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Från Johansson till rutinventering 
Svensk kärlväxtfloristik i modern tappning
JAN THOMAS JOHANSSON och TORBJÖRN LINDELL

Johansson, J. T. & Lindeil, T. 1996: Från Johansson till rutinventering. Svensk kärlväxtfloristik 
i modern tappning. [Floristic literature from Sweden: the 20th century.] Svensk Bot. Tidskr 
90: 177-197. Lund. ISSN 0039-646X.
This paper is the fourth and final part of a review of Swedish vascular plant floras and other 
floristic publications. It covers the period from the turn of the century until the present day. 
The article mainly deals with the lives of the authors. A subdivision is made into province floras, 
a selection of floristic literature covering the whole country and, finally, the periodical Svensk 
Botanisk Tidskrift and its editors. An index to all four parts of the series is given.
Jan Thomas Johansson, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, S-106 91 Stockholm, 
Sweden.
Torbjörn Lindell, Institutionen för systematisk botanik, Lunds universitet, Ö. Vallgatan 18-20, 
S-223 61 Lund, Sweden.

Detta har hänt: En gråruggig lördagseftermiddag i 
november befinner sig herrarna Lindell och Johansson i 
X-köping. De söker då - mest för att få sig en värmande 
kopp kaffe - upp vännen herr W, en pensionerad änkling 
hemfallen åt bibliofili. W börjar snart förevisa gästerna 
sitt botaniska bibliotek. Efter att under kvällen med 
intresse ha åhört detaljerade utvikningar om 1600- och 
1700-talets botanister (Johansson & Lindell 1994), och 
fram till småtimmarna gemytligt superat till skrönor om 
det tidiga 1800-talets (Johansson & Lindell 1995), började 
entusiasmen hos åhörarna gradvis tryta, när de i gryningen 
tvingades åhöra W:s monologer om det senare 1800-talets 
floristiska profiler (Johansson & Lindell 1996), såsom 
den flitige apotekaren och läraren Thedenius, darwinist- 
bekämparen Lindeberg, forskningsresandesonen Gossel- 
man, ”Kotten” Areschoug, den ständigt utfattige Sjö
strand, molluskemas banérförare Westerlund, kalkfors
karen Eisen, mossornas försvarare Kindberg, pensions- 
vägraren Laestadius och den pedantiske Krok. När vi åter 
träder in i handlingen, börjar gästerna finna herr W.s 
magistrala förevisande allt mer outhärdligt; tanken på 
flykt börjar väckas...

Gotland och Öland

Förmiddagens gulaktiga ljus har börjat sippra in 
genom fönsterrutorna och en strimma belyser ett 
bokskåpshörn.

- Min syster Agneta brukar komma hit ibland 
och putsa fönster. Jag väntar henne på tisdag. Det 
är ett tag sedan de blev gnuggade och det behövs 
verkligen nu efter allt oktoberregnet. Det är hemskt 
vad fönsterglas blir dammigt fort nu för tiden.

W tycks försjunka i tankar ett ögonblick, varefter 
han återkommer till verkligheten. Han har förefal
lit något rastlös under de senaste timmarna och 
hans nya sinnesstämning överraskar oss. Nu vak
nar han emellertid upp igen.

- Nej, mina vänner. Vi har ingen tid att förlora. 
Nu fortsätter vi med gubbarna. (Vi inser naturligt
vis det lönlösa i att protestera.) W drar fram ett 
häfte i folioformat.

-Karl Johansson (1856-1928) föddes i Ögges- 
torps socken i Småland. Fadern var hemmansäga
ren Johan Andersson och modern Lisa Kristina 
Pettersdotter. Karls intresse för botanik väcktes av 
hans lärare vid Jönköpings högre allmänna läro
verk Johan Emanuel Zetterstedt. 1875 blev Karl 
student samt skrev in sig vid Uppsala universitet. 
Här stärktes han i sin botaniska tro av sin lärare 
Thore Magnus Fries, men Karls klena ekonomi 
förhindrade fortsatta botanikstudier. Han blev dock 
fil. kand. 1879. Under detta och följande år hade 
han tjänst som extra lärare vid högre allmänna
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Porträtt av Karl Johansson (1856-1928).
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läroverket i Visby. Han var provårskandidat hos 
T. O. B. N. Krok samt vikarierande lektor vid 
högre allmänna läroverket i Hudiksvall 1881-1883 
och vikarierande adjunkt vid högre allmänna läro
verket i Karlskrona 1883-1884. 1884 blev han 
ordinarie adjunkt i matematik, naturlära och moders
målet vid sitt gamla läroverk i Visby och denna 
tjänst innehade han fram till sin pensionering 1921. 
1916 beviljades han dock tjänstledighet på grund 
av sin dövhet och flyttade samma år till Norrköping 
samt året därpå till Stockholm, för att kunna vistas 
mer kontinuerligt på Riksmuseet. Förutom att ordna 
skolans naturaliesamlingar ägnade han så mycken 
tid som möjligt åt att utforska Gotlands flora. Detta 
resulterade 1897 i den första moderna landskaps- 
floran, nämligen Hufvuddragen af Gotlands växt- 
topografi och växtgeografi, grundade på en kritisk 
behandling af dess kärlväxtflora, publicerad i 
Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, Ny 
Följd nr 29. Denna innehåller en syntes av geologi, 
klimat, hydrologi, vegetation, kulturpåverkan och

invandringshistoria. I samband med Linné-jubileet 
i Uppsala 1907 utnämndes han till filosofie heders
doktor. Han dog ogift i Stockholm. Han har karak
täriserats som ”en ytterst självständig personlig
het, ansedd som envis men vänsäll och varmhjär
tad”. Av skoleleverna kallades han ”murran” och 
”sotmurran”. Han lär ha straffat hårt med käppen 
de elever som alltför flagrant uttryckt sig hädiskt 
under de fåtaliga exkursionerna.

- Elias Theodor (Thore) Fries (1875-1951) 
var bror till Harald Fries och sonson till Elias 
Magnus Fries. Fadern var med. dr Oskar Robert 
Fries. Elias Theodor var kunnig mykolog med 
medicinutbildning i Uppsala. 1903 flyttade han till 
Gotland, där han blev regementsläkare samt biträdan
de förste provinsialläkare. Han innehade även privat
praktik. Enligt Bengt Pettersson exkurerade han i 
mörkblå cheviotkostym, hög vit krage och plommon
stop. Han ägde enorma kunskaper om den got
ländska floran och publicerade en rad artiklar om 
sina fynd, men liksom O. A. Westöö skrev han 
aldrig någon landskapsflora. Han var sjuk i angina 
pectoris, men dog i Visby av magblödning. - Herre- 
gud! Angina pectoris! Nu minns jag. Jag har ju 
glömt bort att ta min hjärtmedicin!

W går med bestämda steg ut i badrummet och 
återkommer med en liten flaska i handen. Han 
förklarar på sitt sedvanliga överdrivet magistrala 
vis.

- Min gamle ”livmedicus” doktor Tardenius 
envisas med att ge mig digitalismixtur. Han är lite 
konservativ han också, men jag litar på honom. 
Han betonar emellertid att jag måste vara ytterst 
försiktig, så att jag inte överdoserar.

W tar sin medicin med en närmast sakrosankt 
ritual och vi väntar tyst. Det är för oss något helt 
nytt att W lider av svagt hjärta. I vilket fall som 
helst är det ett välkommet avbrott i gubbahistoriken.

- Hur länge har Du känt av hjärtbesvären?
- Det är väl nu ungefär ett och ett halvt år. Man 

börjar väl bli gammal, äntligen. Men mixturen 
hjälper tydligen.

När medicinflaskan har återbördats till sitt skåp, 
fortsätter W sitt mässande.

- Mina herrar. Steget från Gotland till Öland är 
ju ringa. Låt oss därför fortsätta med Karl Rikard 
Sterner (1891-1956). Han föddes i Gärdslösa för
samling på Öland. Fadern var där komminister 
men blev senare kyrkoherde i Kastlösa. 1910 tog 
Rikard studenten vid Kalmar högre läroverk och 
skrevs in vid Uppsala universitet. 1915 blev han 
fil. mag. i Uppsala, 1921 fil. lic. och 1922 fil. dr
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på avhandlingen The continental element in the 
flora of South Sweden, som trycktes i Geografiska 
Annaler samma år. Fram till 1923 var han amanu
ens vid Uppsala botaniska trädgård. 1923 gjorde 
han en resa i Östeuropa. 1923-1924 var han vika
rierande lektor vid seminariet i Falun och 1924- 
1925 vikarierande lektor vid seminariet i Växjö. 
1925-1926 arbetade han som eo lektor vid Udde
valla kommunala gymnasium samt som lektor i 
biologi och kemi vid högre realläroverket i Väners
borg. 1929 blev han lektor vid högre realläroverket, 
även benämnt Vasa högre allmänna läroverk, i 
Göteborg. 1931 gifte han sig med Gertrud Berger, 
som var öländsk prästdotter. I åratal inventerade 
han den öländska kärlväxtfloran på ett föredömligt 
grundligt sätt och 1938 kunde han äntligen få se sin 
Flora der Insel Öland utgiven som volym IX i 
monografiserien Acta Phytogeographica Suecica. 
1955 gjorde han en resa i Österrike. Han dog i en 
trafikolycka utanför sommarhemmet i Strandtorp 
på Öland. Floran utgavs i en fullständigt reviderad 
andra upplaga 1986 av byrådirektör Ake Lund- 
qvist (född 1913 i Stockholm) i Täby.

Skåne, Blekinge och Halland

- Ska Du inte ta det lite lugnt nu? Vi har ju redan 
fått höra väldigt mycket om Ditt bibliotek.

Intet i W:s anletsdrag vittnar om att han hört 
kommentaren.

- Vi fortsätter med skåneavdelningen. Johan 
Gottfrid Gunnarsson (1866-1944) föddes i Djurs
dala socken i Kalmar län. Han genomgick till och 
med klass 6:2 på Linköpings högre allmänna läro
verk till januari 1884. 1897 fick han sin apotekare
examen och blev sedan apotekare i Arlöv i Skåne. 
1925 förvärvade han apoteket i Vellinge, där han 
även bosatte sig. Samma år publicerades hans 
ödesdigra Monografi över Skandinaviens Betulce. I 
detta verk upptas ett större antal arter än brukligt, 
och ett stort antal former och hybrider beskrivs som 
nya för vetenskapen. Arbetet mottogs med blandade 
känslor inom den professionella botaniska kåren. 
Ett intressant genmäle publicerades av Thorsten 
Arwidsson 1930 under titeln Om några Betula- 
bestämningar. Arwidsson hade vid upprepade till
fällen knipsat av ett antal kvistar från vardera av 
elva björkar och skickat dessa till Gunnarsson för 
identifiering. Intet ont anande hade Gunnarsson i 
sin tur i de flesta fall bestämt material härrörande 
från samma björk till olika hybridkombinationer, 
något som resulterade i Arwidssons nidskrift. Icke

Porträtt av August Henning Weimarck (1903-1980).

v t

desto mindre bidrog Gunnarsson till den svenska 
kärlväxtfloristiken med Vellingeortens flora 1932.

Åter tages en tjock bok ned från en hylla. 
Dammet yr.

- Hoppsan! Jag får nog be Agnes ... August 
Henning Weimarck (1903-1980) föddes i Hammar 
i Närke. Fadern var folkskolläraren Carl Isacsson 
och modern Hilda, född Johansson. Från 1924 och 
framåt bedrev Henning studier vid Lunds univer
sitet och 1928 fick han tjänst som amanuens vid 
Botaniska museet i Lund. 1930-1931 gjorde han 
en resa i sydöstra Afrika tillsammans med profes
sor Thore Christian Elias Fries - som dessvärre 
avled under expeditionen - och Tycho Norlindh, 
senare professor i fanerogambotanik vid Riksmu
seet. 1935 blev Henning fil. dr och docent i botanik 
i Lund. Samma år gifte han sig med Gunhild 
Rudmark, sedermera fil. dr i geografi samt läroverks- 
lektor. 1945-1947 var han museiassistent vid Bo
taniska museet och 1947-1949 förste museiinten
dent. 1949 utsågs han till prefekt för Göteborgs



botaniska trädgård. Emellertid sökte och fick han 
tjänsten som professor i ”botanik, särskilt systematik, 
morfologi och växtgeografi” i Lund 1950 och 
denna tjänst innehade han fram till pensionen 1969. 
Redan på 1930-talet engagerade sig Weimarck 
starkt i utforskandet av Skånes flora och detta 
projekt, som sysselsatte en mängd personer under 
flera decennier, utmynnade i Skånes Flora 1963 
samt Atlas över Skånes flora. Den sistnämnda gavs 
ut av Henning (postumt) och hans son Gunnar 
1985. Henning som var en inbiten piprökare lär 
jämte Stig Waldheim - sedermera laborator vid 
samma institution - ha medverkat till tobaksfram- 
ställningen vid Botaniska institutionen i Lund under 
andra världskriget. Han dog i Lund.

- John Valter Kraft (född 1912) föddes på 
Aske gård i Håtuna socken i Uppland. Han har 
varit trädgårdsmästare vid Weibullsholm - Wei- 
bulls AB - i Landskrona och är bosatt i Häljarp vid 
Landskrona. John har också varit en flitig floraför- 
fattare. 1982 publicerades sålunda hans Floran i 
Brunnby socken med Kullaberg och 1987 Falsterbo- 
halvöns flora. Hans senaste floristiska arbete heter 
Floran i Landskrona kommun (1996).

- Bleking ligger ju nära Skåne, så vi tar väl det 
landskapet i samma svep. Karl Bernhard Nord
ström (1871-1919) föddes i Hamburg. Fadern var 
sjökapten. 1890 tog Karl Bernhard studenten - det 
vill säga mogenhetsexamen - vid Växjö högre 
läroverk. 1895 blev han fil. kand. i Lund och 
vikarierande adjunkt vid högre allmänna läroverket 
i Halmstad. 1897 gick han provårskurs i Lund. Han 
tjänstgjorde som extralärare eller vikarierande ad
junkt vid flera läroverk, arbetade en termin vid 
Eslövs privata elementarläroverk, som museitjänste- 
man i Göteborg och som journalist vid Göteborgs 
Morgonpost. Han led av psykiska besvär och vårda
des under en period i Floda i Härjedalen, vistades 
en tid hos kyrkoherde Enander och vårdades även 
i Jämtland och Medelpad. Han var också intagen 
vid sinnessjukanstalten i Sundsvall. 1918 arbetade 
han som vikarierande folkskollärare i Bräcke och 
begärde dispens för sökande av folkskolläraresyssla. 
Han dog under ett biografbesök i Sundsvall. Nord
ström var pianist och tillfällighetsdiktare. Ett pro- 
vinsfloristiskt alster publicerades 1907, nämligen 
denna tunna skrift: Bidrag till kännedomen av 
Västra Blekinges flora, samlade under en av Kungl. 
Vetenskapsakademien understödd resa sommaren 
1907.

- Skriften är sannerligen föredömligt tunn.
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W:s händer darrar en aning, då han sträcker sig 
efter nästa bokbunt. Beror det på irritation över 
vårt något bristfälliga intresse?

- Björn Frithiofsson Holmgren (1872-1946) 
föddes i Uppsala. Fadern var medicinprofessorn i 
Uppsala Alarik Frithiof Holmgren och modern 
rösträttspionjären Anna Margareta - eller Ann 
Margret -Tersmeden. Björn blev 1893 underlöjt
nant vid flottan, 1902 kapten, 1915 kommendör
kapten, 1923 kommendör i marinen, 1925 chef för 
underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona 
samt 1927 kommendör i flottans reserv. Sistnämnda 
år tog han emellertid avsked. Han var bosatt i 
Verstorp vid Karlskrona under 1920-talet. 1921— 
1944 var han ledamot av andra kammaren för 
högern i Blekinge län. Han lär bl a ha motionerat 
för införandet av kattskatt. Han hade inget särskilt 
politiskt inflytande, men var uppskattad och känd 
för sin humor och slagfärdighet under debatterna. 
1927 blev han ledamot av Statsutskottet, 1933— 
1936 var han ordförande i Statsrevisionen och 
1937-1942 vice ordförande i Bankoutskottet. Han 
arbetade som politiker särskilt för sjöförsvarets 
stärkande och publicerade broschyrer, tidskrifts- 
uppsatser och tidningsartiklar i sjömilitära ämnen. 
Han var dessutom livligt intresserad av botanik och 
1921 utgavs hans Blekings fanerogamer och kärl
kryptogamer, vilken kom i en andra och betydligt 
utvidgad upplaga 1942, Blekinges flora. Han dog i 
Karlskrona. - Och nu till Halland!

- Men bäste W ...
- Hallandsfloror, alltså! Fredrik Elias Ahlf- 

vengren (1862-1921) föddes i Gervalls (Gervalds) 
i Hejde socken på Gotland. Fadern var lantbruka
ren Petter Elias Ahlfvengren och modern Maria 
Olivia Lindlöf. Fredrik Elias fick sin mogenhets
examen vid Visby högre elementarläroverk 1882. 
1883 tog han examen stili latini pro gradu phil. i 
Lund. 1888 blev han fil. kand. och 1893 fil. lic. 
1892-1893 var han eo amanuens vid Botaniska 
institutionen i Lund. Han var känd för sina vackert 
pressade växter och för att nästan ha satt eld på 
Botaniska institutionen, då han glömde kvar en hög 
gråpapper alltför nära den heta kaminen i sitt rum. 
Gråpapperselden kunde dock snabbt släckas. 1893— 
1894 arbetade han som amanuens vid Naturhisto
riska riksmuseet i Stockholm samt som assistent 
vid Bergianska trädgården. 1894 gick han provårs
kurs vid Högre realläroverket på Norrmalm i Stock
holm. 1896 tillträdde han tjänst som vikarierande 
adjunkt vid Karlskrona högre allmänna läroverk. 
1897 blev han fil. dr och detta år samt under 1898-
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1899 var han vikarierande kollega vid Eskilstuna 
lägre allmänna läroverk. 1899-1902 arbetade han 
som extralärare vid Ystads högre allmänna läro
verk. Han var tidvis även assistent vid Allmänna 
Svenska Utsädesföreningen i Svalöv. Ahlfvengren 
bearbetade stora avsnitt av Sveriges Flora, som 
gavs ut 1901 tillsammans med L. M. Neuman. 
1902 fick han tjänsten som lektor i naturalhistoria 
och kemi vid Halmstads högre allmänna läroverk. 
1905 gifte han sig med läroverksadjunktsdottern 
Anna Rålén. 1906-1909 arbetade han som biblio
tekarie vid läroverket och vid Tollska biblioteket i 
Halmstad och 1906-1907 var han lärare vid Halm
stads högre elementarläroverk för kvinnlig ung
dom. Sistnämnda år blev han studierektor för Falken
bergs samskola och 1909 utsågs han till lektor i 
biologi och kemi vid Högre realläroverket på Norr
malm i Stockholm. Dessutom var han timlärare på 
Whitlockska samskolan, Stockholms samgymnasium 
och Palmgrenska skolan. Han representerade 1909- 
1911 Halmstad i riksdagens andra kammare för 
Liberala samlingspartiet. Ahlfvengren efterlämnade 
vid sin död i Stockholm ett nästan färdigt manu
skript till Hallands Växter. Förteckning överfanero- 
gamer och kärlkryptogamer. Denna flora publicera
des 1924 av överläkaren Carl Holmdahl (1876- 
1936) i Hälsingborg och rådmannen - efterträdde 
för övrigt fadern - Sten Svenson (1880-1929) i 
Falkenberg. Denne Sten Svenson var ofta med på 
Ahlfvengrens exkursioner, tog farm. kand.-examen, 
påbörjade botanik- och kemistudier i Lund och 
flyttade sedermera åter till Falkenberg.

- Anton Pontus Söderberg (1852-1932) föd
des i Edsvära socken i Västergötland. Fadern var 
folkskolläraren Anders Josef Söderberg och mo
dern Maria Lovisa, född Ohlsson. 1874 tog Pontus 
sin mogenhetsexamen vid Skara skola samt skrev 
in sig vid Uppsala universitet. 1875 blev han med. 
fil. kand., 1880 med. kand. och 1885 med. lic. vid 
Karolinska institutet. Under åren 1884-1886 arbe
tade han tidvis som amanuens vid Sabbatsbergs 
sjukhus. 1886 gifte han sig med Anna Magda 
Kristina Berg. Samma år fick han tjänst som stads
läkare i Laholm och 1891 som provinsialläkare i 
Östhammars distrikt. Han utnämndes 1893 till förste 
provinsialläkare i Hallands län samt provinsial
läkare i Halmstads distrikt. Efter flera års tjänst
ledighet på grund av sjukdom pensionerades han 
1914. Han dog i Halmstad. Söderberg var inte bara 
skicklig läkare, utan även engagerad botanist och 
han publicerade en Förteckning över de fanerogama 
växter, som iakttagits inom Halmstad med omnejd.
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Bohuslän, Västergötland, Dalsland och 
Östergötland

- När vi ändå befinner oss på Västkusten, kan vi 
direkt fortsätta med Bohuslän.

- Förlåt, men skulle vi inte kunna göra en liten 
paus. Ett toalettbesök känns inte helt fel.

- Nåja, om ni snabbar på.
Vi utbyter en hastig blick av samförstånd, medan 

W är upptagen borta vid bokhyllorna. Badrummet 
är beläget nära ytterdörren och vi tar tillfället i akt 
att bekräfta våra farhågor: ytterdörren är låst och 
nyckeln ligger förvisso i W:s ena byxficka. Efter 
förrättat värv återvänder vi till biblioteket.

- Kan vi fortsätta äntligen? (W ger oss ett barskt 
ögonkast.) Jag har inte speciellt många intressanta 
uppgifter om Johan Ernst Palmér (1863-1946). 
Han föddes dock i Bäve socken i Bohuslän. 1884 
utexaminerades han från Alnarps lantbruksinstitut 
och 1905-1909 var han disponent vid Sveriges 
utsädesaktiebolag i Svalöv. Från 1909 var han 
godsägare på Tånga, Sundsandvik, i Bohuslän och 
sedermera på Ör i Dalsland. Hans ”odödliga” 
bidrag till den svenska floristiklitteraturen är Bohus
läns Flora. Förteckning över Göteborgs och Bohus 
Läns fanerogamer och kärlkryptogamer, som gavs 
ut 1927.

- Elias Harald Fries (1878-1963) föddes och 
dog i Göteborg. Fadern var göteborgsläkaren Oscar 
Robert Fries och brodern den tidigare nämnde E. 
Th. Fries. 1896 tog Harald studentexamen i Göte
borg. Han tjänstgjorde från 1903 på Österåsens 
sanatorium nära Sollefteå och på Epidemisjukhuset 
i Uppsala. 1906 blev han med. lic. och 1908 
distriktsläkare i Göteborg. Han tjänstgjorde även 
som läkare vid Stampens lungsjukhus, var tjänste
läkare vid SJ samt skolläkare. 1920 stiftade han 
Botaniska Föreningen i Göteborg och blev även 
styrelseledamot. Han var livligt intresserad av bota
nik och sammanställde Göteborgs och Bohus Läns 
fanerogamer och ormbunkar. Förteckning med fynd
orter. Den utgavs 1945 ”på uppdrag av Göteborgs 
botaniska förening”. 1957 utsågs Fries till filosofie 
hedersdoktor i botanik vid Uppsala universitet. 
1971 gavs en andra och omarbetad upplaga ut av 
Botaniska Föreningen i Göteborg under ledning av 
dess florakommitté som utgjordes av Elof Carlsson, 
Yngve Eliasson och Manne Ohlander.
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Porträtt av August Rudberg (1842-1912).

3 ^4

- Slutligen måste jag visa ett färskt tillskott till 
bohuslänsfloristiken, nämligen Sotenäsets flora från 
1994. Författarna heter Sven Lennart Bergqvist 
(född 1938) och dennes sambo Evastina Blomgren 
(född 1938) i Kungshamn. Evastina är högstadie
lärare i matematik och fysik och hon är förutom 
mycket annat ordförande i Föreningen Bohusläns 
Flora. Sven föddes i Stockholm, men bodde 1941— 
1965 i Malmö, arbetade som tandläkare i Sorsele 
1965-1968 och från 1968 i Kungshamn.

- Västergötland gränsar ju också till Bohuslän. 
August Rudberg (1842-1912) föddes i Gärdhems 
församling i Västergötland. 1867 blev han student 
vid Skara högre läroverk och skrev samma år in 
sig vid Uppsala universitet. 1872 prästvigdes han 
och 1888 - eller 1891 - blev han kyrkoherde i 
Björsäters, Lugnås och Bredsäters församlingar. 
1901 blev han kontraktsprost. Han dog på Marie- 
stads lasarett i lunginflammation efter en operation. 
Rudberg sysslade även med botanik, arkeologi och 
folkloristik. Han utgav 1902 den första floran över

Västergötland, Förteckning öfver Västergötlands 
fanerogamer och kärlkryptogamer med uppgift om 
växeställen och frekvens efter kollega Ernst Lin- 
narssons och lektor Bror Forssells med fleres an
teckningar. Den bygger till stor del på manuskript 
av E. Linnarsson och Karl Bror Jakob Forssell 
(1856-1898). Den sistnämnde föddes i Skara, blev 
student 1875, fil. dr och docent i Uppsala 1883, 
lektor i Karlstad 1885 och efterlämnade ett opubli
cerat manuskript om Västergötlands flora. Rud
berg utnyttjade däremot inte A. J. Sahléns manu
skript. Förmodligen hade han blivit varnad för 
svagheter och brister i Sahléns uppgifter.

- Johan Albert Otto Skårman (1862-1950) 
föddes på Undevi herrgård i Tiveds socken i Väster
götland. 1881 blev han student vid Vänersborgs 
högre läroverk, 1886 fil. kand. i Uppsala och 1890 
fil. lic. Han gick provår vid högre allmänna läro
verket i Uppsala och 1892 blev han fil. dr. Han var 
vikarierande extra lärare vid Norra latinläroverket 
i Stockholm och 1900 fick han tjänst som adjunkt 
vid Nya elementarskolan. 1905-1927 var han lek
tor i naturalhistoria och kemi vid Östermalms 
högre allmänna läroverk. Förutom denna lärargär
ning undervisade han på privatskolor. Han dog i 
Stockholm. Skårman ägnade ferierna åt floristik, 
bl a i Västergötland, och publicerade en hel flora 
över Kinnekulle i Svensk Botanisk Tidskrift 1931. 
Han var också medlem i Orphei Drängar.

- Gösta Svensson (1900-1978) gav 1945 ut den 
här lilla skriften Bidrag till kännedomen om floran 
på Halleberg. Tyvärr vet jag väldigt lite om Gösta 
Svensson. Han var dock 1936-1945 apotekare i 
Vänersborg och senare bosatt i Borås.

- Karl Hasselrot (1893-1981) föddes i Brodde- 
torp i Västergötland. Fadern var kyrkoherden Carl- 
Rudolf Hasselrot och modern Sigrid Sofia Aline 
Georgii. 1912 tog Karl studenten i Stockholm och 
1914 avlade han officersexamen. Samma år blev 
han underlöjtnant vid Dalregementet. 1918 befor
drades han till löjtnant och samma år gifte han sig 
med grosshandlaredottern Lilli Hermina Augusta 
Jönsson. 1923 utexaminerades Karl från Gymnas
tiska Centralinstitutet. Han blev kapten 1929 och 
1938 utnämndes han till major vid Norrbottens 
regemente i Boden, där han bland annat tjänstgjorde 
som chef för skidlöparbataljonen. 1941 flyttade 
han till I 4 i Linköping. 1946 befordrades han till 
överstelöjtnant, men tog avsked året därpå. Från 
1948 var han bosatt i Mariestad, där han arbetade 
som militärassistent vid länsstyrelsen. Karl skaffade 
sig flera idrottsliga utmärkelser, framför allt skid-
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löparmedaljer, och han innehade även titeln gym
nastikdirektör. 1967 publicerades hans Västergöt
lands Flora. Förteckning över kärlväxter och året 
därpå gick han i pension. Han dog i Falun.

- Här har vi Halle-och Hunnebergs flora som 
publicerades av Bohlin och Geijer 1989. Anders 
Edvard Bohlin (född 1936) föddes i Väster Lövsta 
socken i Västmanlands län - men i landskapet 
Uppland. Han har senare bosatt sig i Trollhättan. 
Han är kemist och biolog och arbetar som byrå
direktör. -Mats Erik Geijer (född 1957) föddes i 
Hälsingborg. Han är röntgenläkare och biträdande 
överläkare. Han har varit bosatt i Trollhättan och 
bor numera i Askim.

- Erik Arne Sjögren (1929-1995) föddes i 
Eriksberg i Ekshärads socken i Värmland. Fadern, 
målaremästare Ture Sjögren, omkom i en trafik
olycka då Arne var bara ungefär 7 år. Arne bodde 
därefter tidvis hos morföräldrarna. Efter 7 år i 
Hamra skola arbetade han som skogshuggare. Hans 
främsta fritidsaktiviteter var fotboll, bandy och 
andra idrottsgrenar. Senare arbetade han vid diverse 
konsumbutiker i hembygden. 1953 fick han sitt 
första arbete som konsumföreståndare - i Hornnäs 
-och detta innehade han till 1961. 1961-1963 var 
han bosatt i Hagfors, där han var föreståndare för 
konsumbutiken. 1963-1970 arbetade han som kon
sumföreståndare i Fagersta, 1970-1972 i Ramnäs 
samt från 1972-1994 i Gullspång. 1989 publicera
des hans Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra 
Råda, frukten av flitiga fältbotanisters goda lag
arbete. Strax före sin bortgång fullbordade Arne 
sitt manuskript till Hova sockens flora, som gavs 
ut 1996.

- En ny dalslandsflora publicerades 1981, näm
ligen Flora över Dal av Per-Arne Andersson 
(född 1947), som föddes i Alingsås. Han blev 1981 
fil. dr i ekologisk botanik vid Växtbiologiska insti
tutionen vid Uppsala universitet. Avhandlingen är 
just den här floran. Per-Arne är bosatt i Åmål och 
arbetar som lektor i biologi vid Karlbergsgymna- 
siet där.

- Sedan har vi Östergötland, som också har in
venterats grundligt nyligen. Erik Genberg (1899— 
1988) föddes i Stockholm. Fadern var officer vid 
Karlbergs krigsskola. Erik vistades senare i Gävle 
och under skolåren i Boden. 1916 kom han till 
Kristianstad. Han tog studentexamen och 1929 fick 
han civilingenjörsexamen. Han anställdes sedan 
vid textilföretaget YFA i Norrköping och blev 
sedermera driftschef. 1964 pensionerades han, då 
tillverkningen upphörde. Erik ägnade sig mycket

åt östgötafloran. 1973 startades inventeringspro- 
jektet, som engagerade många fältbotanister och 
utmynnade i Östergötlands flora 1977. 1978 blev 
Erik Genberg filosofie hedersdoktor. Han dog i 
Norrköping. 1992 gav Folke Lind ut en andra och 
reviderad upplaga av floran.

Södermanland, Uppland och Dalarne

- Carl Filip Gunnar Andersson (1865-1928) 
föddes i Ystad. Fadern var civilingenjören Karl 
Johan Andersson och modern Eva Charlotta Malm
ström. Carl studerade vid läroverket i Ystad och 
Lund och 1884 fick han sin mogenhetsexamen vid 
Lunds högre allmänna läroverk, även kallat Lunds 
katedralskola. Samma år skrevs han in vid Lunds 
universitet, tog sin fil. kand. 1886, fil. lic. 1891 
och 1892 blev han fil. dr på en växtanatomisk 
avhandling under F. W. C. Areschoug. 1891-1898 
arbetade han som amanuens vid Riksmuseets av
delning för arkegoniater och fossila växter. Han 
gifte sig 1892 med kyrkoherdedottern Anna Tabita 
Glasell. 1893 blev han docent i växtgeografi vid 
Stockholms högskola och 1899 docent i botanik. 
1896 blev han ledamot av Svenska Turistföreningens 
styrelse samt sekreterare i Svenska sällskapet för 
antropologi och geografi och 1899 redaktör för 
deras tidskrift Ymer. Senare blev han också sekre
terare och så småningom ordförande i Svenska 
Turistföreningen samt redaktör för deras tidskrift. 
1902 blev han tf botanist vid Forstliga försöks
anstalten i Stockholm och 1906 lektor i botanik, 
zoologi och jaktkunskap vid Skogsinstitutet. 1909 
tillträdde han tjänsten som professor i ekonomisk 
geografi vid Stockholms handelshögskola och 1912 
blev han ledamot i styrelsen för skogshögskolan 
och statens skogsförsöksanstalt. Han gjorde resor 
i Europa, Kaukasus, ryska Asien, Spetsbergen och 
Kung Karls land, Kanada och Förenta Staterna, 
Australien och Java. 1914 utsågs han till heders
doktor vid universitetet i Perth i Australien och 
samma år publicerades den här lilla boken Stock
holmstraktens växter, förteckning över fanerogamer 
och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvens- 
uppgifter utgiven av Botaniska sällskapet i Stock
holm genom G. Andersson, J. Berggren, J. IV. 
Hamner, G. Indebetou och N. Sylvén. På tillskyn- 
dan av Botaniska Sällskapet i Stockholm gav Erik 
Almquist och Erik Asplund 1937 ut en ny fullstän
digt reviderad och mycket utvidgad upplaga. Gunnar 
Andersson var anatom, kvartärbotanist, växtgeo
graf, ekolog, paleoklimatolog, arkeolog, naturskyd-
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dare, skogsekonom, ekonomisk geograf och popu
lärvetenskaplig skribent. Han innehade många offi
ciella uppdrag och var tidvis sakkunnig för jord
bruksdepartementet och andra organ.

- John Wilhelm Hamner (1870-1950) föddes 
på Kungsholmen i Stockholm. Fadern var folkskol
läraren Jonas Hamner och modern Hilda Fredrika 
Wilhelmina Selling. Hamner studerade vid Norra 
latinläroverket i Stockholm 1880—1888 och sist
nämnda år fick han plats på apoteket Elefanten i 
samma stad. Han fick sin farm. stud.-examen 1892 
och skrevs in vid farmaceutiska institutet 1893. 
1895 fick han apotekareexamen och var anställd på 
apoteket i Visby 1896-1909. 1898 gifte han sig i 
Timrå i Medelpad med skeppsredaredottern Hedvig 
Karolina Löfgren (1874-1967). Hamner kände en 
tydlig dragning till Gotlands flora och fornminnen. 
Han blev sekreterare i Gotlands Turistförening och 
skrev tre upplagor av Svenska Turistföreningens 
resehandbok över Gotland. Han inventerade öns 
medeltida gravstenar och fotograferade runinskrif
ter samt inventerade orkidéer och andra växter på 
Gotland. Han blev så småningom hedersledamot 
av Gotlands nation i Uppsala. Även floran i Blidö 
socken i Uppland blev föremål för hans detaljerade 
studier. 1911 blev han föreståndare för apoteket 
vid Garnisonssjukhuset i Stockholm. 1912 fick han 
ett resestipendium av Stockholms Botaniska Säll
skap och uppdraget att ställa samman det mesta av 
art- och lokalförteckningen till Stockholmstraktens 
växter. Han började också intressera sig för insek
ter och var aktiv i Entomologiska föreningen i 
Stockholm. 1916-1938 innehade han privilegium 
på apoteket Elefanten. Han var ledamot av styrel
sen för Apotekens kontrollaboratorium 1923-1930 
och för Svenska Fornminnesföreningen från 1925. 
1920 fick han Kungl. Vetenskapsakademiens större 
Linnémedalj. Hamner bodde i Djursholm de sista 
25 åren av sitt liv. Han har beskrivits som ”en enkel 
och flärdfri man, ständigt och ivrigt sysselsatt med 
någon av sina vetenskaper”. Han kopplade av med 
vistelser i skärgården eller fjällen. Den medicinska 
utrustningen vid flera svenska vetenskapliga expe
ditioner bekostades av Hamner.

- Den senaste stockholmsfloran skrevs av Per 
Sigurd Lindberg (född 1950), som föddes i Djurs
holm. Per Sigurd är biolog och konstnär. Han är 
bosatt på Södermalm i Stockholm. Efter år av 
växtletande publicerade han 1983 Stockholmsfloran. 
Exakta växtställen för samtliga arter.

- Låt oss nu skynda vidare till en av 1900-talets 
flitigaste floraförfattare, nämligen Erik Gustaf

Almquist (1892-1974), som föddes i Funbo socken 
i Uppland. Han var brorson till Sigfrid Oscar 
Immanuel Almquist, som ju tillsammans med T.
O. B. N. Krok gav ut Svensk flora. 1910 blev Erik 
student vid Uppsala högre läroverk, 1917 fil. mag. 
och 1919 löjtnant i Upplands infanteriregementes 
reserv. 1921 tillträdde han tjänsten som regnellsk 
amanuens vid Riksmuseet. 1929 disputerade han 
vid Växtbiologiska institutionen i Uppsala på Upp
lands vegetation och flora, som gavs ut som volym 
1 i serien Acta Phytogeographica Suecica. 1931 
blev han lektor i biologi och kemi vid läroverket i 
Eskilstuna och fick sedermera professors titel. Han 
fortsatte med floristiken och 1949 publicerade han 
Dalames Flora. Förteckning över kärlväxterna, 
grundad på Professor G. Samuelssons samlade 
material och nyare tillägg, jämte några växtgeo
grafiska synpunkter på dalafloran samt dess ut
forskning. Sedan tog han itu med ett opublicerat 
material från en specialinventering som utförts 
över uppsalatrakten, och kunde 1965 ge ut Flora 
Upsaliensis. Uppsalatraktens växter. Förteckning 
över fanerogamer och kärlkryptogamer.

- Jag nämnde Gunnar Samuelsson (1885-1944). 
Han föddes i Norrtälje och hans fader var läroverks
adjunkt. Föräldrarna var växtintresserade och detta 
smittade tydligen av sig på Gunnar. 1903 blev han 
student vid Strängnäs högre läroverk, 1906 fil. 
kand. i Uppsala, 1911 fil. lic. och 1913 fil. dr och 
docent i botanik. 1914-1919 var han konservator 
vid Uppsala botaniska museum och 1924 fick han 
tjänsten som professor och intendent vid Riksmu
seets botaniska avdelning efter C. A. M. Lindman. 
Ett viktigt bidrag till dalabotaniken blev Studien 
über die Vegetation der Hochgebirgsgegenden von 
Dalarne, som gavs ut 1917 i skriftserien Nova Acta 
Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, serie 
IV. Samuelsson var hela livet sjuklig i tuberkulos 
och senare var han ofta tjänstledig på grund av 
sjukhusvistelser. Han dog i Stockholm.

- Carl Gustaf Färje (1917-1976) föddes i Stora 
Skedvi i Dalarne. Han flyttade 1948 till Älvdalen 
och fick tjänst som stämmare på Hagströms drag- 
spelsfabrik. Färje var en skicklig spelman, vann 
guldmärket i kohornspel och trakterade dessutom 
spilåpipa och orgel. Ett annat intresse var floristik 
och han publicerade ett flertal lokalfloror för Dalar
ne: Flora Elfdalensis. Älvdalens Flora 1958, Tran- 
strands flora med artförteckning och kommentarer 
samt de dialektala namnen 1961, Sollerö flora med 
artförteckning och kommentarer samt de dialektala 
namnen 1966, Floran i St. Skedvi jämte natur
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beskrivning 1971 samt Floran i Orsa med artförteck
ning, lokalangivelser, kommentarer och dialektala 
namn 1973.

Västmanland och Värmland

- Ulf Malmgren (född 1937) föddes i Hallstaham- 
mar. 1962 tog han fil. ämbetsexamen. 1962-1963 var 
han adjunktaspirant och 1963-1966 eo adjunkt vid 
Lindboskolan i Hallstahammar. 1963-1966 var han 
dessutom timlärare vid kommunala försöksgymnasiet 
i Hallstahammar. 1966-1972 innehade han utred
nings- och inventeringsuppdrag för Hallstahammars 
kommun och länsstyrelsen i Västmanlands län. 1973— 
1978 hade han amanuensförordnanden vid Växtbio- 
logiska institutionen vid Uppsala universitet. 1974- 
1975 arbetade han dessutom som extra tjänsteman vid 
naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västmanlands 
län. Han innehade 1978-1982 utbildningsbidrag för 
doktorander och blev 1982 fil. dr i ekologisk botanik 
vid Växtbiologiska institutionen vid Uppsala univer
sitet på avhandlingen Västmanlands flora. 1982-1983 
var han anställd vid Naturvetenskapliga forsknings
rådet i Stockholm, på Bokförlaget Natur och Kultur 
i Stockholm samt vid Fytoteket vid Uppsala uni
versitet. Från 1983 är han anställd vid Fanerogam- 
botaniska avdelningen vid Naturhistoriska riksmu
seet i Stockholm.

- Knut Fredrik Hård af Segerstad (1887— 
1957) föddes i Källeryds socken i Småland. Fadern 
var kontraktsprosten i Södra Sandsjö församling 
Jacob Peter Waldemar Hård af Segerstad. 1906 
blev Fredrik student vid Karlskrona högre läroverk 
och skrev in sig vid Uppsala universitet. 1909 blev 
han fil. kand. i Uppsala och 1916 lärare i biologi i 
Värnamo. Han var mycket intresserad av växtgeo
grafi och floristik och använde mycken tid till 
inventeringar. 1920 publicerade han sålunda Ut
kast till en Flora över Värnamotrakten till känne
domen om grönstenarnas inflytande på växternas 
utbredning och den gavs ut som ett bihang till 
Värnamo kommunala mellanskolas årsredogörelse 
för 1919-1920. 1924 disputerade han på avhand
lingen Sydsvenska florans växtgeografiska huvud
grupper och 1925 blev han fil. dr i Uppsala samt 
lektor i Karlstad. 1931 fick han tjänst som lektor 
vid Göteborgs högre allmänna läroverk för flickor. 
1934 blev han docent vid Göteborgs högskola och 
samma år gav han ut Utkast till en flora över trakten 
kring sjön Kymmen i västra Värmland. 1938 kom 
Floran i Norra Finnskoga som nummer elva i Med
delanden från Värmlands Naturhistoriska Fören-

KAMO/PALTEN
0m Sverges växtgeografi.

P. Hård af Segerstcd.

Sista punkten pä tisdagsprogrammet är 
Id. 0.40 ett föredrag' från Karlstad av 
lektor V. Härd af Segerstad, som talar 
öht ämnet Något ur Sverges växtgeografi.'

Porträtt av Knut Fredrik Hård af Segerstad (1887-1957). 
Vad initialen ”P” representerar har författarna trots 
idoga efterforskningar ännu inte lyckats utröna.

ing. Hans viktigaste floraarbete från senare år är 
naturligtvis den stora värmlandsfloran Den värm
ländska kärlväxtflorans geografi, som 1952 publi
cerades i Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitter- 
hets-Samhälles Handlingar, sjätte följden.

Norrland

Mörka tankar dväljs i våra hjärnor, när W placerar 
ännu en boktrave på bordet framför oss. För vilken 
gång i ordningen?

- Selim Birger Gotthard Andersson, som kal
lade sig Selim Birger (1879-1931), föddes i Ystad 
och var bror till C. F. G. Andersson. 1897 blev 
han student vid Lunds privata elementarläroverk 
och skrevs samma år in vid Lunds universitet. 1897 
reste han i Finland och Ryssland, 1898 och 1899 i 
Danmark och Nordtyskland. 1899 skrev han in sig
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vid Karolinska institutet i Stockholm och blev med. 
fil. kand. Han arbetade som amanuens vid Karo
linska institutets histologiska institution 1900-1901. 
Selim Birger var visserligen läkare, men betydligt 
mer intresserad av växtgeografi och floristik. 1904 
fick han med. kand.-examen och samma år gjorde 
han en resa till Sydamerika och Falklandsöarna 
samt skrev en flora över Pajala socken. 1907 gifte 
han sig med jägmästaredottern Signe Sofia Falck. 
Selim Birger företog resor till fjällen 1898-1909 
och 1908 publicerades Härjedalens kärlväxter. 1909 
blev han med. lic. Han var amanuens vid S:t 
Görans sjukhus i Stockholm 1909-1911. Han bedrev 
studier på kliniker i Wien och var praktiserande 
läkare i Stockholm från 1911. Från 1912 tjänstgjorde 
han som läkare vid sjukhuset S:t Görans poliklinik 
för hud- och könssjukdomar. 1912 gav han tillsam
mans med brodern Gunnar ut Den norrländska 
florans geografiska fördelning och invandrings- 
historia med särskild hänsyn till dess sydskandina- 
viska arter i serien Norrländskt Handbibliotek och 
Selim svarade för kartorna till verket. Selim var 
också en stor kännare av svenska botanister och 
samlade ihop ett imponerande material om dessa. 
Han ägnade sig även åt populärvetenskapligt för
fattarskap. Han dog av diabetes. Enligt rykten väg
rade han att själv inta mediciner.

- Erik Collinder (1848-1920) föddes i Arbrå i 
Hälsingland. Fadern var nämndemannen och hem
mansägaren Per Jonsson och modern Sigrid Helena 
Åsberg. Hans botaniska intresse väcktes till stor 
del av hans lärare Robert Wilhelm Hartman och 
redan under skoltiden företog han en floristisk resa 
till Härjedalen. 1871 fick han sin mogenhetsexa
men vid Gävle högre elementarläroverk och samma 
år blev han student i Uppsala. Han reste i Jämtland 
1873 och 1889. 1877 blev han fil. kand. och 
1877-1878 genomgick han provår vid Maria ele
mentarläroverk och Stockholms gymnasium. 1878— 
1879 var han vikarierande adjunkt vid Sundsvalls 
högre allmänna läroverk. 1879-1913 tjänstgjorde 
han där som adjunkt i kristendom, naturlära och 
svenska samt vid Sundsvalls tekniska afton- och 
söndagsskola, där han även var föreståndare och 
styrelseledamot från 1884, vice ordförande 1912— 
1919 samt sekreterare 1919-1920. 1880-1902 var 
han också lärare vid Sundsvalls elementarläroverk 
för flickor. Han gifte sig 1887 med kommissions- 
lantmätaredottern Viola Ellen Maria Horney. 1893 
var han med och stiftade Skidklubben Vidar i 
Sundsvall och var dess ordförande 1893-1917. 
1895-1910 var han stadsfullmäktig i Sundsvall.
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Collinder lämnade floristiska bidrag till förteck
ningen över Hälsinglands kärlväxter, som gavs ut 
av P. W. Wiström 1898. Collinder koncentrerade 
emellertid sitt botaniska intresse på Medelpads 
flora och 1909 publicerades hans Medelpads flora 
i skriftserien Norrländskt Handbibliotek. 1913 fick 
han avsked med pension från adjunktstjänsten och 
1919 blev han föreståndare för Sundsvalls stads 
lärlings- och yrkesskolor samt dessutom interims- 
styrelsens sekreterare. Han dog i Sundsvall efter 
några dagars sjukdom. Ett nästan tryckfärdigt manu
skript till ett supplement till medelpadsfloran fanns 
då och är nu deponerat på Uppsala universitet. 
Collinders livliga intresse för skidåkning resulterade 
i kapitlet om skidlöpning i tredje delen av Balcks 
”Illustrerad idrottsbok” från 1889. Detta verkar 
vara den första svenska beskrivningen i sitt slag av 
detta ämne.

- Herman Georg Simmons (1866-1943) föddes 
på Kronedal i Dalby i Skåne som äldst av sju syskon 
efter danska föräldrar. 1886 blev han student vid 
Kalmar högre läroverk och 1887 skrev han in sig 
vid Lunds universitet. 1889 utexaminerades han 
från Alnarps lantbruksinstitut. 1889-1890 var han 
assistent vid Allmänna Svenska Utsädesföreningen 
i Svalöv. 1892 blev han fil. kand. i Lund och 
1890-1898 var han medhjälpare samt sedermera 
sekreterare för Lunds Botaniska Förenings växtbyte. 
1893-1897 var han eo amanuens vid Lunds univer
sitets botaniska institution. 1898-1902 var han 
botanist på andra norska polarexpeditionen med 
Fram. 1906 blev han fil. lic., fil. dr och docent i 
botanik. 1907-1910 gjorde han botaniska under
sökningar i Kirunaområdet och dessa resulterade i 
Floran och vegetationen i Kiruna 1910, utgiven i 
monografiserien Vetenskapliga och praktiska under
sökningar i Lappland anordnade af Luossavara- 
Kirunavara aktiebolag. Simmons arbetade som lärare 
vid Privata högre lärarinneseminariet i Lund, Vilans 
folkhögskola, Lunds privata elementarskola och i 
gymnasieavdelningen vid Lunds fullständiga läro
verk för flickor. 1914 blev han lektor i botanik och 
zoologi vid Ultuna lantbruksinstitut och 1917 fick 
han professors titel. 1928-1932 tjänstgjorde han 
som rektor vid Ultuna lantbruksinstitut. I Lund 
kallades han ”Lorden”. Bland hans övriga ban
brytande insatser kan nämnas att han tillsammans 
med H. Neander och laboratorn L. Ramberg var 
författare till spexet ”Uarda”.

- Tor Åke Tengwall (1892-1946) föddes i Örn
sköldsvik. Han blev student vid Härnösands högre 
läroverk 1910 och i Uppsala samma år, fil. kand.
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i Uppsala 1919 samt fil. lic. och fil. dr där 1920. 
Han fortsatte därefter sina studier vid universitetet i 
Utrecht. Mycket ingående undersökningar av Sarek- 
områdets växtvärld resulterade i vegetationsmono- 
grafier samt i det floristiska arbetet Die Gefäss- 
pflanzen des Sarekgebietes, som publicerades i 
Hambergs Naturwissenschaftliche Untersuchungen 
des Sarekgebietes in Schwedisch-Lappland 3, Bo
tanik 1925. 1921-1926 var han knuten till socker- 
experimentstationen i Pasoeroean på Java, 1926- 
1931 tjänstgjorde han som biträdande föreståndare 
vid gummiexperimentstationen i Buitenzorg på sam
ma ö. 1931-1933 var han anställd vid jordbruks- 
institutet för bergsodlingsåkerbruk -också på Java. 
Därefter arbetade han som chef för ett agrarinstitut 
i Turkiet och under 1930- och 1940-talet var han 
forskningschef vid Firestone Plantation Company 
i Liberia. Slutligen tjänstgjorde han som rådgivare 
vid gummiavdelningen på ”The Board for the 
Netherlands Indies, Suriname and Curasao” i New 
York, där han sedermera dog.

- Thorvald Arthur Lange (1872-1957) föddes 
i Göteborg. Fadern var sjökaptenen, överlotsen 
och kommunalmannen Johan Axel Rudolf Lange 
på Brännö i Styrsö i Göteborgs skärgård. Denne 
var morfar till trubaduren Lasse Dahlquist, som har 
besjungit honom i sin visa ”Morfar har berättat”. 
Den trettonårige Evert Taube bodde hos honom 
”för att lära sig manér”. Men åter till Thorvald. 
1890 blev han student vid Göteborgs högre realläro
verk. Han tjänstgjorde vid tullen, men övergick 
sedan till Telegrafverket. 1904-1912 var han tele
grafkommissarie i Visby. Han exkurerade på Got
land tillsammans med Karl Johansson och Harry 
Smith. 1912 blev han tf telegrafkommissarie i 
Härnösand och 1913-1920 var han telegrafkom
missarie i denna stad. 1921-1926 tjänstgjorde han 
som telegrafkommissarie i Kristianstad och 1926- 
1938 som telegrafkommissarie i Östersund. 1938 
publicerade han en flora över Jämtland - Jämtlands 
kärlväxtflora utgiven i serien Acta Botanica Fennica 
- med stöd från Åbo Akademi, dit han sedermera 
donerade sitt herbarium. Genom att floran trycktes 
i Finland, har den alltid varit svår att få tag på här 
hemma. Som samlare fägnade det mig att få höra 
att det i Åbo legat en stor restupplaga som ganska 
nyligen makulerats. Efter pensioneringen 1938 flyt
tade Lange till Hälsingborg. 1950 utnämndes han 
till filosofie hedersdoktor i Uppsala. Han dog i 
Hälsingborg. Uppsala universitet avböjde Langes 
erbjudande om jämtlandsherbariet vilket alltså i 
stället hamnade i Finland. Han inventerade även

Porträtt av Thorvald Arthur Lange (1872-1957).
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skånska socknar och ägnade sig åt fältbotanik intill 
en ålder av över 80 år. Det berättas att Lange under 
exkursioner hindrade övriga deltagare från att inta 
måltider, men att han själv i smyg åt medhavda 
smörgåsar.

- Enar Lindberg (1912-1979) föddes i Öre
bro. Han tog studentexamen i Örebro och gick på 
handelshögskola i Göteborg. Han arbetade som 
byrådirektör vid lantbruksnämnden i Gävle. Natur
vännernas förening i Gävle publicerade tre av hans 
floristiska alster, nämligen Förteckning över Gäst
riklands kärlväxter från 1961, Gästriklands kärl
växter från 1979 samt Supplement till Gästriklands 
kärlväxter från samma år.

- Jan William Mascher (född 1934) föddes i 
Landskrona. Han är med. lic. och läkare vid röntgen
avdelningen på Örnsköldsviks lasarett. Han är bo
satt i Bonässund nära Örnsköldsvik. 1990 utgavs 
hans digra Ångermanlands flora, som är frukten av 
många års intensiva undersökningar.
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Ångermanlands flora författad av Jan W. Mäscher.
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- Bengt Rune Emanuel Danielsson (född 1924) 
föddes i Huddinge i Södermanland. Föräldrarna 
var möbelhandlaren Carl Danielsson samt Elsa, 
född Grönhagen. Bengt tjänstgjorde under 1940- 
och 1950-talen på olika apotek i Härjedalen, Jämt
land och Lappland. Han gifte sig 1950 med apote
kare Kerstin Matérn - född 1923 och dotter till 
byråchef Ernst Matérn och Hedvig född Rhedin - 
och avlade samma år apotekareexamen, blev farm. 
lic. 1954 och farm. dr 1965. Han tillträdde tjänsten 
som biträdande professor i organisk kemi vid Farma- 
ceutiska fakulteten i Uppsala 1956 och var profes
sor i organisk kemi där 1979-1988. Han är bosatt 
i Uppsala. Danielsson är ledamot av Kungl. Veten- 
skapssocieteten i Uppsala sedan 1988 och heders
ledamot i Apotekarsocieteten sedan 1991. Hans 
stora bidrag till härjedalsfloristiken blev Härje
dalens kärlväxtflora från 1994. Han är även en 
framstående ornitolog, kom tidigt in i arbetet vid 
Ottenby fågelstation och var den förste som obser
verade styltsnäppa i Sverige.

Hela Sverige
W bär tillbaka boktraven till det angränsande lilla 
rummet och vi ser äntligen en chans. I två språng 
är vi framme vid fönstret och öppnar det utan 
besvär på vid gavel. Från andra våningen kan vi 
klara hoppet med på sin höjd en stukad fot.

- Försöker Ni vädra här?
W var snabbare än vi trodde och vi ser skamsna 

på varandra. Tyst och resignerat återvänder vi till 
fåtöljerna.

- Jag måste visa åtminstone fyra av vårt sekels 
stora nationella floror, två som omfattar Sverige 
och två som inbegriper även andra nordiska länder. 
- Den första skrevs mestadels av Leopold Martin 
Neuman (1852-1922), som föddes i Halmstad. 
Fadern var prosten fil. dr Martin Bernhard Neu
man och modern Maria Hallberg. 1871 tog Leo
pold Martin sin mogenhetsexamen vid Halmstads 
högre elementarläroverk och samma år skrevs han 
in vid Lunds universitet. Här blev han 1875 fil. 
kand., 1880 fil. lic. och 1881 fil. dr. Han arbetade 
1876-1883 som lärare vid Lunds privata elementar
skola och 1881-1882 var han vikarierande lektor 
vid högre allmänna läroverket i Lund. 1883 gifte 
han sig i Halmstad med kommissionslantmätare- 
dottern Sigrid Johanna Sofia Rosengren (1854— 
1926) och samma år tillträdde han tjänsten som 
lektor i kemi och naturalhistoria vid Sundsvalls 
högre allmänna läroverk. Tiden i Sundsvall ägnade 
han delvis åt studier av södra Norrlands flora, men 
hans mödosamt insamlade och rika herbarium för
stördes under Sundsvalls brand 1888. Under åren 
1889-1918 var han tf rektor vid lägre allmänna 
läroverket i Ystad. Under dessa år byggde han upp 
ett nytt herbarium som skänktes till läroverket efter 
Neumans död och så småningom införlivades med 
Lunds universitets herbarium. 1901 utgav han Sve
riges flora (fanerogamerna). Med biträde af Fr. 
Ahlfvengren. Det var dock Neuman som författade 
huvuddelen av floran. 1892-1916 var han ledamot 
av stadsfullmäktige och 1914-1916 även vice ord
förande. 1904-1918 innehade han tjänsten som 
lektor i naturalhistoria och kemi vid Östermalms 
högre läroverk i Stockholm, men tillträdde aldrig. 
Neuman hade även andra förtroendeposter. Han 
var sekreterare i Skånes Naturskyddsförening 1912— 
1919, ledamot av styrelsen för Ystads spritförsälj- 
nings-aktiebolag 1914-1918 samt ordförande i all
männa valmansförbundet i Ystad. Under hela sin 
tid i Ystad hade Neuman nära förbindelser med 
Lunds Botaniska Förening och var också dess 
sekreterare under en tid. Han var en mycket flitig



fältbotaniker och deltog i inånga exkursioner. Han 
dog i Ystad. Neuman har beskrivits som ”orubbligt 
lugn” och med ”en torr humor”. Många av hans 
elever rycktes med av hans entusiasm för botanik, 
bland andra en viss Otto Rudolf Holmberg.

- Den andra sverigefloran författades av Carl 
Axel Magnus Lindman (1856-1928), som föddes 
i Halmstad. Fadern var handelsmannen Carl Chris
tian Lindman och modern Fredrika Sofia Löhr. 
Fadern dog redan när Carl Axel Magnus var barn 
och denne tillbringade sin barndom och ungdom i 
Lemnhults socken i Småland och senare i Växjö. 
Han påstås ha varit en ”exemplarisk skolelev” och 
var duktig i såväl teoretiska ämnen som teckning 
och musik. Hans lärare i naturalhistoria hette N. J. 
Scheutz och denne tog honom med sig på exkursio
ner under sommarloven. 1874 fick han sin mogen
hetsexamen vid Växjö högre allmänna läroverk 
samt skrev in sig vid Uppsala universitet. Under 
studieåren i Uppsala gjorde han sig känd som en 
glad och uppskattad kamrat, sånganförare och kura
tor för smålänningarna samt var under en kortare 
tid ordförande för studentkåren. Han finansierade 
till en del sina studier som sånglärare vid flera 
skolor. 1878 deltog han som andre tenor i sångar
färden till Paris och samma år blev han fil. kand., 
1884 fil. lic. och 1886 fil. dr under Thore Magnus 
Fries. På rekommendation av Fries blev han eliter 
disputationen informator för J. Sederholm - bli
vande brukspatron vid Nävekvarn - på en ”bild- 
ningsresa” i Västeuropa och Nordafrika 1884- 
1885. Lindman var docent i botanik 1884-1888 och 
regnellsk amanuens vid Naturhistoriska riksmuseets 
botaniska avdelning 1887. Under somrarna 1887 
och 1901 var han dessutom assistent respektive eo 
assistent vid Bergianska trädgården. Från hösten 
1887 och fram till 1905 hade han tjänsten som 
lektor i naturalhistoria och fysik vid Högre latinläro
verket på Norrmalm i Stockholm. Han fick 21 000 
kronor som regnellsk resestipendiat och reste 1892 - 
1894 som ledare för den första regnellska expedi
tionen i Sydamerika tillsammans med bl a botanist
kollegan Gustaf Oskar Andersson Malme (1864- 
1937). 1894 gifte han sig i Stockholm med kam- 
rersdottern Hedvig Elisabet Biller (1874-1955). 
1896-1901 var han tjänstledig från lektoratet och 
fram till 1904 lärare i bl a naturalkunskap för 
kronprins Gustavs barn Gustaf Adolf, Wilhelm och 
Erik. Han var förmodligen inte alltför jäktad efter
som han skrev att han var ”upptagen av att just 
ingenting göra”. Lindmans levnadstecknare omtalar 
att ”Med sitt sirliga och verserade uppträdande
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tycks Lindman (hans engelske minnestecknare be
skriver honom som den mest kultiverade man han 
någonsin träffat) ha passat väl in vid kronprins
parets något stela hov.” 1901-1905 utgavs den väl
kända Bilder ur Nordens flora efter Svensk Bota
niks kopparplåtar, som ägdes av KVA. Texten 
moderniserades och i den andra upplagan från 
1921-1926 tillfogades 144 nya planscher som måla
des av Lindman och KV As tecknare A. Ekblom. 
Lindman placerades på fjärde plats vid tillsättandet 
av eo botanikprofessuren i Uppsala, eftersom han 
inte ansågs meriterad i ämnena embryologi, cyto- 
logi och växtfysiologi som då var på modet i 
Uppsala. 1905 fick han intendent- och professors- 
tjänsten vid Riksmuseets botaniska avdelning. Hans 
hårdaste konkurrent var Malme, som hade blivit 
Lindmans dödsfiende under Regnell-expeditionen. 
Professuren innehade han fram till 1923 och var tf 
1924. 1910-1918 var han ledamot av kyrkorådet i 
Adolf Fredriks församling i Stockholm. 1918 pub
licerades Svensk fanerogamflora, som utkom i en 
andra upplaga 1926. Teckningarna i floran är gjorda 
av Lindman. 1928 utgavs en förkortad skolupplaga, 
som också omfattade kärlkryptogamerna: Illustre
rad skol- och exkursionsflora över Sveriges kärl
växter. Han var ordförande i Botaniska sällskapet 
1920-1926 och i Svenska kyrkans lekmannaför- 
bund, Kyrkobröderna, 1922-1924. Under de mer 
än fyrtio år som Lindman bodde i Adolf Fredriks 
församling deltog han mycket i församlingslivet. 
Han dirigerade kyrkokören, satt i kyrkorådet, ledde 
i sex år en kyrkogårdskommitté samt framträdde 
som religiös författare och talare. Från 1925 var 
han tidvis svårt sjuk, men trots det var han verksam 
in i det sista och dog dagen efter det att han hade 
drabbats av en hjärtattack under ett KV A-samman
träde.

- Sedan har vi en skandinavisk flora. Otto 
Rudolf Holmberg (1874-1930) föddes i Simris
hamn. Fadern var bryggare. 1893 blev Otto Rudolf 
student vid Ystads högre allmänna läroverk, där 
han hade bland andra L. M. Neuman som lärare. 
1898-1909 arbetade han som redaktionssekreterare 
vid Tidskrift för Landtmän. Han utgav 1907-1918 
en tidtabell för de skånska järnvägarna. 1904-1928 
var han assistent vid Malmöhus Läns Frökontroll- 
anstalt. Under kortare perioder tjänstgjorde han 
som vikarierande lektor vid folkskolläraresemina
riet samt vid Lunds privata elementarskola. 1909 
blev han konservator vid Botaniska institutionen i 
Lund efter Otto Nordstedt. Han var flitig deltagare 
i Lunds Botaniska Förenings växtbyte och var
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1899-1908 sekreterare i Lunds Botaniska Förening 
och tillika växtbytesföreståndare. Från 1908 var 
han enbart växtbytesföreståndare. Han kallades 
gemenligen ”Otto R.” och utgav mot slutet av sitt 
liv tre av de fyra häftena av Hartmans handbok i 
Skandinaviens flora - häfte 1 1922, häfte 2 1926 
och häfte Ila 1928 - till vilken initiativet togs av 
Carl Holmdahl och Thorsten Sjövall. Det sista 
häftet - häfte I - publicerades 1931, det vill säga 
efter Holmbergs död. Han dog i Lund.

- Den fjärde av dessa floror omfattar hela Nor
den och författades av Nils Hylander (1904-1970), 
som föddes i Norrköping. Fadern var överläraren 
Johan Hylander och modern Hilda Diderichsen. 
Nils tog sin studentexamen vid Norrköpings högre 
allmänna läroverk 1923 och skrevs in samma år vid 
Uppsala universitet. Han blev fil. kand. 1933, fil. 
lic. 1938 och fil. dr 1943 på avhandlingen Die 
Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke. 1943 
utsågs han också till docent i botanik. 1941 hade 
Lunds Botaniska Förening givit ut tredje upplagan 
av Förteckning över Skandinaviens växter, 1 Kärl
växter, vilken skrevs av Hylander. 1955 kom den 
fjärde utgåvan, också denna författad av Hylander. 
1953 fick han en personlig tjänst som eo förste 
trädgårdsintendent vid botaniska trädgården i Upp
sala och denna tjänst behöll han till sin död. Samma 
år publicerades efter ett mångårigt förarbete den 
första delen av Nordisk kärlväxtflora. Den andra 
delen gavs ut 1966. Denna monumentala, ytterst 
detaljerade flora var planerad att omfatta fem delar, 
men arbetet var i princip ett enmansprojekt och 
tidsplanen visade sig snart ohållbar. Detta blev 
sålunda den tredje ofullbordade floran över det 
skandinaviska eller nordiska området. Även Kroks 
och Holmbergs projekt hade ju brutit samman på 
ett tidigt stadium. 1967 fick Hylander professors 
titel. Han var även passionerat intresserad av pryd
nadsväxternas taxonomi och nomenklatur samt en 
mycket aktiv dendrolog, för övrigt en av de ledande 
medlemmarna i Föreningen för dendrologi och 
parkvård. Han dog i Uppsala. Örjan Nilsson har 
skrivit om Hylander att ”han var ingen fältbotanist 
i vedertagen mening men hade ändå sett fler arter 
i den svenska floran än de flesta. Han var en elegant 
uppenbarelse, som ansågs hellre avstå från ett 
besök i ett kärr än att ta av sig lackskorna. Han var 
ungkarl med exklusiva vanor, kritisk och omed
vetet egocentrisk, men han hade samtidigt en stor 
charm och ett brett kunskapsregister, som bl a 
innefattade stora humanistiska intressen inte minst 
personhistoriska.” Han var estet och konstkännare,
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humanistiskt bildad och ytterst noga med klädseln. 
Han fungerade ofta som tredje opponent. Linde- 
berg berättar att ”När en doktorsmiddag framskri
dit tillräckligt långt kunde han ofta förmås att 
framföra sitt favoritnummer ’Den döende svanen’ 
som enmansbalett. De flaxande frackskörten illu
strerade effektfullt den döende svanens sista ving
slag. Som uppläsare av Hasse Z:s kåserier var han 
en mästare”. Han författade till Botaniska Sektio
nens i Uppsala luciafest 1949 ett ”Examinations- 
schema över Sektionens mer prominenta medlem
mar”.
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Svensk Botanisk Tidskrift

- Jag har ju tidigare berättat för Er om Botaniska 
Notiser, som under 1800-talet fungerade som natio
nellt språkrör för floristiska nyheter. 1907 grunda
des Svensk Botanisk Tidskrift och denna kom suc
cessivt att ersätta Botaniska Notiser i detta avseende. 
En kort summering av redaktörerna för denna nya 
tidskrift är här på sin plats.

- 1907-1908 var Gustaf Otto Rosenberg (1872— 
1948) redaktör. Han föddes i Göteborg. Fadern var 
professorn i kemi Olof Rosenberg och modern 
Maria, född Holmberg. 1891 tog Otto student
examen vid Beskowska skolan i Stockholm och 
samma år skrevs han in vid Uppsala universitet. 
Han studerade vid Stockholms högskola och 1895 
blev han fil. kand. Han disputerade för fil. dr-graden 
i Bonn 1899, 1900 utnämndes han till docent vid 
Stockholms högskolas botaniska institut och 1904 
utsågs han till laborator vid samma högskola. 1911 
fick han en personlig professur i växtanatomi och 
cellära och 1926 efterträdde han Gustaf Lagerheim 
som professor i botanik vid samma högskola. Rosen
berg var en mycket framstående cytolog.

- 1908-1912 var Gustaf Otto Rosenberg och 
Jacob Tycho Conrad Vestergren (1875-1930) re
daktörer. Vestergren föddes i Bro socken på Got
land. Fadern var skräddare. Tycho hade adjunkterna 
Oscar Anian Westöö och Karl Johansson som 
lärare. Han fick sin mogenhetsexamen 1895 vid 
Visby högre allmänna läroverk och inskrevs vid 
Uppsala universitet, där han studerade för Thore 
Magnus Fries. Han läste även vid Stockholms 
högskola under professor Gustaf Lagerheim. En 
episod från studenttiden återgavs av Skottsberg: 
”Det var karneval i Botaniska trädgården. På Got
lands nations flakvagn tronade Tycho klädd i sida 
vita kläder och föreställande fredsgudinna; hennes 
attribut var tre vita duvor, givetvis uppstoppade.
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Majdagen var kall, regnet strömmade, och de 
agerande i sina lätta kostymer huttrade av köld, 
men längs tåget löpte hjälptrupper beväpnade med 
konjaksbuteljer: det gällde att hålla lunginflamma
tionen från livet. Dosen blev småningom avsevärd, 
och när tåget för andra gången passerade, vred 
fredsgudinnan i ett anfall av ysterhet halsen av sina 
duvor och slungade ut dem bland publiken. Det höll 
på att gå illa, men vi lyckades rädda Tycho undan 
en träffad och mycket vredgad borgares hämnd och 
smuggla ut honom ur trädgården.” 1901-1908 ar
betade Vestergren som amanuens vid Stockholms 
högskolas botaniska institut. 1909 blev han fil. lic. 
och 1912 adjunkt i biologi och kemi vid Jakobs - 
sedermera Vasa - realskola i Stockholm. Han var 
känd för sin svårighet att passa tiderna för morgon
lektionerna, arbetade med såväl svampar som högre 
växter och reste i Syd- och Centraleuropa under 
1920-talet. 1926-1927 var han regnellsk amanuens 
vid Riksmuseets botaniska avdelning. Han led de 
sista åren av lungemfysem och ogift dog han plötsligt 
i hjärtförlamning. Skottsberg har beskrivit honom 
som ”en liten satt figur som rörde sig med värdig
het, ett barnafromt, skägglöst ansikte, som knap
past skvallrade om den uddiga humor som var 
Tycho egen och som i lycklig förening med hans 
oförfalskade gotländska kryddade vår kamratliga 
samvaro”.

- 1913-1917 var Jacob Tycho Conrad Vester
gren ensam redaktör.

- 1918-1938 hette redaktören Karl Erik Tor
sten Lagerberg (1882-1964) och han föddes i Lin
köping. Fadern var rektorn i Söderköping och 
senare i Eksjö Per Erik Lagerberg och modern 
Anna Agatha Eleonora Åkerblom. 1900 avlade 
Torsten mogenhetsexamen vid Norrköpings högre 
allmänna läroverk samt skrevs in vid Uppsala 
universitet. Fil. kand. blev han 1904, fil. lic. 1907 
och fil. dr 1909 på avhandlingen ”Studien über die 
Entwicklungsgeschichte und systematische Stel
lung von Adoxa Moschatellina L.”. 1909 blev han 
assistent vid Statens skogsförsöksanstalts botaniska 
avdelning, 1915 tf professor vid Skogshögskolan 
och 1918 professor. 1937-1947 var han dessutom 
prorektor samt 1925-1947 högskolans bibliotekarie. 
Lagerberg pensionerades 1947. Han var gift med 
fil. kand. Gurli Hofrén. Han har författat de mycket 
använda verken Svenska fjällblommor, som gavs ut 
av Svenska Turistföreningen i tre upplagor -1931, 
1940 och 1952 - samt Vilda växter i Norden i tre 
upplagor som behandlar kärlväxter - 1937-1939 
1947-1949 och 1956-1958.
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Porträtt av Nils Hylander (1904-1970).

- 1939-1944 var Carl Malmström (1891-1971) 
redaktör. Han föddes i Stockholm, studerade natur
vetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet och 
blev fil. dr 1924. Innan dess arbetade han som 
assistent vid Statens skogsförsöksanstalt. 1940 ut
nämndes han till professor och föreståndare för 
skogsförsöksanstaltens naturvetenskapliga avdel
ning. 1957 avgick han med pension. 1948-1949 var 
han ordförande i Svenska sällskapet för antropologi 
och geografi och från 1951 i Botaniska sällskapet 
i Stockholm. 1952-1955 var han dessutom ordfö
rande i Svenska föreningen Oikos.

- 1945-1947 tjänstgjorde Olof Hugo Selling 
(född 1917) som redaktör. Fadern var ämneslära- 
ren Hugo Selling och modern Maria Bergh. Olof 
tog studentexamen 1936 och samma år skrevs han 
in vid Stockholms Högskola. Han blev fil. kand. 
1940, fil. lic. 1942 och fil. dr 1949 på avhandlingen 
”On the late Quaternary history of the Hawaiian 
vegetation”. 1948-1951 var han docent i botanik 
vid Stockholms Högskola och 1963-1966 föreläsare



och kursledare vid kvartärgeologiska institutionen. 
Han arbetade som museiassistent - intendent - vid 
Naturhistoriska riksmuseets paleobotaniska avdel
ning 1945-1951, där han 1944-1945 var tf musei
assistent. 1951-1965 var han professor och före
ståndare vid den paleobotaniska avdelningen och
1965- 1966 professor i paleobotanik samt chef för 
den paleobotaniska sektionen vid Riksmuseet. 1955 
gifte han sig med leg. sjukgymnasten Nina Nisser.
1966- 1975 var han VD i företaget Olof Selling AB. 
Han har gjort omfattande forskningsresor i samtliga 
världsdelar utom Antarktis och Sydamerika. 1946 
flyttade han till Djursholm, 1974 till Lomma, 1975 
till Danderyd och 1994 till Lidingö.

- 1948-1951 var redaktören Henning Horn af 
Rantzien (1922-1960). Fadern var gymnastikdi
rektören Ture Horn af Rantzien och modern Fanny 
Lucia Löding. 1942 tog Henning studentexamen. 
1945 utsågs han till regnellsk amanuens vid Natur
historiska riksmuseets botaniska avdelning. 1946 
blev han fil. kand. vid Stockholms Högskola och 
1947 fil. lic. i botanik. 1951 blev han vetenskaplig 
medarbetare vid Riksmuseets paleobotaniska av
delning, 1956 tf indendent vid denna avdelning 
samt även extra lärare i växtpaleontologi vid Stock
holms Högskolas geologiska institut. 1959 blev han 
fil. lic. i historisk geologi och paleontologi vid 
Stockholms Högskola, 1960 fil. dr och samma år 
docent i historisk geologi och paleontologi, särskilt 
växtpaleontologi. Han var gift med Anna Arrhenius. 
Henning dog i samband med ett ras i ett stenbrott 
vid Montmorency nära Paris.

- 1952-1969 var Sten Gustaf Edvard Ahlner 
(1905-1991) redaktör. Han föddes i Gävle. Fadern 
var dövstumskolläraren Oscar Ahlner och modern 
Anna Karlsson. Sten tog studenten i Gävle 1924 
och skrevs in vid Uppsala universitet. Han blev fil. 
mag. i botanik, zoologi och geografi 1930 och fil. 
lic. 1936. 1946 publicerade han en översikt över 
Gästriklands flora i Gästriklands hembygdsböcker 
volym 1. 1948 fick han sin doktorsexamen på 
avhandlingen ”Utbredningstyper bland nordiska 
barrträdslavar” och utnämndes till docent i växt- 
biologi. 1950 fick han tjänst som museiassistent vid 
Naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning 
och fram till 1971 tjänstgjorde han vid Riksmuseet, 
sedermera som förste intendent. 1955 utsågs han 
dessutom till docent i botanik vid Stockholms Hög
skola. Sten gifte sig med Astrid Hammarberg. Han 
dog i Uppsala.

_ 1970-1972 tjänstgjorde Lena Jonsell (född 
Junell 1936) som redaktör. Hon föddes i Uppsala,
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tog studenten 1955, blev 1960 fil. mag. vid Upp
sala universitet, 1964 fil. lic. och 1968 fil. dr på 
avhandlingen ”Studies on Erysiphaceae with spe
cial regard to the Swedish species” samt docent 
samma år. 1965 gifte hon sig med Bengt Jonsell. 
1971-1992 innehade Lena tjänst som universitets
lektor i systematisk botanik vid Uppsala universitet. 
1976-1992 var hon dessutom studierektor. Från 
och med 1993 arbetar hon som universitetslektor i 
ekologi och miljövård vid Sveriges Lantbruksuni
versitet i Ultuna. Lena var ledamot av Svenska 
Botaniska Föreningens styrelse 1986-1992 och var 
dess ordförande 1989-1992. Hon är ordförande i 
ledningsgruppen för Projekt Upplands flora.

- 1973-1975 hette redaktören Nils Gunnar 
Lundqvist (född 1930). Han föddes i Ljusne i 
Hälsingland och växte upp i Sunnanå nära Bergvik. 
Fadern var folkskolläraren Gunnar Lundqvist och 
modern Tyra, född Hellund. Nils tog studentex
amen vid Söderhamns högre allmänna läroverk 
1950 och skrevs in vid Uppsala universitet 1951. 
Han studerade geografi, botanik och zoologi och 
blev fil. mag. 1956. 1956-1957 samt 1959-1962 
var han l:a amanuens vid Botaniska institutionen i 
Uppsala. 1957-1958 läste han vid Lärarhögskolan 
i Stockholm och gjorde sin praktiktermin i Nässjö. 
Han gifte sig 1958 med Kerstin Persson (född 
1932) och de flyttade till Storvreta i Uppland 1965. 
1962-1972 tjänstgjorde han som herbarieassistent 
i Uppsala och 1970-1971 var han vikarierande l:a 
museiintendent. Hos professor John Axel Nann- 
feldt blev han fil. lic. 1964 samt fil. dr och docent
kompetent 1972 på avhandlingen ”Nordic Sorda- 
riaceae s. lat.”. 1972-1976 tjänstgjorde han som 
vikarierande universitetslektor. 1977-1981 inne
hade han en docentur i botanik och utsågs 1982 till 
professor i kryptogambotanik vid Naturhistoriska 
riksmuseet, från vilken tjänst han pensionerades 
1995. Han var 1981-1988 ordförande i Svenska 
Botaniska Föreningen.

- 1976-1995 var Olof Thomas Karlsson (född 
1945) redaktör. Han föddes i Arlöv i Skåne. Stu
dentexamen tog han i Lund 1964, blev fil. kand. 
1968, disputerade 1982 på avhandlingen ”Euphra
sia rostkoviana i Sverige” och blev fil. dr 1984. 
Han arbetade som 3:e amanuens 1967, l:a amanu
ens 1968 samt assistent 1969. 1971 flyttade Tho
mas till Lund. 1975 fick han doktorandstipendium, 
blev forskningsassistent 1977 och 50 % intendent 
vid Riksmuseets avdelning för fanerogambotanik 
1994. Från och med 1996 har han dessutom ett 
halvtids förordnande vid Bergianska stiftelsen. Han
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har varit gift med Aune, född Mihkelson, 1972- 
1995 och sammanbor från och med 1995 med 
Magdalena Agestam i Enskede söder om Stock
holm. Från 1987 har Thomas arbetat för projektet 
Flora Nordica. Som redaktör för SBT har han 
redigerat många av de i senare tid utgivna svenska 
provinsflororna.

- Från och med 19% är Hilding Stefan Ericsson 
(född 1954) redaktör för SBT. Han föddes i Umeå, 
tog studenten 1973, arbetade som virkesmätare 
under första hälften av 1974 och skrev detta år in 
sig vid Umeå universitet. 1981 blev han fil. kand. 
Stefan studerade kemi, biologi och naturgeografi 
vid Umeå universitet samt var under några år 
forskarstuderande i ekologisk botanik. Han var 
1976-1979 gift med Henderika Sietske Wester och 
är sedan början av 1980-talet sammanboende med 
konstnären Kjersti Dahlstedt. Stefan har bl a fram
ställt utbredningskartorna till Mossbergs och Sten
bergs Den Nordiska Floran, som publicerades 1992. 
Han har startat ett florainventeringsprojekt över 
Västerbottens län samt grundat Västerbottens läns 
botaniska förening.

Epilog

- Men nu, mina bästa vänner, ska Ni få se och höra 
det roligaste. Jag har ju hittills mest visat Er 
floramonografierna. Den största floristiska littera
turen återstår emellertid: tidskrifterna och de land
skaps- och sockentopografiska beskrivningarna. 
Periodica förvarar jag i ett par angränsande rum, 
men topografin finns spridd lite här och var. Nu 
börjar det!

W ger oss en märklig blick och vinkar åt oss att 
följa honom till ett annat rum. Vi utbyter ett hastigt 
men talande ögonkast, medan W vänder sig bort 
mot dörröppningen. Det finns tillfällen, då varje 
ord är överflödigt. När tålamodet hos en normal 
människa har tänjts långt bortom bristningsgrän
sen, kan vissa handlingar som är fjärran från 
vanligt sunt tänkande utföras utan minsta betänk
lighet. Dessa handlingar kan sedermera i eftertänk
samhetens nyktra sken förefalla grymma och skam
lösa, men i handlandets ögonblick representerar de 
en oändlig befrielse från en outhärdlig plåga.

En dryg vecka senare läser vi följande notis i en av 
de större dagstidningarna: ”Advokat Arwid Bern
hard W (71) har avlidit. Hans livlösa kropp åter
fanns på tisdagen av W:s syster Agnes Rydén. 
Rättsmedicinska undersökningar har företagits, men 
inga tecken tyder på brott. Det är känt att W sedan

något år tillbaka lidit av en svår och livshotande 
hjärtsjukdom. Troligen har han avlidit på grund av 
en överdosering av digitalispreparat, en medicin 
som återfanns i W:s lägenhet.”

Efterord

Vi beklagar djupt det alltför hårda urval som vi av 
utrymmesskäl varit tvungna att göra bland förfat
tarna av floristiska publikationer. Vi är fullt med
vetna om de mängder av såväl växtförteckningar 
som andra floristiska uppgifter vilka publicerats 
genom åren i diverse periodica och landskaps- och 
sockentopografiska beskrivningar. Nämnas kan även 
Björn Ursing, författaren till Svenska Växter. Eric 
Hultén, upphovsmannen till Sveriges Flora, saknas 
också i våra skildringar, men vem är väl mera 
skickad att beskriva Hulténs liv än han själv. Vi 
hänvisar därför till memoarerna ”Men roligt har 
det varit”, som utkom 1973. Vi planerar att i en 
framtid kunna kompensera denna stora brist genom 
en förhoppningsvis heltäckande beskrivning av 
svensk kärlväxtfloristik genom tiderna. Till dess 
ber vi läsekretsen ha överseende med nämnda 
brister.

Ett stort varmt tack bringar författarna alla dem 
som frikostigt bidragit med värdefulla uppgifter om 
floraprofilernas liv och leverne!
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nämnts i samband med andra står med normal stil. 
En asterisk (*) anger att personen omnämns i 
samband med en illustration.

Adlerz, E. 90: 41 
Afzelius, A. 55: 280, 285; 89: 361 
Afzelius, J. A. 59: 361
Afzelius, P. C. 58: 285
Agardh, C. A. 59: 345, 347, 348, 349, 350, 352, 

355; 90: 41
Agardh, J. G. 59: 347, 354; 90: 36
Agestam, M. 90: 193
Ahlfvengren, F. E. 90: 180
Ahlner, S. G. E. 90: 192
Ahlqvist, A. SS: 282; 90: 37
Ahnfeit, N. O. 89: 352
Almquist, E. G. 90: 183, 184
Almquist, S. O. I. 90: 46, 47, 184
Andersson, C. SS: 285
Andersson, C. F. G. 90: 183, 185, 186
Andersson, N. J. 59: 351*, 353, 356; 90: 37, 45, 46
Andersson, P.-A. 90: 183
Andersson, S. B. G. (Birger, S.) 90: 185
Areschoug, F. W. C. 89: 354, 358; 90: 35,.36*, 37*, 

183
Areschoug, J. E. 59: 349; 90: 46
Arwidsson, T. 90: 179
Aspegren, G. C. SS: 285
Asplund, E. 90: 183
Aulin, F. R. 90: 46
Backman, C. J. 90: 44
Bartholin, C. SS: 271
Bauhin, C. 88: 269
Berggren, J. 90: 183
Bergius, P. 1. 88: 279, 281; 89: 346
Bergman, T. O. 89: 361
Bergqvist, S. L. 90: 182
Bergzabern (Tabemaemontanus), J. D. T. von SS: 268
Berzelius, J. J. 89: 357, 361
Billberg, G. J. SS: 283
Birger, S. - se Andersson, S. B. G.
Björkman, A. E. 89: 351
Björnström, F. J. 90: 42
Blomgren, E. 90: 182 
Bock (Tragus), H. SS: 268 
Boheman, C. H. 90: 34

Bohlin, A. E. 90: 183 
Broman, O. J. SS: 275
Bromelius (Bromell), O. O. 88: 267, 272 273*- 59' 

349
Bromell - se Bromelius, O.
Brown, O. T. 90: 37
Brunfels, O. SS: 268
Carlson, C. A. SS: 282
Carlsson, E. 90: 181
Cederwald, G. I. von 90: 45
Celsius, O. (”d. ä.”) SS: 274, 275*, 284
Cesalpino, A. 88: 269
Chesnecopherus, J. SS: 269
Clusius, C. 88: 269
Collinder, E. 90: 186
Dalman, J. W. 89: 359
Danielsson, B. R. E. 90: 188
Dusén, K. F. 90: 42
Düben, M. W. von 89: 350
Eisen, A. G. 90: 39
Ekstrand, E. V. 90: 45*
Ekström, C. U. 89: 359
Eliasson, Y. 90: 181 
Elmquist, C. F. 90: 42 
Enander, S. J. 90: 180 
Ericsson, H. S. 90: 193 
Eriksson, G. 89: 345 
Falck, C. M. A. I. 89: 358 ; 90: 45 
Fallén, C. F. 90: 36 
Fischerström, J. 88: 281 
Floderus, A. 89: 351 
Floderus, M. M. 89: 351 
Fornander, A. N. SS: 277 
Forsander, J. 89: 348; 90: 38 
Forssell, K. B. J. 90: 182 
Forsskål, P. 88: 277*
Franck (Franckenius), J. 88: 269*, 270, 273 ; 90: 43 
Franckenius - se Franck, J.
Fries, E. H. 90: 178, 181
Fries, E. M. 88: 282,283,284,285 ; 89: 346*, 347*

348, 349, 350, 351*, 352, 353, 355, 356, 357; 90:
34, 35, 37, 38, 40*, 41, 44, 46, 47, 177, 177 

Fries, E. T. 90: 178, 181 
Fries, O. R. 90: 178, 181 
Fries, T. C. E. 90: 179 
Fries, T. M. 89: 351*, 353; 90: 47, 189, 190 
Fristedt, R. F. 90: 42, 43 
Fuchs, L. SS: 268
Fuiren, J. SS: 270*, 271*, 284*
Färje, C. G. 90: 184 
Geijer, M. E. 90: 183 
Gellerstedt, J. D. 89: 359 
Genberg, E. 90: 183 
Gesner, C. SS: 269 
Goldschmidt, A. 89: 351 
Gosselman, C. A. 90: 35
Gunnarsson, J. G. 90: 179



196 Jan Thomas Johansson och Torbjörn Lindell SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

Gustafsson, L.-Å. 90: 41
Hagström, J. O. 88: 281 
Hamberg, K. H. R. 90: 47 
Hamner, J. W. 90: 183, 184 
Hamnström, C. O. 89: 359 
Hardin, S. 89: 350 
Hartman, C. 89: 355, 356
Hartman, C. J. 89: 354, 355*, 356, 362; 90: 34, 46
Hartman, R. W. 89: 356; 90: 186
Hasselroth, K. 90: 182
Hellbom, P. J. 89: 349
Hising (Hisinger), W. 89: 361
Hisinger - se Hising, W.
Hofberg, J. H. 89: 360 
Holm, V. F. 90: 44 
Holmberg, O. R. 90: 189, 190 
Holmdahl, C. 90: 181, 190 
Holmgren, B. Frithiofsson 90: 180 
Horn af Rantzien, H. 90: 192 
Hornemann, J. W. 88: 285 
Hultén, E. O. G. 90: 193 
Hylander, N. 90: 190, 191*
Hård af Segerstad, K. F. 90: 185*
Hägerström, K. P. 90: 45*
Högberg, J. D. 89: 353
Ihrman, T. 89: 350
Indebetou, C. D. G. 90: 183
Indebetou, J. C. 90: 42
Ivérus, J. E. Danielsson 90: 42
Johansson, K. 90: 46, 177, 178*, 187, 190
Jonsell, B. E. 90: 192
Jonsell (Junell), L. 90: 192
Junell, L. - se Jonsell, L.
Karlsson, O. T. 90: 192 
Kindberg, N. C. 90: 41*
Kraft, J. V. 90: 180
Krok, T. O. B. N. 90: 46, 47, 178, 184, 190 
Kröningssvärd, C. G. 89: 361*
Laestadius, C. P. 90: 43 
Laestadius, L. L. 88: 284, 285 ; 90: 43 
Lagerberg, K. E. T. 90: 191 
Lagerheim, N. G. 90: 190 
Lange, T. A. 90: 187*
Larsson, L. M. 89: 349 
Leche, J. 88: 271*, 276*
Lidbeck, E. G. 88: 278, 280
Lilja, N. 88: 277*; 89: 356*, 357*; 90: 36
Liljeblad, S. 88: 281, 282*; 89: 347, 355
Lind, F. 90: 183
Lindberg, E. 90: 187
Lindberg, P. S. 90: 184
Lindberg, S. O. 90: 42
Lindblom, A. E. 89: 350, 351*, 352, 353
Lindeberg, C. J. 90: 34, 46
Linder (Lindestolpe), J. 88: 274*
Lindestolpe - se Linder, J.
Lindman, C. A. M. 90: 46, 184, 189 
Linnaeus (von Linné), C. 88: 273*, 275, 276*, 277*, 

278, 279, 280, 281, 282, 284; 89: 346, 354 
Linnarsson, E. J. S. 90: 41, 182 
Linné, C. von - se Linnaeus, C.
Linné, C. von (”d. y.”) 88: 282

Lund, A. A. W. 90: 39 
Lundequist, N. W. 89: 350 
Lundqvist, N. G. 90: 192 
Lundqvist, Å. 90: 179 
Luut, C. J. 88: 278 
Lönnberg, C. J. L. 90: 41 
Malme, G. O. A. 90: 189 
Malmgren, U. 90: 185 
Malmström, C. 90: 191
Mäscher, J. W. 90: 187, 188*
Mattioli, P. 88: 268
Mohl, H. von 90: 36
Montin, L. Jonasson 88: 278, 281*
Moqvist, C. J. 89: 349 
Mossberg, B. T. 90: 193 
Myrin, C. G. 88: 284, 285 
Månsson (Rydaholmensis), A. 88: 268 
Naezén - se Naezenius, D. E.
Naezenius (Naezén), D. E. 88: 280
Nannfeldt, J. A. F. 90: 192
Neuman, L. M. 90: 181, 188, 189
Nilsson, S. 89: 350, 351, 357, 361; 90: 36
Nilsson, Ö. 90: 190
Nordenskiöld, N. A. E. 90: 39
Nordstedt, C. F. O. 89: 351*, 354; 90: 189
Nordstrom, K. B. 90: 180
Nordwall, J. 90: 40
Norlindh, T. 90: 179
Nyman, C. F. 90: 45
Ohlander, M. 90: 181
Olsson, P. 90: 44
Osbeck, P. 88: 278*, 281*; 89: 346
Palmberg, J. O. 88: 268*, 269
Palmér, J. E. 90: 181
Palmstruch, J. W. 88: 283
Pariatore, F. 89: 356
Paulli, S. 88: 268
Pedersen, C. 88: 268
Quensel, C. 88: 283; 89: 359
Retzius, A. J. 88: 279, 280*, 281*; 89: 346, 347, 359
Ringius, H. H. 89: 350
Roberg, L. 88: 273*
Rosén (Rosenblad), E. 88: 276, 276*
Rosenberg, G. O. 90: 190 
Rosenblad - se Rosén, E.
Rudbeck, J. O. 88: 273*
Rudbeck, O. J. (”Rudbeck d.ä.”) 88: 272
Rudbeck, O. O. (”Rudbeck d.y.”) 88: 273*
Rudberg, A. 90: 182*
Rydaholmensis, A. M. - se Månsson, A.
Sahlén, A. J. 89: 358*; 90: 182 
Samuelsson, G. 90: 184 
Samzelius, A. 88: 279*
Schagerström, J. A. 89: 349, 351 
Scheutz, N. J. W. 89: 349; 90: 38, 189 
Schroderus, E. J. 88: 269*
Schröder, J. H. 89: 351 
Selling, O. H. 90: 191 
Sillén, N. J. 88: 285; 89: 350, 355 
Simmons, H. G. 90: 186 
Sjögren, E. A. 90: 183 
Sjöstrand, M. G. 90: 37, 38



SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996) Från Johansson till rutinventering 197

Sjövall, T, 90: 190
Skårman, J. A. O. 90: 182
Smid, H. 88: 268
Smith, K. A. H. 90: 187
Sommerfeldt, S. C. 88: 284
Sparrman, A. 89: 359
Sperling, O. 88: 270*, 271*, 284*; 89: 352
Steinmeijer, J. B. 88: 268
Stenberg, L. 90: 193
Stenhammar, C. 88: 283, 284; 89: 345, 347, 362
Sterner, K. R. 90: 178
Stobaeus, K. 88: 275, 276, 277
Strindberg, J. A. 90: 39
Stuxberg, A. J. 90: 39
Sundberg, A. H. 88: 285
Svanlund, J. F. E. 90: 35
Svensson, G. 90: 182
Svensson, P. 90: 44
Svensson, S. 90: 181
Swartz, O. P. 88: 283; 89: 355, 360
Sylvén, N. O. V. 90: 183
Save, C. F. 88: 285
Söderberg, A. P. 90: 181
Söderberg, D. H. 88: 278
Tabernaemontanus - se Bergzabern, J. D. T. von
Tengwall, T. Å. 90: 186
Thedenius, K. F. 89: 351*, 353, 359; 90: 34, 37
Theorin, G. R. A. 90: 35
Theorin, P. G. E. 90: 44
Thunberg, C. P. 88: 278, 282, 283, 284; 89: 354, 

355, 360, 361
Tiliander (Til-landz), E. E. 88: 272*, 89: 348
Til-landz - se Tiliander, E. E.
Tragus - se Bock, H.
Troilius, A. M. 90: 42 
Ugla, P. S. 88: 275 
Ursing, B. 90: 193 
Valmstedt, E. U. 90: 34 
Venus, C. W. 88: 283 
Vestergren, J. T. C. 90: 190, 191 
Wahlberg, P. F. 88: 283; 90: 35 
Wahlenberg, G. 88: 282, 283*, 284*, 285; 89: 348, 

349, 355, 362 
Wahlstedt, L. J. 89: 354 
Wahlström, J. E. 89: 349 
Waldheim, S. G. A. 90: 180 
Wall, W. A. 89: 361 
Wallman, J. H. 88: 282, 283; 89: 345, 347 
Weimarck, A. H. 90: 36, 179*
Weimarck, G. 90: 180 
Wessén, C. J. 89: 349 
Westerlund, C. A. 90: 36, 38*
Westerlund, C. G. 90: 35
Westöö, O. A. 90: 39, 40*, 178, 190
Wikström, J. E. 89: 353, 355, 360*, 362
Wiström, J. A. 90: 43, 44
Wiström, P. W. 90: 44, 186
Worm, O. 88: 271
Wåhlin, A. M. 88: 279
Wästberg, V. A. 90: 40
Zetterstedt, J. E. 90: 42, 177
Zetterstedt, J. W. 89: 347, 352, 357

Geografiskt register
Här hänvisas till de sidor där publikationer, i några 
fall även floraprojekt, med anknytning till respek
tive provins nämns. Verk som behandlar mer svä
vande begrepp som ”Göteborgstrakten”, ”södra 
Sverige” etc har granskats och noterats för alla 
berörda provinser, varför en viss provins inte alltid 
uttryckligen nämns på angiven sida. Rikstäckande 
floror listas sist under ”Sverige”. Finland betrak
tas här som en svensk provins i samband med verk 
som utkom under den tid det hörde till Sverige.

Blekinge 88: 270, 285 ; 89: 352; 90: 35, 36, 45, 179, 
180, 185

Bohuslän 88: 272, 273*, 283; 89: 349; 90: 35, 45, 
179, 181, 182, 185

Dalarna 88:275; 89: 361*, 362; 90:42,179, 184, 191 
Dalsland 88: 285; 89: 350; 90: 45, 179, 183, 185 
Finland 88: 272*, 279; 89: 348 
Gotland 88: 270*, 284*, 285; 90: 39, 40*, 45, 178, 

179
Gästrikland 89: 356; 90: 42, 44, 179, 186, 187, 192 
Halland 88: 270, 278, 281*; 89: 348; 90: 35, 45 

179, 181, 185
Hälsingland 88: 275; 89: 356; 90: 42, 44, 186 
Härjedalen 90: 42, 44, 186, 188, 191 
Jämtland 90: 42, 44, 45, 186, 187, 191 
Lule lappmark 88: 273*, 275, 284, 285; 89: 353; 90' 

42, 44, 186, 187, 191
Lycksele lappmark 88: 275, 284; 89: 353; 90: 42 

44, 186, 191, 193 
Medelpad 90: 42, 44, 186 
Norrbotten 88: 275, 285; 90: 42, 44, 186 
Närke 88: 279*; 89: 356, 359; 90: 41 
Pite lappmark 88: 284 , 285 ; 89: 353; 90: 42 44 

186, 191
Skåne 58: 268, 270, 271 *, 276*, 277*, 279 284' 89' 

346, 347*, 348, 349, 350, 352, 357, 358; 90: 35, 36 
37*, 45, 179, 180, 185

Småland 88: 279; 89: 348, 349; 90: 37, 38, 39, 45 
179, 185

Södermanland 88: 274*, 278, 280, 281, 282' 89- 
349, 350, 359, 360, 361; 90: 34, 45, 179, 183, 184 

Uppland 88: 269*, 273, 274, 277, 280, 281, 284 
285; 89: 349,351,361; 90:34,44, 179, 183,184, 192 

Torne lappmark 88: 284, 285; 89: 353; 90- 42 43 
44, 45*, 186, 191

Värmland 88: 285 ; 59: 350; 90: 179, 183, 184 
Västerbotten 85: 275; 90: 42, 44, 186, 193 
Västergötland 58: 272, 273*, 280, 283; 59' 349 

358; 90: 35, 40, 41, 45, 179, 181, 182, 183, 185 
Yästmanland SS: 279, 281; 89: 361; 90: 42, 179, 185 
Ångermanland 90: 42, 43, 44, 186, 187, 188*, 193 
Åsele lappmark 88: 284; 89: 353; 90: 42 44 186 

191, 193
Öland 88: 282, 283; 90: 37, 38, 45, 179, 185 
Östergötland 89: 345, 349; 90: 41, 42 45 179 183 

185
Sverige 88: 268*, 269*, 270, 275, 277, 279, 280 

281,283,284,285; 89: 348, 350, 352, 353, 355; 90: 
42, 44, 45, 46, 47, 181, 188, 189, 190, 191, 193



Recension

Ekologins historia

Worster, D. 1996: De ekologiska idéernas historia. 
352 s. SNS Förlag, Stockholm. ISBN 91-7150-630-6. 
Originalets titel: Nature’s Economy. A History of 
Ecological Ideas, 2nd ed. Översättning av Margareta 
Eklöf, inledning av Sverker Sörlin. Fackgranskning 
Thomas Elmqvist, Sverker Sörlin och Anders Öcker- 
man. Pris ca 314 kr.
Hos min ICA-handlare kan jag köpa ekologisk mjölk 
producerad av ekologiska kor som ätit ekologiskt gräs på 
ett ekologiskt jordbruk. För mig är detta förvirrande, är 
jag kanske en ekologisk ekolog? Uppenbart är att ekologi 
numera både är ett etablerat begrepp i samhällsdebatten 
och en vetenskaplig disciplin. Ordet, myntat för 130 år 
sedan av den tyske biologen Ernst Haeckel har blivit ett 
av vårt århundrades mest laddade begrepp.

Någon sammanhållen beskrivning av ekologins histo
ria har tidigare inte funnits på svenska. I och med Donald 
Worsters förtjänstfullt översatta ”De ekologiska idéernas 
historia” finns nu en möjlighet att fördjupa sig i denna 
fascinerande del av vetenskaps- och samhällshistorien. 
Boken kom första gången ut 1977. Den svenska utgåvan 
bygger på den andra reviderade upplagan från 1994. 
Boken behandlar drygt två hundra år av biologins och 
ekologins historia, från Linnés ”harmoniska” tid fram 
till våra dagars ”kaosteorier”.

Worster, som är professor i idéhistoria vid University 
of Kansas, utgår mest från den engelskspråkiga horisonten. 
Trots att den svenska utgåvan saknar tre kapitel om den 
amerikanske biologen och författaren H. D. Thoraeu, 
upplevs boken ändå som påtagligt anglo-amerikansk. 
Detta påverkar dock knappast bokens värde, eftersom en 
så stor del av både vår miljödebatt och vårt vetenskapliga 
arv är påverkat av de behandlade idéerna och forskarna.

Genomgången av strömningar och natursyner är gedi
gen, den följer en kronologisk ordning, och är fylld av 
belysande citat från tongivande företrädare för olika 
inriktningar. Boken ger dock inte bara en intern beskriv
ning av ekologi historia. Liksom brukligt är i dagens 
idéhistoria, anlägger Worster ett externt angreppssätt, 
innebärande att utvecklingen inom en vetenskapsgren 
betraktas utifrån, parallellt med samhällsutvecklingen i 
stort. Detta är det huvudsakliga målet med boken - att 
beskriva samspelet mellan ekologins framväxt och andra 
ideologiska strömningar.

Det är det historicistiska perspektivet som gör boken 
till ett viktigt redskap till att förstå ekologin som veten
skap och till att få perspektiv på dagens miljödebatt. Det 
kan väl i vissa lägen kännas som att de ”rena” vetenskap
liga argumenten försvinner och ersätts med psykologiska 
och ideologiska förklaringar till varför olika natursyner 
och teorier avlöst varandra. Speciellt påtagligt upplevs

detta när vi närmar oss vår egen tid. Min reaktion visar 
dock nog mest på min egen (och andras?) oförmåga att 
betrakta nutiden utifrån, och en frestelse att tro på den 
”rena vetenskapens” absoluta objektivitet.

Ett dilemma uppstår när historicismen dras till sin 
spets. Då lämnas vi med en vetenskap som inte tillhanda
håller något absolut, utan är en spegel av det samhälle vi 
lever i. Worster uppmärksammar denna risk för total 
relativism i bokens avslutande kapitel. Ett visst hopp lyfts 
fram för att ekologin faktiskt spelat en positiv roll för vår 
förståelse för naturen och har viktiga funktioner i fram
tiden som en grund for miljöengagemang. Worster verkar 
också tro att den ekologiska vetenskapen, trots allt, kan 
ge oss mallar ur vilka vi kan hitta moraliska normer för 
hur vi bör ordna vårt samhälle.

Bara på ett par punkter tycker jag att Worster gjort 
förbiseenden. Under första halvan av 1900-talet var den 
organismiska idén om växtsamhällens uppbyggnad mycket 
stark. Åskådningen såg samhällen och ekosystem som 
ekvivalenta med organismer, styrda av interna, samman
hållande krafter där slutprodukten var en harmonsikt 
sammanhållen enhet, ”klimaxtillståndet”, en stabil livets 
väv där alla var beroende av varandra. Redan tidigt på 
1900-talet höjdes kritiska röster mot detta synsätt. Att 
Worster inte nämnt våra nordiska forskares kritik är väl 
begripligt, mer förvånande är att den amerikanske eko
logen H. A. Gleason’s invändningar bara behandlas 
ytligt. Även om han under sin aktivaste period på 1920- 
talet inte påtagligt påverkade sina kollegor har hans 
arbete varit mycket inflytelserikt på senare tiders forskare.

En ytterligare aspekt som saknas i den annars heltäck
ande analysen är det vetenskapsteoretiska perspektivet. 
Positivismens tanke om att den absoluta sanningen fak
tiskt kan tas fram finns visserligen med, men den veten
skapsteoretiska revolution som kom med Carl Popper 
och Thomas Kuhn behandlas ej. Popper opponerade sig 
mot att sanning kan deduceras ur insamlade fakta, istället 
kan fakta bara användas för att testa hypoteser. Kuhn å 
sin sida ansåg att kunskap inte alltid är kumulativ utan 
att perioder med uppbyggnad avlöses av revolutioner där 
gammal kunskap blir ointressant och överflödig. Det 
hade varit värdefullt om Popper och Kuhns kraftiga 
påverkan på senare tiders ekologers problemlösning hade 
belysts.

Vissa böcker biter sig kvar i medvetandet. De tankar 
och idéer som de föder tar tid att smälta och införliva. 
Men ger man dem bara tid, betalar de tillbaka med en 
ökad insikt och förståelse för tillvaron. Worsters bok är en 
sådan bok. Den borde ingå i den verksamme ekologens 
allmänbildning och utgöra ett nödvändigt perspektiv för 
alla miljöaktivister. Kanske till och med min ICA-hand
lare borde läsa den!

Bengt Gunnar Jonsson



Ogräskontroll i svenskt lantbruk under tidigt 1900-tal 
- analys av en samtida enkät
ERIKA ADOLFSSON
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enkat. [Weed control in Swedish agriculture in the early 20th century - analysis of a 
contemporary inquiry.] Svensk Bot. Tidskr. 90\ 199-214. Lund. ISSN 0039-646X.

on,wfeds and methods used for weed control, distributed in 1921, was replied on 
by 4 000 Swedish farmers. 1 240 replies from five regions have been analysed to investigate 
what weed species that were considered as the most difficult to control, and the different methods 
used to control them. Cirsium arvense and Elymus repens were looked upon as the most severe 
weeds. E. repens was, however, not considered to be difficult to control on the plains in the 
tar south. Annual weeds were generally not considered to cause severe problems. Fallowing was 
thought to be the most effective method to control weeds. Cultivation of root crops and potatoes 
was also considered effective, since the exposed soil allowed weed control during the growth 
season. Farmers in the south, particularly on the plains, generally used alternative methods 
chemicalsnS'Vely t"an ^armers ‘n ottler regions, e.g. harrowing after sowing or spraying with

Erika Adolfsson, Hemgärdsvägen 17, S-611 38 Nyköping, Sweden.

”Ogräset är det odödligt onda, som städse följer 
vår växtodling. Mångenstädes är det herre på fäl
ten, en förfärlig despot gent emot både odlingar 
och odlare. Men så skall det naturligtvis icke vara, 
utan jordbrukaren skall vara herre över ogräset” 
(Larsson 1929).

Formandet av 1900-talets jordbruk

Jordbruket framställdes vid tiden runt sekelskiftet 
som ”modernäringen”, ryggraden i Sveriges eko
nomi på vilken vi byggde vårt välstånd. Ogräsen 
betraktades därför som skördesänkande inkräktare. 
”... ogräsen utgör en stor fara såväl för själva 
jordbruket från dess yrkessynpunkt sett som för 
landet i dess helhet, såvitt det kan sägas, att dettas 
välfärd står i något samband med jordbrukets pro
duktion, enär ogräsens utbredning oundvikligt för
orsakar en minskning i jordens avkastning” (Bolin 
1920b).

Tiden från 1800-talets början till andra världs
kriget brukar i många sammanhang betraktas som 
”den agrara revolutionen” (Norborg 1979). För
ändringarna var emellertid inte stora och snabba, 
utan tog olika lång tid i olika delar av landet.

År 1911 var 55 % av Sveriges befolkning syssel
satt inom jordbruket (Ekerot 1911) och merparten 
ägnade förmodligen en hel del tid åt ogräsbekämp
ning. Ogräs var alltså något som berörde en stor 
del av befolkningen. På grund av den stora befolk
ningsökningen mer än fyrdubblades Sveriges åker
areal under perioden 1805-1914 (Bergendorff m fl 
1985). Den odlade arealen utökades snabbastunder 
1870-talet. 1875-1925 utökades odlingsmarken i 
Norrland med nära 250%, i övriga riket med 35% 
(Juhlin Dannfelt 1926).

Till en början skedde nyodlingen framförallt på 
ängsmark, varvid ängsarealen minskade kraftigt; 
medan åkerarealen ökade från 2 737 000 ha på 
1870-talet till 3 810 000 ha 1925, minskade ängs
arealen under samma period från 1 930 000 ha till 
923 000 ha (Larsson 1929).

Av brukningsenheterna i Sverige år 1919 var 
32,3% på 0,26-10 ha, 46,5% på 10-50 ha och 
21,2% på över 50 ha (Juhlin Dannfelt 1926). 
Nästan 1/3 av den odlade jorden tillhörde alltså 
brukningsenheter som var mindre än 10 ha; dessa 
kunde i huvudsak brukas utan lejd arbetskraft.

Genom omfattande mekanisering kunde jord
brukets produktion öka trots att antalet arbetande 
inom jordbruket från och med 1880-talet minskade
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(Juhlin Dannfelt 1926, Morell 1993). ”Flykten från 
landsbygden” betraktades emellertid, liksom idag, 
som ofördelaktig ur såväl nationalekonomisk som 
social synpunkt (Juhlin Dannfelt 1926).

Vid 1800-talets mitt infördes täckdikning av åker
mark; tidigare skedde avvattningen endast genom 
glest liggande öppna diken. Dikningen var gene
rellt mer omfattande på större gårdar; för att främja 
de mindre jordbrukarna infördes en täckdiknings- 
lånefond som tillhandahölls av hushållningssällska
pen (Juhlin Dannfelt 1926). Statistiska uppgifter 
från 1913-1920 visar att omkring 26 % av jord
bruksarealen var täckdikad då, det vill säga om
kring 993 000 ha (Juhlin Dannfelt 1926). Stora 
skillnader förelåg mellan olika landsdelar: 95 % av 
åkerarealen i Malmöhus län var dränerad 1914 
(Bergendorff m fl 1985) men bara 2-3% i övre 
Norrland och Norrlands mellanbygd under peri
oden 1913-1920 (Juhlin Dannfelt 1926).

I början användes sten eller ris som vattenledande 
material vid täckdikningen, men från och med 
1860-talet blev det allt vanligare med tegelrör 
(Bergendorff m fl 1985). Täckdikningen underlät
tade jordbearbetningen och framkomligheten för 
redskapen. Åkerarealen blev också större (Ekerot 
1911); omkring 10-15 % av åkerarealen var tidi
gare diken (Svensson & Wigren 1986).

Efter bysamhällets fall fick man större frihet att 
välja gröda och odlingsföljd. Potatisen slog igenom 
ordentligt på 1820-talet, sockerbetorna på 1880-talet 
och vete en bit in på 1900-talet (Bergendorff m fl 
1985). Boskapsskötseln gynnades i och med möjlig
heten att passa in olika slags foderväxter i växtfölj
den. Främst odlades rovor, kålrötter och foderbetor 
(Jönsson 1982). Även ärtväxter blev mer odlade än 
tidigare. Omloppstiden för en växtföljd var vanligen 
6-8 år (Ebbersten 1982).

En ökad odling av radhackade grödor, såsom 
potatis, sockerbetor och foderrotfrukter, medförde 
ökade möjligheter att bekämpa ogräs, genom att 
rensningen lätt kunde genomföras mellan raderna. 
Detta i sin tur medförde en mindre ogräsmängd i 
efterföljande grödor.

I områden där man tidigare hade haft s k tresäde 
(säd — säd - träda), med en teoretiskt trädad areal
andel på 33%, inskränktes nu trädesytorna till 
10-17% (Bergendorff m fl 1985).

Efter 1850 sjönk spannmålspriserna kraftigt till 
följd av ökad konkurrens från utlandet, främst 
Amerika och Östeuropa. De förbättrade kommuni
kationerna möjliggjorde nu en världsmarknad för 
spannmål. Dessutom steg efterfrågan på kött- och

mejeriprodukter, vilket ledde till en ökad satsning 
på djurproduktion som medförde en utökning av 
vallarealen (Aronsson & Matzon 1987, Ebbersten 
1982, Morell 1993, Selander 1957). Från 1887 till 
1907 ökade arealen vall på åker med 40 procent 
(delvis på bekostnad av trädesarealen) och höskör
den med 100 procent (Jönsson 1982).

Trots bristen på arbetskraft inom jordbruket 
kunde produktionen ökas. I början av 1880-talet 
producerades i medeltal 1 470 skördeenheter/ha. 
Omedelbart före första världskriget hade man kom
mit upp till ca 1 900 skördeenheter/ha. Under kriget 
gick produktionen och skördarna ned något, men 
ökade stadigt därefter (Håkansson 1947). Enligt 
Svensson & Wigren (1986) låg skördarna i början 
av 1900-talet vanligen mellan 1 500 och 3 000 kg/ha.

Produktionsökningen hade sin grund i nya arbets- 
besparande redskap, en satsning på växtförädling 
kring sekelskiftet (de nya sorterna var dock i många 
fall ganska känsliga för skadegörare och konkur
rens från ogräs), att kvävefixerande ärtväxter fick 
en plats i de nya växtföljderna (Bergendorff m fl 
1985) och att användningen av handelsgödsel tog 
fart. Till en början var importen av guano (sjöfågel- 
träck) viktigast. I slutet av 1800-talet började dock 
superfosfat och kalisalpeter att dominera (Bergen
dorff m fl 1985). Under perioden 1914-1918 upp
gick den totala användningen av handelsgödsel till 
ca 10 kg/ha (Håkansson 1947).

Kungliga lantbruksakademien och flera olika 
sällskap fanns för ”lantbrukets främjande”. Tillsam
mans spred de tryckta skrifter, kännedom om nya 
hjälpmedel, nya redskap och utsäde. Före 1800-talets 
mitt hade hushållnings- och lantbrukssällskap bil
dats i alla landsdelar. Lantbruksakademien anord
nade försök och ledde undervisning. För ”den högre 
lantbruksundervisningen” inrättades skolor vid Ul- 
tuna 1848 och Alnarp 1862 (Juhlin Dannfelt 1926). 
Där bedrevs också odlingsförsök.

Centralanstalten för försöksväsendet på jord
bruksområdet grundades 1907 som ett organ för 
forskning och försök (Granström 1982). Central
anstalten övertog Lantbruksakademiens experimen- 
talfält på Norra Djurgården i Stockholm. Många 
försök förlädes dock till det praktiska jordbruket, 
bl a vid lantbruksskolor, för att resultaten skulle 
tillämpas och spridas i vidare kretsar.

Bolins ogräsenkät

1921 utgick för första gången särskilda statliga 
anslag för ”ogräskampen” och ”för anordnandet av
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uppvisningsfält angående metoder för ogräsets be
kämpande” (Granström 1982). Centralanstalten för 
försöksväsendet på jordbruksområdets underavdel
ning för växtodling fick i uppdrag att på kortast 
möjliga tid åstadkomma en utredning rörande de olika 
ogräsens förekomst och frekvens inom Sveriges skil
da delar. Samma år sände agronom Pehr Bolin till 
lantbrukare ut en enkät rörande ”de viktigaste ogräs
arternas olika frekvens och relativa betydelse som 
ogräs inom Sverige” (Bolin 1922). Detta var tänkt att 
bli det första ledet för igångsättandet av en mer 
intensiv ogräsforskning i vårt land och för att väcka 
ett större intresse hos lantbrukarna att föra en effek
tivare kamp mot ogräset.

Enkäten innehöll följande frågor:
1. Vilka ogräsarter anser Ni vara allmännast på Eder ort?

2. Vilket eller vilka ogräs har Ni funnit besvärligast på 
Eder egen gård?

3. Uppträder något av dessa ogräs särskilt svårt på 
någon viss jordmån?

4. Uppträder samma ogräs särskilt mycket under några 
vissa omständigheter (med hänsyn till väderlek, 
såningstid o. dyl.)?

5. I vilken gröda i omloppet uppträder ogräset i fråga 
svårast?

6. Vilket kampmedel är enligt Eder egen erfarenhet 
verksammast mot omtalade ogräs?

7. Har Ni försökt något annat medel mot samma ogräs 
och med vad resultat?

8. Vilken omständighet eller vilka omständigheter an
ser Ni bidraga till, att nämnda ogräs håller sig kvar 
i åkern?

9. Anser Ni någon särskild omständighet bidraga till 
det nämnda ogräsets spridning?

10. Vilken växtföljd tillämpas på Eder gård?
11. Är Eder jord dränerad eller avdikad med öppna 

diken?

12. Har något särskilt ogräs förekommit på Eder gård 
talrikare förut, än det nu gör och, om så är förhål
landet, vad anser Ni mest bidragit till ogräsets 
utrotande?

Enkäten skickades ut till ca 11 000 svenska lantbru
kare, i allmänhet minst 5 inom varje socken. De hade 
blivit föreslagna av bl a hushållningssällskapens 
sekreterare och gillesordförandena. Enligt Bolin 
utgjorde enkäten ”en summarisk utredning - ett 
försdingsarbete inom ett område som förut hos oss 
blivit mycket lite bearbetat”. Utredningen ”hade 
ej för avsikt att klarlägga de olika växternas utbred
ning ur floristiskt hänseende, utan bara att giva

ungefärligt uttryck för frekvens och relativ bety
delse av ogräsen inom de olika landsdelarna”.

Enkäten resulterade i ca 4000 svar som Bolin 
sammanställde till kartor vilka skulle visa de olika 
ogräsarternas frekvens och relativa betydelse i 
skilda delar av Sverige. Enkätsvaren ansågs vara 
otillförlitliga och svårtolkade, och kartorna fick 
ganska mycket kritik. Materialet har kanske delvis 
därför inte behandlats vidare (Granström 1982).

Trots den kanske delvis berättigade kritiken mot 
Bolins arbete innehåller enkätmaterialet många 
intressanta uppgifter och kuriosa som kan ge oss 
en bild av hur man i början av 1900-talet sökte 
komma tillrätta med ogräsproblemen. Det är ett 
unikt material såtillvida att det är de enskilda 
lantbrukarna som, förvisso på ett kortfattat sätt, 
beskrivit ogrässituationen på sina egna gårdar och 
i grannskapet.

Analys

Bolins enkät lämnar värdefulla uppgifter om hur 
ogräs bekämpades utan användning av kemiska be
kämpningsmedel. Herbicider, till en början bestående 
främst av olika hormonderivat (tillväxthormoner), 
började användas i Sverige efter andra världskriget 
och fick en allt mer självklar plats i jordbruket, 
vilket till sist resulterade i att hela odlingssystem 
var beroende av kemiska medel.

På senare år har en vändning mot minskat bruk 
av kemiska bekämpningsmedel kunnat skönjas. 
Eftersom Sveriges bönders mål är att bedriva 
”världens renaste jordbruk” har äldre bruknings
metoder aktualiserats. Det har blivit nödvändigt att 
finna alternativa metoder för att komma tillrätta 
med ogräsproblem. Med förfädernas stora arbets
insatser i åtanke kan vi kanske återfå lite av den 
”känsla” för jorden som de hade. Mot denna 
bakgrund fann jag det intressant att bearbeta Bolins 
enkätmaterial.

För att få en bild av vilka ogräsarter som ansågs 
vålla de största problemen i början av 1900-talet, 
och de brukningsmetoder som ansågs vara de mest 
effektiva i kampen mot ogräs, analyserade jag 
enkätsvaren från Norrbottens, Västerbottens, Väster- 
norrlands, Skaraborgs, Östergötlands, Kristianstads 
och Malmöhus län. Norrlandslänen slogs samman 
till en post ”Norrland”. Enkätsvar från trädgårds
odlare och folk som inte själva bedrev jordbruk 
utelämnades. I huvudsak användes svaren på frå
gorna 2, 6, 7 och 12; ett fåtal enkätsvar, där lant
brukarna inte givit svar på dessa frågor, uteslöts.
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Tabell 1. Växter uppgivna som svåra ogräs, angivna i procent av enkätsvaren från varje område.
Plants stated as severe weeds, given as percentage of the inquiry replies from each region.

Norrland Östergötlands Skaraborgs Kristianstads Malmöhus
Art (Species) län län län län

Åkertistel Cirsium arvense 22 42 46 56 68
Kvickrot Elymus repens 56 56 51 43 16
Hästhov Tussilago farfara 30 24 24 23 29
Åkerkål, åkersenap m fl (Brassicaceae) 8,1 10 12 27 32
Mållor Chenopodium 6,1 2,4 3,6 16 5,6
Maskrosor Taraxacum 6,1 8,7 8,6 2,7 i,i
Blåklint Centaurea cyanus - <1 1,4 2,3 20
Pilörter Persicaria 1,0 <1 1,4 13 3,1
Syror Rumex 5,6 6,9 2,9 1,9 <1
Kålmolke Sonchus oleraceus <1 7,3 3,6 3,8 < 1
Baldersbrå Matricaria perforata 2,6 1,7 9,3 1,4
Våtarv Stellaria media 10,7 1,7 - - —
Prästkrage Leucanthemum vulgare 3,6 5,6 2,2 2,5
Penningört Thlaspi arvense 4,1 3,1 1,4 2,7 < 1
Åkerspärgel Spergula arvensis 6,1 <1 <1 2,3 < 1
Dån Galeopsis 6,1 1,4 < 1 — < 1
Renfana Tanacetum vulgare 1,0 6,3 — —
Smörblommor Ranunculus 4,1 <1 1,4 - -
Åkerfräken Equisetum arvense 1,5 <1 - 1,9 <1
Röllika Achillea millefolium 2,0 1,0 2,2 -
Åkermolke Sonchus arvensis 1,0 2,8 <1 - -
Sommargyllen Barbaren vulgaris 1,0 - 3,6 —
Mjölkört Epilobium angustifolium 2,6 < 1 - —
Gråbo Artemisia vulgaris - 2,1 - — 1,4
Kullor Anthemis <1 1,4 - - < i
Smällglim Silene vulgaris 2,6 - - — —
Vallmor Papaver - - — — 2,3
Flyghavre Avena fatua - 2,1 - — —
Plistrar Lamium 1,0 - < 1 — —
Gullkrage Chrysanthemum segetum - - — — 1,7

Totalt analyserades 1240 enkätsvar med följande 
fördelning: Norrland 196; Östergötlands län 286, 
Skaraborgs län 139; Kristianstads län 262 och 
Malmöhus län 355.

Problemarter och effektiva bekämpningsmetoder 
antecknades och antalet lantbrukare som angivit 
varje art respektive metod räknades samman läns
vis. Summorna användes som ett mått på vilka arter 
som ansågs vara de mest besvärliga och vilka 
bekämpningsmetoder som ansågs mest effektiva.

I en särskild studie undersöktes om eventuella 
skillnader med avseende på bekämpningsmetoder 
och de ogräsarter som ansågs vålla störst problem 
fanns mellan slätt- respektive skogsbygder. Med 
hjälp av kartböcker klassificerades därvid häraderna 
i Malmöhus och Kristianstads län (gemensamt som 
”Skåne”) och socknarna i Östergötlands län som 
slätt eller skog. Enkätsvaren från brukningsenheter 
i dessa områden behandlades sedan som kommande

från slätt- respektive skogsbygd. Svårplacerade 
socknar respektive härader uteslöts. I denna studie 
analyserades totalt 449 enkätsvar med följande för
delning: slättbygd i Skåne 173; skogsbygd i Skåne 
78; slättbygd i Östergötlands län 107; skogsbygd i 
Östergötlands län 91.

Svenska och vetenskapliga växtnamn följer Moss
berg m fl 1992.

Tolkningsproblem

Enkätmaterialet är svårstrukturerat och ibland också 
svårtolkat, både vad gäller svarens innebörd och 
handstilar, men lämnar i de flesta fall tydliga, om 
än kortfattade, uppgifter om de bekämpningsmetoder 
som ansågs vara effektiva. Det är ibland svårt att 
sortera bekämpningsmetoderna i olika kategorier. 
Detta gäller främst indirekta bekämpningsmetoder 
och förebyggande åtgärder, där den åsyftade meto
den ibland måste utläsas ur sammanhanget. Resul-
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Tabell 2. Växter uppgivna som svåra ogräs av jordbrukare i slättbygd och skogsbygd i Skåne (Malmöhus län och 
Kristianstads län) och Östergötlands län, angivna i procent av enkätsvaren från varje område.
Plants stated as severe weeds by farmers on plains (slättbygd) and in woodland (skogsbygd) of the combined 
Malmöhus/Kristianstads län (Skåne) and of Östergötlands län, given as percentage of the inquiry replies from each 
region.
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Art (Species)
Skåne

Slättbygd Skogsbygd
Östergötlands län

Slättbygd Skogsbygd

Kvickrot Elymus repens 13 67 43 77
Åkertistel Cirsium arvense 63 46 43 35
Hästhov Tussilago farfara 25 15 38 19
Åkerkål, åkersenap m fl (Brassicaceae) 36 6,4 8,0 11
Pilörter Persicaria 2,9 26
Mållor Chenopodium 5,2 17 _ _
Maskrosor Taraxacum _ _ 16 3,0
Blåklint Centaurea cyanus 17 -

taten vilar därför i viss mån på mina tolkningar. 
Många av bekämpningsmetoderna sågs troligen 
som självklara och nämns därför bara i ett fåtal 
enkätsvar. Frågorna kan också i vissa fall ha varit 
formulerade på ett sätt som gjorde att lantbrukarna 
inte vågade vara riktigt ärliga.

Lantbrukarnas artbestämning kan i vissa fall 
ifrågasättas: Till utseendet likartade växter, t ex de 
s k åkerkålsväxterna (åkersenap Sinapis arvensis, 
åkerkål Brassica rapa ssp. sylvestris och åkerrättika 
Raphanus raphanistrum), kan ha förväxlats. Där 
lantbrukarna bara angivit ”pilört” kan man inte 
vara säker på om de menat vanlig pilört Persicaria 
lapathifolia, åkerpilört P. maculosa eller vatten
pilört P. amphibia. Svinmålla Chenopodium album 
är besvärlig att skilja från andra mållor och avgrän
sas numera snävare än då enkäten gjordes. Säker
ligen ingår svenskmålla C. suecicum i materialet, 
eventuellt även andra mållor, varför jag i analysen 
sammanfört dem som ”mållor” Chenopodium. S k 
”kullor” såsom baldersbrå Matricaria perforata 
och åkerkulla Anthemis arvensis kan ha samman
blandats med t ex prästkrage Leucanthemum vul
gare. De flesta av de vanligaste och mest svårbekäm- 
pade arterna är dock inte så lika andra att de lätt 
förväxlas.

Ogräsen har vidare ofta benämnts olika på skilda 
platser i landet, varför det kan vara svårt att avgöra 
vilken art som åsyftats. Kvickrot Elymus repens 
har t ex kallats ”vitrot”, ”äxing”, ”äxingrot” osv. 
Det är troligt att ”åkertistel” har använts även för 
andra arter än Cirsium arvense. Begreppen ”åker
tistel” och ”tistel” har i min analys räknats som C. 
arvense, men t ex Sonchus-ailex och eventuellt 
också andra Cirsium-arter kan ha åsyftats.

Svaren representerar inte ett slumpmässigt ur
val bland dåtidens lantbrukare. Urvalskriterierna för 
enkätmottagarna var enligt Bolin (1922) de som av 
hushållningssällskapens sekreterare och gillesord
föranden ”ansågos lämpliga och villiga att besvara 
cirkuläret i fråga”. Bolin fick förteckningar på 
lantbrukare som ansågs uppfylla dessa kriterier. 
Svarsfrekvensen av var dessutom låg (ca 36%), 
och de som svarade var kanske inte representativa 
för genomsnittsbonden.

Svåra ogräs

Enkätmaterialets uppgifter om svåra ogräs redo
visas i tabell 1. Uppgifter från de särskilt analyse
rade slätt- och skogsbygderna i Skåne och Öster
götlands län redovisas i tabell 2.

Rotogräs

Det kan generellt sägas att rotogräsen orsakade de 
största bekämpningsproblemen i 1920-talets jord
bruk. Kvickrot och åkertistel intog genomgående 
en särställning, följt av hästhov Tussilago farfara.

Svaren tyder på att åkertisteln orsakade de allra 
största problemen, möjligen undantaget Norrland 
(speciellt de två nordligaste länen). Åkertistel har 
angivits av en mycket stor del av Malmöhus läns 
lantbrukare och tydligen var den ett särskilt stort 
problem i skånsk slättbygd.

Kvickroten var svårbekämpad i alla undersökta 
län, och ett extra stort problem i utpräglad skogs
bygd. Den skånska slättbygden hade inte alls lika 
stora problem med kvickrot som övriga delar av 
landet. Detta kan till viss del ha berott på den där 
mer utbredda, och under längre tid bedrivna, rot-
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fruktsodlingen, och att återkommande hackning 
med häst i rotfruktsfälten effektivt slet sönder 
kvickrotens jordstammar. Kvickroten ansågs oftast 
möjlig att få bukt med, speciellt när dräneringen av 
åkermark blev bättre.

Hästhov verkar i Östergötlands län främst ha 
varit en slättbygdsart. Enligt Lyttkens (1885) före
kom hästhov några tiotal år tidigare mest på kalk- 
och lerhaltiga ställen längs åar och bäckar, men var 
då under spridning, vilket till viss del ansågs hänga 
samman med märglingen (kalkning av jorden). 
Hästhoven började då enligt Lyttkens uppträda på 
nästan alla jordmåner och ”ofta i sådan mängd, att 
säd och gräs nästan kväfvas”. Även von Post (1891) 
skrev att hästhoven blivit ett svårt ogräs först under 
1800-talet.

Fröogräs
Fröogräs, dvs de annuella arterna, orsakade gene
rellt inga stora problem. Undantag fanns naturligt
vis, t ex ansågs arter av Brassica problematiska, 
framförallt i Skåne och främst i skånsk slättbygd. 
Blåklint Centaurea cyanus angavs främst av lant
brukare i Malmöhus län, medan den knappt nämns 
från övriga områden. ”Pilört” och ”målla” ansågs 
som svåra främst i den skånska skogsbygden. Våt
arv Stellaria media ansågs problematisk framför
allt i Norrland. Från Norrland angavs en rad olika 
ogräsarter, både frö- och rotogräs, t ex dån Gale- 
opsis, smällglim Silene vulgaris, åkerspärgel Sper- 
gula arvensis, olika smörblommor Ranunculus, 
mjölkört Epilobium angustifolium, ”syror” Rumex 
osv, men andelen lantbrukare som angav varje enskilt 
ogräs var ej så stor.

Förebyggande åtgärder och indirekta 
bekämpningsmetoder

En välmående gröda utgör det bästa skyddet mot 
stor ogräsförekomst. Förebyggande åtgärder och 
indirekta bekämpningsmetoder mot ogräs är grund
läggande för om man ska lyckas med sin odling. 
Dessa åtgärder bestämmer hur stora de direkta 
åtgärderna senare blir. Bolin (1920b) skrev: ”1 
samma mån han sålunda vidtager verksamma före
byggande åtgärder mot ogräsen, kommer han att 
slippa tillgripa särskilda utrotningsåtgärder mot 
desamma. Därigenom kan han göra sig väsentliga 
ekonomiska besparingar”. Det fanns många olika 
åtgärder som ensamma eller tillsammans, rätt nytt
jade, starkt bidrog till att minska ogräsförekomsten. 
Enkätmaterialets uppgifter härom redovisas i tabell

3. Uppgifterna från de särskilt analyserade slätt- 
och skogsbygderna i Skåne och Östergötlands län 
redovisas i tabell 4.

Dränering

Att få bort de öppna dikena ansågs som en mycket 
betydelsefull åtgärd för att undvika spridning av 
ogräs; t ex menar Larsson (1910) att dikena var av 
många lantmän underhållna ”ogräsavelscentra”. 
Fler dagar med hög vattenhalt i jorden ökade ogräs
uppkomsten (Svensson & Wigren 1986). Dräne
ringen medförde att jorden torkade upp jämnare och 
fortare, och sådden kunde tidigareläggas. Odlings
växterna gynnades av de bättre växtförhållandena 
och kunde konkurrera bättre med ogräset. ”Ogräset 
bekämpas och slås ned. Där det förut snyltat och 
sugit och snärjt och kvävt odlingsväxterna, resa sig 
dessa nu triumferande i rika och rena bestånd. 
Växtodlingen blir en rikedomskälla i stället för att 
förut hava varit fattiganstalt!” (Larsson 1929).

Enkätsvaren bekräftar att täckdikningen var be
tydligt mer utbredd i de södra delarna av Sverige 
än i de norra. Det framgår även att avvattningen 
på många gårdar skedde genom både öppna och 
täckta diken. Brukarna var mycket väl medvetna 
om fördelarna med torrläggningen och framställer 
den som en av de viktigaste insatserna för ogräs
bekämpning. Östergötlands läns lantbrukare angav 
detta oftare än lantbrukarna i övriga områden.

I enkätmaterialet anges den förbättrade avvatt
ningen och igenläggningen av diken främst ha 
bidragit till att minska förekomsten av kvickrot och 
hästhov. ”Pilört” angavs vara vanlig och besvärlig 
att bekämpa i skånsk skogsbygd. Detta hängde 
troligen samman med den större andelen mossjordar 
som brukades där, med avvattning i huvudsak 
genom öppna diken omkring fälten.

Gödsling och kalkning

Att ”försätta jorden i hög växtkraft” angavs av 
många lantbrukare som en lyckad insats mot ogräset. 
Detta begrepp innefattar i huvudsak gödsling och 
kalkning. I Östergötlands län har en större andel av 
lantbrukarna än i de övriga områdena angivit göds
ling och/eller kalkning som verksamma insatser 
mot ogräs.

Lantbrukarna angav att gullkrage Chrysanthe
mum segetum och arter av ”syror” var de ogräs som 
blivit mest undanträngda till följd av ökad gödsling 
och kalkning. Enligt Bolin (1920b) var även åker
viol Viola arvensis jämförelsevis mindre frekvent
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på kalkrika marker. Hästhov ansågs däremot tillta 
då kalk tillfördes.

En del lantbrukare påpekade vikten av att försöka 
undvika att utfodra djuren med ogräsbemängd säd 
eller med skörderester innehållande ogräsffön. Stall
gödseln kunde annars bli en stor spridningskälla för 
ogräs. Korsmo (1926) föreslog att ogräsfrön i foder 
skulle förstöras genom kokning eller målning.

Växtföljd

Alla grödor i en växtföljd påverkar de efterföljande 
grödorna i omloppet, och därigenom även ogräs
förekomsten. Exempelvis anförde Larsson (1914) 
växtföljden träda - höstsäd - vall - vall - vårsäd - 
grönfoder - rotfrukt - vårsäd som särskilt bra mot 
ogräs och ”en av de bästa växtföljder som kunna 
finnas” för mellansvenska och (delvis) nordsvenska 
förhållanden.

Växtföljderna på 1920-talet var i de flesta fall 
varierade och uppbyggda på ett bra sätt. I Norrland 
var det många gårdar som inte hade någon bestämd 
växtföljd; den största delen av arealen låg vanligen 
i vall, och längden på vallperioden avgjordes av 
avkastningen (Hellström 1917). Cirkulationen i de 
syd- och mellansvenska länen var enligt enkät
svaren 4-10 år lång, vanligen 6-8 år.

En 6-årig växtföljd, tänkt för styva lerjordar, 
kunde vara: träda - höstsäd - vall - vall - vårsäd 
- vårsäd. Flera lantbrukare förkastade dock, liksom 
Bolin (1920b) och Korsmo (1926), odling av flera 
stråsädesgrödor i följd; studerar man deras växt
följder är det mycket ovanligt med stråsädesgrödor 
fler än två år efter varandra, ibland till och med 
mer än ett år i sänder. Växtföljden ovan kan alltså 
inte anses som särskilt bra, eftersom två strå
sädesgrödor kommer efter varandra. Att inte odla 
flera vårsädesgrödor efter varandra ansågs främst 
minska förekomsten av åkertistel.

En växtföljd främst för sandjordar kunde vara: 
halvträda+grönfoder - råg - rotfrukt - blandsäd - 
vall - vall.

Troligen var lantbrukarna väl medvetna om växt
följdens betydelse, även om endast ett fåtal påtalade 
dess inverkan på ogräsförekomsten; kanske togs 
effekterna för givna. De flesta angav istället de 
grödor som de ansåg kunde effektivt konkurrera 
med ogräset, t ex vall och grönfoder, eller de grö
dor som möjliggjorde ogräsbekämpning i växande 
bestånd, främst rotfrukter och potatis.

Enligt enkätsvaren kunde rotfrukter i princip ingå 
på vilken plats som helst i växtföljden, det vanliga 
var dock att de låg tillsammans med någon av vår-

sädesgrödorna i skifte 5 eller 6 och sattes in där det 
för året ansågs lämpligt. Det var också vanligt att 
man odlade blandsäd (t ex korn + havre) istället 
för ren vårsäd. Inblandning av baljväxter, såsom 
vicker, förekom också.

Odling av rotfrukter och potatis

”Ogräsrensning i potatisfältet ger en synnerligen 
god dagspenning. Bättre än någon industri kan 
betala sina arbetare. Tjäna potatisen! Det är en god 
arbetsgivare!” (Åslander 1930).

I alla studerade områden ansågs rensning i rad- 
sådda grödor mycket verksamt mot de flesta frö- 
och rotogräs, men speciellt mot kvickrot. Endast 
trädesbruket verkar ha ansetts mer effektivt. Odling 
av rotfrukter och potatis för att stävja ogräs angavs 
av något fler lantbrukare i de skånska länen, där 
också ogrässituationen förbättrats betydligt sedan 
sockerbetsodlingen tagit fart (von Post 1891 m fl). 
Odlingen var mycket insatskrävande, men betalade 
sig genom stora skördar, mindre ogräsproblem i 
efterföljande grödor och möjlighet att minska den 
trädade arealen.

Korsmo (1926) ansåg att lantbrukarna, utom de 
i sockerbetsdistrikten, ofta inte hade föll förståelse 
för vikten av att hålla rotfruktsfälten fullständigt 
rena från ogräs (”Det är otroligt vilket arbete 
nedlägges på sådana sockerbetsåkrar!”). Påståendet 
motsägs emellertid av enkätsvaren, vilka istället 
tyder på att man var väl medveten om att misskötsel 
kunde leda till en uppförökning av ogräset.

I rensningsarbetet ingick såväl handhackning, 
hästhackning, harvning som rensning för hand 
(lukning), samt kupning av potatisen. Handrens
ning var ett måste; hästhackorna kunde inte komma 
åt alla ogräsplantor. Någon typ av handhacka kunde 
då användas. Åslander (1930) tog fram en gallrings- 
och ogräshacka som enligt honom själv gjorde att 
handhackningen kunde utföras ”ofantligt raskt” 
och hackningen behövde därmed inte bli så dyrbar. 
Efter handrensningen vidtog vanligen gallring av 
rotfrukterna, sedan ytterligare en eller flera gall
ringar (Larsson 1910) med samtidigt bortrensande 
av ogräs. Därefter utfördes hand- och hästhack- 
ningar tills grödorna täckte marken.

Andra åtgärder

Rent utsäde, såtidpunkt, vallodling, rågodling och 
grönfoderodling ansågs motverka eller påverka 
ogräsförekomsten. En väl anlagd vall konkurrerade 
bra med såväl frö- som rotogräs. Lantbrukarna
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Tabell 3. Bekämpningsmetoder (indirekta och direkta) och förebyggande åtgärder uppgivna som effektiva mot ogräs, 
angivna i procent av enkätsvaren från varje område.
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Means of control (indirect and direct) and preventive methods stated as 
of the inquiry replies from each region.

effective against weeds, given as percentage

Metod (Method)
Norrland Östergötlands Skaraborgs 

län län
Kristianstads

län
Malmöhus

län

Indirekta och förebyggande (Indirect and preventive)

Rotfrukter och potatis (Root-crops, potatoes) 
Gödsling och kalkning (Manuring, liming) 
Dränering (Draining)
Grönfoderodling (Green forage)
Vallodling (Temporary pasture)
Rent utsäde (Clean seed)
Växtföljd (Crop rotation)
Såtidpunkt (Sowing time)
Rågodling (Rye)

30
15
16
12
17
5.6
6.6 
7,6
0

32
26
28
12
7.3 
7,0
5.6
1.7
1.4

33
13
8,6

11
3,6

12
1,1
2,9
2,2

42
19
11
8,0
8.4
2,7
2,3
1.5
1.1

49
15
14
3,7
4.2 

<1
3,1
2,5
2.3

Direkta (Direct)

Trädesbruk (Fallowing)
Handkraft (By hand)
Skumplöjning (Superficial ploughing) 
Djupkultur (Deep cultivation)
Harvning (Harrowing)
Ihopsamling av rötter (Collection of roots) 
Ogräsharvning (Weed harrowing) 
Besprutning (Spraying)

48
20
4,6

18
18
12
1,0
0

75
9,1

14
19
9.4

15
1.4 

<1

57
20
9.0

13
17
11
5.0
0

51
19
25
10
12
4,2

13
1,5

51
23
30
10
8,5
1,4

20
10

angav att både korta och långa vallperioder kunde 
vara fördelaktiga beroende på vilka ogräsarter man 
avsåg att bekämpa. Rågodling ansågs vara effektivt 
mot höstgroende ogräsarter såsom blåklint.

Grönfoderodlingen ansågs av många, om skör
den blev riklig, kväva ogräset. En lantbrukare i 
Fredrika i Västerbottens län skrev att han sått havre 
och ärtor och gödslat dessa kraftigt för att ”åstad
komma liggsäd och dyrmedelst hålla ogräset under 
jorden”. Enligt Åslander (1930) överskattades grön
fodrets förmåga att underkuva ogräset, medan andra 
författare, t ex Bolin (1920b) och Larsson (1914), 
var mer positiva. I grönfodret ingick i huvudsak 
baljväxter, t ex vicker och ärtor, men också havre 
som skördades innan den mognat. I Malmöhus län 
var andelen som angav grönfoderodling som effek
tivt mot ogräs mindre än i övriga områden.

Även skördetidpunkten kunde påverka ogräsföre
komsten. Genom tidigare skörd kunde man undvika 
att vissa ogräsarter nådde frömognad. En del ogräs, 
t ex åkersenap, kunde också motarbetas vid själva 
skörden. Genom att fästa en s k fröfångarlåda på 
en självavläggare eller självbindare hindrades ogräs
fröna att nå marken (Landtmannen 1911).

Direkta bekämpningsmetoder
När de förebyggande åtgärderna har utnyttjats i full 
grad, återstår de mer direkta bekämpningsmetoder- 
na, vilka enligt Rhodin (1903): ”afse, så att säga, 
göra livet så surt som möjligt för de redan spirande 
ogräsen, så att dessa om möjligt må gå under”. 
Enkätmaterialets uppgifter om direkta bekämp
ningsmetoder redovisas i tabell 3. Uppgifterna från 
de särskilt analyserade slätt- och skogsbygderna i 
Skåne och Östergötlands län redovisas i tabell 4.

Trädesbruk

”Utan tvifvel vore det en vinst för vårt land, om 
betydelsen af ett väl utfördt trädesbruk blefve mera 
allmänt insedd” (Arrhenius 1894).

Enligt enkätsvaren ansågs trädesbruket som den 
allra bästa bekämpningsinsatsen mot ogräset i 1920- 
talets Sverige. Det har angivits som den mest 
effektiva bekämpningsmetoden i alla de undersökta 
länen, med störst andel i Östergötlands län. Trädes
bruket anses aldrig ha blivit särskilt utbrett i Norr
land (Selander 1957, m fl). I enkätsvaren angavs 
emellertid trädesbruket även där vara den mest 
effektiva metoden, även om trädan inte ingick i
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Täbdl 4. Bekampmngsmetoder (indirekta och direkta) och förebyggande åtgärder uppgivna som effektiva mot ogräs 
av jordbrukare i slättbygd och skogsbygd i Skåne (Malmöhus län och Kristianstads län) och Östergötlands län angivna 
i procent av enkätsvaren från varje område. 6 ’ 5

Means of control (indirect and direct) and preventive methods stated as effective against weeds 
(slättbygd) and in woodland (skogsbygd) of the combined Malmöhus/Kristianstads län (Skåne) 
län, given as percentage of the inquiry replies from each region.

by farmers on plains 
and of Östergötlands

Metod (Method) Slättbygd
Skåne

Skogsbygd
Östergötlands län 

Slättbygd Skogsbygd

Indirekta och förebyggande 
(Indirect and preventive)
Rotfrukter och potatis (Root-crops, potatoes) 50 37 39 29
Gödsling och kalkning (Manuring, liming) 17 19 22 35
Dränering (Draining) 14 10 34 26
Grönfoderodling (Green forage) 4,0 15 15 16
Växtföljd (Crop rotation) 2,9 1,3 8,4 6 6
Rent utsäde (Clean seed) _ 7 5 9,9Vallodling (Temporary pasture) 5,0 10
Rågodling (Rye) 2,9 2,6 - -

Direkta (Direct)
Trädesbruk (Fallowing) 43 42 71 75
Skumplöjning (Superficial ploughing) 35 24 12 3 3
Djupkultur (Deep culture) 13 12 23 20
Handkraft (By hand) 24 12 5,6 5.5

7.6Harvning (Harrowing) 5,2 14 9 3
Besprutning (Spraying) 12 0
Ogräsharvning (Weed harrowing) 32 9,0
Ihopsamling av rotter (Collection of roots) <1 6,4 - -

växtföljderna. Grönfoder fanns dock ofta med i de 
norrländska växtföljderna, vilket kan ha tillåtit ett 
halvträde av jorden, även om lantbrukarna inte 
angav detta.

Trädesbruket motverkade både rot- och fröogräs. 
Det ansågs vara synnerligen effektivt mot kvickrot, 
åkertistel och hästhov, vilka armars var mycket svår- 
bekämpade. Detta bekräftades av Bolin (1920a), 
som menade att då det gällde ogräs med krypande, 
mycket förgrenade rötter eller rotstockar, såsom 
åkertistel och kvickrot, skulle man försöka ”svälta 
ut ogräsen”. Detta utfördes bäst genom att skära 
av de uppväxande skotten så snart de nådde upp till 
jordytan. Bästa möjligheten till detta fanns under 
den tid åkern låg i träda.

Materialet ger inte så utförliga beskrivningar om 
hur trädesbruket gick till, men det vanliga var att det 
startade med den vanliga höstplöjningen. Denna 
skulle utföras så sent som möjligt, och hade bl a till 
uppgift att förstöra ogräsplantor och att begrava rot
delar. Sedan plöjdes och harvades trädan ett flertal 
gånger under den efterföljande sommaren. I vissa 
delar av landet var skumplöjning en viktig del av

trädesbruket. Där började man ofta bearbetningen på 
hösten med en eller flera skumplöjningar.

Det vanliga var att man brukade helträda (jorden 
bar ingen gröda alls under trädesåret; kunde också 
kallas ren- eller svartträda), men man kan se en 
viss tendens i de skånska länen att man började 
övergå till halvträda (åkern bar en typ av gröda som 
skördades så tidigt att ordentlig bearbetning ändå 
kunde hinnas med före höstsådden). Valet av trädes- 
form hängde till stor del samman med den övriga 
växtföljden, men också med jordarten. Enligt några 
lantbrukare kunde halvträda med grönfoder brukas 
året före rotfrukter, då dessa i sig gav tillräckligt 
stora möjligheter att bekämpa ogräset. Halvträda 
kunde också brukas där möjlighet fanns att så 
höstsäd efter vall.

När man började använda sig mer av de nya 
växtföljderna kunde alltså trädesarealen inskränkas 
något, speciellt där det ingick hackrensade grödor. 
På många håll var dock trädan fortfarande en förut
sättning för att kunna hålla ogräsen under kontroll. 
En del lantbrukare angav att de fått större problem 
med ogräset sedan de slutat med helträdesbruket
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och övergått till halvträda. En lantbrukare i Gårde- 
by i Östergötlands län skrev t ex: ”Helträda kan ej 
avvaras i svenskt lantbruk. Överallt där den bortages 
eller ersättes med halvträda öka rotogräsen enligt 
mina iakttagelser”.

Ihopsamling av rotdelar

Rotogräsen bekämpades bl a genom skumplöjning, 
men de skulle helst också uppryckas för hand och 
rotdelarna skulle samlas ihop och bortföras (von 
Post 1891, Juhlin Dannfelt 1916). Att samla ihop rot
delar (främst från kvickrot) ansågs effektivt bland 
många lantbrukare i enkäten, färre i de skånska 
länen. Rotdelarna harvades eller räfsades ihop, brän
des upp eller fick ligga kvar och torka. Resultatet blev 
tydligen lyckat. Många sade sig ha utrotat ogräsen 
fullständigt genom denna metod.

En brukare från Sorsele i Västerbottens län be
rättade om hur han lyckats utrota kvickrot och mjölk
ört: ”Mot kvickrot och almycke [=mjölkört], som 
förekom mycket svårt på mitt hemman, då jag 1890 
köpte det, har jag använt dels djupplöjning och dels 
handrensning. Harvade åkern 2 å 3 varv på våren 
och räfsade och plockade ihop rötterna som jag 
kunde upptäcka, och har nu blivit fri från dessa 
ogräs (kraftig gödsling torde och i någon mån bi
dragit)”.

Skumplöjning

Skumplöjning förordades starkt av många skånska 
bönder i enkäten; i vissa fall ansågs den till och 
med vara den bästa bekämpningsmetoden. I övriga 
län blev metoden inte använd i lika stor utsträck
ning, kanske beroende på kortare tillgänglig tid för 
höstbearbetning och att det är svårare att få ogräs
frön att gro sent i de mellersta och norra delarna 
av Sverige.

Skumplöjning företogs främst och bäst på stubb
åkrarna direkt efter höstskörden, men var också en 
viktig del av trädesbruket. Skumplogen var vanli
gen 3- eller 4-skärig (Ekerot 1911) och användes 
även vid tillfällen då plöjningen inte behövde vara 
så djup (9-12 cm). Några lantbrukare använde även 
skumplogen före sådden på våren.

Von Post (1891) anger att skumplöjning av träda 
var tämligen sällsynt i slutet av 1800-talet; den 
borde ha utnyttjats i större utsträckning, speciellt 
på fält med mycket fröogräs. Enligt enkätmaterialet 
hade dock skumplöjningen, förutom i de skånska 
länen, inte fått något större genombrott ens så sent 
som på 1920-talet.

Höstskumplöjningen utfördes en eller flera gånger 
innan höstplöjningen. Den hade till uppgift att 
förstöra rotogräs och bringa fröogräs till groning 
och skulle utföras så tidigt som möjligt, något som 
poängteras i flera enkätsvar. För att än mer under
lätta groning av ogräsffön harvades och ringvältades 
åkrarna ibland efteråt. Bolin (1920b) skrev an detta 
borde göras för att ogräsplantorna på så sätt skulle 
oskadliggöras redan på hösten. Eftersom skumplogen 
både luckrade och vände jorden var den användbar 
mot både fröogräs och rotogräs.

De fröogräs som väcktes till groning kunde 
sedan förstöras genom ytterligare skumplöjning, 
genom plöjning eller harvning. Ett alternativ var 
enligt Korsmo (1926) och några enkätsvar att lämna 
ogräsplantorna att förstöras av vinterkylan.

Under våren och försommaren skumplöjdes och 
harvades trädan vid lämpliga tidpunkter mellan de 
vanliga plöjningarna. Ogräset skulle på alla sätt 
förhindras att sätta frö eller att lagra upp näring i 
rotsystemen.

I enkätmaterialet anges att skumplöjning skulle 
vara effektiv mot framförallt åkertistel, kvickrot, 
hästhov, blåklint och åkerkål m fl Brassica-arter.

Djupkultur

I enkätmaterialet ansågs ”djupkultur” vara fördel
aktig i ogräskampen, men vad denna benämning 
innefattade framgår ej. Många använde sig av något 
de kallade djupplöjning. Enligt Ekerot (1911) var 
djupet 25 cm, enligt Arrhenius (1894) 20-23 cm. 
Den årliga, ”vanliga” plöjningen ansågs troligen 
så självklar att man inte tänkte på den som en 
effektiv insats mot ogräs. Den djupare bearbetningen 
utfördes genom plöjning eller alvluckring. På be
gränsade områden kunde man använda sig av djup
grävning (Ekerot 1911). Alla djupare bearbetningar 
har i sammanställningen slagits samman till ”djup
kultur”.

Lantbrukarna i enkätmaterialet använde sig tro
ligen företrädesvis av den vanliga plogen för att 
göra en djupare bearbetning. Ekerot (1911) menade 
att djupbehandlingen t ex förbättrade luft- och vatten
rörelser i jorden och gav kulturväxterna möjlighet 
att utnyttja växtnäring på större djup. Djupplöjning 
eller djupkultur ansågs begränsa framförallt olika 
typer av rotogräs.

Djupplöjningen kunde bara utföras om alven var 
”av godartad beskaffenhet” eller om stora mängder 
stallgödsel kunde tillföras. Detta eftersom den ofta 
näringsfattiga alven fördes upp till markytan. För 
att få ett gradvis djupare matjordslager kunde den



årliga plöjningen varje år ske något djupare (Arr
henius 1894).

Alvluckring användes för att bearbeta alven utan 
att blanda in den i matjorden, och var därför mindre 
riskabel än djupplöjningen. Den kunde utföras med 
hjälp av två fjäderharvpinnar fastade på plogen, 
eller med ett särskilt redskap med krokpinnar eller 
ljäderharvpinnar som bearbetade plogfårans botten. 
(Ekerot 1911).

Harvning och kultivering

Harven och kultivatorn (vanligen något kraftigare 
än en harv) var viktiga i ogräsbekämpningen, i 
synnerhet där man ej använde skumplog. Redska
pen fanns i många olika utformningar, ibland sade 
sig lantbrukarna ha konstruerat dem själva. Bruk 
av harv och kultivator har i tabell 3 och 4 slagits 
samman som ”harvning”. Harvens huvudsakliga 
uppgift var förutom jordbearbetning (för att t ex 
förbereda en god såbädd) att på hösten uppluckra 
stubbytan så att ogräsfrön bringades att gro. Vid 
sen vårsådd var det lämpligt att locka ogräsfrön till 
groning, och sedan förstöra plantorna genom en 
harvning strax före sådd.

Enligt Korsmo (1926) gav en höstharvning god 
verkan på t ex vallmor Papaver, våtarv, klätt Agro- 
stemma githago, korgblommiga ogräsarter samt åker
kål och vissa andra korsblommiga växter. En del 
lantbrukare nämnde att harvning kunde vara lämpligt 
mot åkertistel om s k gåsfötter eller tistelskärare, 
särskilda knivar som skar av rötterna och på så sätt 
försenade ogräsens skottskjutning (Bolin 1924), sattes 
på harv- respektive kultivatorspetsarna. Harvning 
användes också för att bekämpa andra rotogräs, 
särskilt de med ytligt utbredda utlöpare, t ex kvickrot. 
Redskapen drog upp rotdelarna varefter de kunde 
samlas ihop. Lämpliga redskap för detta var fjäder- 
och krokpinnharvar, vilka kördes i växlande riktning
ar, lämpligen det året jorden låg i träda (Juhlin Darm
fell 1916).

Ogräsharvning

Med ogräsharvning menas här användandet av en 
lätt harv för bekämpande av ogräs före grödans upp
komst och/eller i den nyuppkomna grödan, s k brodd- 
harvning. Ogräsharvning utföres sålunda i den 
redan sådda grödan. Den brukades främst av bön
der i Skånes slättbygder, men ansågs överhuvud
taget effektiv i skånelänen. I övriga områden var 
den mycket ovanlig.
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I enkätsvaren anges inte huruvida grödan var 
radsådd, men enligt litteraturen var det när bruket 
av radsåningsmaskiner blev mer vanligt som man 
i större utsträckning fick användning för lättare 
harvar. Det var även möjligt att ogräsharva om 
säden var bredsådd, men det var mer riskabelt. En 
förutsättning för att lyckas var att marken var fri 
från sten och rotogräs (Ekerot 1911).

I huvudsak anges att man använde ogräsharvar 
för bekämpning i stråsädesgrödor, men exempel finns 
också på överharvning av rotfruktsfält. Det berät
tas inte om själva utförandet, men en lantbrukare i 
Rönneberga härad i Skåne skrev att han körde med 
ogräsharven tredje dygnet efter sådd och en andra 
gång när sädesbrodden blivit så lång att den böjde 
sig för harvpinnarna.

För att en ogräsharv skulle utföra ett gott arbete 
skulle den vara lätt, med pinnarna riktade så att de 
vid körning skrapade hela jordlagrets yta (Korsmo 
1926). En typisk ogräsharv hade tvärhuggna istäl
let för spetsiga pinnar (Åslander 1930). Harven 
skulle köras ett drag tvärsöver radsåddsriktningen 
(Larsson 1910). Det var viktigt att harven ej arbe
tade djupare än 1,5-2 cm (Larsson 1910), så att 
säden inte revs upp. Spirande ogräsplantor kunde 
då oskadliggöras, och inga nya ogräsfrön fördes 
upp i groningsläge (Korsmo 1926). De lantbrukare 
som prövade att harva efter sådd verkade nöjda 
med resultatet. För dem blev denna typ av harvning 
ofta ett viktigt led i bekämpningen av fröogräs.

Metoden angavs som speciellt effektiv mot blåklint 
och olika korsblommiga växter, främst åkerkål och 
åkersenap. En lantbrukare i Oxie härad i Skåne 
angav att han, efter att järnvitriolen blivit för dyr 
under första världskriget, återgått till broddharvning. 
Han menade att sprutan antagligen aldrig mer 
behövde tas i bruk, då broddharvningen gav en fullt 
tillräcklig effekt mot ogräset.

Arrhenius (1894) nämner inte ogräsharvning. 
Han menade att det enda man kunde göra under 
sädens växttid var att ta bort de största och farli
gaste fröogräsplantorna för hand. Detta talar för att 
metoden var tämligen ny under det tidiga 1900-talet. 
Larsson (1910, 1929) framställde ogräsharven som 
”ett oumbärligt redskap”. Han framhöll dess för
delar och menade att den brukades i alltför liten 
utsträckning i Sverige. Besprutningen hade enligt 
honom fördelar där ogräsharven ej kunde använ
das, men annars var dessa två metoder lika effek
tiva och ogräsharven dessutom betydligt billigare. 
Han skriver: ”den skall sålunda vara vårt främsta 
och allmännaste stridsmedel gent emot denna ogräs
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plåga”. Enligt Korsmo (1926) var den verksam
maste ogräsbehandlingen en grundlig ogräsharv- 
ning innan säden grodde och senare under växt
säsongen besprutning. Bolin (1924) ansåg att ogräs- 
harvning inte var fullt lika effektiv mot fröogräs 
som besprutning. Skörderesultaten efter en ogräs- 
harvning blev mycket varierande, enligt Bolin bero
ende på att grödan, då harvningen utfördes för sent, 
ibland tunnades ut för mycket.

Författarna var alltså i de flesta fall relativt 
positiva till ogräsharven, men ändå verkar den inte 
ha fått något större genombrott i Sverige. Rhodin 
(1911) menade att jordbrukare sällan vågade an
vända metoden trots att den enligt honom i hög grad 
bidrog till ogräsens förstörande utan att säden 
skadades. Om harvningen däremot utfördes på fel 
sätt eller vid fel tidpunkt kunde det leda till att 
säden tog skada. Denna risk kanske avskräckte 
lantbrukarna från att pröva metoden. Det är inte så 
konstigt om harvning i nysådd eller till och med 
uppkommen gröda orsakade en viss ovilja.

Redskap

Vissa lantbrukare svarade endast att ”bruket av red
skap” var verksamt i kampen mot ogräsen. Vilka 
redskap de menar i sammanhanget framgår oftast 
inte. En lantbrukare i Åsele i Västerbottens län 
svarade t ex: ”Med de redskap som nu finns är det 
ej så svårt att hålla ogräs från öppna åkern”. Många 
menade att nya, modernare redskap bidragit starkt 
till att förbättra möjligheterna att bekämpa ogräset.

Ett äldre redskap som av lantbrukare i alla 
undersökta län ansågs effektivt, var årdret, främst 
mot kvickrot (körning vid torr väderlek). Det an
sågs dock vara mycket arbetsintensivt och därmed 
i de flesta fall ej ekonomiskt. En lantbrukare i 
Mogata socken i Östergötland var en av dem som 
angav detta: ”Genom årderkörning jämte hopsam
lande och bortfraktning av kvickroten - Resultatet 
godt, men för mycket arbete”.

Ekerot (1911) ansåg att årdret var ett lämpligt 
redskap mot framförallt kvickroten men att det 
tyvärr blev allt mer förbisett. Juhlin Dannfelt (1916) 
ansåg också att det var användbart främst för att 
dra upp kvickrot. Enligt Stiernstedt (1995) ändrade 
författare till lantbrukslitteratur uppfattning under 
1900-talets första årtionde vad gäller årdrets använd
barhet. De blev, efter att till stor del ha förkastat 
dess användbarhet, återigen mer positiva.

Handkraft
Ogräsbekämpande med hjälp av i huvudsak mänsk
lig energi hade förr en mycket betydande roll i 
jordbruket. Handrensning och handhackning var 
mycket viktiga även sedan redskapen vid 1800- 
talets mitt börjat förbättras och fabriksproducerade 
redskap och maskiner snabbt började vinna mark 
(Selander 1957).

I enkätmaterialet förespråkas starkt användning 
av handkraft, eftersom man kunde välja metod 
efter art, t ex avhuggning eller avstickning av 
åkertistel eller uppryckning av fröogräs. I enkät
svaren nämns uppgrävning, avhuggning med lie, 
handhackning, plockning, uppryckning, spadvänd
ning, skyffling, avstickning och djupgrävning. Hand
kraft verkar ha brukats i ungefär lika stor utsträck
ning i de undersökta områdena, med undantag för 
Östergötlands län.

Handkraften var ofta ett komplement till övriga 
bekämpningsmetoder, men många lantbrukare i 
enkätmaterialet såg den även som den allra bästa, 
eller till och med den enda, metoden att komma 
tillrätta med ogräsproblemen. På små bruknings- 
enheter hade man nog ganska goda möjligheter att 
begränsa ogräset genom handkraft. I och med 
industrialismens inträde blev emellertid landsbyg
dens brist på arbetskraft ett problem; många lant
brukare angav arbetskraftsbrist som en källa till 
stora ogräsproblem. Man ansåg dessutom att arbets
kraften var dyr. Under första världskriget, ”kris
tiden” som många lantbrukare kallade den, angavs 
ogräsmängden på många gårdar ha tilltagit kraftigt. 
Det blev allt svårare att få tid och pengar att räcka 
till för en insats mot ogräsen med hjälp av handkraft. 
Arbetsbesparande redskap fick därmed en allt större 
utbredning.

En lantbrukare från Östergötlands län lämnade 
sin egen lösning på problemet: Studenter skulle 
kunna skickas ut på åkrarna för att rensa ogräs och 
därigenom samtidigt införskaffa sig botanikkun
skaper!

En utbredd uppfattning bland enkätsvararna i 
både södra och norra Sverige verkar ha varit att om 
åkertisteln höggs av med lie strax innan regn, så 
skulle regnvattnet tränga ned i stammen och föror
saka en röta som nådde ända ner i rötterna; därmed 
skulle hela plantan utrotas. Bolin (1930) ansåg att 
detta troligen var felaktigt. En lämplig metod skulle 
istället vara att sticka upp tisteln med tisteljärn; ett 
omkring 3 cm brett och 30 cm långt, nedtill vässat 
och helst något kluvet järn, fästat på en käpp. Me-



toden anges i en del enkätsvar, men åsikterna om 
dess effektivitet går isär.

Besprutning och bestoftning

Rhodin (1903) angav att man sedan länge försökt 
att med kemiska medel förgifta ogräs. Enligt Bolin 
(1924) var besprutning mycket effektiv för förstö
randet av ettåriga fröogräs i växande gröda och 
hämmade även avsevärt flertalet mångåriga rotogräs 
i sin utveckling. Danska försök visade att avkast
ningen kunde höjas med 300-1000 kg kärna/ha 
genom ogräsbekämpning med hjälp av järnvitriol- 
lösning (Ekerot 1911).

Larsson (1929) påpekade att besprutning endast 
kunde användas i stråsäd och gräs, samt i vallbalj- 
växter inodlade i skyddssäd. Andra växtslag, som 
t ex potatis och baljväxter utan skyddssäd, skadades. 
Besprutningen skulle ske när fröogräset utvecklat 
3-5 blad, enligt Ekerot (1911) när de hade 4-6 
blad, men kunde även äga rum senare.

De kemiska lösningar (besprutning) och pulver
former (bestoftning) som det experimenterades med 
var av många skilda slag, t ex kalkkväve, klorkalk, 
koksalt, järnvitriol, salpeter- och svavelsyra. För
söksresultat visade att svavelsyrelösning i allmän
het hade bäst verkan, därefter järnvitriollösning 
och sist koksaltlösning (Larsson 1929). Exempel 
finns på att klorkalk eller koksalt helt kunde utrota 
åkerfräken Equisetum arvense. Kraftig kalkning 
med nysläckt kalk skulle vara lämpligt mot syror 
Rumex (Rhodin 1903).

På växter försedda med hår eller vaxöverdrag, 
t ex baldersbrå och svinmålla, hade vitriolbesprut- 
ning liten effekt (Juhlin Dannfelt 1916). Av de 
vanliga fröogräsen var enligt Bolin (1924) åkerkål, 
åkerrättika och åkersenap de känsligaste för be
sprutning med järnvitriol- eller svavelsyralösning. 
Sedan följde, i fallande skala, dån Galeopsis, vanlig 
pilört, åkerbinda Fallopia convolvulus, penningört 
Thlaspi arvense, åkerförgätmigej Myosotis arvensis, 
åkerviol, åkerspärgel, våtarv, jordrök Fumaria offi
cinalis och svinmålla. Bland rotogräsen var mask
rosor Taraxacum och hästhov mycket känsliga 
(bladen förstördes). Även åkertistel tog stor skada. 
Juhlin Dannfelt (1916) anger att järnvitriol även 
skulle vara effektivt mot korsört Senecio vulgaris 
och snärjmåra Galium aparine.

I enkätmaterialet förelåg stora skillnader mellan 
olika delar av Sverige vad gäller ogräsbekämpning 
med hjälp av besprutning. Generellt kan sägas att 
besprutning inte hade fått något genomslag bland 
enkätbesvararna. Från Östergötlands län angavs
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besprutning som en effektiv metod i endast två 
enkätsvar. Från Skaraborgs län nämner endast en 
lantbrukare vitriolbesprutning, men han hade inte 
använt det själv. Från Norrland var det endast en 
lantbrukare i Jokkmokk i Norrbottens län som hade 
använt sig av järnvitriol. Han hade provat det mot 
våtarv och hästhov, men utan nämnvärd effekt.

Alla som angav att bekämpning med kemiska 
medel var effektivt nämner järnvitriol, medan ingen 
har angivit bestoftning. Järnvitriolen angavs som 
mest effektivt mot kålväxter, främst åkersenap och 
åkerkål, och mot blåklint. Ett alternativt medel 
föreslås av en brukare i Fjällsjö i Västernorrlands 
län (nu i Jämtlands län). Han hade, enligt honom 
med gott resultat, använt sig av sillake: ”För sju 
år sedan uppträdde på obekant anledning åkertistel 
på två skiften i första årets vall, med tillsammans 
omkring (ett) 20 tal stånd, året därpå nära 100-talet 
då kom jag på iden att försöka förgifta den med 
sillake och tort koksalt medelst fyllandet av jupa 
hål vid varje planta, med resultat att nu fins ej en 
enda planta kvar”.

I Skåne verkar besprutning ha varit mer ffekvent, 
men också här föreligger skillnader mellan olika 
delar av landskapet. I Malmöhus län hade 37 
lantbrukare av 355 goda erfarenheter av bekämp
ning med järnvitriol. I Kristianstads län hade endast 
4 lantbrukare av 262 ”upptäckt” järnvitriolen. Vid 
en jämförelse mellan Skånes slätt- och skogsbygder 
finner man att det är slättbyggden som står för 
användningen. Enkätsvaren från ren skogsbygd 
lämnade inga upplysningar om bruk av besprutning.

De stora skillnaderna inom landet kanske hade 
sin orsak i rådgivningens inriktning och utbredning. 
Skrifter och rådgivning om kemiska medel kanske 
inte nådde ut till hela landet. I Skånes slättbygd kan 
rådgivningen ha varit mer intensiv och ”vågad” 
och man hade troligen tillgång till färska försöks
resultat från det närbelägna Alnarp. Några ogräs 
som de kemiska medlen framförallt ansågs bekämpa, 
t ex blåklint och åkersenap, angavs också som besvär
liga ogräs just i de områden där besprutning använ
des mest.

Besprutningens tämligen höga kostnader kan ha 
avskräckt många lantbrukare med små jordbruk, 
liksom det tunga arbetet att föra ut de stora mängder 
vatten som krävdes vid besprutningen. Det kan 
också ha varit svårt att få tag på lämplig utrustning, 
t ex körsprutor. Rhodin (1903) spekulerade om att 
kemikalierna aldrig vann något allmänt förtroende 
för att man fruktade att de blandade i jorden skulle 
kunna förstöra kulturväxterna. Kanske höll denna
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misstänksamhet i sig ibland lantbrukarna även på 
20-talet?

Upplysning och rådgivning

För att kunna välja rätt metoder för ogräsbekämpning 
var det ett måste att känna till de olika ogräsarternas 
levnadssätt. Bolin (1903) skrev: ”första villkoret för 
att med kraft kunna stätja något ondt är att fullt lära 
känna vidden af det onda”. Metodvalet kom troli
gen att bestämmas i huvudsak efter de ogräsarter 
som förekom mest frekvent och man fick förlita sig 
på erfarenhet.

Möjligheterna att införskaffa kunskap kan ha 
varit små, även om utbudet av lantbrukslitteratur 
var rätt stort. Sällskap av olika slag gav ut skrifter 
för lantbruk, men hur lättåtkomliga dessa var för 
lantbrukare i allmänhet är svårt att säga. Eftersom 
enkätens mottagare hade föreslagits av bl a hus
hållningssällskapens sekreterare, borde de bönder 
som medverkade ha varit sådana som hade möjlig
het att införskaffa information och kunskap genom 
dessa sällskap. Å andra sidan sade sig flera bönder 
i enkätmaterialet inte känna till några kampmedel 
mot ogräs, varför de önskade upplysningar därom. 
Ett fåtal lantbrukare angav emellertid att just infor
mation hjälpt dem i kampen mot ogräset. Ett exem
pel är en bonde i By ske i Västerbottens län som 
uppgav att hans intresse och kunskap för en effektiv 
ogräsbekämpning blivit väckt genom lantmanna
kurser, utsända broschyrer och genom vandrings- 
rättare (jordbrukskunniga personer som vandrade 
kring och lämnde råd och anvisningar om odling 
och boskapsskötsel, se Hellström 1917).

Lagstiftning

Bolin (1920b) efterlyste lagstadga om efterhållande 
av järnvägsbankar och vägrenar. Även de högre 
myndigheterna var bekymrade över ogräsens sprid
ning och anbefallde därför alla länsstyrelser att se 
till att de som ansvarade för vägar och enskilda 
järnvägar skötte vägkanter och järnvägsbankar så 
att ogräs inte spreds därifrån till odlade marker 
(Landtmannen 1927).

”Ogräsen och deras frön böra på med ett ord för
följas på alla sätt och vis alla tider icke allenast på 
åkerfälten och i utsädet utan äfven på väg- och dikes
kanter, åkerrenar, gårdar o.s.v., så att deras frön ej 
därifrån kunna sprida sig. Blifva de samma sålunda 
ständigt hatade och efterhållna skola vi se dem mer

och mer minskas på åkerfälten och deras plats in
tagas af nyttiga kulturväxter” (Lyttkens 1885).

I äldre svenska landskaps- och landslagar nämns 
inget om förbud att utså ogräsfrö i annans åker, 
men då Sveriges Rikes Lag stadsfästes år 1736 
fanns en paragraf med i Byggningabalken 8 kap. 
4: ”Kastar någor i annars åker landhaffa, snarbindel, 
skärffrö eller annat vad helst är, att ogräs deraf 
växa må, (vare ärelös,) rätte upp all skada, och 
(böte femtio daler för hvar åker,) som han så 
fördärfva velat: orkar han ej skadan fylla, (tjene 
den af med arbete)” (Lyttkens 1917). Flera andra 
länder hade lagar gällande ogräsets utrotande och 
även i Sveriges riksdag höjdes röster därom: ”hvar- 
igenom den ena jordbrukaren skyddas för följderna 
af den andras försummelse” (von Post 1891).

Flera lantbrukare i enkäten efterlyste lagstift
ning för att komma tillrätta med ogräsproblemen. 
Bl a sade man sig sakna en lag som gällde dikes
renars och vägkanters efterhållande och att ogräs 
som hade frön försedda med flygredskap skulle 
avhuggas innan fullföljd blomning. Vikten av att 
använda sig av ett rent utsäde påpekades också och 
högre krav efterlystes på utsädesfirmorna. Lagar 
mot vanskötta ägor efterfrågades och man hänvisade 
till: ”grannar som är duktiga på att odla ogräs”.

Kritik mot Sveriges bönder

Det går inte att ta miste på den attityd lantbruks- 
författarna under denna tid intog till ogräs. Ambi
tionsnivån var väldigt hög; det talades om ”ogräsens 
utrotande”. Ingenstans inriktades bekämpningen en
dast på att reglera ogräsen; de var helt enkelt hatade. 
Författarna var ofta missbelåtna med lantbrukarnas 
skötsel av åkrar och gårdar. Många ansåg att ogräs
bekämpningen var åsidosatt och att inte tillräcklig 
kraft lades ner i kampen ”mot det onda” (Åslander 
1930). Deras ton gentemot de svenska bönderna var 
inte mild.

Von Post (1891) skrev: ”Huru stor skada och 
förlust ogräsen årligen tillfoga landtbrukaren är 
uppenbarligen af mången ej till fullo insedt, fy i så 
fall skulle mera göras för deras bekämpande och 
utrotande, och tillståndet med fältens renhet i afse- 
ende på ogräs vara bättre än det nu är”. Larsson 
(1910) jämför det svenska lantbruket med det dans
kai och undrar varför lantbrukarna använder ogräs- 
bemängt utsäde: ”Varför så lantmännen ogräsfrö? 
Det finnes icke mera än enda punkt, där det all
männa svenska lantbruket absolut slår det allmänna 
danska lantbruket och det är ifråga om - ogräsodling!
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Men segern på denna punkt är ju en ren skymf för 
segraren!”. Aven Åslander (1930) framställde bön
derna som ointresserade och lata: ”Sluteligen måste 
erkännas att jordbrukarens obetänksamhet och bris
tande intresse för ogräsens motarbetande ingalunda 
är en oviktig orsak till ogräsens rikliga förekomst 
å våra fält”.

Enkätmaterialet visar i mångt och mycket att de 
enskilda lantbrukarna inte var överens med lant- 
bruksförfattarna om hur det var ställt på åkrarna, i 
alla fall sett från deras egna marker. Man talar 
förvisso om utrotning, vilket man inte ansåg som 
något omöjligt, men en viss mjukare attityd kan 
ändå skönjas. Man får uppfattningen att lantbrukarna 
i de flesta fall tyckte sig ha kontroll över ogräs
situationen. Många sade sig inte ha några problem 
med ogräs överhuvudtaget. Flera lantbrukare ger 
exempel på ogräs som var, eller hade varit, svår- 
bekämpat på en viss jordart, men sade vidare att 
de i övrigt inte hade några ogräs på sin gård. 
Eftersom det knappast är troligt att jorden i övrigt 
var fri från ogräs, kan detta påstående bottna i att de 
övriga ogräsarterna inte ansågs vara svårbekämpade 
och därmed inte vållade några större problem. Man 
kan nog vara säker på att ogräsförekomsten var stor 
trots att många enkätsvar angav motsatsen.

I de flesta fall hade man en mycket bättre 
växtföljd än på många gårdar idag. Efter det att 
utsädesrensningen tog fart, sorterna blev mer hög
avkastande, och dränering och gödsling/kalkning 
mer utbredda, kan möjligheterna att förebygga en 
allt för stor ogräsförekomst ändå anses ha varit 
ganska goda. Många lantbrukare angav också att 
förhållandena, bortsett från under krigsåren, blivit 
betydligt bättre än tidigare. Användningen av bättre, 
modernare redskap, ordentligt skött träda, välren- 
sade rotfrukter osv hade förändrat situationen. 
Beskrivningar förekommer om hur lantbrukarna 
blivit av med ogräsen helt och hållet och att detta 
i många fall inte ansågs varit särskilt svårt att 
åstadkomma. En lantbrukare från Jokkmokk i Norr
bottens län får sammanfatta detta: ”Vi hava under 
min 16-åriga vistelse här sånär som rengjort samt
liga gårdar för ogräs. Orsakerna: växelbruk, mång
sidig brukning, kort vallperiod - högst fem år, 
renast möjliga gräsfrö, hata och undanskaffa ogräs 
varhelst det finnes, uppblandning och kompostering 
av gödseln”.

Lantbrukarna intog inte en lika hård ställning mot 
ogräset som lantbruksförsfattarna gjorde. Berodde 
detta enbart på enkätfrågornas karaktär, eller var 
det även en verklig inställning? Var detta ett försök

att framstå som duktiga lantbrukare och kanske 
därmed inte helt sanningsenligt? Eller hade man, 
som von Post (1891) och Åslander (1930) trodde, 
inte fått helt klart för sig att ogräsbekämpning var en 
lönande affär? Helt säkert hade man en helt annan 
syn på ogräs då mot vad man har idag. Troligen 
var toleransnivån betydligt högre och uppfattningen 
om hur en åker ”ska se ut” helt annorlunda.
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Syftet med denna artikel är att sammanställa intres
santa data om svenska tryfflar som annars bara är 
förunnade några få specialiserade forskare, och att 
sporra och underlätta för svampintresserade att 
bidra med kunskap.

Vad är en tryffel?

En tryffel är en svamp vars fruktkroppar mognar 
under jord. Ett annat namn för tryfflar är hypo- 
geiska (underjordiska) svampar. Eftersom många 
tryfflar är runda har det svenska namnet också 
använts på andra runda svampar, t ex rottryfflar 
Scleroderma och ärttryffel (ärtröksvamp) Pisolithus 
arhizus (fig 8), vilka dock är ovanjordiska och 
öppnar sig själva. Många tryfflar kan dock mogna 
så nära jordytan att de så småningom tränger fram, 
t ex hartryfflar Rhizopogon och slemtryfflar Melano- 
gaster.

Till skillnad från de ovanjordiska gasteromyce- 
terna (t ex röksvampar och jordstjärnor) öppnas 
inte tryfflarna och de är därför beroende av djur 
för sporspridningen. Fruktkropparnas dofter lockar 
till sig exempelvis ekorrar, sorkar, möss, svin, 
björnar, grävlingar (Fogel & Trappe 1978, Fries 
1909) eller i Australien motsvarande pungdjur som 
råttkängurun Potorous tridactylus (Bennett & Baxter 
1989) eller punggrävlingen Perameles nasuta (Cla- 
ridge 1993). Många däggdjur kan under kortare 
eller längre perioder helt livnära sig på tryfflar.

Tryfflar har i Sverige använts som bete vid ekorr- 
fångst eller som mat till grisar (Fries 1909). En 
intressant analog bland kärlväxterna är det hypo- 
geiska orkidésläktet Rhizanthella i Australien, som 
blommar under jord och vars saftiga frukter aldrig 
öppnas utan sprids med djur (Hoffman & Brown 
1992).

Varför är då tryfflarna underjordiska? En god 
hypotes är att selektionen gynnat individer som 
klarat både torka och frost genom att gå under 
jorden. Eftersom fruktkropparna inte skall hittas 
förrän sporerna är mogna, är det också bra om 
utvecklingen sker i det fördolda, tills det är dags 
att locka till sig vektorer med hjälp av dofter.

Några tryfflar antas vara saprofyter (Halling- 
bäck 1994), men de flesta är mykorrhizabildare. 
Mykorrhizastrukturen, dvs växtrötter omvävda och 
delvis genomvuxna av svampmycel, upptäcktes av 
tysken Frank under arbetet med att försöka odla 
tryfflar (Frank 1885). Hans hypoteser om närings- 
utbyte har senare bevisats och lett till ett fundamen
talt nytt sätt att betrakta skogsekosystem, gödsling 
och växtodling. Mykorrhizasymbioserna, som om
fattar de flesta kärlväxter och flera tusen svamparter, 
beskrivs åskådligt av t ex Olsson (1994).

Tryffelsystematik

Tryfflarna utgörs av representanter från mycket 
olika svampgrupper (Trappe 1979, 1988). Från
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Sverige är drygt 65 arter kända, se lista nedan. 
Världsfloran omfattar mellan 1000 och 1500 arter 
beroende på hur arterna definieras, se översikt över 
viktigare tryffelsläkten på norra halvklotet nedan.

Man tror att ursprunget till många tryfflar är 
ovanjordiska svampar som genom naturliga muta
tioner ombildats så att basidiosporerna eller spor- 
säckarna inte längre exponeras utåt. Eftersom tryff
larnas sporer inte sprids med vinden sker selektion 
mot en allt enklare fruktkroppsstruktur, vilket opti
malt innebär en kula fylld av sporer (Trappe 1988). 
Nya rön om tryfflarnas evolution och släktskap 
med ovanjordiska svampar har tagits fram av bl a 
molekylärbiologer vid Berkeley i Kalifornien (Bruns 
m fl 1989).

Basidiomyceter som är ett mellanting mellan skiv- 
lingar och tryfflar kallas gastroida svampar (fig 7), 
se lista nedan. Ett svenskt exempel är naveltryffel 
Elasmomyces mattirolianus, där specialiseringen 
dock gått så långt att den är mer tryffel än ovan
jordisk svamp. En genomskärning av dess under
jordiska, runda fruktkropp blottar en steril pelare 
(columella) som är en rest av svampfoten. Asco- 
mycettryfflar anses vara rejält veckade och kom
pakta skålsvampar. Även här finns övergångsformer 
med varierande grad av veckning och storlek på 
hålrummen inuti. De flesta zygomyceter bildar små 
enstaka vilsporer (zygosporer) direkt efter fusion 
mellan hyfer, eller asexuella sporer i små blåsor på 
hyfspetsarna. Ett fåtal av dessa mögelsvampar bil
dar dock tryffelliknande fruktkroppar, som är an
samlingar av sporbildande hyfer i mer eller mindre 
kompakta nystan (Lange 1956). Flera zygomycet- 
tryfflar är viktiga mykorrhizabildare.

Jordgryn Cenococcum geophilum räknas ibland 
som tryffel (Fries 1909, Lange 1956). Den är en 
kosmopolitisk ektomykorrhizabildare, mycket van
lig i Sverige, synlig som upp till knappnålshuvud
stora svarta sklerotier (Massicotte m fl 1991). Det 
har föreslagits att jordgryn helt enkelt är sklerotier 
av Elaphomyces (Trappe 1971), men den stora 
variationen i dess ribosom-DNA antyder att den 
kan vara polyfyletisk och kanske utgör sklerotier 
av en hel rad evolutionärt skilda svampar som 
genomgått fenotypisk konvergens (LoBuglio m fl 
1991). Cenococcum får tills vidare höra till ”Fungi 
imperfecti” (svampar där endast asexuell förök
ning observerats).

Eftersom tryfflar har ganska enkla strukturer 
baseras artbestämning framför allt på sporerna. 
Utseende och anatomi hos peridiet (det omgivande 
”skalet”) och gleban (det sporbärande tryffelinne

hållet) är också viktiga, liksom dofter, pigment, 
myceltågor, columella, värdväxter m.m.

Definitionen av en svampart är antingen taxo- 
nomisk eller biologisk (Hoiland 1983). Vissa taxo- 
nomer ger en svampvariant artstatus om den har 
permanenta morfologiska skillnader fr ån huvudarten. 
Det biologiska artbegreppet - en grupp organismer 
som kan korsa sig och producera fertil avkomma - 
är svårt att använda för svampar. En hel livscykel 
måste följas i kontrollerad laboratoriemiljö, vilket 
är besvärligt enär många arter är mycket svårodlade. 
Molekylärbiologiska metoder kan påvisa skillnader 
i vissa DNA-sekvenser som anses vara artspecifika, 
men tolkningen av resultaten är fortfarande subjek
tiva. Oftast bör artbegränsningar omfatta studier av 
flera olika karaktärer, såsom morfologiska, eko
logiska, fysiologiska, kemiska och molekylära . 
Skilda meningar mellan forskare eller otillräcklig 
information om vissa svampar (t ex buktryfflar 
Hymenogaster) gör att antalet arter inom ett släkte 
kan variera mellan olika moderna böcker.

Svenska tryfflar

Den litteratur som behandlar de tryfflar som finns
1 Sverige är ganska svåråtkomlig. Nordiska klassiker 
är exempelvis Fries 1909, som bjuder på mycket 
underhållande läsning, Fries 1921 och Lange 1956, 
som ännu används. Fries (1909) ger 21 asco- och 
basidiomycettryfflar (inklusive jordgryn Cenococ
cum geophilum) ”svensk medborgarerätt”, och i 
ett bihang anges även rottryfflar Scleroderma och 
biåstryfflar Endogone. Han ger också en intressant 
historik som täcker tiden från Linnés lapplandresa 
och fynd av grynig hjorttryffel Elaphomyces granu- 
latus (beskriven som Lycoperdon solidum, senare 
refererad som Tuber cibarium), till de första veten
skapliga bearbetningarna av Vittadini (1831) och 
Tulasne (1851). Elias Fries, som bl a beskrev 
släktet Rhizopogon (Fries 1817), är naturligtvis 
också refererad. Nedan finns en lista med tryfflar 
kända från Sverige med referenser till svenska 
fynd.

För modernare uppgifter om de svenska tryff
larna rekommenderas uppsatserna av landets tryffel
nestor Lars E. Kers vid Bergianska trädgården. En 
del färgfotografier finns bl a i Ryman & Holmåsen 
(1984). Hallingbäck (1994) ger en förteckning över 
svenska storsvamparter med svenska namn, bio
toper, geografiska utbredningar och hotkategorier. 
Några få basidiomycettryfflar är upptagna i volym
2 av den nordiska macromycetfloran (Hansen &
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Knudsen 1992), och i den kommande volym 1 
kommer flera tryffelsläkten bland ascomyceterna 
att behandlas.

Eftersom den svenska tryffelfloran fortfarande 
är ofullständigt känd, och nya arter importeras med 
jord och rötter, är det viktigt att använda nycklar 
som också täcker utländska arter. Användbar för 
svenska förhållanden är den nya brittiska tryffel
floran av Pegler m fl (1993). Bresadola (1960) är 
ett fint planschverk. Arora (1986) omfattar ameri
kanska tryfflar och innehåller nycklar och beskriv
ningar. Castellano m fl (1989) ger nycklar till 
tryffelsläkten i tempererade skogar på norra halv
klotet. Arbetet är rikt illustrerat och innehåller en 
omfattande referenslista till monografier. Trappe 
& Castellano (1991) ger bra referenser och inne
håller nycklar för identifiering av världens 37 
ascomycettryffelsläkten med hjälp av såväl makro- 
skopiska som mikroskopiska karaktärer.

Hur letar man tryfflar?

Den klassiska tekniken för att finna ädeltryfflar 
Tuber är att använda grisar (naturliga predatorer) 
eller hundar (måste tränas för varje doft, jfr Hall
gren & Hansson-Hallgren 1990). För périgordtryffel 
T. melanosporum Vittad. finns en nyutvecklad 
elektronisk detektor som reagerar för just den 
tryffelns doft (Giovannetti m fl 1994).

En känd teknik som jag tycker fungerar utmärkt 
är att leta efter hål i marken. Dessa är ofta gjorda av 
gnagare, och förvånansvärt ofta finns tryfflar i eller 
runt hålet. Denna nybörjarteknik kan senare följas av 
övertänkta strategier, byggda på tidigare erfaren
heter från biotopens utseende på andra lokaler där 
gnagare grävt efter en speciell art. Den mer erfarne 
tryffeljägaren letar efter sprickor eller upphöjningar 
i marken. Stjärnhovstryffel Choiromyces venosus 
(fig 1) hittar man gärna med fotterna, eftersom 
tryffeln känns som en hård rotknöl.

Att planlöst hacka sönder stora ytor rekommen
deras inte, eftersom mycel och rötter kan ta skada 
(Trappe 1989). En tränad tryffelkännare börjar 
gräva där biotopen ser ut att stämma för en speciell 
art. Inte bara årstid, jordslag, geografiskt läge, 
höjd över havet och omgivande träd och annan 
vegetation måste stämma; karaktärer som markens 
lutning, mikroklimat, nederbörd, markfuktighet, 
skogens ålder och dess tidigare skötselhistoria kan 
också vara viktiga (Kers 1985b).

Om man rakar undan de översta centimetrarna 
förna och jord med en kloförsedd trädgårdshacka

brukar eventuella tryfflar blottas. Bruna Elapho- 
myces-arter (hjorttryfflar) och Picoa carthusiana 
Tul. & Tul. kan dock gå ner ett par decimeter i 
marken. Ibland behöver man dock inte gräva; det 
är inte alltför ovanligt med tryfflar i barkspringor 
eller bitar av tryfflar på marken, borttappade av 
ekorrar och andra gnagare. I Kaskadbergen i del
staten Washington blev jag vid ett tillfälle vittne till 
hur den amerikanske tryffel-ekologen Daniel Luoma 
fick en Rhizopogon i huvudet, nedslängd av en 
jordekorre i trädet ovanför!

I områden med medelhavsklimat lönar det sig 
att leta tryfflar året runt. Där avlöser olika arter 
varandra under säsongen. I Sverige kan man följa 
den vanliga svampsäsongen, men enstaka frostnät
ter behöver inte sätta stopp för produktionen.

Sklerotier av andra svampar kan ibland vara 
förvillande lika tryfflar. Dessa strukturer förekom
mer hos många arter, och de är vanliga hos exempel
vis toppmurklor Morchella, nagelskivlingar Colly - 
bia, Polyporus tuberaster och Poria cocos (Arora 
1986) från vilka fruktkroppar ofta bildas. Lättaste 
sättet att avgöra om man har ett sklerotium eller en 
tryffel framför sig är att skära itu knölen. Om väv
naden inuti är enhetlig utan strukturer, är knölen 
sannolikt ett sklerotium. Om strukturen är nära 
associerad med fina rötter kan det röra sig om 
knölformad mykorrhiza. I mikroskop ser man snabbt 
sporer hos mogna tryfflar vilket undanröjer allt 
tvivel.

När man letar tryfflar bör man ha den hypo- 
geiska huldremossan Cryptothallus mirabilis Malmb. 
i åtanke (von Malmborg 1933, Ligrone m fl 1993). 
Denna märkliga, bristfälligt kända levermossa för
bises vid konventionell bryologisk inventering och 
har hittills endast påträffats på 13 lokaler i landet 
(Aronsson m fl 1995). Rapportera eventuella fynd!

Tryfflar av botaniskt intresse kan torkas i ca 
30°C (Castellano m fl 1989). Stora fruktkroppar 
kan delas för att underlätta torkning och studier av 
den inre fruktkroppsstrukturen. Kollekterna bör 
sedan förvaras i förslutna plastpåsar för att undvika 
insektangrepp. Fotografier och alla insamlingsdata 
är av stor vikt.

Äkta svarta tryfflar

På engelska används uttrycket ”true truffles” för 
släktet Tuber, eller i alla fall avser det ascomycet- 
tryfflar, medan basidiomycettryfflar brukar kallas 
”false truffles”. För en kock är äkta svart tryffel det
samma som périgordtryffel Tuber melanosporum,
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Fig 1. Stjärnhovstryffel Choiromyces venosus. Stjärnhov, Södermanland.
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Fig 2. Exempel på tryffelprodukter. Från vänster: Tryffel- 
salsa med Tuber melanosporum, olivolja smaksatt med 
T. magnatum och längst till höger konserverad T. mag- 
natum.

Examples of truffle products. From the left: Truffle salsa 
with Tuber melanosporum, olive oil flavoured with T. 
magnatum and to the right canned T. magnatum.

även om dess närmaste släktingar sommartryffel T. 
aestivum (inklusive T. uncinatum Chatin, se Bresa- 
dola 1960), och vintertryffel T. brumale Vitt. duger 
i områden där T. melanosporum saknas. Bra populär
vetenskapliga böcker och artiklar om de prisade 
svarta /trfcer-tryfflarna är t ex Rocchia (1992), 
Hall m tl (1994) och Giovannetti m fl (1994).

”Tuber” är latin för ”knöl”; romare som Plinius 
förundrades över tryfflarnas uppkomst, då de helt 
rotlösa tycktes uppstå direkt ur marken eller möj
ligen genom åsknedslag (Ainsworth 1976, Albert- 
sen 1980). Enligt Paracelsus signaturlära var tryfflar 
och exempelvis rotknölar av orkidésläktet Orchis 
(vilket betyder testikel på grekiska) bra afrodisiaka. 
Att de äkta svarta tryfflarna var bland de viktigaste 
svamparna på medeltiden förstår man av Lobelius 
(1581, sid 273-276).

De äkta svarta tryfflarna förekommer naturligt 
på kalkhaltiga jordar med hassel och ek i medel
havsområdet, men T. aestivum har hittats så långt 
norrut som på Gotland (Sunhede 1979). Peridiet är 
hos Tuber svart med kraftiga vårtor, och gleban 
kompakt med vita vindlingar. Den berömda doften 
varierar betydligt i styrka beroende på mognad, och
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Fig 3. Lynley Evans demonstrerar odling av fransk périgordtryffel Tuber melanosporum på Sydön, Nya Zeeland. 
Hassel och ek har här vuxit i sju år på naturlig kalkgrund. Tryffelns mycel dödar gräset, vilket orsakar ”brända 
fläckar”.

mm

Lynley Evans demonstrates cultivation of French Périgord truffle Tuber melanosporum on South Island, New 
Zealand. Hazel and oak have been growing for seven years on natural calcareous soil. The mycelium on the roots 
has caused ”burnt spots”, i. e. killed the grass.

upplevs mycket olika av olika individer. Skörde
perioden i Italien, Sydfrankrike och Spanien infaller 
i december-januari.

Tryfflar av gastronomiskt intresse kan borstas 
rena med tandborste (truffe brossée) och bör anrät
tas försiktigt för att hindra att termolabila smakäm
nen förstörs (Hall m fl 1994, Rocchia 1992). Popu
lära produkter där aromen bevaras är tryffelsmör 
och tryffelolja (North American Truffling Society 
Inc. 1987). En rad olika tryffelprodukter förekommer 
i handeln (fig 2).

Tryffelmarknaden är starkt bevakad. Eftersom 
priset stiger från 2000 kr/kg i plockarledet till 
ibland 8000 kr/kg i saluhallar och på restauranger 
förekommer förfalskningar som t ex aktivt kol, 
färgad fårticka eller Scleroderma. Andra, mindre 
delikata arter av släktet Tuber, t ex T. himalayense

Zhang & Minter från Kina, som smaksatts med 
äkta tryffel, kan också säljas under falskt namn.

Det nya hotet från falskdeklarerade, sekunda, 
importerade arter har skapat stor oro. För att kunna 
göra säkra artbestämningar tillämpas molekylär
biologiska metoder, där DNA från referensmycel 
jämförs med DNA från obekant mycel (Henrion 
m fl 1994). Med denna metod har man också 
erhållit data som stöder att T. uncinatum är samma 
art som T. aestivum. Albertsen (1980) har utarbetat 
en nyckel för mikroskopisk bestämning av tryffel 
i mat.

Intensiv forskning om de äkta tryfflarna (Tuber 
melanosporum m fl) alltsedan 1970-talet i Frankrike 
och Italien har idag lett till frilandsodling inte bara 
i ovan nämnda länder (Giovannetti m fl 1994, 
Rocchia 1992), utan också i Nya Zeeland (Hall m fl



220 Eric Danell SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

1994), Tasmanien, Texas, Kalifornien och i Nord- 
Karolina (fig 3). Man låter då tryffelmycel bilda 
ektomykorrhiza med hasselrötter, varefter buskarna 
uplanteras och ger tryffelskördar efter tillväxt i 
minst fem år. Försök pågår även i Danmark och 
Tyskland. Tryffelproduktionens nedgång i Frank
rike sedan andra världskriget har brutits genom 
odlingen och många bönder har fått välbehövliga 
extrainkomster. Redan Romell (1906,1907) disku
terade om det var möjligt att odla stjärnhovstryffel 
Choiromyces venosus (fig 1) i Sverige (han kallade 
dock arten Tuber album). Flera andra arter under
söks för närvarande, t ex piemontesertryffel Tuber 
magnatum Pico som naturligt bara finns i norra 
Italien och är minst lika uppskattad som de svarta 
tryfflarna.

Andra ätliga tryfflar

Inledningsvis kan sägas att det är mycket sällsynt 
med giftiga tryfflar, de skall ju ätas av olika 
däggdjur! Scleroderma-arterna hör till de lätt gif
tiga, men de är å andra sidan inte egentliga tryfflar 
(se ovan). Fries (1909) anger dock att Scleroderma 
åts i Norge som ”norsk troffel”.

Fries (1909) nämner något om användning av 
hartryfflar och hjorttryfflar. Rodnande hartryffel 
Rhizopogon roseolus såldes som ”tryffel” på mark
nader i Stockholm och Uppsala under andra halvan 
av 1800-talet. Namnet hartryffel lär snarare syfta 
på svampens likhet med harkulor än på harens 
(obefintliga?) smak för Rhizopogon. Hjorttryfflar 
Elaphomyces ansågs av svenska allmogen väcka 
könsdriften hos både människor och djur, och fanns 
på apoteken fram till tidigt 1900-tal. Hjorttryffel är 
inget svenskt folkligt namn utan en översättning av 
det latinska namnet. Folkliga namn som syftar på 
svampen som ett afrodisiakum är ”bråttom” (Ove 
Eriksson pers. komm.) och ”ståndpers”. Andra folk
liga namn är exempelvis ”ekorräpplen”, ”jordnötter” 
och ”skogspotatis”. Dessa namn användes troligtvis 
för alla typer av tryfflar men förknippas med Rhizo
pogon och Elaphomyces, eftersom de vanligaste 
och lättast funna svenska tryfflarna tillhör något av 
dessa släkten.

Delikata arter är sällsynta i Sverige, till skillnad 
från andra delar av jorden. Därför bör vilda svenska 
tryfflar få vara ifred. Framtida odlingsteknik kan 
dock kanske stärka vissa arters förekomst i Sverige. 
Vår mest kända inhemska tryffeldelikatess är stjäm- 
hovstryffel Choiromyces venosus (fig 1) som ofta 
kallats ”vit tryffel”, liksom den i Tyskland kallas

”Weiße Trüffel” (Fries 1909), ett namn som dock 
inte får orsaka sammanblandning med Tuber magna
tum, en italiensk, högt uppskattad och dyrbar vit 
tryffel (Kers 1987). För att undanröja förvirring bör 
de svenska namnen vara ”stjärnhovstryffel” för C. 
venosus och ”piemontesertryffel (piemontetryffel)” 
för T. magnatum. Choiromyces venosus äts på vissa 
håll i Tyskland och Spanien; i Oberschlesien kalla
des den för ”Kaiserpilz”. En annan i Sydeuropa upp
skattad art är Melanogaster variegatus.

Släktingar till Choiromyces är Terfezia och Tir- 
mania. Terfezia bildar mykorrhiza med cistacéer 
(växter av solvändefamiljen) i torra ökenartade 
områden i bl a Nordafrika och på Arabiska halvön. 
Dessa tryfflar har många lokala namn och är mycket 
omtyckta matsvampar. Även bushmännen i Kala- 
hariöknen använder Terfezia (Marasas & Trappe 
1973, Taylor m fl 1995). Frånvaron av starka 
aromer tyder på att dessa stora potatisliknande 
tryfflar inte sprids av djur. De verkar i stället sprida 
sina sporer med vinden sedan sanden blåst bort och 
tryffeln torkat in. Ökentryffeln Phaeangium lefe- 
bevrei (Pat.) Maire brukar ofta blottas då ovan
liggande sand trycks uppåt av växande tryffel
aggregat, och äts då gärna av fåglar. Fåglar äter 
annars sällan svamp men sliter gärna sönder dem i 
jakt på larver (Miller & Halls 1969). Beduinerna 
använder Phaeangium som fågelbete vid jakt och 
äter den även själva (Trappe 1988).

I norra Indien finns Tuber indicum Cooke & 
Massee, en svart tryffel som ibland säljs på basarer 
(Trappe 1988). Rhizopogon-avter äts i Japan under 
flera olika namn, bl a sho-ro, vilket betyder tall- 
hjortspillning (Trappe 1988). Sho-ro går även att 
köpa konserverad. I Australien används åtminstone 
Stephensia arenivaga Cooke & Massee och Choiro
myces aboriginum Trappe (Trappe 1988) av ur
invånarna.

Avsaknaden av belägg för att nordamerikanska 
indianer skulle ha använt tryfflar kan ha sin orsak 
i att etnobotanisk forskning kom till stånd först 
efter det att omflyttningar, farsoter och massakrer 
drabbat indianerna (Trappe 1988). I Mexico har 
indianer dock använt hundar i jakt på bl a Melano
gaster och Rhizopogon. I dagens Nordamerika 
börjar intresset vakna för inhemska ätliga svampar 
(Molina m fl 1993); NATS (se nedan) rekommen
derar i första hand Tuber gibbosum (fig 4), Picoa 
carthusiana, Melanogaster intermedius och Geo- 
pora cooperi.
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Tryffelforskning
Vid Oregon State University (OSU) fick jag ta del 
av kunskap om tryfflar som sträcker sig bortom ren 
taxonomi. Universitetets Department of Forest 
Science i samarbete med Forestry Sciences Labo
ratory, US Department of Agriculture, utgör ett av 
världens tryffelforskningscentra. James Trappe 
(fig 8) och Michael Castellano leder arbetet med 
kartläggning av världsfloran, för närvarande Austra
lien och Himalaya. I framtiden planeras tryffel
nycklar som skall vara tillgängliga via Internet.

Inom ramen för kartläggningen av urskogseko- 
systemen i nordvästra USA studeras vid OSU 
tryfflar som indikatorarter (Smith m fl i tryck). 
Data från fyra års insamlingar i nio barrskogs
bestånd av tre olika åldersklasser visar att 26 av de 
50 tryffelarter som hittats är begränsade till en 
åldersklass. Skogsbestånden ligger i ett begränsat 
område i Kaskadbergen i västra Oregon. Tio arter 
fanns uteslutande i bestånd äldre än 400 år, fem 
arter fanns endast i avverkningsmogen skog (45-60 
år) och 11 arter endast i ungskog (25-30 år). Av 
1575 undersökta rutor å 4 m2 innehöll 37% tryfflar, 
talrikast i de yngsta skogsklasserna. Inom urskogs- 
projektet har man studerat tryfflar som huvudföda 
för flygekorrar och andra gnagare, vilka i sin tur 
jagas av den berömda fläckugglan Strix occidenta
ls (Colgan III m fl, i tryck).

Även mykorrhizabildning studeras vid OSU. 
Rhizopogon-arter har använts för att ge ökad till
växt hos småträd på plantskolenivå (Castellano & 
Trappe 1985), men även mykorrhizabildning med 
ätliga inhemska tryffelarter, som Tuber gibbosum 
Harkn., har undersökts inom ramen för ett projekt 
om vilda ätliga svampar. T. gibbosum (fig 4) har den 
för skogsindustrin så viktiga douglasgranen Pseudo
tsuga menziesii som symbiont. Den återfinns gärna 
under barrförnan i unga planteringar (t ex i jul- 
gransplantager), och smakar ungefär som vår stjärn- 
hovstryffel Choiromyces venosus. Man samman
ställer också kontinuerligt en databank om mykor- 
rhiza som för närvarande omfattar mer än 14 000 
artiklar.

Joseph Spatafora vid Botaniska institutionen, 
OSU, är specialist på parasitklubbor Cordyceps. 
Även hos oss parasiterar de båda kosmopolitiska 
arterna huvudlik svampklubba C. capitata (Holmskj.: 
Fr.) Link och smal svampklubba C. ophioglossoides 
(Ehrh.: Fr.) Link (fig 5) Elaphomyces-aitet (Ryman 
& Holmåsen 1984), om än betydligt mer sällan än 
i nordvästra USA. Även den i norra Sverige före
kommande C. longisegmentis Ginns, parasiterar

Några facktermer

Amyloid: Blånar i Melzers reagens (se Ryman & 
Holmåsen 1984).

Anamorf svamp: Konidiebildande stadium, morfo- 
logiskt helt olikt det sexuella stadiet, ofta be
skrivet under eget namn. Omfattar även My- 
celia sterilia, vilka ej bildar konidier.

Arbuskulär mykorrhiza: Symbios där svamp växer 
in i rotceller och bildar en grenig struktur 
(arbuskel).

Ascus: Sporsäck, innehåller oftast 4-8 sexuellt 
bildade sporer.

Columella: Fotanlag inuti fruktkroppen, ljus pelare, 
klump eller förgrenad bildning.

Ektomykorrhiza: Symbios där svamp växer mel
lan rotcellerna hos plantan.

Fungi imperfecti: ”Slaskgrupp” för svampar utan 
observerade sexuella sporer, ofta ascomyceter.

Gleba: Innehåll, dvs den sporbärande vävnaden.
Hyf: Svamptråd.
Hymenium: Sporbildande yta.
Klamydospor: Asexuellt bildad spor.
Kosmopolitisk: Utbredd över (i stort sett) hela 

jorden.
Latex: Mjölksaft.
Mycelium: Nätverk av vegetativa hyfer.
Peridiol: En uppklyftad del av gleban med sepa

rat vägg av sterila hyfer. Innehåller sporer.
Peridium: ”Skal” av sterila hyfer som omger 

gleban.
Rhizomorf: Rotliknande myceltåga.
Septum (pluralis septa)-. Tvärvägg (i hyfer).
Sklerotium: Vilkropp bestående av kompakt ste

rilt mycel omslutet av en hård yta.
Sporangium: Blåsa med stor mängd asexuella 

sporer.
Tryffel: Svenskt namn för mycket olika underjor

diska svampar. Ofta spridda av djur med hjälp 
av säregna dofter. Med tryffel i matsamman
hang avses oftast släktet Tuber, särskilt péri- 
gordtryffeln T. melanosporum. Choiromyces 
och Terfezia är andra uppskattade släkten.

Zygomyceter: Mögelliknande svampar med säl
lan utvecklade septa. Zygosporer eller asexuellt 
bildade klamydosporer eller sporfyllda spo- 
rangier är karaktärsdrag.

Zygospor: Sexuell spor (vilspor), bildad då två 
olika hyfändar smälter samman. Karaktärise
rar Zygomyceter
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Fig 4. Tuber gibbosum och kotte av douglasgran Pseudo
tsuga menziesii. Denna tryffel är omtyckt i Oregon där 
den växer allmänt med douglasgran.

In Oregon, The White Truffle Tuber gibbosum is highly 
appreciated. It commonly grows with Douglas Fir Pseudo
tsuga menziesii, a cone of which is seen.

Elaphomyces. Enligt Spatafora kan ascosporer från 
dessa Cordyceps-Atitt på konstgjort medium växa 
ut till ett konidiebildande stadium av Verticillium- 
typ, dvs en anamorf svamp. Detta Verticillium har 
påträffats i nematoder, varför Spatafora tror att dessa 
kan sprida Cordyceps till Elaphomyces. Medan de 
flesta Cordyceps-aittT angriper insekter har dessa 
arter i jakten på kväve i stället anpassat sig till 
svampkitin. Flera Verticillium-former och andra 
anamorfer som hittats som parasiter på insekter kan 
vara asexuella former av Cordyceps (t ex klubbmögel 
Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S. Brown 
& G. Sm. som anamorf till röd larvklubba Cordy
ceps militaris (L.: Fr.) Fink).

Som ett kuriosum kan nämnas att parasiterade 
Elaphomyces tidigare såldes i Mexico. Fruktkrop-

Fig 5. En hjorttryffel Elaphomyces parasiterad av smal 
svampklubba Cordyceps ophioglossoides. Oregon, USA.

Elaphomyces sp. parasitized by Cordyceps ophioglossoides.

parna användes vid nattliga religiösa ceremonier 
där deltagarna satt i ring runt den parasiterade 
hjorttryffeln och åt hallucinogena slätskivlingar 
Psilocybe. (Trappe 1988). Cordyceps är släkt med 
mjöldryga Claviceps purpurea (Fr.) Tul. som är 
rik på hallucinogener (Ryman & Holmåsen 1984) 
besläktade med FSD.

NATS

NATS, North American Truffling Society (Rawlin- 
son m fl 1995), är en förening med amatörer som 
samarbetar nära med tryffelekologer och tryffel- 
taxonomer vid Department of Forest Science, Ore
gon State University. Föreningen bildades 1978 
och har idag 250 medlemmar från fem länder och 
22 delstater. Varje månad året runt anordnar man 
en exkursion och ett föredrag, inte nödvändigtvis
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Fig 6. Slemtryffeln Melanogaster trappei från Oregon, USA.
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specialiserat just på tryfflar. NATS databas omfat
tar ca 5000 verifierade tryffelkollekter, vilket är en 
ovärderlig tillgång för forskare som försöker se 
mönster i geografisk utbredning, säsongsuppträ
dande och biotoper. NATS ger ut häftet NATS 
Current News, med bl a föreläsningar i samman
drag. De ger också ut en receptsamling och färg
fotografier av tryfflar. NATS har adressen P. O. 
Box 296, Corvallis, OR-97339, USA.

Tack

Kunskaper om tryffelekologi fick jag av bl a James 
Trappe, Michael Castellano, Randolph Molina och 
Daniel Luoma vid OSU, Oregon, USA. Ian Hall, 
Crop & Food Research i Nya Zeeland tackas för 
den kunskap han gett mig om komersiell tryffel
odling. Ett stort tack till Lars E. Kers, Ove Eriks
son, Johan Nitare, Mikael Jeppson, Nils Lundqvist 
och Svengunnar Ryman, vilka alla lämnat värde
fulla synpunkter på manuskriptet.
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Fig 7. Weraroa erythrocephala (Strophariaceae) från Nya Zeeland, ett exempel på en gastroid svamp. Hatten öppnar 
sig aldrig och skivorna är sammanvuxna. Från Nordön.

An example of a gastroid fungus is Weraroa erythrocephala (Strophariaceae) from New Zealand. The cap never 
unfolds, and the gills are fused together. From North Island.

Fig 8. James Trappe och hans assistent Monika Myrdal vid en ärtröksvamp (ärttryffel) Pisolithus arhizus. Oregon, USA. 

The truffle scientist James Trappe and Monika Myrdal studying a Dead mans foot Pisolithus arhizus.
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Appendix
Svenska tryfflar och tryffelliknande 
svampar
Tryfflarna har här en vid avgränsning; några arter har 
medtagits på grund av att deras svenska namn innehåller 
ordet tryffel, andra för att de traditionellt ses som tryf
felliknande svampar (t ex Cenococcum). För arternas 
placering i svampsystemet, se listan över viktigare tryffel
släkten på norra halvklotet. Svenska namn följer Lund- 
qvist & Persson (1987). Endast publicerade och kritiskt 
granskade fynd har tagits med. Referenser ges till svenska 
fynd. Ytterligare några arter finns i offentliga herbarier. 
”[HK]” följt av en siffra anger hotkategorier enligt 
Aronsson m fl (1995). Kommentarer till hotade arter ges 
av Floravårdskommittén för svampar (1991).

Swedish hypogeous fungi (in a wide sense). Some of the 
species mentioned have been included since their verna
cular names associates to truffles, or because they have 
traditionally been included among hypogeous fungi 
(e. g. Cenococcum). Only published and critically studied 
records are included. References to Swedish records are 
given. A few additional species are filed in herbaria. ”HK” 
followed by a number indicates the threat category accor
ding to Aronsson et al. (1995).

Alpova diplophloeus (Zeller & B. 0. Dodge) Trappe & 
A. H. Sm., falsk slemtryffel [HK 2). -Kers 1981a, 
1983b.

Arcangeliella asterosperma, se Octavianina astero- 
sperma

Balsamia platyspora Berk. - Introducerad med träd 
till Engelska parken i Uppsala. - This species is 
introduced. - Fries 1909.

Cenococcum geophilum Fr. (C. graniforme (Sowerby) 
Ferd. & Winge), jordgryn. - Fries 1909. 

Chamonixia caespitosa Roll., blåtryffel [HK 2]. - 
Fange & Hawker 1951, Bohlin & Jeppson 1983, 
Kers 1985b, Hansen & Knudsen 1992. 

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr., stjärnhovstryffel 
(fig 1). - Fries 1909, Ryman & Holmåsen 1984. 

Descomyces albus (Klotzsch) Bougher & Castellano 
(Hymenogaster albus Klotzsch, H. klotzschii Tul.). 
Associerad med Eucalyptus (Bougher & Castellano 
1993). Funnen i krukor i Uppsala botaniska träd
gård. -Introduced species found in pots. -Fries 1909. 

Elaphomyces aculeatus Vittad., taggig hjorttryffel 
[HK 1], - Kers 1979b, 1981b, Nitare 1987.

E. anthracinus Vittad. (E. uliginosus R. Hesse), svart 
hjorttryffel [HK 4], -Kers 1981b, 1983a.

E. asperulus Vittad., ljusbrun hjorttryffel. - Ryman 
& Holmåsen 1984.

E. granulatus Fr., grynig hjorttryffel. - Fries 1909. 
E. leveillei Tul., torvhjorttryffel [HK 4], - Kers 

1981b, 1983a.

E. maculatus Vittad., slät hjorttryffel [HK 1]. -Kers 
1978b, 1981b, 1983b.

E. muricatus Fr., marmorerad hjorttryffel. - Fries 
1909, Ryman & Holmåsen 1984.

E. reticulatus Vittad. - Hallingbäck 1994.
E. striatosporus Kers, strimsporig hjorttryffel [HK4].

-Kers 1980b, 1981b, 1984.
Elasmomyces mattirolianus Cavara (E. krjukowensis 

(Bucholtz) Sacc. & D. Sacc., Macowanites krjuko
wensis (Bucholz) Singer & A. H. Sm.), naveltryffel 
[HK 2]. - Ryman & Holmåsen 1984, Hansen & 
Knudsen 1992, Kers 1978a.

Endogone flammicorona Trappe & Gerdemann. - 
Kers 1985a.

E. pisiformis Link: Fr. - Kers 1983b.
Endoptydum agaricoides Czem. (Secotum agaricoides 

(Czer.) Hollos), pulverplugg [HK 0], Ovanjordisk, 
med fot; vår enda verkligt gastroida svamp. - Arwids- 
son 1945, Fries 1921, Hansen & Knudsen 1992, 
Nitare & Sunhede 1993.

Fischeruta macrospora Matt. [HK 2], - Kers 1992. 
Gastrosporium simplex Matt., stäpptryffel [HK 1], - 

Kers 1980c, Jeppson 1993, Hallingbäck 1994. 
Gautieria citrina (Vittad.) Bougher & Castellano 

(Hymenogastercitrinus Vittad.), gul buktryffel. -Fries 
1909, Bougher & Castellano 1993.

G. morchelliformis Vittad. - Eriksson 1976.
G. graveolens Vittad., stinkande håltryffel [HK 1].

- Fries 1909, Lange & Hawker 1951.
G. retirugosa Th. Fr. - Fries 1909.
Genea hispidula Berk. & Br. ex Tul. - Kers 1990.
G. verrucosa Vittad., knottertryffel [HK 4], - Kers 

1979a, Ryman & Holmåsen 1984.
Geopora arenicola (Lév.) Kers, sandskål. - Nann- 

feldt 1946, Kers 1974, Ryman & Holmåsen 1984. 
G. cooperii Harkn., tryffelmurkla. - Kers 1974 

1988.
Glomus macrocarpum Tul. & C. Tul. - Kers 1982.
G. microcarpum Tul. & C. Tul. -Kers 1983b.
G. versiforme (P. Karst.) S. M. Berch -Kers 1985a. 
Gyrocratera ploettneriana, se Hydnotrya michaelis 
Hydnangium carneum Wallr., växthustryffel. Intro

ducerad art. Introduced species in green houses. - 
Fries 1909.

Hydnobolites cerebriformis Tul., hjärntryffel [HK 2] 
-Kers 1981a.

Hydnotrya michaelis (E. Fisch.) Trappe (Gyrocratera 
ploettneriana P. Henn.), barrtryffel [HK 2], - 
Nannfeldt 1936, Kers 1989.

H. tulasnei (Berk.) Berk. & Br. (H. carnea (Corda) 
Zobel.), vecktryffel. -Fries 1909, Ryman&Holm- 
åsen 1984.
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Hymenogaster albus, se Descomyces albus 
H. calosporus Tul. - Fries 1909.
H. citrinus Vittad., se Gautieria citrina 
H. klotzschii Tul., se Descomyces albus 
H. luteus Vittad. [HK 2], - Kers 1981a, 1983b.
H. muticus Berk. & Br. - Hallingbäck 1994.
H. olivaceus Vittad. - Kers 1981a.
II. tener Berk. & Br. (//. arenarius Tul., 11. mutabilis 

(Soehner) Zeller & B. O. Dodge), ljus buktryffel. 
-Lundqvist & Ryman 1976, Kers 1981a.

H. vulgaris Tul., buktryffel. - Fries 1909, Kers 1982. 
Hysterangium fragile Vittad. (H. stoloniferum Tul.).

-Ryman & Holmåsen 1984.
H. clathroides Vittad. - Fries 1909, Lange & Hawker 

1951.
Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul., stinkande slem

tryffel. -Fries 1909, Kers 1981a, Ryman & Holm
åsen 1984.

M. broomeianus Berk. (Af. variegatus (Vittad.) Tul. 
var. broomeianus (Berk.) Tul.), aromatisk slem
tryffel. -Fries 1909, Kers 1981a.

Af. tuberiformis Corda [HK 2]. - Kers 1983b. 
Octavianina asterosperma (Vittad.) O. Kuntze (Arcang- 

eliella asterosperma (Vittad.) Zeller & B. O. Dodge), 
lövtryffel [HK 2]. - Fries 1921, Kers 1983b. 

Pachyphloeus citrinus Berk. & Br. [HK 4]. - Kers 
1981a.

P. conglomerate Berk. & Br., slät kratertryffel. - 
Kers 1981a.

P. melanoxanthus (Berk.) Tul., vårtig kratertryffel 
[HK 2], - Kers 1981a.

Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rauschert, ärtröks
vamp (ärttryffel, fig 8). - Strandberg-Arveby 1980, 
Ryman & Holmåsen 1984.

Radiigera atrogleba Zeller, jordstjärnstryffel [HK 1], 
Enligt ännu opublicerade undersökningar av Toledo 
och Castellano utgör den svenska populationen av 
denna, i övrigt bara från Nordamerika kända tryffel, 
en egen art. - Kers 1976, Sunhede 1987. 

Rhizopogon luteolus Fr. (R. obtextus (Spreng.) Rau
schert, se Martin 1996) gulbrun hartryffel. -Fries 
1909, Ryman & Holmåsen 1984.

R. roseolus (Corda) Th. Fr. (R. rubescens Tul.), 
rodnande hartryffel. - Fries 1909.

R. vulgaris (Vitt) M. Lange. Av Martin (1996) inklu
derad i R. roseolus. - Hallingbäck 1994, Hansen & 
Knudsen 1992.

Martin (1996) anför att hon funnit nedanstående fem 
Rhizopogon-arter i svenskt herbariematerial. Arterna 
har tidigare betraktats som endemer för nordvästra 
USA (Trappe pers. medd.), och materialet undersöks 
därför nu närmare. - Martin (1996) argues that she has 
found the following five Rhizopogon species in Swe
dish material. The species were previously considered 
endemic to northwestern USA (Trappe pers. comm.),

the material is now studied in more detail. —R. abietis 
A. H. Sm.; R. aurantiacus A. H. Sm.; R. occidentalis 
Zeller & B. O. Dodge; R. ochraceorubens A. H. Sm.;
R. marchii (Bres.) Zeller & B. O. Dodge. 
Scleroderma areolatum Ehrenb., rutig rottryffel. -

Ryman & Holmåsen 1984.
S. bovista Fr., potatisrottryffel. - Ryman & Holm

åsen 1984.
S. cepa Pers. - Hallingbäck 1994.
S. citrinum Pers. (S. aurantium Vaill., S.vulgare 

Fr.), rottryffel. - Ryman & Holmåsen 1984.
S. verrucosum Pers., knottrig rottryffel [HK 4], - 

Ryman & Holmåsen 1984.
Sclerogaster compactus (Tul. & C. Tul.) Sacc. - 

Knutsson & Lange 1995.
Stephensia bombycina (Vittad.) Tul., portryffel [HK 1], 

-Kers 1980a, 1983b.
Tuber aestivum Vittad. (T. albidum Fr.), sommmar- 

tryffel [HK2], - Sunhede 1979.
T. maculatum Vittad., trädgårdstryffel. - Fries 1909, 

Lihnell 1937.
T. puberulum Berk. & Br., luden tryffel. - Bohlin & 

Jeppson 1980.
T. rufum Pico: Fr., rödbrun tryffel. -Hallingbäck 1994.

Viktigare tryffelsläkten på norra 
halvklotet
Sammanställningen bygger på Arora (1986), Castellano 
m fl (1989) och Trappe & Castellano (1991). Asterisk 
(*) betyder att släktet är funnet i Sverige. I hela världen 
tillhör drygt 100 tryffelsläkten basidiomyceterna, 37 
tillhör ascomyceterna och 4 tillhör zygomyceterna.
Important genera of hypogeous truffles in the northern 
hemisphere. The table is based on Arora (1986), Castel
lano et al. (1989) and Trappe & Castellano (1991). An 
asterisk (*) indicates that the genus is recorded from 
Sweden. On a global basis, more than 100 truffle genera 
belong to the basidiomycetes, 37 belong to the ascomy- 
cetes and 4 belong to the zygomycetes.

Basidiomycota basidiesvampar
Följer i huvudsak Hawksworth m fl 1995.

”Gastromycetes” buksvampar 
Slutet hymenium utan aktiv sporspridning.

Hymenogastrales
Gastros poriaceae
*Gastrosporium, stäpptryffel. Lång basal rhizomorf; 

gleba pulvrig som mogen. Växer med gräs.

Hymenogastraceae
Chondrogaster. Peridium hårt fästat till jord. Växer 

med importerad Eucalyptus.
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*Descomyces. Växer med importerad Eucalyptus och 
andra myrtacéer.

Destuntzia. Kamrar små, med ibland vita stråk; vår
tiga sporer. Rodnar.

* Hy me nogaster, buktryfflar. Gleba grå, storkamrad; 
sporer veckade, ofta citronformade.

Octavianinaceae
*Octavianina, lövtryfflar. Gleba storkamrad; sporer 

vårtiga. Kan ha latex.
*Sclerogaster. Gul storkamrad gleba.
Wakefieldia. Columella saknas; gleba skär till purpur; 

sporer runda, ornamenterade.

Lycoperdales röksvampar, jordstjämor m fl 
Geastraceae
Pyrenogaster. 1-2 cm, liknar Radiigera; gleba med 

klyftor.
*Radiigera, jordstjämstryfflar. 2-8 cm; peridium tjockt;

columella rund; gleba ej kamrad.
Incertae sedis (osäker placering)
Sedecula. Basidiosporer jättestora (20-30 pm), avlånga.

Phallales stinksvampar m fl 
Hysterangiaceae
*Hysterangium, brosktryfflar. Ofta stor basal rhizo- 

morf; peridium ibland 1 mm; columella ofta förgrenad. 
Trappea. Columella förgrenad; sporer små (3 pm), släta.

Sclerodermatales
Sclerodermataceae
*Pisolithus, ärtröksvampar (ärttryfflar). Fig7. Decimeter- 

stor, brunpulvrig; i snitt ljusgula peridioler (”ärtor”) 
med sporer. Ovanjordisk.

*Scleroderma, rottryfflar. Gleba svart; peridium tjockt. 
Ovanjordisk.

”Hymenomycetes” hymeniesvampar 
Nedanstående tryfflar anses härstamma från normala 
hymenomyceter, men de saknar det typiska, exponerade 
hymeniet och har ej heller aktiv sporspridning. De är 
gummiartade, med många, från knappt synliga till ett par 
millimeter stora kamrar.
Agaricales
Entolomataceae
Richoniella. Sporer kantiga, vilket kan röja ett ur

sprung i släktet rödskivlingar Entoloma. 
Tricholomataceae
*Hydnangium. Gleba rosa, storkamrad. Växer med Eu

calyptus. Kan vara släkt med laxskivlingar iMccaria.

Boletales soppar m fl 
Rhizopogonaceae
*Rhizopogon, hartryfflar. Peridium ofta med fibrer; 

columella saknas; gleba grönaktig, kamrar små; 
sporer släta. Ibland ovanjordisk.

Truncocolumella. Gul till olivfärgad; med columella; 
sporer släta. Växer med douglasgran Pseudotsuga.

Strobilomycetaceae
*Chamonixia, blåtryfflar. Ibland med columella; kam

rar små. Blånar.

Cortinariales spindlingar m fl 
Cribbeaceae
Mycolevis. Gleba torr, vit till olivfärgad; sporer orna

menterade, med basal krage.
Gautieriaceae
*Gautieria, håltryfflar. Peridium kan saknas; colu

mella välutvecklad; sporer randiga.

Melanogastrales
Leucogastraceae
Leucogaster. Peridium mörkt eller färgat; gleba ljus, 

kamrar stora; sporer ej amyloida. Med latexlik gelé. 
Leucophleps. Peridium ljust; gleba ljus, kamrar små; 

sporer ej amyloida. Med latexlik gelé.
Melanogastraceae
*Alpova. Gleba marmorerad i snitt; spormassan ljus 

till brun, geléartad.
*Melanogaster, slemtryfflar. Fig 6. Rödbrun; gleba 

svart, marmorerad i snitt; spormassa geléartad.

Russulales kremlor, riskor m fl 
Elasmomycetaceae
*Elasmomyces, naveltryfflar. Kraftig columella. 
Gymnomyces. Som Martellia, men med sphaerocyster 

(runda celler) i väggarna mellan kamrarna. 
Martellia. Sporer ornamenterade, amyloida. 
Zelteromyces. Med columella eller brun gleba; sporer 

amyloida. Med latex.

Stereales
Tidigare i "Aphyllophorales"

Stephanosporaceae
Stephanospora. Peridium efemärt, orange; sporer 

rundade, ornamenterade. Saprofyter, i ved och 
jord.

Ascomycota sporsäcksvampar
Följer Eriksson & Hawksworth 1993. Dessa tryfflar är 
hårda, kompakta och ofta spröda. Gleban är marmore
rad, vindlande eller pulverartad.

Elaphomycetales
Elaphomycetaceae
*Elaphomyces, hjorttryfflar. Kompakt fruktkropp; peri

dium 2-5 mm tjockt; gleba svart, pulverartad.
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Pezizales
Balsamiaceae (osäker placering)
*Balsamia. Orange till rödbrun, knottrig, ofta med 

öppning, basalt mycel; gleba vit, fast; sporer släta.
Barssia. Röd till brun, ej så knottrig, fördjupning med 

flera kanalmynningar, ej basalt mycel; sporer släta.
Picoa. Svart, lätt vårtig; gleba kompakt, grått marmo- 

rerad; sporer släta.
Helvellaceae
*Choiromyces, stjämhovstryfflar. Fig 1. Fruktkropp stor, 

hård, kompakt; sporer liknar goltbollar med små hål.
*Fischerula. Fruktkropp kompakt, med columella 

eller basalt mycel; sporer ovala, ornamenterade.
* Hy dnot rya, vecktryfflar. Veckad (hjämvindlande), ej

hårig eller knottrig; sporer ornamenterade, amyloida.

Otideaceae
Genabea. SomHydnotryopsis (Pezizaceae, senedan), 

men sporer klotrunda, ornamenterade, bruna.
* Ge ne a, knottertryfflar. Knottrig, ihålig, ofta med

öppning; sporer ovala, ornamenterade, bleka.
*Geopora, stjärnskålar. Brun och hårig, ofta med en 

eller flera öppningar. Vindlad eller senare öppen.
Hydnocystis. Ihålig med öppning; sporer släta, hyalina.
Sphaerosoma. Kompakt fruktkropp; peridium saknas, 

istället ett blekhrunt hymenium; sporer orange- 
färgade i Melzers reagens.

Sphaerozone. Som Sphaerosoma, men sporer färgas 
ej av Melzers reagens.

*Stephensia, portryfflar. Kamrar med bomullslika 
hyfer; sporer runda, släta.

Pezizaceae
*Hydnobolites, hjämtryfflar. Fruktkropp gummiartad, 

kompakt, knöligt loberad, fet; peridium svagt utbildat.
Hydnotryopsis. Fruktkropp oftast kompakt; asci och 

sporer amyloida.
Ruhlandiella. Fruktkropp kompakt; peridium saknas; 

gleba solid, vit, gelatinös; sporer runda, ornamen
terade.

Terfeziaceae
*Pachyphloeus, kratertryfflar. Fruktkropp kompakt, 

med fördjupning, svart eller bjärt färgad; sporer 
ornamenterade.

Terfezia. Fruktkropp kompakt, stor; sporer med ut
skott; nätlikt ornamenterade. I torra områden.

Tuberaceae
Paradoxa. Fruktkropp kompakt; sporer mycket stora 

(80 pm), klotrunda. Italien.
*Tuber, ädeltryfflar. Fruktkropp kompakt, hård; gleba 

marmorerad; sporer avlånga, taggiga (ftg 4).

Zygomycota
Sexuella zygosporer och asexuella vilsporer.

Endogonales
Bildar ektomykorrhiza.

*Endogone, biåstryfflar. Fruktkropp 1-2,5 cm; spo
rer fästade vid två hyfer eller helt fria (zygosporer).

Glomales
Bildar arbuskulär mykorrhiza.

*Glomus. Fruktkropp 1-10 mm, hyfspetsar med kla- 
mydosporer; sporer släta till ornamenterade, ord
nade i rader eller slumpmässigt.

Sclerocystis. Fruktkropp 0,1-1 mm, hyfspetsar med 
klamydosporer; gleba en hyfmassa omgiven av 
enkelt sporlager; sporer släta, skaftade.

Mucorales
Modicella. Fruktkropp 2-5 mm, bestående av violetta- 

hyalina sporangier fyllda av asexuella sporer.

Fungi imperfecti
*Cenococcum, jordgryn. Endast upp till knappnålshu

vudstora, svarta sklerotier. Bildar ektomykorrhiza.

Gastroida svampar
Här ges några gastroida svampars troliga släktskap. 
Gastroida svampar är ett mellanting mellan tryfflar och 
vanliga skivlingar eller soppar. De har slutna hymenier 
med utstickande fotanlag, ofta passiv sporspridning (dvs 
sporer skjuts ej iväg från basidiet) och är ofta ovanjordiska 
(fig 7). En asterisk markerar att släktet påträffats i Sverige. 
- Some gastroid fungi and their probable affinities. An 
asterisk indicates that the genus has been found in Sweden.

Arcangeliella - Lactarius, riskor 
Brauniellula och Gomphogaster - Chroogomphus, 

rabarbersvamp m fl
Cyttarophyllum -Bolbitiaceae, åker- och guldskivlingar 
*Elasmomyces, Macowanites - Russula, kremlor 
*Endoptychum - Lepiota, fjällskivlingar eller Agari- 

cus, champinjoner 
Gastroboletus - Boletus, soppar 
Longula - Agaricus, champinjoner 
Nivatogastrium - Pholiota, fjällskivlingar 
Podaxis - Coprinus, bläcksvampar 
Setchelliogaster och Thaxterogaster - Cortinarius, 

spindelskivlingar
Weraroa (fig 7) -Strophariaceae, kragskivlingar m fl
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”De senare årens nya uppslag på artbildningslärans 
område genom De Vries’ mutationsteori har förutom 
mycket annat äfven ställt missbildningarna i växt
riket, monstrositeterna, i en delvis annan dager. ... 
Och dessa monstrositeter hafva också blifvit synnerli
gen lämpliga objekt för experimentella studier i olika 
riktningar på artbildningslärans område.”

Med dessa ord inledde Nils Svedelius sin artikel 
”Om några svenska monstrositetsformer ni Anemone 
nemorosa" i Svensk Botanisk Tidskrift (Svedelius 
1909). Detta skrev han vid en tidpunkt då muta
tionerna var nyupptäckta och den neodarwinistiska 
synen på evolutionen ännu inte gjort sitt intåg.

Homeotiska mutationer

Den typ av mutationer Svedelius behandlar är av 
homeotisk natur, dvs ett organ har omvandlats till 
ett annat. De Vries (1909) trodde att sådana genom
gripande mutationer var betydelsefulla för evolu
tionen. Sådana mutationer är emellertid ofta dödliga, 
i synnerhet hos djur, eftersom de orsakar en mycket 
stor förändring av organismens uppbyggnad. Ur ett 
neodarwinistiskt perspektiv på artbildningsproces
sen, som ju utgår från ackumulation av små, men 
fördelaktiga förändringar, är de därigenom av föga

intresse, och har senare inte fått särskilt stor upp
märksamhet i evolutionära sammanhang.

Jag vill här åter uppmärksamma några av de inte 
helt ovanliga homeotiska mutationerna hos vitsippa 
Anemone nemorosa, och diskutera dem utifrån den 
nyare kunskaper.

Viktiga ledtrådar

De grundläggande studierna av genkomplex som 
bestämmer organidentitet utfördes på bananfluga 
Drosophila melanogaster. Principerna härför fram
lades i sin allmänna form av Lewis (1978). Hans 
epokgörande studier av homeotiska mutationer hos 
Drosophila belönades med 1995 års nobelpris i 
medicin. Under det senaste decenniet har intresset 
för homeotiska mutationer ökat markant, eftersom 
det med molekylärbiologiska metoder blivit möjligt 
att karaktärisera de berörda generna och studera 
deras uttrycksmönster. Denna typ av studier har 
gett stor insikt i embryogenesen hos bananfluga och 
andra djur.

I mutanten ”äntennapedia", hos bananfluga, har 
antennerna kommit att ersättas med ett par vanliga 
ben (fig 1). En sådan mutation kan ge ledtrådar till 
svaret på frågan om vad som bestämmer vad som 
blir ett ben och vad som blir en antenn hos en nor-
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Några facktermer

Fylogeni: Organismers och geners evolutionära 
släktskap.

Homologi: Genetisk eller morfologisk likhet upp
kommen genom gemensamt evolutionärt ur
sprung.

Makroevolution: Evolution av de större grupperna 
av organismer. Motsatsen är mikroevolution, 
evolution på populationsnivå.

Neodarwinism: Uppkom i slutet av 1930-talet 
genom kombinering av Darwins selektionsteori 
med den mendelska genetiken och mutations- 
teorin, vilka var okända för Darwin. Neo- 
darwinismen förklarar hur den variation som 
det naturliga urvalet verkar på uppkommer och 
upprätthålls i en population.

Nukleotidsekvens: Ordningsföljden av de nukleo- 
tider (adenin, guanin, cytosin och thymin), 
som utgör ”pinnarna” i modellen av DNA som 
en tvinnad repstege. Nukleotidsekvensen avgör 
det genetiska informationsinnehållet.

Ontogeni: En enskilds individs utveckling från 
befruktad äggcell och framåt.

Transkription: Tillverkning av RNA utifrån infor
mationen i DNA.

Uttryck (av gener): Nukleotidsekvensen i DNA 
ligger till grund för nukleotidsekvensen i mRNA, 
som i sin tur ligger till grund för aminosyra
sekvensen, och därmed struktur och funktion, 
i cellens alla proteiner. I alla celler i organis
men tillverkas dock inte samma mRNA och 
proteiner. Man säger att en gen är uttryckt i en 
cell (eller region) där ett mRNA transkriberat 
utifrån genens DNA bildas.

mal bananfluga. Hos växter har homeotiska muta
tioner av den typ som Svedelius beskrev ökat kun
skapen om bestämningen av blomorganens identitet. 
Studier av de berörda genernas fylogeni och onto- 
genetiska effekter kan därtill ge betydelsefulla till
skott till kunskapen om makroevolutionära processer.

Intressant ur denna synvinkel är hur kroppens 
grundläggande organisation (Bauplan), exempelvis 
hos olika insekter, är sig lik, trots den stora varia
tion som uppkommit vid anpassning till olika eko
logiska nischer. Räcker det med att säga att tre par 
ben är ”bäst anpassning” för insekter i alla miljöer, 
jämfört med hur det skulle vara att ha två par eller 
fyra par, eller är tre par ben ett resultat av en

Fig 1. Huvuden av bananfluga Drosophila melanogaster. 
-Ovan: En normal individ. - Under: Mutanten "antenna- 
pedia”, där antennerna har ersatts med ben. - Teckning 
förf, efter Watson m fll987.
Heads of Drosophila melanogaster. - Above: a normal 
individual. - Below: the mutant ”antennapedia”. In this 
homeotic mutant the antennas have been replaced by legs.

embryonal process som inte kan förändras utan att 
insektsembryogenesen blir totalförstörd? Om just 
denna typ av studier (av djur, men förvisso även 
applicerbart på växtriket) säger Gilbert (1994):
"We are at a remarkable point in our understanding of 
nature, for a synthesis of developmental genetics with 
evolutionary biology may transform our appreciation of 
the mechanisms underlying evolutionary change and ani
mal diversity”. (Vi befinner oss vid en avgörande punkt 
i vår förståelse av naturen, eftersom en syntes av utveck- 
lingsgenetik och evolutionär biologi kan komma att för
ändra vår förståelse av mekanismerna bakom evolutio
nära förändringar och animal diversitet.)

Transkriptionsfaktorer

1 mutanten ”antennapedia” har, som redan nämnts, 
antennerna omvandlats till vanliga ben. Morfo- 
logerna har sedan länge förstått att både antenner 
och gångben är olika varianter av extremiteter och 
har förmodat att de hos insekternas förfäder var 
mycket lika varandra. Molekylärbiologerna har nu 
kunnat utröna vad som bestämmer vilken typ av 
extremitet som bildas var på kroppen.

De homeotiska mutationerna hos bananflugan 
beror på att gener med regulatorisk funktion slås 
ut. Genernas produkter är så kallade transkriptions
faktorer. Dessa faktorers verkan består i att de på
verkar uttrycket av andra gener. En sådan traaskrip- 
tionsfaktor kan uttryckas specifikt i exempelvis en 
flugas huvudregion, och aktivera gener som be-



SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996) Homeotiska mutanter och blommorfologi 233

Fig 2. Homeotiska mutationer hos Arabi- 
dopsis thaliana och Antirrhinum majus för
klarade utifrån ABC-modellen. - a: I vild
typen (”normal” typ) fungerar alla generna 
och alla organ utbildas. I krans 1 uttrycks 
A, vilket ger foderblad; i krans 2 uttrycks 
A + B, vilket ger kronblad; i krans 3 ut
trycks B + C, vilket ger ståndare; i krans 4 
uttrycksC, vilket ger karpeller. -b: B-genen 
har slagits ut, vilket ger foderblad i krans 
2 och karpeller i krans 3. - c: C-genen har 
slagits ut och A-genen uttrycks i dess ställe, 
varför kronblad i stället för ståndare bildas i 
krans 3.1 krans 4 påbörjas en ny blomma då 
denna region är helt lik krans 1 hos vild
typen. - d: A-genen har slagits ut och ei
genen uttrycks i dess ställe, varför karpeller 
i stället för foderblad bildas i krans 1, och 
ståndare i stället för kronblad i krans 3. - e: 
En dubbelmutant som tagits fram för att testa 
modellen. Om både A och B slås ut förväntar 
man sig en blomma med enbart karpeller, 
vilket är precis vad som erhålles. - Dator
grafik förf efter Bowman m fl 1991.

The ABC-model of flower organ determi
nation. A-gene only gives sepals, A+B- 
genes petals, B + C-genes stamens, C-gene 
only gives carpels. - a: wildtype flower; 
sepal (1), petal (2), stamen (3), carpel (4). 
-b: B-gene mutant, -c: C-gene mutant. - 
d: A-gene mutant, -e: A+B-gene mutant.

hövs för bildandet av strukturer som karaktäriserar 
huvudet. När antennapedia-genens normala funk
tion har störts i mutanten störs också regleringen 
av vilket organ som bildas och vi får mellankropps- 
extremiteter på huvudet.

De olika transkriptionsfaktorerna som bestäm
mer organidentitet hos bananfluga är mycket lika i 
sin uppbyggnad. Det tycks som om generna för 
dessa transkriptionsfaktorer har ett gemensamt ur
sprung. Från en enda ursprunglig gen har nya 
uppkommit som inbördes blivit mer olika och fått 
olika funktion; en utveckling som är korrelerad 
med uppkomsten av nya typer av organ. En sådan 
tillökning i familjen av transkriptionsfaktorer skedde 
mycket tidigt i leddjurens evolution när den diffe
rentiering i olika segmenttyper som finns hos in
sekter och kräftdjur uppkom. Tusenfotingarna, som 
saknar denna differentiering, tros numera represen
tera en återgång (Akam m fl 1994). Intressant nog 
tillhör också de organbestämmande transkriptions
faktorerna hos växter en sådan ”genfamilj” av 
transkriptionsfaktorer.

ABC-modellen

Den rådande modellen för bestämning av blom
organens identitet baseras främst på arbeten som 
utförts med backtrav Arabidopsis thaliana och lejon
gap Antirrhinum majus (för en mer omfattande 
sammanställning, se Ma 1994). Det har visat sig 
att de homeotiska mutationerna hos dessa kunnat 
delas in i tre typer. Vi benämner de tre typer av 
gener som påverkats A-, B- och C-gener. Hos A- 
mutanterna, där A-genen slås ut, påverkas foderblad 
och kronblad. Foderbladen tenderar därigenom att 
omvandlas till karpeller, kronbladen till ståndare. 
Hit hör mutationen "apetala 2” hos Arabidopsis. 
Hos B-mutanterna påverkas kronblad och ståndare, 
vilka omvandlas till foderblad respektive karpeller. 
Hit hör "apetala 3” och ”pistillata” hos Arabidopsis 
respektive ”deficiens” och ”globosa” hos Antir
rhinum. C-mutanterna, slutligen, har ståndare om
vandlade till kronblad och istället för karpeller 
påbörjas en ny blomma, som följer samma möns
ter. C-mutantema har alltså sterila, icketerminerade
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Fig 3. Vitsippa som saknar hylleblad och ståndare, men har talrika svepebladlika organ i deras ställe. Karpeller 
normala, blomaxel normalt utbildad. Liknar exemplaret i fig 8. - Foto förf.
Anemone nemorosa with tepals and anthers replaced by leaflike organs. Carpels normal, flower axis with normal 
proportions.

Fig 4. Vitsippa som i fig 3 och 8, men med förkortad blomaxel. — Foto förf. 
Anemone nemorosa similar to those in fig 3 and 8, but with shortened flower axis.
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Fig 5. Vitsippor med, ordnade inåt, påfallande rosa hylleblad, ståndarlika hylleblad, ståndare och, i karpellernas 
ställe, svepebladlika organ, se fig 6. Exemplaret till höger har dessutom ytterligare en uppsättning hylleblad och 
ståndare innanför de inre svepebladlika organen, se fig 11C. - Foto förf.

Anemone nemorosa with, counted inwards, notably pink tepals, stamen-like tepals, stamens and, replacing carpels, 
leaf-like organs, see fig 6. The individual to the right has an additional set of tepals and stamens further in, see fig lie!

*

Fig 6. Detalj av exemplaret till vänster i fig 5. - Foto förf. 
Detail of the individual to the left in fig 5.
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Fig 7. Vitsippa, Svedelius 1909 fig 1: ”Monströs Ane
mone nemorosa med ett hylleblad grönt”. -A. nemorosa 
with one leaflike tepal.

Fig 8. Vitsippa, Svedelius 1909 fig 6: ”Monströs Ane
mone nemorosa, hylleblad hvita och gröna, ståndare 
felslagna, blomaxeln normalt utbildad”. - A. nemorosa 
similar to that in fig 3.

Fig 9. Vitsippa, Svedelius 1909 fig 9: ”Monströs Ane
mone nemorosa med förkrympt blomaxel”. - A. nemo
rosa with shortened flower axis, otherwise normal.

blommor. Hit hör mutationerna ”agamous” hos 
Arabidopsis och ”plena" hos Antirrhinum.

Fyndet av A-, B-, och C-generna har lett till 
upprättandet av en modell av hur dessa gener 
påverkar identiteten av blomorganen (fig 2). Model
len postulerar att om endast A-genen uttrycks er- 
hålles foderblad, om A + B uttrycks erhålles kron
blad, B + C ger ståndare och enbart C ger karpeller. 
I modellen antas A motverka uttryck av C i krans 
1 och 2, C motverka uttryck av A i krans 3 och 4. 
När den ena av dessa två gener slås ut kommer 
alltså den andra att uttryckas i hela blomman, så 
att de resulterande mutanterna får samma organ i 
de yttersta som i de innersta kransarna.

Modellen har testats bl a genom att studera 
dubbelmutationer och visat sig fungera väl (fig 2). 
Det bör dock påpekas att modellen ingalunda för
klarar allt; den har redan behövt modifieras för att 
kunna förklara nyare fynd.

Homeotiska förändringar hos vitsippa

Monstruösa vitsippor har rapporterats sedan 1600- 
talet. En hel rad olika typer förekommer, varav 
många har beskrivits vetenskapligt som varieteter 
eller former och medtagits i floristiska arbeten. 
Under namnet Anemone nemorosa f. phyllantha 
har därvid sammanförts vitsippor med hylleblad 
(tepaler) som i olika utsräckning kommit att likna 
svepeblad (Svedelius 1909).

Hos en sådan typ (fig 7) är ett eller några av 
hyllebladen svepebladslika. Antalet hylleblad är 
därvid oförändrat och ståndare och karpeller är 
normalt utbildade.

Hos en annan typ (fig 3, 4, 8) har en total 
omvandling från normala hylleblad till svepeblads
lika skett och antalet blad i hyllet har ökat. Ståndare 
saknas men karpeller finns som vanligt. De hylle- 
placerade svepebladen är ofta spräckliga i vitt och 
grönt (fig 3). Cellerna i de vita fälten överensstäm
mer till sin byggnad med celler från normala hylle
blad, cellerna i de gröna fälten med de från normala 
svepeblad (fig 10). De vanliga svepebladens posi
tion i förhållande till den starkt avvikande blomman 
hos denna typ varierar; de kan vara placerade på 
normalt vis, en bit ner på stjälken (fig 3, 8, 11B), 
eller direkt under blomman (fig 4). Svedelius dis
kuterar båda varianterna, liksom en i övrigt normal 
vitsippa där avståndet mellan svepebladen och blom
man minskat kraftigt (fig 9).

Ytterligare en typ av muterad vitsippa, ej beskri
ven i Svedelius’ artikel, ser vi i fig 5. Exemplaret 
till vänster (se även fig 6) har en krans med
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Fig 10. Svepelektronmikroskopbilder av bladöversidor av vitsippa. -A: Celler från ett normalt hy lieblad. -B: Celler 
från ett normalt svepeblad (skala, se A) — C: Ytan av det svepebladlika organet på hyllebladens och ståndarnas plats 
hos en blomma som i fig 3 och 8. Den dominerande vävnaden, med celler av svepebladstyp, ses till vänster. Området 
till höger, vitt för blotta ögat, har celler som morfologiskt närmar sig hyllebladstypen. - Foto förf och Gary Wife.

Scanning electron micrographs of adaxial surfaces of leaves of Anemone nemorosa. — A: Cells from a normal tepal. 
— B. Cells from a normal cauline leaf (scale as in A). — C; Surface of the leaflike organ replacing tepals and stamens 
m an individual as in fig 3 and 8. The dominating tissue, with cells of cauline leaf type, is seen to the left. The area 
to the right, white to the naked eye, has cells morphologically approaching tepal tissue cells.

TjtT

Fig 11. Schematisk bild av vitsippor, symboler som i fig 2. - A: Normal individ. - B: Mutant som i fig 3 och 8 
med svepebladlika organ i hyllebladens och ståndarnas ställe, och med normal blomaxel. - C: Mutant som högra 
individen i fig 5. Istället för karpeller utbildas en ny omgång svepeblad, hylleblad och ståndare. - Datorgrafik förf.
Schematic representation of Anemone /temorasa-individuals. - A: Wildtype. - B: A mutant as in fig 3 and 8 -C
A mutant as the individual to the right in fig 5, with carpels replaced by leaf-like organs, an additional set of teDals 
and stamens F J
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normala, dock påtagligt rosa, hylleblad. Innanför 
dessa finns ståndarlika hylleblad, samt ståndare. 
Innanför dessa i sin tur finns ca 1 cm långa, 
svepebladlika organ. Exemplaret till höger liknar 
det just beskrivna, men har innanför den inre 
kransen av svepebladslika organ (som här är upp 
till 2 cm långa) ytterligare en krans hylleblad och 
innanför dessa ytterligare en krans ståndare (fig 
11C). Karpeller saknas helt hos båda individerna.

Vad kan ha hänt hos vitsipporna?

Exakt vad som orsakat mutationerna är svårt att 
veta. Den intressantaste frågan är om de observe
rade fenotyperna är de man kan förvänta enligt 
ABC-modellen. Härvid uppstår ett problem rörande 
hur man skall tolka svepebladen och hyllebladen, 
närmare bestämt huruvida de kan betraktas som 
foderblad respektive kronblad. Snarast är det så att 
denna typ av mutationer kan ge klarhet i detta. Om 
vi antar att denna tolkning är riktig, kan fenotyperna 
med svepebladslika hylleblad, utan ståndare men 
med karpeller, klassas som B-mutanter.

Fenotypen med en ny blomma istället för kar
peller, liknar inte någon mutation i den enkla 
ABC-modellen. Jag låter det vara med att konsta
tera detta, och att påpeka att mutationer av den typ 
som uppvisats här kanske kan ge svar på frågor om 
hur allmängiltiga de välstuderade modellsystemen 
är, samt hur mekanismen för bestämning av blom
organens identitet har utvecklats.

Författaren tar gärna emot upplysningar från den som 
hittat avvikande vitsippor eller andra blommor.

Tack till Olle Israelsson som i ett bestånd i Bergi- 
anska trädgården, Stockholm, uppmärksammade 
de muterade vitsippor som avbildas i färg i denna 
uppsats.
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Rapport från föreningskonferensen
SBF:s föreningskonferens 1996 genomfördes lör
dagen 26 oktober på institutionen för fysiologisk 
botanik i Uppsala. Ett 30-tal botanister från hela 
landet hade mött upp.

Dataläggningsprojektet Linnea 
Största frågan var föreningens dataläggningsprojekt 
Linnéa. Projektets mål är att skapa en central 
databas där alla lokaluppgifter för kärlväxtlokaler 
kan lagras. Frågan om en central lagring av data 
har bl a väckts för att rädda material vars bevarande 
inte ansetts säkerställd, t ex basmaterialet till tidi
gare utkomna provinsfloror. Projektet har sedan 
svällt till upprättandet av en databas som innefattar 
alla tillgängliga data. Tanken är bl a att så småningom 
kunna ge ut en svensk kärl växtatias.

Projektets styrgrupp utgörs av Ulf Swensson 
(huvudansvarig), Mora Aronsson, Stefan Ericsson 
och Roland Moberg. Linnéa kommer kommer i 
framtiden förmodligen att knytas till ett planerat 
föreningskansli, och i ett senare skede kan även 
dataläggning av lokaler för kryptogamer komma 
ifråga. På konferensen betonades databasens till
gänglighet för alla medlemmar.

Mötet gav klartecken för Linnéa. Projektet är 
mycket omfattande och det är lämpligt att skynda 
långsamt. Styrgruppen tar i detta skede tacksamt 
emot synpunkter. Information om projektet kommer 
så småningom att skickas ut till alla lokalföreningar.

Provinsgränserna
Oredan bland gränserna för våra floraprovinser 
diskuterades med utgångspunkt från Röda kartan i 
1:250 000. På dess nyutgåva har nämligen land
skapsgränserna för första gången på minst ett sekel 
markerats på en officiell karta. Gränserna avviker

i många fall från de vi varit vana vid. En gransk
ning av de kartor som i senare tid kommit till 
användning visar dock att även där har förvirringen 
varit stor. Röda kartans gränser ingår nu i databaser 
för kartframställning och finns redan i de flesta bil- 
och skolatlaser, i de senaste volymerna av uppslags
verk etc.

Deltagarnas slutsats var att röda kartans gränser 
i stort sett måste accepteras, men att vissa undantag 
är oundvikliga. Det är också önskvärt att gränserna 
dras lika av botanister och zoologer.

Stefan Ericsson och Thomas Karlsson skall göra 
en översyn av floraprovinsemas (eller de biologiska 
provinsernas) gränser. Eventuellt bör vi, liksom 
tidigare gjorts i Finland, utge en särskild handled
ning där provinsernas gränser stadfästs.

Övrigt
Önskemål framkom om en sammanställning av 
specialnycklar för kritiska släkten. Frågan skall åt
gärdas av styrelsen. En idébank med värvningstips 
av medlemmar skall byggas upp och många förslag 
lämnades på mötet.

Slutligen beslutades att dessa årliga konferenser 
för lokalföreningarna, där aktuella frågor kan disku
teras, bör permanentas. Deltagarna på konferensen 
ser alltså redan fram mot 1997 års möte. Mötet av
slutades med samkväm.

Bengt Oldhammer och Stefan Ericsson 

Extra årsmöte
Extra årsmöte hölls i samband med vår förenings
konferens i Uppsala 26 oktober. Årsmötet hade 
tillkommit för att de stadgeändringar som beslutades 
vid det ordinarie årsmötet 12 juli skulle träda i 
kraft. Stadgeförslaget antogs av mötet.
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Hedersledamöter
I samband med det extra årsmötet upphöjdes offi
ciellt Nils Dahlbeck, Rolf Santesson och Hugo 
Sjörs till hedersledamöter i SBF och erhöll diplom 
av föreningens ordförande Roland Moberg. Tre 
mycket lyckliga herrar tackade genom att återge 
något minnesvärt ffån gångna dagars botaniserande.
Dr Nils Dahlbeck är en av förgrundsgestalterna inom 
svensk och internationell naturvård och floraskydd. Han är 
kanske främst känd genom sina naturprogram i radio och 
TV. Genom sin kunnighet och de trevliga och välgjorda 
programmen har han förmedlat kunskap om botanik till en 
bred allmänhet. Inom sitt arbete i Naturskyddsföreningen 
och Världsnaturfonden har han med ett snart 70-årigt 
engagemang betytt mycket för floraskyddet och natur
vårdens utveckling i Sverige, inte minst som en av 
initiativtagarna till floraväktarverksamheten. Föreningen 
uppmärksammar Nils Dahlbecks värdefulla insatser för 
svensk botanik och utser honom till hedersledamot.

Professor Rolf Santessons insatser för SBF är omfat
tande. Mellan åren 1975 och 1980 var han ordförande för 
föreningen och under hans ledning genomfördes de första 
botanikdagama. Prof Santesson har dessutom genom pub
likation "The lichens of Sweden and Norway", utgiven av
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botanikredaktionen i en andra upplaga, på ett mycket 
förtjänstfullt sätt bidragit till vidgandet av våra kunska
per om lavar i Sverige. Detta gäller såväl på strikt 
vetenskaplig som på mer amatöristisk nivå. Under sin tid 
som professor på Naturhistoriska Riksmuseet medverkade 
Santesson till att en ny professur inrättades genom en 
delning av sin egen professur. Botaniken fick därigenom 
en mycket kraftig förstärkning. Genom en mängd publika
tioner och omfattande exkursionsverksamhet har prof Santes
son gjort botaniken ovärdeliga tjänster och han är mycket 
värdig att väljas till föreningens hedersledamot.

Hugo Sjörs, tidigare professor i växtbiologi vid Upp
sala universitet, har genom sina publikationer och övriga 
insatser på undervisningens område bidragit till att botanik
intresset hållits på en hög nivå i Sverige. Nämnas kan 
läroboken Nordisk växtgeografi, som är en utomordentlig 
inkörsport till svensk växtvärld. Prof Sjörs insatser inom 
mossforskning är omfattande och intresset för bl a vit
mossorna har stimulerats genom publikationer och kurser. 
Prof Sjörs har även på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig 
i miljövårdsarbetet och försvarat de botaniska intressena. 
Föreningen utser prof Hugo Sjörs till hedersledamot som 
erkänsla för de insatser han gjort för svensk botanik.

Nya hedersledamöter i Svenska Botaniska Föreningen. Från vänster Nils Dahlbäck, Rolf Santesson och Hugo Sjörs.
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Botaniska föreningar i Sverige

Landets botaniska föreningar presenteras även utför
ligare i första numret av varje årgång. För de 
föreningar som har en egen adress har i listan även 
medtagits telefonnummer till en kontaktperson. För
eningarna ombedes att meddela eventuella ändringar.

Rikstäckande föreningar 
Svenska botaniska föreningen
Naturhist riksmuseet, Sekt för botanik, Box 50007, 
104 05 Stockholm. Ordf'. Roland Moberg, Fytoteket, 
Uppsala univ, Villav 6, 752 36 Uppsala. 018-18 27 91. 
Sekr: Evastina Blomgren, Dalg 7-9, 456 32 Kungs
hamn. 0523-320 22.
Svenska växtgeografiska sällskapet
Växtbiol inst, Villavägen 14, 752 36 Uppsala. Kontakt-, 
Erik Sjögren. 018-30 17 20 (hem), 67 24 41 (arb).
Sveriges mykologiska förening
Naturhist riksmuseet, Sekt för kryptogambot, Box 
50007, 104 05 Stockholm. Kontakt: Mats Elfström. 
011-667 71 (även fax), e-post: elfstrom@algonet.se
Svenska ticksällskapet
c/o Hans-Göran Toresson, Lundag 374, 117 27 Stock
holm. 08-84 45 26.
Mossornas vänner
c/o Henrik Weibull, Solistv 31, 4 tr, 756 54 Uppsala 
018-40 18 10.
Nordisk lichenologisk förening
c/o Ingemar Herber, Majgårdsv 7, 141 44 Huddinge 
08-746 70 97.
Svensk lichenologisk förening
c/o Håkan Sundin, Vårdhemsv 9, 860 35 Söråker 
060-404 16.

Lokala föreningar
Lunds botaniska förening
Bot museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund. Kontakt: Sven 
Snogerup. 046-12 37 55 (hem), 222 89 77 (arb).
Föreningen Blekinges flora
Bot museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund Kontakt: Jonny 
Svensson. 0459-833 45 (hem), 0477-195 85 (arb)
Föreningen Smålands flora
c/o Ingvar Christoffersson, Götradsg 8, 341 39 Liungbv 
0372-143 83.
Vetlanda botaniska sällskap
c/o Tommy Merken, Lemnhult 1057, 570 10 Korsberga 
0383-840 69.
Botaniska sällskapet i Jönköping
c/o Magnus Thorell, Tunneig 12A, 565 33 Mullsiö
0392-126 69 (hem), 036-37 22 35 (arb).
Ölands botaniska förening
c/o Karl-Göran Bringer, P1 6150 Ölands Skogsby 
386 93 Färjestaden. 0485-381 75.
Gotlands botaniska förening
c/o Gun Ingmansson, Bangårdsg 10, 621 42 Visbv 
0498-27 13 43.

Projekt Hallands flora
c/o Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicksv 25, 311 38 Falken
berg. 0346-808 96.

Botaniska föreningen i Göteborg
c/o Åslög Dahl, Bot inst, Carl Skottsbergs Gata 22 B, 
413 19 Göteborg. 031-773 26 64.

Föreningen Bohusläns flora
c/o Evastina Blomgren, Dalg 7-9, 456 32 Kungshamn. 
0523-320 22.

Uddevalla botaniska förening
c/o Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden, P1 7237, 
451 44 Uddevalla. 0522-66 32 02.

Västergötlands botaniska förening
Biol museet, Fjärde Villag 6, 502 44 Borås. Kontakt: 
Gösta Börjeson, 036-406 11.

Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgrupp
c/o Bo Antberg, Hoffstedtsg 12, 583 20 Linköping. 
013-29 88 45.

Dalslands botaniska förening
c/o Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 464 90 
Mellerud. 0530-301 45.

Värmlands botaniska förening
c/o Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 91 Filipstad 
0590-250 25.

Örebro läns botaniska sällskap
c/o Bertil Sterner, Ragnev 9, 702 17 Örebro 019- 
611 24 76.

Botaniska sällskapet i Stockholm
Bot inst, Stockholms univ, 106 91 Stockholm. Kontakt■ 
Mora Aronsson. 08-59 12 86 62 (hem), 018-67 34 14 
(arb).

Botaniska sektionen i Uppsala
Inst för sy st bot, Villavägen 6, 752 36 Uppsala Kon
takt: Henrik Berg. 018-18 28 53 (dag), 25 85 34 (kväll).

Dalarnas botaniska sällskap
c/o Sören Nyström, Tansåg 10, 784 43 Borlänge. 0243-
i id n

Gävleborgs botaniska sällskap
c/o Anders Delin, Gävlev 55B, 811 31 Sandviken 
026-25 93 89 (tel), 25 68 08 (fax).

Projekt Jämtlands flora
c/o Carl-Olof Wetterhall, Storg 5, 831 30 Östersund. 
063-12 01 52 (även fax).

Västerbottens läns botaniska förening
Box 3098, 903 03 Umeå. Kontakt: Marianne Bergmark 090-13 95 40. b

Föreningen Norrbottens flora
c/o Irma Davidsson, Tallhedsg 15, 945 32 Norrfjärden 
0911-501 33.
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