god, möjligen på grund av att det branta 
strandhaket vid kalottkanten har försvårat virkes- 
transporter och därmed hindrat kalavverkning. 
Kan möjligen dessutom kragen av klapper och 
hällmarker ha hållit skogsbränderna borta och gjort 
själva kalotten till en brandrefug?

Vi vill tacka Per-Anders Esseen och Björn Owe-Larsson 
för hjälp med bestämning av lavkollekter.

Citerad litteratur

Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 1991: 
Hotade växter i Sverige 1990. Lund.

Esseen, P.-A. & Ericson, L. 1982: Granskogar med 
långskägglav i Sverige. Statens naturvårdsverk PM 
1513.

Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985: Mossor. En 
fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Moberg, R. & Holmåsen, I. 1984: Lavar. En fälthand
bok. Interpublishing, Stockholm.

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992: Den 
nordiska floran. Wahlström & Widstrand.



En plats kallad Husvik med gröe av gigantiska mått
E. I. KÄRNEFELT

Kämefelt, E. I. 1993: En plats kallad Husvik med gröe av gigantiska mått. [A place called 
Husvik with gigantic grasses.] Svensk Bot. Tidskr. 87: 355-370. Lund. ISSN 0039-646X.
The most common vascular plant communities in the Falkland Islands and the island of South 
Georgia are discussed. The field work was carried out during a major Swedish expedition to 
South Georgia arranged by the Swedish Polar Research Secretariat. A brief introduction is also 
given to earlier Swedish engagement in botanical research in this isolated part of the world. 
The Falkland Islands have a native flora of 163 species and that of South Georgia comprises 
only 24 native species. In addition a large number of introduced European weeds have 
established successfully and compete with the native element. Most taxa of the native element 
in both the Falkland Islands and in South Georgia originate from South America.
E. I. Kärnefelt, Institutionen för systematisk botanik, Ö. Vallgatan 18-20, S-223 61 Lund, 
Sweden.

En gigantisk massa av snö och is av enorm omfattning,
... och vilda klippor med höga toppar som försvinner i 
molnen ... inte ett träd eller buske syntes till, inte ens 
tillräckligt stor för att göra en tandpetare ... våra bota
nister fann här endast tre växter, av vilka en är ett grovt 
styvbladigt gräs, vild pimpinell (Sanguisorba) och en 
mossliknande växt som växer på klippor.

Med ungefär de här orden sammanfattade James 
Cook sina intryck av Sydgeorgien efter landstig
ningen vid Possesion Bay den 17 januari 1775 
tillsammans med naturforskarna Anders Sparrman 
och John Forster.

Som yngre funderar man kanske inte så mycket 
på det förflutna eller vad historien har inneburit för 
det man själv valt att syssla med. Jag hade inte hört 
talas om någon vid namn Anders Sparrman som 
botanikstudent, men Carl Skottsberg, som levde 
mellan 1880 och 1963, fick jag höra talas om 
ganska snart eftersom han var ett mycket känt namn 
i Göteborg och föreståndare för den botaniska 
trädgården där 1919-1948. Skottsbergs Växternas 
liv var ett standardverk som Degelius hänvisade till 
under- hela tvåbetygskursen, och jag minns väl 
bilder av jättetuvgräs, kompakta kuddväxter och 
gigantiska brunalger som Skottsberg själv fotogra
ferat under sina spännande resor på sydhemisfären.

Skottsberg deltog 1901 som 21-åring i den svenska 
Antarktis-expeditionen (fig 1) och under april till 
juni 1902 fick han tillfälle att studera floran på den 
isolerade ön Sydgeorgien. Han besökte även Falk- 
landsöarna under en senare svensk expedition till 
främst Eldslandet och Patagonien 1907-1909.

Anders Sparrman (fig 2), som levde mellan 1748 
och 1820, var prostson från Tensta i Uppland och 
studerade medicin i Uppsala för Linné. Redan som 
17-åring kom han ut på en för den tiden fantastisk 
resa då han antogs som skeppsläkare, för övrigt 
flera år innan han avlagt medicinsk examen, på en 
ostindiefarare destinerad till Kanton i Kina. Han 
passerade under denna resa även Kaplandet och 
fick tillfälle att under ett kortare uppehåll bekanta 
sig med områdets mycket speciella flora. Några år 
senare, 1772, återkom Sparrman till Kaplandet och 
nu för att på allvar utforska floran. Samtidigt 
gjorde emellertid kapten James Cook med Resolu
tion ett kort uppehåll i Table Bay. Naturforskare 
på denna Cooks andra stora resa var John Reinold 
Forster och hans son George, som under ett besök 
i Kapstaden av en tillfällighet sammanträffade med 
Anders Sparrman och uppenbarligen spontant frå
gade om han var intresserad att följa med på Cooks 
andra världsomsegling. Sparrman som ännu var en 
ung, 24 år gammal, entusiastisk botanist hade 
naturligtvis svårt att säga nej till ett sådant anbud. 
Kapten Cook accepterade den unge svenske läka
ren som naturvetare på resan, och kort därefter 
satte man av söderut mot ännu okända vatten kring 
Terra Inkognita och Australis.

Anders Sparrman kom genom denna spontana 
ändring i sina reseplaner att bli en av de första som 
besökte Sydgeorgien, då han landsteg vid Posse
sion Bay vid Bay of Isles-området på norra sidan
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Fig 1. Carl Skottsberg, längst till vänster, på Antarctics däck tillsammans med de övriga deltagarna i svensk- 
antarktiska expedition vid avfärden från Göteborg 1901.

av ön. Jag skulle få se samma område drygt 200 år 
senare, men under helt andra omständigheter.

Svenska antarktiska forskningsprogrammet

Planerna för en svensk expedition till Sydgeorgien 
påbörjades 1989 genom en konferens vid Abisko 
Naturvetenskapliga station. Huvudsyftet med kon
ferensen var att försöka etablera ett samarbete 
mellan BAS (British Antarctic Survey) och Sven
ska Polarforskningssekretariatet för gemensamma 
brittisk-svenska forskningsprojekt inom den ant- 
arktiska-subantarktiska sektorn. Ett 20-tal forskare 
och representanter från BAS och Polarforsknings
sekretariatet deltog, och riktlinjerna för 1990/91 
års expedition till Sydgeorgien lades fram (Karl- 
qvist 1992). 13 personer kom senare att deltaga i 
expeditionen, varav fem från Lunds universitet. 
Jag skulle främst arbeta med ekofysiologiska stu
dier av bipolära lavar för att om möjligt kunna 
påvisa skillnader mellan de disjunkta populatio- 
nerna på nord- respektive sydhemisfären (Gerkhe 
& Kärnefelt 1992). Mellan fältkörningarna med

bl a tidskrävande mätningar av lavarnas respiration 
blev det emellertid mycket tid över för andra 
botaniska studier. Och det var spännande att få 
ägna en del tid åt kärlväxtfloran.

Vi reste verkligen under helt andra omständig
heter än både Anders Sparrman och Carl Skotts
berg. Det enda gemensamma i själva resan till 
Sydgeorgien är att man måste färdas den sista 
sträckan med båt, eftersom det inte finns några 
landningsmöjligheter för flygplan. Vi reste ut från 
ett vintrigt Kastrup den 15 januari 1991 och fort
satte via New York och Miami till Santiago i 
Chile. Efter en natts hotellvila i Santiago fortsatte 
resan till Punta Arenas längst nere vid Magellans 
Sund i södra Chile. Vi kunde avnjuta en vidunder
lig utsikt över Anderna i kvällssol, innan vi anlände 
till Punta Arenas på kvällen.

Ombord på ett kryssningsfartyg

Under resan ner till Sydgeorgien med det nybyggda 
kryssningsfartyget Polar Circle kunde vi tänka på 
de enkla förhållanden som Anders Sparrman säker-
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Fig 2. Anders Sparrman. Efter en etsning av Hubert 
(nationalmuseum).

ligen hade haft under sin vistelse på Resolution 
eller vad Carl Skottsberg fått nöja sig med på C. A. 
Larsens polarfartyg Antarctic. Ca 60 dollarstinna 
amerikanska äventyrsresenärer hade också embar- 
kerat fartyget i Punta Arenas för en mycket annor
lunda turistresa ner till Antarktis via Falklands- 
öarna och Sydgeorgien. Efter en natt på Magellans 
Sund satte Polar Circle kurs mot Falklandsöarna. 
Livet ombord var mycket bekvämt och angenämt 
på alla vis, men några dagar senare väntade oss ett 
mycket obekvämare expeditionsliv. Luftrummet 
efter Polar Circle fylldes snart med en mängd 
pelagiska fåglar och man fick känning av de sub- 
antarktiska farvattnen särskilt genom de första 
stora svartbrynade albatrossarna.

Falklandsöarna

"Ett böljande landskap med ett slags ödsligt och 
erbarmeligt utseende, överallt täckt med en torvrik 
mark och seniga gräs i en monoton brunaktig färg" 
var Darwins karaktärsfulla beskrivning efter ett 
besök på Falklandsöarna 1833. Falklandsöarna är 
egentligen en hel arkipelag med över 200 öar, 
fastän de två största öarna West Falkland och East 
Falkland har den totalt störst landarealen. Ögrup

Fig 3. Falklandsöarnas och Sydgeorgiens läge i Syd- 
atlanten.

pen är belägen ungefär 520 km öster om Magellans 
Sund (fig 3). Vi stannade vid två små öar, Carcass 
Island och West Point Island. De ligger längst upp 
i nordvästra hörnet av arkipelagen, men båda är 
mycket representativa för hela ögruppen.

Darwins korta omdöme är enligt min mening 
helt missvisande. Jag möttes av ett fascinerande 
naturscenario vid vår landstigning vid Carcass 
Island, förvisso i lite dämpade färger, eftersom 
Sydatlantens vanliga lågtryck hängde över oss.

Florans sydamerikanska ursprung

Fastän inte mer än ca 163 naturligt förekommande 
kärlväxter har uppgivits för Falklandsöarna (Davies 
& McAdam 1989, Moore 1968) är floran mycket 
mer varierande än på många andra sydatlantiska 
eller subantarktiska öar. Nära 90 % av de inhem
ska arterna, eller 144 arter, förekommer också 
på Sydamerikas fastland och nära 80 % av dem 
förekommer på det närliggande Eldslandet (Tierra 
del Fuego). Cirka 20 % eller 33 av de inhemska 
arterna förekommer i delar av den subantarktiska 
zonen, Nya Zealand eller sydöstra Australien. De
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Fig 4. Jättetuvgräs Paradichloa flabellata. - Falkland Islands, Carcass Island. Foto förf 1991.

flesta av dessa senare arter, 20 st, förekommer 
även på Sydgeorgien.

Förutom de ursprungliga arterna finns närmare 
100 införda arter, av vilka ca 16 % anses vara mer 
eller mindre väl naturaliserade, med förekomst i 
naturliga biotoper. De flesta av de införda arterna 
förekommer emellertid fortfarande främst i anslut
ning till bebyggelse. Ett motsvarande infört ele
ment har även etablerat sig väl i naturlig vegetation 
på Sydgeorgien (se nedan).

Jättetuvgräs och kuddväxter

Vegetationen på Falklandsöarna kan i huvudsak 
delas in i ett antal mer eller mindre karaktäristiska 
växtsamhällen (Moore 1968, Skottsberg 1913): (1) 
maritim tuvvegetation, (2) oceanisk hedvegetation, 
(3) fältmarks vegetation, (4) kärrvegetation, (5) 
buskvegetation, (6) strandvegetation samt (7) söt- 
vattensvegetation. Av dessa växtsamhällen fick jag 
under mitt relativa korta uppehåll en god inblick i 
maritima vegetation, oceanisk hed, fältmark, busk
vegetation samt strandvegetation.

Maritim tuvvegetation

De jättelika tuvorna av gräset Paradichloa flabel
lata längs landstranden på särskilt Carcass Island 
gjorde kanske det mest imponerande intrycket (fig 
4). Inom gräsfamiljen överträffas väl Paradichloa 
i storlek av de största arterna inom Bambusa eller 
deltagräs som Arundo donax, men den ofta hel
täckande tuvvegetationen med tuvor som i skyddade 
lägen kan nå en höjd av 4 m är helt överväldigande. 
Ända tills nyligen räknades jättetuvgräset till släk
tet Poa. Med en sådan släktavgränsning var varia
tionen inom släktet åtminstone i yttre karaktärer 
enorm - jämför t ex med det lilla naturaliserade 
vitgröet P. annua. Paradichloa flabellata har gått 
kraftigt tillbaka, beroende främst på intensivt får
bete. I mitten av förra århundradet var arten spridd 
längs alla stränder över hela arkipelagen (Hooker 
1847).

Oceanisk hedvegetation

Den oceaniska heden är den mest framträdande 
vegetationstypen över hela arkipelagen (Moore
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Fig 5. A: Dvärggunnera Gunneramagellanica. Falkland Islands, Carcass Island. -B: Myrteolanummularia. Falkland 
Islands, Port Stanley. - C: Oxalis enneaphylla. Falkland Islands, Port Stanley. - D: Rött kråkbär Empetrum rubrum. 
Falkland Islands, Carcass Island. - Foto förf 1991.
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1968, Skottsberg 1913). Olika växtsamhällen inom 
heden kan urskiljas. En domineras av ett s k vitgräs 
Cortaderia pilosa och en annan av dvärgbuskar 
som rött kråkbär Empetrum rubrum. Även på 
Carcass Island och West Point Island dominerade 
den oceaniska heden landskapet helt. Karakteris
tiska representanter i detta växtsamhälle är bl a 
dvärggunnera Gunnera magellanica (fig 5A), 
Myrteola nummularia, som ser ut ungefär som

lingon men tillhör familjen Myrtaceae (fig 5B), 
Oxalis enneaphylla med sina propellerliknande 
blad (fig 5C), Pernettya pumila som är en liten 
vacker ljungväxt och Rubus geoides som ser ut som 
röda hjortron. Mest praktfull är naturligtvis det 
röda kråkbäret självt eller Diddle-dee, som Empet
rum rubrum kallas på lokalspråk (fig 5D). Inslag 
av olika typer av kuddväxter, som Azorella och 
Bolax, förekommer även i den oceaniska heden.
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Fältmarksvegetation

Kuddväxter dominerar emellertid helt den s k fält- 
marksvegetationen på lite högre nivåer. I denna 
tillhör Bolax gummifera och Azorella caespitosa 
inom den flockblommiga familjen de mest framträ
dande arterna. Kuddväxter förekommer även inom 
familjerna Asteraceae (Nassauvia gaudichauii), 
Liliaceae (Astelia pumild) och Cyperaceae (Oreo- 
bolus obtusangulus). Denna mycket karaktäristiska 
vegetation har ett andinskt ursprung. Det kuddlika 
växtsättet har utvecklats separat inom flera olika 
växtfamiljer som en anpassning till de mycket 
extrema förhållanden som råder på höga höjder. 
Bolax uppvisade de mest välutvecklade kuddarna. 
På Westpoint Island såg jag sådana som var väl 
över en meter i diameter och upp emot en halv 
meter höga (fig 6A). Man kunde utan vidare ställa 
sig upp med sina 80 kg och hoppa på kuddarna utan 
att åstadkomma någon större skada. Carl Skotts
berg studerade för övrigt samma Bolax-vegetation 
under sitt besök på West Point Island 1907.

Buskvegetation

Längs stränderna på Carcass Island fanns även 
väldiga bestånd av buskar av Hebe elliptica, som 
tillhör familjen Scrophulariaceae. Släktet Hebe, 
närstående Veronica, har en vid utbredning på 
sydhemisfären, men på Falklandsöarna förekom
mer H. elliptica endast på de västra öarna. Den kan 
bli upp till 3 m hög i skyddade lägen. Chiliotrichum 
diffusum inom den korgblommiga familjen är en 
annan av de få buskar som förekommer i naturlig 
vegetation. Ulex europaeus, som infördes före 
1848 för att isolera boskap från vissa områden är 
emellertid lokalt mycket vanlig (Dallimore 1919). 
På West Point Island bildade den väldiga ogenom
trängliga bestånd i anslutning till bebyggelsen. Det 
var svårt att föreställa sig att några högre utveck
lade varelser skulle kunna forcera dessa "stängsel" 
över huvud taget.

Strandvegetation

Ett karaktäristiskt inslag i strandvegetationen är 
den mycket robusta, silverfärgade Senecio candi- 
cans (fig 6B), som kallas Sea cabbage på engelska 
men som efter översättning till svenska inte bör 
förväxlas med strandkål Crambe maritima. Sene
cio candicans åtföljs ofta av ett mycket kraftigt 
gräs, Poa robusta, eller av andra inhemska strand
växter som Armeria macloviana, Crassula mo-

schata eller Plantago barbata. Lokalt kan emeller
tid införda gräs som sandrör Ammophila arenaria 
och strandråg Leymus arenarius helt dominera 
strandvegetationen. Ammophila infördes som sand
bindare 1924 (Hubbard 1937) och Leymus något 
tidigare. På Carcass Island och längs stränderna 
vid Port Stanley bildade särskilt Ammophila arena
ria väldiga sammanhängande bestånd av enormt 
robusta individ. Den hade lokalt slagit ut alla 
inhemska arter.

Bipolära arter

Vissa arter som förekommer i södra Sydamerika 
och Eldslandet finns även på nordhemisfären och 
har i regel en mycket omfattande utbredning där. 
Olika teorier om dessa arters spridning och etable- 
ring över så stora avstånd har diskuterats i åtskil
liga arbeten. Nyligen behandlade Milberg (1992) 
dessa nordliga arters förekomst på Eldslandet. På 
Falklandsöarna förekommer åtminstone åtta arter 
som kan föras till denna kategori, nämligen grå
starr Carex curta, lämmelstarr C. macloviana, 
sumpstarr C. magellanica, nålstarr C. micro- 
glochin, stenbräken Cystopteris fragilis, lopplum- 
mer Huperzia selago, källört Montia fontana och 
Polygonum maritimum. Tre av dessa arter bör 
emellertid hellre föras till en kategori med världs
vid utbredning (kosmopoliter), nämligen Carex 
curta, Cystopteris fragilis och Montia fontana.

Hos några arter har man funnit att de företräds 
av olika varieteter eller underarter i de båda del
arealerna. Detta styrker uppfattningen att de olika 
populationerna har varit åtskilda under mycket 
långa tider. Enligt denna uppfattning har de ännu 
inte blivit så distinkta att de förtjänar rangen av 
egna arter. Gåtan hur spridningen till de sydligt 
belägna områdena har gått till kvarstår emellertid. 
Milberg (1992) anser i likhet med många andra 
kärlväxtforskare att långspridning genom olika meto
der, kanske främst genom stegvis långspridning, 
är den troligaste förklaringen till de bipolära ut
bredningarna (se även diskussion nedan).

Pubar och rödfibblor i Port Stanley

Port Stanley, Falklandsöarnas huvudstad, var ett 
litet charmerande samhälle med raka gator och små 
bjärt färgade hus, lite annorlunda än den engelska 
förebilden, men ändå så typiskt engelsk i invånar
nas framtoning och med flera små lokala pubar med 
samma öppettider som i England. Flera hus i
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Fig 7. Översiktskarta över Sydgeorgien. - Efter Karlqvist (1992)

hamnområdet visade ännu tydliga spår av Falk- 
landskriget för över 10 år sedan.

En annan sak var också typiskt engelsk eller 
rättare sagt europeisk. Överallt på gator och öppna 
platser fanns välbekanta, säkerligen både avsiktligt 
och oavsiktligt införda arter, t ex vårbrodd Anthox- 
anthum odoratum, tusensköna Bellis perennis, fält
arv Cerastium arvense, lomme Capsella bursa- 
pastoris, rödfibbla Hieracium aurantiacum, ludd- 
tåtel Holcus lamtus, rödplister Lamium purpu
reum, engelskt rajgräs Lolium perenne, humle
lusern Medicago lupulina, svartkämpar Plantago 
lanceolata, krusskräppa Rumex crispus, våtarv 
Stellaria media, vitklöver Trifolium repens och 
kråkvicker Vicia cracca. En del av dessa arter såg 
dessutom ut att trivas väl och var på väg att sprida 
sig framgångsrikt utanför samhällets gränser. Jag 
har t ex aldrig sett så mycket förvildade och uppen
barligen välmående rödfibblor någon annanstans.

Åter mot Sydatlanten
Efter det relativa korta uppehållet på Falklands- 
öarna var det spännande att åter sätta ut mot 
Sydatlanten och det hägrande målet drygt två och 
ett halvt dygn i sydöstlig riktning över oceanen. 
Närheten till Antarktis och den subantarktiska zo
nen gjorde sig snart påmind genom att Polar Circle 
fick ett släptåg av ett stort antal pelagiska fåglar. 
Stormsvalor, petreller och även den jättelika vand- 
ringsalbatrossen började dyka upp. Det var fasci
nerande att se denna jättefågel glida fram genom 
lufthavet.

Den närmaste landkänningen fick vi när vi pas
serade några väldiga oceaniska klippformationer, 
Shag Rocks, som reser sig nära 80 m ur oceanen. 
Tusentals havsfåglar, främst skarvar, häckade på 
och fyllde luftrummet kring klipporna. Som bota
nist funderade man naturligtvis över vilken växt
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lighet som har lyckats etablera sig på dessa ödsliga 
klippor. Knappast några angiospermer att tala om, 
men möjligen en och annan guanoälskande lav.

Sydgeorgien

Sydgeorgien är en av världens mest isolerade plat
ser, belägen mer än 2000 km öster om Eldslandet 
(fig 3). Den svagt skärformade, ungefär 170 km 
långa och 30 km breda ön (fig 7) bjuder på ett 
alpliknande, ogästvänligt naturscenario, med gan
ska höga och otillgängliga kustklippor, som av
bryts av fjordar och väldiga glaciärer. De högsta 
och ständigt snöklädda topparna är nära 3000 m 
höga (fig 8). Vädersituationen präglas av närheten 
till Antarktis och läget i den sydliga oceanen, vilket 
främst innebär kalla, fuktiga och molniga förhål
landen och mycket starka vindar.

Tidigt på morgonen den 23 januari ankom Polar 
Circle till King Edward Point strax utanför Gryt
viken, som är den mest välkända platsen på ön. 
Sydgeorgien och Grytviken (Pot Harbour) var 
något av en port till Antarktis under förra århund
radet och början av vårt eget, eftersom expeditio
ner nästan alltid stannade här. För övrigt har 
historien kring Sydgeorgien och Grytviken sedan 
slutet av 1700-talet, efter kapten Cooks upptäckt 
av ön, i huvudsak handlat om att utnyttja de till
gängliga marina resurserna. Till en början inrik
tades jakten främst på pälssäl och sjöelefanter och 
under 1800-talet drev man nära nog populationerna 
till randen av utrotning. Den andra stora jaktperio
den började år 1904 när kapten C. A. Larsen 
återvände till Sydgeorgien. Larsen, som hade varit 
kapten på polarfartyget Antarctic under den 
svensk-antarktiska expeditionen 1901-1903, hade 
upptäckt den enorma potentialen för valfångst i 
vattnen kring Antarktis och särskilt Sydgeorgien. 
Larsen kom följaktligen att spela en viktig roll i 
utvecklingen av valfångstindustrin, som först etab
lerades vid Cumberland Bay och Grytviken och 
senare även vid flera ställen i Strömness Bay, och 
som pågick ända till 1970.

Subantarktisk sommar, plåtskjul och en 
polarhjältes grav

Den 23 januari, som egentligen borde ha varit en 
sommardag, bjöd på det allra sämsta subantark- 
tiska vädret, med nysnö och slask, ganska stark 
vind och helt gråa skyar. Mt Skottsberg syntes 
knappt i gråvädret. Det var inte särskilt upplyf

tande när vi var väl medvetna om att vi snart skulle 
ankomma till Husvik för att bygga upp vårt tält
läger. Acaena magellanica blommade dock vackert 
mellan husen vid King Edward Point, och några 
kungs- och åsnepingviner tittade lugnt på nykom
lingarna. På stranden bort mot Grytviken låg en
staka sjöelefanter och vältrade sig mellan jätte - 
tuvgräsen.

Grytviken, som samtidigt är benämningen på en 
naturligt skyddad hamn och det lilla valfångstsam
hället, är belägen några km från King Edward Point 
i Cumberland East Bay. Själva byn gav ett ännu 
mera övergivet och spöklikt intryck än de betyd
ligt äldre övergivna guldgrävarsamhällen jag sett i 
Alaska. Grytviken var en deprimerande syn av 
allsköns bråte och förfallna hus av korrugerad plåt 
eller trä, allt i brunt eller rostbrunt.

På den lilla kyrkogården vid Grytviken avviker 
en av gravvårdarna betydligt i storlek och omfång 
och vittnar om att en annorlunda man och ingen 
vanlig whaler eller sealer vilar där. Det är Sir 
Ernest Shackletons sista vilorum. Han var en av de 
tidiga polarhjältarna, som tävlade med Scott och 
Amundsen om äran att nå först till Sydpolen i 
början av seklet. Han avled och begravdes i Gryt
viken 1922.

Husvik

Husvik är beläget "runt hörnet" i nästa stora vik, 
längst söderut i Strömness Bay. Själva valfångst
samhället såg ut ungefär som Grytviken, ett gytter 
av övergivna och förfallna hus och mängder av 
rostigt järnskrot. Kanske vädret var ännu mera rått 
med ännu mera snöglopp än vid Grytviken. Allt 
var inbäddat i ett gråvitt vårvinterlandskap. Här 
skulle vi stanna i ca tre och en halv vecka och 
inrätta vårt basläger. Lyckligtvis undkom de flesta 
av oss tältlivet med blotta förskräckelsen eftersom 
vi kunde flytta in med pick och pack i ett förråds- 
skjul som BAS disponerade.

Sydgeorgiens flora

Kärlväxtfloran på Sydgeorgien har undersökts 
ganska väl främst av den brittiske bryologen Stan
ley Green (Green 1964). Tidigare har också Carl 
Skottsberg gett omfattande bidrag till beskrivningen 
av Sydgeorgiens flora och vegetation (Skottsberg 
1905, 1912). Anders Sparrmans bidrag till ut
forskandet av Sydgeorgiens flora i samband med 
kapten Cooks historiska landstigning 1775 är där-
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Fig 8. Sydgeorgisk natur. — Cumberland West Bay. Foto förf 1991.
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emot inte särskilt betydande. Sparrman beskrev 
bara två arter tillsammans med Forster från deras 
besök vid Bay of Isles-området, "ett gräs som växte 
i tuvor kallat Dactylis glomerata och en ny Sangui- 
sorba". Sparrman och Forster måste ha avsett 
Paradichloa flabellata och Acaena magellanica. 
Nu har man registrerat 24 inhemska arter på Syd- 
georgien. Därutöver finns 65 införda arter som 
delvis är naturaliserade. De 24 inhemska arterna 
är i systematisk ordning följande:

Lycopodium magellanicum 
Hymenophyllum falklandicum 
Blechnum penna-marina 
Cystopteris fragilis 
Grammitis poeppigiana 
Ophioglossum crotalophorides 
Polystichum mohrioides 
Ranunculus biternatus 
Colobanthus subulatus 
Colobanthus quitensis 
Montia fontana 
Acaena magellanica 
Acaena tenera 
Callitriche antarctica 
Galium antarcticum 
Juncus inconspicuus

Juncus scheuchzerioides 
Rostkovia magellanica 
Uncinia meridensis 
Alopecurus antarcticus 
Deschampsia antarctica 
Festuca contracta 
Paradichloa flabellata 
Phleum alpinum

De flesta av dessa arter, dock inte Blechnum penna
marina och Alopecurus antarcticus, rapporterades 
även av Skottsberg (1912). Under vårt relativt 
korta uppehåll i Husvik under januari och februari 
1991 återfann vi alla de tidigare 24 kända inhemska 
arterna samt de flesta av de 65 införda. Husvik
området är därför troligtvis mycket representativt 
för de växtsamhällen som förekommer på hela 
Sydgeorgien trots det omfattande renbetet.

Florans ursprung

Eftersom Sydgeorgien var mera tungt nedisat tidi
gare under pleistocen än nu, då "bara” ca 56 % av 
den totala landmassan är täckt av glaciärer eller 
permanent snö, måste vi anta att de relativt få arter 
som förekommer här idag har invandrat i ganska
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Fig 9. Jättetuvgrässamhället dominerar stränderna på Sydgeorgien. Macrocystispyrifera i stora "aigskogar" på öppet 
vatten i Husvik syns i förgrunden. - Foto förf 1991.
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sen tid (Headland 1984, Skottsberg 1912). De två 
kärl växter, Colobanthus quitensis och Deschamp- 
sia antarctica, som även förekommer på den ant- 
arktiska kontinenten idag (Green & Holtom 1972), 
kan ha tillhört de första kolonisatörerna i början av 
den nutida varmare perioden.

Florans invandring till Sydgeorgien och koloni
seringen av nyöppnat land har troligtvis skett via 
spridning från de närmaste landmassorna i nord
västlig och nordöstlig riktning, nämligen Sydame
rika och Patagonien respektive Nya Zealand. 
Spridning med havsfåglar, vind eller vatten är 
troligast. I floran på andra subantarktiska öar, t ex 
Prince Edward Island, Marion Island, lies Crozet, 
Isles Kerguelen, McDonald Island, Heard Island 
och Macquarie Island, finns det också ett tyd
ligt samband med närmaste kontinenter (Green & 
Green 1963, Green & Walton 1975). Det finns 
även arter som är gemensamma för de subantark
tiska öarna fastän de är spridda över ett enormt 
område i de sydliga oceanerna runt den antarktiska 
kontinenten. Av dessa hör Blechnum penna-marina, 
Acaena magellanica, Callitriche antarctica, Ra

nunculus biternatus och Juncus scheuchzerioides 
till de mest vittspridda.

Bipolära arter

Även i Sydgeorgiens ursprungliga kärlväxtflora 
finns arter som har en relativt stor utbredning på 
norra halvklotet, nämligen stenbräken Cystopteris 
fragilis, källört Montia fontana och ljälltimotej 
Phleum alpinum. Av dessa kan, som nämnts ovan, 
Cystopteris fragilis och Montia fontana bättre räk
nas till kosmopoliterna än till de bipolära arterna. 
En stegvis och successiv spridning från nordhemi- 
sfären efter nedisningen är troligtvis den bästa 
förklaringen till förekomsten av Phleum alpinum 
på Sydgeorgien (Callaghan 1974).

Fröväxterna är ju kända för sina olika inrätt
ningar för spridning av diasporer. Som lavforskare 
kan jag emellertid aldrig upphöra att förundras 
över hur en sådan långspridning kan ha gått till för 
t ex vissa skorplavar som praktiskt taget bara pro
ducerar små sporer. Hur kom t ex kartlav Rhizo- 
carpon geographicum eller Tremolecia atrata till
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Sydgeorgien? Det är nästan otänkbart att sprid
ningen kan ha skett i ett enda steg. Här följer en 
lista på ytterligare lavar, främst s k makrolavar, 
som har en liknande bipolär utbredning, men som 
alla saknar speciella inrättningar som skulle kunna 
gynna stegvis långspridning:

Bryoria chalebeiformis 
Cetraria aculeata 
Cetraria islandica 
Cetraria muricata 
Cladina rangiferina 
Cladonia carneola 
Cladonia coccifera 
Cladonia phyllophora 
Massalongia carnosa 
Peltigera horizontalis 
Peltigera canina 
Peltigera rufescens 
Peltigera spuria 
Platismatia glauca 
Sphaerophorus globosus 
Sphaerophorus melanocarpus

Stegvis långspridning kan kanske förklara sprid
ningen av de bipolära kärlväxterna. För lavarna 
tror jag emellertid snarare att delpopulationerna är 
rester av tidigare stora och sammanhängande ut
bredningar som brutits upp eller förändrats under 
jordens utvecklingshistoria (Gehrke & Kärnefelt 
1992, Kärnefelt 1979, 1986, 1990). Jag antar sam
tidigt att lavarna som organismgrupp är betydligt 
äldre än angiospermerna.

Dominerande växtsamhällen

Flera av de växtsamhällen som tidigare beskrivits 
av Green (1964) och Skottsberg (1912) kunde ses 
i Husviksområdet, nämligen (1) tuvväxtsamhället, 
(2) gräshedsamhället samt (3) kärrsamhällen.

Tuvväxtsamhället

Detta växtsamhälle är på alla vis det mest spekta
kulära av de som man kan se på subantarktiska öar. 
En art dominerar nästan totalt, nämligen Paradi- 
chloa flabellata. På Sydgeorgien kan den bilda en 
praktiskt taget heltäckande vegetation drygt 50 m 
upp längs strandsluttningarna (ftg 9). Mycket få 
andra arter har över huvud taget en chans att 
etablera sig bland de kompakta jättetuvorna. I 
enstaka fall kan Acaena magellanica eller mossor 
som Polytrichum alpinum och Tortula robusta före
komma bland multnande basala delar av tuvorna. 
Paradichloa-tuvorna blir på Sydgeorgien inte lika 
gigantiska som på Falklandsöarna, men tuvor över

en meter i diameter och över en och en halv meter 
höga förekommer.

Gräshedssamhällen

Även om tuvgräsvegetationen är den man främst 
lägger märke till vid besök i Sydgeorgien domine
ras Husvikområdet arealmässigt helt av gräshed 
som kan delas in i flera växtsamhällen efter olika 
karaktärsarter (Green 1964). De mest karaktäris
tiska av dessa växtsamhällen är begränsade till 
torrare sluttningar. Här bildar Festuca contracta 
glest växande, ganska iögonfallande, upprätta, svagt 
rödaktigt blå, ca 30 cm höga tuvor (fig 10). Andra 
arter som förekommer här är Acaena magellanica 
samt enstaka lavar och mossor som Cladina rangi- 
ferina, Spaherophorus globosus och Tortula ro
busta. I detta sammanhang kan nämnas att ett 
förhållandevis intensivt renbete påverkar floran i 
hela Husviksområdet. De flesta arter man träffar 
på inom gräsheden är därför mycket små. Festuca 
contracta ratas dock av renen, troligen på grund av 
kraftiga kiselinlagringar i bladen, varför just denna 
art är mycket framträdande i landskapet.

På platser med lite mera fuktighet eller på skyd
dade ställen är Acaena magellanica ett mycket 
karaktäristiskt inslag tillsammans med arter som 
Deschampsia antarctica, Phleum alpinum, Galium 
antarcticum, Uncinia meridensis, Blechnum pen
na-marina och Alopecurus antarcticus. Av de in
förda arterna är två, hönsarv Cerastium fontanum 
och vitgröe Poa annua, också relativt vanliga i 
denna fuktigare typ av gräshed.

Kärrsamhällen

Flera olika typer av växtsamhällen kan urskiljas i 
olika slag av våtmarker. Ett av dessa är mycket 
framträdande inom Husviksområdet och domine
ras av Rostkovia magellanica, som kan täcka stora 
områden i anslutning till bäckar. Andra arter som 
förekommer här är Juncus scheuchzerioides, Phleum 
alpinum samt Acaena magellanica och A. tenera.

På andra typer av sumpmark, som vid sjösträn
der eller nära smältande snö, är Juncus scheuch
zerioides mycket vanlig. I små dammar förekom
mer helt eller delvis nedsänkta även Deschampsia 
antarctica, Callitriche antarctica, Montia fontana 
och Ranunculus biternatus. Några mossor var van
liga i samma växtsamhälle, t ex Drepanocladus 
uncinatus, Sphagnum fimbriatum och Tortula ro
busta. Montia fontana var mycket vanlig i små
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dammar som åstadkommits av sjöelefanterna på 
landstranden.

Andra dominerande växtsamhällen

Förutom de vanligaste växtsamhällena som domi
nerar Sydgeorgiens flora kan nämnas två mycket 
karaktäristiska växtsamhällen som utmärks av krypto
gamer. På klippkuster är lavar av släktet Caloplaca 
inom familjen Teloschistaceae mycket vanliga. Telo- 
schistacébältet förekommer en bit upp på stranden 
och kan i många fall omfatta en flera meter bred 
zon. Ett par svåravgränsade arter dominerar, sam
ma arter som förekommer över hela den subantark- 
tiska zonen samt troligtvis även i södra Afrika och 
på Nya Zealand.

Eftersom man endast kan nå Sydgeorgien med 
båt kan man inte undgå att lägga märke till det 
enorma algbälte som förekommer i anslutning till 
stränder och grundare farvatten. Tre jättearter av 
brunalger är mest framträdande, av vilka den väl
kända Macrocystis pyrifera bildar gigantiska sko
gar på mera öppet vatten (fig 9). Närmare klipp
stränderna, ofta i direkt anslutning till dem, före
kommer de likaså för våra mått gigantiska Durvil- 
lea antarctica och Lessonia antarctica.

Sentida förändringar i Sydgeorgiens flora

Förutom de 24 arter som anses utgöra ett naturligt 
floraelement på Sydgeorgien har ett relativt stort 
antal arter införts i samband med valindustrin. Man 
känner f n till 65 införda arter som har inkommit 
under en period av ca 90 år. Den första införda 
arten registrerades av Skottsberg 1902 (Skottsberg 
1905). 60 år senare publicerades en lista på 50 arter 
(Green & Green 1963) och denna har efter hand 
utökats med nya fynd, senast till 64 arter (Headland 
1984).

Tre olika kategorier av införda arter kan urskil
jas: (1) tillfälliga, (2) bestående samt (3) naturali- 
serade (Walton & Smith 1973). Den mest intres
santa gruppen är de naturaliserade arterna, f n sju: 
rödven Agrostis capillaris, hönsarv Cerastium fon
tanum, kruståtel Deschampsia flexuosa, vitgröe 
Poa annua, ängsgröe P. pratensis, bergsyra Rumex 
acetosella och maskrosor Taraxacum. Av dessa sju 
kan emellertid endast Cerastium fontanum och Poa 
annua räknas som klart väletablerade. Jag kunde 
själv se hur väletablerat vitgröet hade blivit på de 
90 år som gått sedan Skottsberg upptäckte arten i 
Grytviken; den kan nu nära nog dominera vissa

områden i gräsheden. Det är anmärkningsvärt att 
en art lyckats sprida sig så framgångsrikt över stora 
delar av en ö som är präglad av stora bergskedjor 
och väldiga glaciärer.

I ett nyligen frilagt landområde intill den krym
pande, jättelika Neumayer Glacier förekom endast 
Poa annua och Cerastium fontanum. Cerastium 
fontanum upptäcktes 1949 (Philcox 1962) och sedan 
dess har arten uppenbarligen blivit vanlig i fuk
tigare typer av gräshed.

Av de tillfälliga eller bestående inkomlingarna 
fanns många kvar på samma begränsade plats där 
de en gång upptäckts. Till exempel Ranunculus 
repens blommade mycket vackert i en stor klon på 
kyrkogården i Leith Harbour, på samma plats där 
den först sågs 1949.

En ny inkomling från Hardangervidda i 
Sydgeorgiens flora

Under en av de många exkursioner jag gjorde i 
Husvikområdet fann jag en växt som inte var med
1 varken Greens flora från 1964 eller i listan över 
införda arter (Headland 1984). Det första intrycket 
var att plantan liknade lingon, eftersom bladen 
hade en ganska tjock och glänsande kutikula. Plan
torna var emellertid mycket mindre än normalt 
lingon, och blommor eller bär fanns naturligtvis 
inte. För övrigt hade jag inget material tillgängligt 
för jämförelse. En fältflora över Falklandsöarna 
(Davies & McAdam 1989) ledde mig in på tankar 
om en liten myrtenväxt, Myrteola nummularia, 
som förekommer i södra Chile (Moore 1983). 
Detta verkade logiskt eftersom arter från Falk
landsöarna skulle kunna ha införts med fåglar. 
Skottsberg (1905) diskuterade samma möjlighet för 
långspridning och han förväntade att man skulle 
kunna finna Falklandsarter som Bolax gummifera, 
Pernettya pumila eller Empetrum rubrum på Syd
georgien. E. rubrum upptäcktes också relativt ny
ligen som en ny införd art (Smith 1973).

Den nya arten växte emellertid ganska långt från 
valstationen i Husvik och bildade ett bestånd på ca
2 m2 i den naturliga gräsheden tillsammans med 
Festuca contracta och Acaena magellanica, vilket 
gjorde hypotesen om en ny införd art mindre trolig. 
Det var emellertid först när jag fick hem materialet 
från resan som jag med hjälp av herbariematerial 
och floror kunde konstatera att det första intrycket 
var rätt - det handlade verkligen om lingon Vacci- 
nium vitis-idea.
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Fig 10. Sydgeorgiens gräshed med dominerande Festuca contracta. - Sydgeorgien, Husviksområdet. Foto förf 1991.
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Hur hade nu detta lingon hamnat där nere på en 
hedsluttning i Husviksdalen långt borta från all ära 
och redlighet i det boreala området? Släktet Vacci- 
nium är inte representerat över huvud taget på 
sydhemisfären. Andra släkten av ljungväxter, som 
Gaultheria och Pernettya, förekommer på Falk- 
landsöarna samt på Eldslandet (Moore 1968, 1983). 
Den enda förklaring jag kan se till förekomsten i 
Husviksdalen är att arten planterats ut där, antingen 
avsiktligt eller oavsiktligt, av någon krösemos- 
älskande whaler. När och hur lär man väl aldrig få 
veta, men dådet utfördes med stor sannolikhet av 
en norrman som kanske rent av hämtat lingonet 
från sitt kära Hardangervidda.

En ung flora under förändring

Sydgeorgien måste anses ha en relativt ung flora. 
De 24 ursprungliga kärlväxtarterna visar på tydliga 
floristiska anknytningar till Patagonien, Eldslan
det, Falklandsöarna och närliggande subantark- 
tiska öar. De flesta har troligtvis invandrat från den 
sydamerikanska kontinenten. Eftersom Sydgeor
gien fortfarande är delvis nedisat eller täckt av

ständig snö, och det finns många biotoper som är 
instabila och lämpliga för kolonisering, är floran 
troligtvis ännu dynamisk. Denna process kan uppen
barligen påverkas, och genom valindustrin har 
människan ofrivilligt eller frivilligt infört ca 65 
europeiska arter. Två av dessa, Poa annua och 
Cerastium fontanum, har visat sig vara mycket 
framgångsrika kolonisatörer och konkurrerar med 
de naturliga arterna om biotoperna. Flera andra 
införda arter uppvisar samma tendenser till etable- 
ring och framgångsrik spridning.

Bay of Isles

Vi lämnade Husvik och Sydgeorgien den 17 febru
ari. Vattnen inne i de naturliga hamnarna i Cum
berland Bay och Strömness Bay var alltid relativt 
lugna, jämfört med det upproriska subantarktiska 
vatten som väntade utanför kustlinjen. Det var 
därför osäkert om vi skulle kunna gå in och land
sätta folk med gummibåtar vid den mycket mera 
öppna Bay of Isles.

Vi skulle gå iland på Albatross Island, en 
välkänd häckningsplats för vandringsalbatrosser.
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Fig 11. Acaena magellanica. - Sydgeorgien, Bay of Isles, Albatross Island. Foto förf 1991.
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Anders Sparrman tittade säkerligen ut över det 
egendomligt gråvitblå landskapet när han passe
rade här med Resolution strax före landstigningen 
den 17 januari 1775. Även Carl Skottsberg besökte 
området under sin andra resa till Sydgeorgien 
under april-maj 1909. Kapten Cooks målande be
skrivning är fortfarande giltig: "a hugh mass of 
snow and ice of vast extent, ... wild rocks with 
lofty summits lost in clouds". För mig var det ett 
vidunderligt vackert landskap, med böljande snö
klädda bergmassiv och ringlande glaciärer med 
insprängda grågröna fält av vegetation. Det var inte 
särskilt svårt att återfinna Sparrmans "gräs som 
växte i tuvor kallat Dactylis glomerata och en ny 
Sanguisorba". För första gången fick jag också se 
helt naturliga, obetade bestånd av Acaena magel
lanica (fig 11) och A. tenera.

Carl Skottsbergs Botanical Garden

Efter ett par dagar till havs och ett kort besök på 
Falklandsöarna ankom vi till Puenta Arenas den 22 
februari. Innan hemresan över Santiago och New

York fanns det emellertid lite tid för besök i staden 
med omnejd. Eftersom jag inte skulle hinna göra 
några exkursioner valde jag att åka ut till den 
botaniska trädgården belägen ett stycke utanför 
Punta Arenas. Jag blev mycket positivt överraskad 
när jag fann att trädgården var uppkallad efter vår 
egen Carl Skottsberg, säkerligen för hans stora 
insatser med att utforska södra Sydamerikas flora 
och särskilt havsalgernas systematik. Göteborgs 
kommun har ju även förärat den store vetenskaps
mannen den gata som leder upp till Botaniska 
institutionen från Dag Hammarskjöldsleden.

Fattigläkarens blomster

Vad blev det av Anders Sparrman då och hur har 
han blivit ihågkommen? Resolution återvände till 
Kapstaden och några dagar efter ankringen i Table 
Bay tackade den nu tre år äldre Sparrman Cook 
varmt för en spännande och intressant resa och han 
mönstrade av för att fortsätta sin sydafrikanska 
forskning. Han företog en lång fältresa och åter
vände 1776, 28 år gammal, hem till Sverige efter
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en resa som även efter dagens mått var helt ena
stående. Så småningom utsågs Sparrman till inten
dent för Vetenskapsakademiens samlingar. Han 
bearbetade också där sin egna samlingar och gav 
ut första delen av redogörelsen för sina omfattande 
forskningsresor (Sparrman 1783).

Sparrman blev emellertid aldrig lika känd som 
sina stora samtida kollegor Bergius och Thunberg, 
som ju både fått botaniska trädgårdar och gator 
uppkallde efter sig. Han tjänstgjorde som fattig
läkare i Klara församling till sin död 1820, och få 
känner väl till hans livsgärning idag. Men Sparr
man var likväl en av de första som någonsin satte 
sin fot på en av de mest isolerade platserna på 
jorden. Acaena magellanica blommar säkerligen 
ännu varje år där Sparrman först såg den. "Endast 
en älskare av naturalhistoria lär kunna föreställa 
sig, vad nöjen vi ägde bland blomstren", skrev 
Sparrman.
Tack till mina kollegor på resan för ett gott samarbete 
och till Polarforskningssekretariatet som gjorde det möj
ligt för mig att följa med på expeditionen 1990/91. Till 
sist vill jag tillägna denna uppsats min förste lärare i 
botanik för det han kom att betyda för mitt val av bana: 
Gunnar Degelius, född den 27 januari 1903, död den 22 
juli 1993. Tack Gunnar för det nöje du gav mig både 
bland lavarna och blomstren.
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Botanikdagarna 1994 - Abisko

Svenska botaniska föreningens botanikdagar 1994 
äger rum i området kring Torne träsk den 24-29 
juli. Inkvartering blir på Abisko turiststation.

Torneträskområdet hör till de botaniskt bäst 
undersökta fjällområdena i Sverige, mycket tack 
vare att där har funnits en naturvetenskaplig forsk- 
ningsstation sedan början av seklet. Floran är syn
nerligen artrik och många mycket sällsynta fjäll
växter finns här. Några har till och med sina enda 
svenska förekomster i området (lappfela Plat- 
anthera obtusata och polarsmörblomma Ranuncu
lus sulphureus). Bland andra specialiteter kan näm
nas staggstarr Carex nardina, brokstarr C. bicolor, 
kolstarr C. holostoma, skrednarv Arenaria norve
gica, polargullpudra Chrysosplenium tetrandrum, 
mångfmgerört Potentilla multifida, blekgentiana 
Gentianella aurea, polarstjärnblomma Stellaria 
crassipes, snöfryle Luzula arctica och fjällvallmo 
Papaver radicatum.

Inom området förekommer de flesta svenska 
fjällväxterna och vi hoppas kunna visa en stor del 
av dem under exkursionerna. Det finns inte heller 
något område i fjällen som är så välundersökt när 
det gäller kryptogamfloran. Vissa exkursioner kom
mer därför att omfatta även mossor och lavar.

Ett problem med att anordna botanikdagar i 
fjälltrakterna är att man aldrig kan veta hur som
maren kommer att bli och vilket väder vi får under 
de aktuella dagarna. Vissa lokaler blir inte snöfria 
alla år. De olika exkursionsmålen kommer därför 
att bestämmas dagen före beroende på vädret.

Samling sker under söndagen den 24 juli. För dem 
som kommer under dagen blir det möjlighet att 
göra kortare turer i turiststationens omgivning. 
Hemresedag är fredagen den 29 juli.

Fyra heldagar (25-28 juli) kommer att ägnas åt 
exkursioner. Dessa kommer att läggas på lite olika 
nivåer både konditionsmässigt och artmässigt. 
Några kommer att vara mer krävande med över 
milen att gå medan andra kommer att röra sig om 
någon kilometer i lätt terräng. Ett par av exkursio

nerna kommer att läggas på grundnivå för dem som 
tidigare inte exkurerat i fjällen. Bland tänkbara 
exkursionsmål kan nämnas:

Luopakte, ett av de östligaste fjällen i Torneträsk- 
området med arter som lappblågull Polemonium 
acutiflorum, fjällarnika Arnica angustifolia, lapp- 
tåtel Vahlodea atropurpurea, skrednarv Arenaria 
norvegica, rödnörel Minuartia rubella och polar- 
gröe Poa arctica.

Njulla i Abisko nationalpark, känt för sin stora 
artrikdom, bl a fjällförgätmigej Myosotis decum- 
bens, fjällblära Silene wahlbergella, lappelm Ely- 
mus mutabilis, nordmyskgräs Hierochloé hirta ssp. 
arctica, fjällmyskgräs H. alpina, lämmel-, svart-, 
sot-, sved- och fjällstarr Carex lachenalii, C. atra- 
ta, C. fuliginosa, C. atrofusca och C. norvegica, 
samt isranunkel Ranunculus glacialis och snögräs 
Phippsia algida.

Abiskoområdet, fjällbjörkskog, subalpina myrar, 
Abiskojokks kanjon m m med arter som polar
gullpudra Chrysosplenium tetrandrum, polarblära 
Silene furcata, vippfryle Luzulaparviflora, dvärg
tätört Pinguicula villosa, borststarr Carex micro- 
glochin, blekgentiana Gentianella aurea och mång
fmgerört Potentilla multifida (de båda sistnämnda 
införda).

Läktatjäkka, nordvänd fjällbrant mellan Abisko 
och Riksgränsen, med arter som stagg-, brok-, 
dvärg- och isstarr Carex nardina, C. bicolor, C. 
nardina och C. glacialis, snöfryle Luzula arctica, 
fjällspira Pedicularis hirsuta samt de flesta av 
Torneträskområdets Draba-arter.

Vassitjåkka, fjäll nära Riksgränsen som hör till de 
nederbördsrikaste i Sverige. Här förekommer dvärg- 
draba Draba crassifolia, brokstarr Carex bicolor, 
skrednarv Arenaria norvegica och fjällviva Pri
mula scandinavica.

Jeiprenjokk på nordsidan av Torneträsk, sydbrant 
och fjällbjörkskog med högörtvegetation med arter
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som kransrams Polygonatum verticillatum, fjäll
nässla Urtica dioica ssp. sondenii, taggbräken Poly- 
stichum lonchitis, vipp vedel Astragalus norvegicus 
och lappviol Viola rupestris ssp. relicta.

Paddos, offerplats sydost om Abisko, och området 
däromkring med bl a stickelfrö Lappula deflexa, 
klipp fingerört Potentilla nivea ssp. chamissonis, 
ren- och nordstarr Car ex arctogena och C. lapponica.

Rensjön och Bergfors, myrar m m mellan Abisko 
och Kiruna med t ex rostull Eriophorum russeo- 
lum, odonvide Salix myrtilloides, slak-, tåg-, vit- 
och myggstarr Carex laxa, C. tenuiflora, C. livida 
och C. rariflora samt venhavre Trisetum subalpestre.

I samband med botanikdagarna kommer det even
tuellt att anordnas en urskogsexkursion i Kiruna- 
trakten samt någon mer ljällexkursion. Mer om 
detta till dem som anmäler sig.

Kostnader

Kostnaden för logi i samband med exkursionerna är: 

Barack: 90 kr/dygn
Stugor (2 rum, 2 bädd/rum): 160 kr/dygn 
Turisthotellet:

255 kr/dygn (dubbelrum)
290 kr/ dygn (enkelrum)
495 kr/dygn (helpension)
440 kr/dygn (halvpension)

Studerandestipendier

Svenska Botaniska Föreningen delar ut stude
randestipendier för deltagande i botanikdagarna. 
Stipendierna omfattar kostnaderna för mat och logi 
samt resekostnader upp till ca 800 kr. Stipendier 
kommer att fördelas till studerande vid nordiska 
gymnasieskolor och högskolors utbildning i bio
logiska ämnen, dock inte till forskarstuderande. 
Fördelningen görs inte bara på grundval av betygs- 
meriter, utan lika högt räknas botaniskt intresse 
och verksamhet. Om både gymnasie- och hög- 
skolestuderande finns bland de sökande, kommer

FIus Keron med självhushåll:
2-bäddsrum 220 kr/bädd/dygn 
4-bäddsrum 175 kr/bädd/dygn 

OBS! Lakan ingår inte i något av alternativen. Kan 
hyras. Medlem i STF erhåller 35 kr/dygn i rabatt.

Möjlighet att tälta finns även. Kostnad 50 kr/natt 
inkl dusch och bastu. Middag kan beställas dagen 
innan. 140 kr måndag-fredag.

Resor i området beräknas kosta 300 kr/person.

Anmälan

Anmälan gör man genom att sätta in 100 kr på pg 
434 20 15-7 Nadja Niordson, anmälningsavgifter. 
På begäran från medlemmarna har vi i år ett första 
anmälningsdatum så att alla ska ha samma chans 
att komma med. Således kommer inbetalningar 
gjorda före den 15 januari att betraktas som in
komna detta datum. Sista anmälningsdag 31 mars. 
Deltagarantalet är begränsat till 80. Anmälnings- 
avgiften betalas ej tillbaka vid återtagen anmälan.

Ange vilken typ av förläggning som önskas när 
du anmäler dig! Dessutom vill vi gärna veta hur 
många som kommer med bil till Abisko, eftersom 
vissa exkursionsmål är mer eller mindre avhängiga 
den typen av transporter.

Mora Aronsson och Roland Moberg

båda dessa kategorier i fråga. Botanikdagarna är 
ett utmärkt tillfälle att under ledning studera 
floran inom ett område och träffa andra bota- 
nister.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till handa 
senast 1 april 1994 under adress: Bengt Stridh, 
6:e Bjurhovdagången 36, 723 53 Västerås. Ansök
ningarna skall innehålla styrkt meritförteckning, 
intyg från lärare att den sökande är studerande, och 
uppgifter om tidigare botanisk verksamhet i form 
av fältbiologiska kurser, inventeringar etc.



Recension

Ny serie ascomycetbilder
Schmid, I. & Schmid, H. 1990, 1991: Ascomyceten 
im Bild. 1 & 2 Serie. 116 + 118 s, 100 arter på 
200 färgfoton och 100 teckningar. Lösbladssystem 
med ringpärm. IHW-Verlag, Bert-Brecht-Str. 18, 
Eching, D-85386 Tyskland. ISBN 3-9802732-0-2 
resp 3-9802732-3-7. Pris 74 resp 72 DM.

Intresset för askomyceter tycks öka i de breda 
lagren, alltsedan den rikligt illustrerade, moderna 
klassikern British Cup Fungi av R. W. G. Dennis 
utkom 1968. Det senaste tillskottet av fotofloror är 
Ascomyceten im Bild (AiB), som liknar den väl
kända Pilze der Schweiz, volym 1, i fråga om bilder 
och beskrivningar. Många frågar sig kanske om vi 
behöver ytterligare habitusfoton på dessa småt
tingar, om än aldrig så utmärkta - de flesta liknar 
ju ändå bara små prickar för det obeväpnade ögat. 
En jämförelse med den schweiziska boken visar 
dock att antalet gemensamma, avbildade arter hit
tills uppgår till bara 22 av 100, vilket är en med
veten politik. Författarna avser att i möjligaste mån 
undvika dubbleringar. Dessutom ger en närmare 
titt vid handen att de flesta av prickarna uppvisar 
åtskilliga yttre särdrag i form, färg, storlek, be- 
håring, placering i/på substratet och gruppering. 
Givetvis är ändå de mikroskopiska karaktärerna 
ofrånkomliga komplement för säkra bestämningar.

Varje art ges här ett tvåsidigt utrymme med 
färgfoto, beskrivning, ekologi och etikettuppgifter 
på första sidan. Baksidan innehåller ett förstorat 
foto (vanligen av samma exemplar) plus teckningar 
och litteraturhänvisningar. I båda volymerna finns 
en artöversikt med familje- och ordningstillhörig- 
het, släkt- och artindex (kumulativa i 2:an) och lit
teraturlista. Referenserna dubblerar inte varandra. 
I 2: an tillkommer inordningsmodell för lösbladen 
och ett kumulativt substratindex. Nomenklaturen 
följer den engelska checklistan från 1985 (The 
British Ascomycotina av P. F. Cannon m fl). H. 
Schmid har tagit alla foton utom 18 st i serie 2, 
vilka tillskrivs J. Christan (1), E. Garnweidner (5) 
och W. Helfer (12). Somliga teckningar har lånats 
ur andra verk. Det avbildade materialet härstam
mar från sydbayern.

Läsarnas intresse koncentreras naturligtvis på 
illustrationerna, och det är bara att konstatera att 
färgfotona håller hög standard; fotografering av 
mm-stora föremål är ju inte det lättaste. Bara 
undantagsvis har något foto blivit överexponerat 
(Lachnum controversum), suddigt (Phialina lachno- 
brachyd) eller i övrigt mindre lyckat. Den vackra 
Patinellaria sanguinea, som har svarta fruktkrop
par på en röd hyfmatta, tycks ha knäppts i ett 
olämpligt utvecklingsstadium. Jag tycker också att 
förstoringsskillnaden mellan de två fotona i många 
fall är i minsta laget (t ex Albotricha acutipila och 
Ciboria batschiana). En varierad fotovinkel kunde 
dessutom ha gett lite extra hos vissa motiv.

Bestämningarna verkar vara pålitliga så långt 
min erfarenhet sträcker sig. Ett frågetecken får 
sättas för sporernas storleksvariation hos Lasio- 
bolus diversisporus (21-32 x 11-18 pm) och Me- 
lanospora lagenaria (12-20 x 8-12 pm). Så stor 
amplitud är inte normal för askosporer i denna 
storleksklass, vilket tyder på att omogna eller 
abnorma sporer inkluderats i mätningarna. Den 
viktiga apikalapparaten i asci hos Cercophora 
coprophila och Rosellinia diathrausta borde ha 
beskrivits - nu talas bara om en "Porus". En liten 
språkdetalj, slutligen: artepitetet hos Podophaci- 
dium xanthomelum heter xanthomelan i neutrum - 
en udda böjning.

Det finns alltså ett och annat att anmärka på i 
AiB, men totalintrycket är gott. Jag har redan på 
bilderna känt igen några arter, som jag sett då och 
då men inte orkat bestämma tidigare. Avsikten med 
en fotoflora är ju också att ge genvägar för sådant. 
Möjligen kompletteras verket med en nyckel så 
småningom. Både askomycetexperter och ama
törer, som vill fördjupa sig, torde ha stor behåll
ning av AiB. Att många av arterna förekommer på 
för oss skandinaver främmande värdväxter bör inte 
avskräcka någon brukare. En tredje serie utges 
under 1993. Det skall påpekas att man kan skaffa 
sig enskilda delar utan att binda sig för hela verket, 
vars omfång vi ännu inte känner.

Nils Lundqvist
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