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400 sidor. Varje bok är bibliografiskt fristående; 
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Omslagsbilden 

Vi högtidlighåller i år 200-årsminnet av Linnes 
död. Som omslagsbild till detta häfte har vi 
därför valt linnean (Linnaea borealis), foto
graferad på Fårö 15.6.1973 av Ingmar Holmåsen, 
Malmköping. 

[t is 200 years since the death of Linnaeus. We 
have therefore chosen as our cover photograph 
for this issue the twinflower, Linnaea borealis. 
Photo Ingmar Holmåsen. 



Scleranthus annuus ssp. polycarpos, tuvknavel, i Sverige 

Thomas Ruuth och Örjan Nilsson 

Ruuth, T. & Nilsson, Ö. 1978 11 30: Scleranthus annuus ssp. polycarpos, tuvknavel, i 
Sverige. [Scleranthus annuus ssp. polycarpos in Sweden.]SvenskBot. Tidskr. 72: 165-169. 
Stockholm. ISSN 0039-646 x. 

The distribution of Scleranthus annuus ssp. po/ycarpos (romer) Thell. in Sweden accord
ing to herbarium specimens is mapped. The morphological characters useful to separate it 
from ssp. annuus are presented. ssp. annuus occurs in fields and disturbed habitats, while 
ssp. po/ycarpos is a plant of more natura) habitats, like rocky outcrops and coastal dunes. 

Thomas Ruuth, Mellanbågen 14, S-902 39 Umeå, Sweden. 
Örjan Nilsson, Botaniska trädgården, Villavägen 8, S-752 36 Uppsala, Sweden. 

De flesta svenska floror upptar två arter av släk
tet Scleranthus, S. annuus L. (grönknavel) och 
S. perennis L. (vitknavel). I andra upplagan av 
Species plantarum nämner emellertid Linne
(1762) en tredje svensk art, S. polycarpos (tuv
knavel), beskriven av lärjungen E. Tomer
(1756). Detta taxon kom senare att innefattas
unders. annuus (fhellung 1914,Graebner 1919,
Sell 1%4) och vanligen är S. polycarpos helt
utelämnad i flororna. Man har dock under senare
år stundom velat betrakta S. polycarpos som en
självständig art eller åtminstone som en underart
av S. annuus. Främst har denna uppfattning fö
reträtts av Rössler (1953, 1955).

ssp. polycarpos avviker från ssp. annuus 

främst i vissa fruktkaraktärer samt beträffande 
biotopvalet och i någon mån genom den geogra
fiska utbredningen. I Sverige har man, Linne till 
trots, vanligen inte skiltpolycarpos från annuus. 

Därför föreligger heller ingen undersökning be
träffande utbredningen av ssp. polycarpos. ssp. 
polycarpos har karterats i Danmark (Pedersen 
1959) och utanför Norden bl a i Polen (Guzikowa 
1964). 

Denna undersökning, med en kartering av ut
bredningen som främsta mål, baserar sig huvud
sakligen på herbariematerial från G B, LD, S och 
UPS. I herbarierna har ssp. polycarpos endast i 
ringa omfattning varit urskild från ssp. annuus. 

12 -Svensk Bot. Tidskr. 

Av den anledningen har nybestämningar gjorts, 
huvudsakligen på grundval av karaktärer angiv
na av Rössler (1953, 19.'i'i) 

Undersökningen har inte haft som mål att av
göra de båda Scleranthus-typemas taxonomiska 
ställning. Det har emellertid visat sig omöjligt ·att 
undgå att konfronteras med detta problem, då en 
avsevärd del av materialet av skilda skäl inte 
utan vidare kunnat bestämmas till endera under
arten. Därför har mätningar av olika karaktärer 
gjorts på en del av materialet. Denna studie är 
preliminär och resultatet av ett s k JO-poängsar
bete. Genom att publicera undersökningen vill vi 
rikta uppmärksamheten mot de frågeställningar, 
som återstår att lösa beträffande det svenska 
materialet. 

Vi vill till sist tacka föreståndarna för nämnda herba
rier, vilkas tillmötesgående möjliggjort detta arbete. T. 
Ruuth har gått igenom herbariematerialet och litteratu
ren samt utfört mätnings- och karteringsarbetet, ö. 
Nilsson har granskat manuskriptet och givit ledning 
och anvisningar i arbetet. 

Morfologiska karaktärer 

S. annuus indelades av Reichenbach (1832) i två
varieteter, a annotinus (=laxus Neilr.) och f3
hibernus (= caespitosus Neilr.). Odlingsförsök
har senare visat (Rössler 1955) att dessa ej är 
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Tabell I. Morfologiska och ekologiska skillnader mellan Scleranthus annuus ssp. annuus (grönknavel) och ssp. 
polycarpos (tuvknavel). Efter Rössler (1955). 

Table I. Morphological and ecological differences between Scleranthus annuus ssp. annuus and ssp. polycarpos, 
according to Rössler (1955). 

Karaktär ssp. annuus ssp. polycarpos 

Sidoskott nedliggande-uppstigande I ordn.: i nedre delen ned
liggande, i den övre upprätta 
2 ordo.: uppåtsträvande 

Intemod oftast över I cm, 
längre än bladen 

4 (3,2-5,3) mm 

under I cm, kortare än bladen 

Fruktlängd 

Fruktbotten 

Tepaler på den mogna frukten 

oftast tillspetsat konisk 

utspretande 

3 (2,2-3,8) mm 

oftast avrundad 

rakt uppåtriktade till svagt 
utspretande 

Ståndortsförhållanden 
(Nord- och Mellaneuropa) 

på kulturpåverkad mark på ursprungligare ståndorter 

genetiskt skilda typer, utan återspeglar förhål
landet att S. annuus kan uppträda som vårgro
ende (sommargeneration) eller som höstgroende 
och övervintrande (vintergeneration). Sommar
generationen, som motsvarar annotinus, ut
märks av ett ·spensligt, upprätt växtsätt med 
långa blad och internod samt glesa blomställ
ningar. Vintergenerationen, motsvarande hiber
nus, har grövre skott med kortare blad och inter
nod och hopträngda blomställningar. Frön från 
vintergenerationen, utsådda på våren, ger under 
sommaren plantor av annotinus-typ, medan frön 
från sommargenerationen sådda på hösten ger 
hibernus-plantor. Det betyder, såvitt vi kan be
döma, att de två typerna är rent modifikativa; 
det är inte fråga om två genetiskt olika årstids
former. Genom förskjutningar och överlapp
ningar i tiderna för fruktsättning, groning och 
tillväxt uppkommer även övergångsformer mel
lan a och �- I typiska fall är emellertid skillnaden 
mellan dem mycket påfallande. ssp. polycarpos, 
som habituellt ofta liknar den övervintrande 
formen av ssp. annuus, kom så att innefattas i 
var. hibernus. 

Släktet Scleranthus utmärks som helhet av en 
mycket enkel byggnad, särskilt hos blommorna. 
Taxonomin måste därför bygga på få och ganska 
obetydliga morfologiska skillnader. De viktigas
te, tidigare brukade skiljekaraktärerna samman
fattas i Tabell I. Deras taxonomiska värde före
faller emellertid vara begränsat. Detta gäller sär-

skilt egenskaperna hos de vegetativa delarna. 
Speciellt kan nämnas att internoden även hos 
ssp. polycarpos ofta är längre än bladen (i 
svenskt material), åtminstone i stjälkens övre 
del. Å andra sidan överlappar bladen varandra i 
regel mera hos unga plantor än i senare utveck
lingsstadier. Ståndortsfaktorer kan även i hög 
grad påverka de vegetativa delarnas utformning. 
Det får till följd att ssp. annuus på ogynnsamt 
underlag liknar ssp. polycarpos mycket. 

Den tillförlitligaste skiljekaraktären uppges 
vara tepalernas ställning hos den mogna frukten 
(Fig I). Men även här har det visat sig förekom
ma övergångsformer i det svenska materialet och 
ibland en viss variation inom enskilda individ. 

Scatter-diagrammet (Fig 2) visar hur kollekter 
med mogna frukter (material från UPS) fördelar 
sig med avseende på blomlängd (approximativt 
lika med fruktlängden), bladlängd och tepalställ
ning hos frukten. Med blomlängd avses medel
värdet av tre mätningar på de blommor, 'Sbm 
sitter längst ut på grenarna, från botten av calyx 
till spetsen på tepalerna. Värdena för bladlängd 
har erhållits genom att, därest möjligt, 5 mät
ningar gjorts, extremvärdena förkastats och me
delvärdet av de återstående använts. 

Som framgår av diagrammet möjliggör inte 
dessa karaktärer någon skarp gränsdragning. Av 
de tre genom längre blad avvikande kollekterna 
representerar två sommarannuell ssp. annuus, 
en kategori, som blivit underrepresenterad i det 
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bestämningsbara materialet på grund av sin sena 
fruktmognad. Mellan vinterannuell ssp. annuus 
(den större gruppen av fyllda ringar) och ssp. 
polycarpos (klungan av ofyllda ringar närmast 
origo) är överlappningen betydande. Den morfo
logiska skillnaden i här registrerade egenskaper 
är ofta större mellan vår- och höstgroende ssp. 
annuus än mellan den senare och ssp. polycar
pos. 

De låga värdena för blomlängd Gfr Tabell 1) 
förklaras av att mätningarna gjorts på de blom
mor, som sitter längst ut: de är som regel mindre 

. än de som sitter längre ner i blomställningen. 
Frukterna hos ssp. annuus är vanligen större än 
hos ssp.polycarpos GfrTabell 1), En uppfattning 
av detta ger fruktvikten. På grund av material
brist har endast ett fåtal vägningar kunnat göras; 
100-frövikten från tre kollekter av ssp. annuus

gav en medelvikt av 0,152 g, motsvarande siffra
för ssp. polycarpos var 0,089 g. Värdena indike
rar en avsevärd viktskillnad, som kan vara av
visst taxonomiskt värde.

Det förefaller således svårt att morfologiskt 
avgränsa polycarpos från annuus, åtminstone i 
Sverige. En betydande del (ca 20 %) av materia
let (totalt 1007 ark) har inte kunnat bestämmas 
säkert till endera underarten. I denna obestämda 
del ingår förutom som intermediärer betraktade 
även sådana exemplar, där karaktärerna varit 
otydliga eller obrukbara (t ex alltför unga eller 
illa pressade exemplar). 

Geografisk utbredning och ekologi 

S. annuus ssp. annuus är utpräglat kulturbero
ende. Den uppträder som ogräs i åkrar och träd
gårdar, vid vägkanter och på annan kulturpåver
kad mark. ssp. polycarpos växer däremot på na
turliga ståndorter såsom torra backar, berghällar
och sand, gärna gamla strandvallar. Båda före
drar ett ganska kalkfattigt underlag.

Angående utbredningen av S. annuus (i vid
sträckt bemärkelse) i Sverige hänvisas till Bulten 
(1971). Inom detta område är ssp. annuus ganska 
jämnt spridd. Fig 3 visar utbredningen i Sverige 
av ssp. polycarpos, sådan den framgår av det 
genomgångna herbariematerialet. Området för 
denna synes i stort sett överensstämma med hu
vudartens, bortsett från de spridda nordligare 
fynden av ssp. annuus. Det förefaller dock som 
om ssp. polycarpos förekommer tätast i kustom
rådena, områden som är rika på för underarten 
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Fig I. Frukter av Scleranthus annuus. - Till vänster 
ssp. polycarpos, tuvknavel (Halland Släp Brandshult, 
1956 07 12, C. Skottsberg). Frukterna är ofta starkt 
rödfärgade. -Till höger ssp. annuus, grönknavel (Ös
tergötland Gryt, 1944 08 26, J. A. Nannfeldt). -Teck
nad av Ö. Nilsson. Skalstreck 3,7 mm. 

Fruits of Scleranthus annuus ssp. polycarpos 0eft) and 
ssp. annuus (right). Del. Ö. Nilsson. Scale 3.7 mm. 
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Fig 2. Scleranthus annuus, båda underarterna. "Scat
terdiagram" som illustrerar variationen i blomlängd 
(horisontella axeln; mm), bladlängd (vertikala axeln; 
mm) samt i tepalernas ställning hos den mogna frukten
(fyllda ringar, utspärrade; halvfyllda ringar, varieran
de; ofyllda ringar, uppåtriktade till svagt utspärrade).

Scleranthus annuus s. lat. Scatter diagram illustrating 
variation in flower length (approximately the same as 
fruit length; horizontal axis; mm), leaf length (vertical 
axis; mm) and the orientation of tepals on the ripe fruit 
(filled rings, patent; half-filled rings, variable; unfilled 
rings, erect to slightly patent.) Herbarium material 
from UPS. 
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Fig 3. Utbredning i Sverige av Scleranthus annuus ssp. 
polyca;pos. 

The Swedish distribution of Scleranthus annuus ssp. 
polycarpos (according to the herbarium material which 
was possible to determine). 

lämpliga biotoper. Utefter svenska västkusten är 
den i vissa områden avsevärt vanligare än vad 
som framgår av kartan. Koncentrationen kring 
universitetsstäderna torde däremot vara en sido
effekt av karteringsmetoden ! I herbariemateria
let torde överhuvudtaget S. annuus vara under
representerad i förhållande till sin allmänhets
grad. 

Några svenska floraförfattare har tagit upp 
ssp. polycarpos, Fries ((1971) för Göteborgs och 
Bohus län och Weimarck (1963) för Skåne. På 
Öland uppges S. annuus av Sterner (1938) före
komma "i en något avvikande form" och vara 
"tämligen vanlig som indigen på torrängar". 

SVENSK BOT. TIDSKR. 72 (1978) 

Troligen avses här ssp. polycarpos, men uppgif
ten behöver verifieras. Almquist (1929) nämner 
från Mälartrakten och Uppland en inhemsk form 
av S. annuus, "troligen S. verticillatus Tausch." 
( = ssp. polycarpos ), förekommande bl a på kust
trakternas hällmarker. 

Även i Danmark har S. polycarpos en kust
dragen utbredningstendens (Pedersen 1959). 

Enligt Rössler (1955) förekommer ssp. poly

carpos i hela Europa samt i Nordafrika och 
Mindre Asien. Tydligen är dock dess utbredning 
i Europa begränsad norrut. ssp. annuus har som 
kulturmarksväxt nått en subkosmopolitisk ut
bredning omfattande Europa, stora delar av 
Asien, Nord- och Sydafrika, Nord- och Mellan
amerika (troligen även Sydamerika). Möjligen 
har den sitt ursprung i Medelhavsområdet. 

Diskussion 

Som väl framgått ovan återstår ännu en del att 
klarlägga beträffande taxonomin i Scleranthus 
annuus-komplexet. Denna undersökning ger inte 
något stöd för ett utskiljande av S. polycarpos på 
artnivå. Vi har därför, enligt t ex Flora europaea 
(Sell 1964), valt att behandla de båda i Sverige 
förekommande taxa av S. annuus-gruppen som 
underarter. Taxonomin kan emellertid, efter vad 
vi funnit, knappast faststäUas enbart utifrån her
bariematerial, än mindre då detta endast täcker 
ett begränsat geografiskt område. 

Med hjälp av fältstudier och experimentellt 
arbete kunde det däremot vara möjligt att klar
lägga evolutionsförhållandena inom komplexet 
och därigenom skapa en fastare grund för taxo
nomiska bedömningar. Därvid skulle cytologiska 
studier vara en god utgångspunkt, då de nu till
gängliga kromosomtalsuppgifterna är varieran
de, men antyder förekomsten av två ploidinivå
er. Ekologi och reproduktionsbiologi kan också 
förtjäna närmare studium. Förmodligen är båda 
underarterna åtminstone delvis självbe
fruktande, vilket kan ses som en anpassning till 
instabila miljöer med ringa konkurrens. Även de 
"naturliga" biotoper där ssp. polycarpos finns, 
utgörs av åtminstone delvis "öppna" miljöer och 
i sådana har många ogräs sitt ursprung. Det är 
sålunda ej otänkbart att ssp. annuus är en 
"ogräsekotyp" av ssp. polycarpos. Av intresse 
vore vidare att studera om det inom ssp. poly

carpos finns en till ssp. annuus motsvarande 
tendens att gro vid olika tidpunkter under året. 

L 

' 

L.. 

I 
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Den 27.9.1977 såddes i Botaniska trädgården, 
Uppsala, 100 frön samtidigt skördade och lik
formigt lagrade, från fyra kollekter av ssp. annu
us (från Uppsala) och lika många av ssp. poly
carpos (från Ölmevalla i Halland). Vid slutob
servationen, som gjordes den 17 november, hade 
från de fyra polycarpos-kollekterna grott 5, 8, 5 
resp 6 frön, medan inga annuus-frön grott. Re
sultatet kan utvisa skillnader i groningsbiologin. 

Tydligt är att skillnaderna mellan ssp. annuus 
och ssp. po/ycarpos har en genetisk bakgrund 
och inte enbart är utslag av miljöbetingade modi
fikationer. Vid jämförande odling i Uppsala har 
skiljekaraktärerna i blommor och frukter mellan 
de båda underarterna visat sig bestående. Härvid 
accentuerades också de vegetativa egenskaperna 
hos de båda taxa, varvid hos ssp. polycarpos 
särskilt framhävdes en rikgrenighet med korta 
internod och stor blommängd. 
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Vattenklöv.er =i brännvin 

Bengt Sjögren 

När jag skrev en bok om våra brännvinskryddor 
(Sjögren 1975), och deras medicinska bakgrund, 
som i flera fall kan spåras ända till den egyptiska 
receptsamlingen Papyros Ebers (ca 1550 f Kr), 
hade jag tyvärr ännu inte provat vattenklöver, 
Menyanthes trifoliata. Jag kom därför inte att ge 
denna medicinalväxt det utrymme jag senare 
funnit att den förtjänar - både av historiska och 
"praktiska" skäl. 

Då arten hör hemma i kalltempererade till ark
tiska miljöer var den visserligen okänd för anti
kens örtlärde. Men det finns anledning räkna 
med att den mycket länge använts i nordisk 
folkmedicin, och på 1500-talet började även sko
lade läkare ordinera vattenklöver. Från det år
hundradet heter det i Läkebok 7 (Klemming 
1883--86) om "klewerblad, som vexa på ängar i 
litet vatn", att de hjälper mot "swimilse oc 
hwffwdverk", om man binder dem under tin
ningarna och framom huvudet ... 

1600-talsnamn som "Skiörbiugsört" (Lytt
kens 1904--06) vittnar om ett annat användnings
område, och det finns fler. Retzius (1806) som 
kallar växten för "Bockeblad" rekommenderar 
den som "magmedel", mot "lindrigare wårfros
sor", mot "elakartade sår på benen", med mera. 
"Jag har känt en man", skriver han, "som under 
en stillasittande lefnad fördärfwat sin hälsa med 
för många Bränwinssupar om dagen, utan at der
före hafwa något synbart rus. Han indrog Brän
winssupame til twå a tre och drack hwar dag en 
kanna pågjute af Bockeblad ... (Ett utdrag gjort 
i kallt vatten.) Han fortfor dermed i många år, 
hade sluppit sin beständiga hosta, njöt god mat
lust, hade god färg och war rörig och fri för sina 
gicktkänningar in på sena ålderdomen." 

Talrika uppgifter om folkmedicinsk använd
ning i Norge finns hos H!i!eg (1974). Oftast rör 

det sig om vattenavkok, och de vanligaste indi
kationerna är matsmältningsbesvär, "förkyl
ning", tuberkulos och njuråkommor. I något fall 
förekom dock även alkoholextrakt: "Bukkeblad 
og kvannrot uttrukket på brennevin til mavebit
ter." 

Som brännvinskrydda nämns vattenklöver 
annars sällan. Men det är väl dokumenterat att 
bladen ofta nyttjats som ölkrydda. Och efter att 
själv ha följt ett enkelt recept ur Rasmussen & 
Larsen (1969) - "3 blade, 1 fl. brrendevin" -
förstår jag mer än väl att Retzius såg anledning 
skriva: "Af alla i stället för humle til Ölbryggd 
anwände wäxter, är ingen, utom Qvassia, som 
gifwer så ren hätskhet som bockebladen." 

Ända in i nutiden står vattenklöver också i 
läkeväxtlitteraturen, främst som magstärkande 
och aptitväckande medel. Just den sortens verk
ningar har man inte heller anledning tvivla på, då 
örten förutom garvämnen bl a innehåller två bit
terämnesglykosider, meliatin och menyantin. De 
torkade bladen har visserligen på senare tid ut
gått ur apotekens normala drogsortiment. Men 
botanister plockar dem naturligtvis själva. Det är 
väl värt besväret, att döma av att denna förbi
sedda bitterört fått högsta betyg av alla "för
sökspersoner" jag hittills prövat den på. 
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I den första delen av denna översikt (fibell 1977) 
gavs en introduktion, där ordningen Caliciales 
beskrevs och ett antal morfologiska begrepp för
klarades. Dessutom nämndes något om gruppens 
ekologi, spridning, utbredning och utforskande. 
Den första delen omfattade även en nyckel till 
släkten av Caliciales i Skandinavien och en be
handling av Calicium. I denna andra del kommer 
två närstående släkten att behandlas, Chaeno
theca och Coniocybe. 

Vissa artgrupper inom Coniocybe synes stå 

nära Chaenotheca, vilket tycks vara ett enhetli
gare släkte än Coniocybe. Båda släktena har en
celliga sporer (undantag: Chaenotheca laeviga

ta, som stundom har de mogna sporerna 1-5-sep
terade). Hos Coniocybe är sporerna alltid sfä
riska, hos Chaenotheca hos en del arter ellipso
idala. Sporerna hos Coniocybe är mycket bleka 
hos de flesta arter, medan Chaenothecahar tyd
ligt bruna sporer. Mazaediet hos Chaenotheca är 
följaktligen tydligt brunt, hos Coniocybe vanli
gen mycket blekt eller endast med svag brun 
anstrykning. Coniocybe sulphurea har dock ett 
tydligt brunt mazaedium och svagt brunfärgade 
sporer. En andra karaktär för att skilja släktena 
åt är excipulums utveckling. Samtliga Chaeno

theca-arter utom C. brunneola och C. stemonea 

har ett välutvecklat excipulum. Inom Coniocybe 

har endast C. coniophaea, C. farinacea, C. pal

lida och C. peronella ett välutvecklat excipulum. 

Följande termer används i uppsatsen för att 
beskriva apotheciernas storlek: korta (under 1,0 
mm), medellånga (1,0-1,4 mm) och långa (över 
1,4 mm). 

Fykobionter hos Chaenotheca och Coniocybe 

Hos Chaenotheca förekommer ej mindre än tre 
olika typer av fykobionter (algsymbionter): Sti

chococcus, en eller flera arter tillhöriga Chloro
coccales samt Trentepohlia. Det tycks föreligga 

en hög specificitet så att en viss mykobiont 
(svampsymbiont) endast utvecklas tillsammans 
med en viss fykobiont. Fykobionten är därför 
viktig vid artbestämningen. Hos Coniocybe fö
rekommer Trentepohlia och dels en eller flera 
arter möjligen tillhöriga Stichococcus. Fyko

biontens utseende förändras starkt i lavbålen och 
att bestämma till vilken art den hör utan att sepa
rat odla den är mycket svårt. I det följande skall 
jag försöka kort karaktärisera de tre huvudtyper 
av alger vi möter som fykobionter hos Chaeno

theca och Coniocybe. 

Stichococcus. (Fig I A). Celler små, cylindriska, 
stundom sammanhängande i korta kedjor. Del
ning genom tvärväggar vinkelräta mot cellens 
längsriktning. Cellinnehåll rent grönt. Cellerna 
kan stundom ligga mycket tätt. För att se celler
nas form bör man därför göra ett krosspreparat, 
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Fig I. Fykobionter hos Chaenotheca och Coniocybe. - A: Stichococcus från Chaenotheca trichia/is. - B: 
Chlorococcales från Chaenotheca chrysocephala. -C-D: Trentepohlia från Coniocybe coniophaea. l C en kedja 
av tydligt sammanhängande celler, iD äldre celler med mer avrundad form och mindre tydligt sammanhängande. 

Phycobionts in Chaenotheca and Coniocybe. -A: Stichococcus from Chaenotheca trichialis. - B: A species of 
Chlorococcales from Chaenotheca chrysocephala. -C-D: Trentepoh/ia from Coniocybe coniophaea. C shows a 
chain of clearly connected cells. In D older cells are shown. They have a more rounded form and are less 
distinctly connected. 

d v s pressa lätt på täckglaset så att cellerna gli
der isär. De arter inom Coniocybe som ej har 
Trentepohlia som fykobiont har alger som på
minner om Stichococcus, men cellerna är här 
kort cylindriska och mycket ojämna till formen 
samt sammansatta till en tät vävnad. Kedjor kan 
ej iakttagas. 

Chlorococcales. (Fig l B). Celler medelstora, 
sfäriska. 

Delning genom att radiella väggar utbildas. På 
detta sätt "klyftade" celler vanliga (aplanospor
bildning). Cellerna väl åtskilda. Cellinnehåll rent 
grönt. 

Trentepohlia (Fig l C, D). Celler stora, oregel
bundna, brett cylindriska eller avrundade, vanli
gen sammanhängande i förgrenade kedjor. Färs
ka celler vanligen med orange-gul färg. 

Bestämningstabell till de svenska Chaenotheca-arterna 

l. Apothecier med gult pruina på undersidan av excipulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Apothecier utan pruina, eller med pruina av annan färg på undersidan av excipulum . . . . . . . 7 
2. Mogna sporer huvudsakligen ellipsoidala-cylindriska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Mogna sporer sfäriska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
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3. Fykobiont Stichococcus, bål grönaktigt grå .............................. 2. C. carthusiae 
- Fykobiont tillhörig Chlorococcales, bål intensivt gul, eller olivgrön eller grönaktigt grå . . . 4
4. Bål intensivt gul, vanligen välutvecklad .............................. 3. C. chrysocephala 

- Bål olivgrön eller grönaktigt grå .......................................... 6. C. Laevigata 

5. Bål insänkt, fykobiont Trentepohlia ...................................... 5. C. hispidula 

- Bål ej insänkt, täckande substratets yta, fykobiont tillhörig Chlorococcales . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Bål vanligen tjock och välutvecklad, olivaktigt grön eller gråaktigt grön, apothecier vanligen

kraftiga och med kort eller medellångt skaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. C. phaeocephala 

- Bål tunn, gråvit, bestående av små kom. Växande i små, diffusa fläckar. Apothecier med
litet huvud och medellångt eller långt skaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. C. subroscida 

7. Fykobiont tillhörig Chlorococcales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
- Fykobiont Stichococcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

8. Bål vit-grå, ofta med gula eller gulröda fläckar. Huvud omvänt koniskt, med väl utvecklat
excipulum ........................................................... 4. C. ferruginea 

- Bål vanligen insänkt i substratet, huvudet rundat, excipulum mycket outvecklat ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. C. brunneola 

9. Bål insänkt. Excipulums undersida samt ofta övre delen av skaftet med ett tätt, vitt pruina
...................................................................... 12. C. xyloxena 

- Bål täckande underlaget. Excipulum undertill antingen med pruina eller ej . . . . . . . . . . . . . . I 0 
10. Skaft kort, högst 4 gånger så långt som huvudets höjd. Skaftets nedre del blekt. Undersidan

av excipulum med tätt pruina ............................................ 8. C. schaereri 
- Skaft långt och smäckert, vanligen minst 8 gånger så långt som huvudets höjd. Skaftets

nedre del ej blekt. Undersidan av capitulum utan eller med ganska svagt pruina . . . . . . . . . . 11 
11. Bål tunn, finmjölig, grön-blåaktigt grön. Undersidan av huvudet med fint hyfludd (studeras

på snitt), ofta med en brunaktig anstrykning. . ............................. 9. C. stemonea 

- Bål fjällaktig eller vårtig, grönaktigt grå. Undersidan av huvudet utan hyfludd, men oftast
med svagt pruina .......................... ............................. 11. C. trichialis 

I. C. brunneola (Ach.) Mull. Arg. -Fig 2

Bål insänkt i substratet, eller mer sällan svagt 
utvecklad på ytan av substratet och då ganska 
fint kornig-vårtig. Apothecier korta-långa, 0,6-
1,6 mm. Huvud nästan runt med mycket svagt 
utvecklat excipulum. Skaft blänkande svart, ofta 
grenat och bärande 2-flera huvuden. Mogna spo
rer sfäriska, 3,4-4,6 µ,m i diameter, släta eller 
med enstaka sprickor. Fykobiont hörande till 
Chlorococcales. 

I Skandinavien har C. brunneola en vid ut
bredning, möjligen dock med en svag nordlig 
tendens. Den är tillsammans med C. trichialis 

och C. chrysocephala en av de vanligare Chae

notheca-artema, som tämligen väl tycks kunna 
hålla sig kvar också i områden med kalhygges
avverkning. 

C. brunneola är en utpräglad vedart, som sär
skilt förekommer på brunrötad ved av barrträd. 
Den förekommer dock- även på ved av lövträd 
och mer sällan på bark. Talltorrakor i lämpliga 

förmultningsstadier kan stundom vara nästan 
täckta med rena bestånd av C. brunneola. 

Sm Öl Ög Vg Hl Dis Vrm Nrk Srm Upl 
Vsm Dlr Gstr Ång Hrj Jmt Vb Nb ÅsL LuL 

2. C. carthusiae (Harm.) Lett. - Fig 3

Bål vanligen tydlig, täckande underlaget, kor
nig-vårtig, grönaktigt grå. Apothecier korta, 
0,5-1,0 mm höga. Huvud med välutvecklat exci
pulum. Undersidan av excipulum och övre delen 
av skaftet gulpruinöst. Mogna sporer ellipsoida
la, 4,8-7 ,7 x 2,7-3,6 µ,m, med grovt och oregel
bundet uppsprucken yta. Fykobiont: Stichococ
cus. 

I Skandinavien har C. carthusiae en vid ut
bredning (se Tibell 1973), men arten är tämligen 
ovanlig utom i vissa delar av östra Svealand. 

C. carthusiae förekommer· på såväl ved av
barr- och lövträd, som bark av ädellövträd, sär
skilt ek men också alm och lind. Den tycks kräva 
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Fig 2. Chaenotheca brunneola. Tibell 4589. 

hög humiditet och återfinns ofta på avbarkade 
delar av grova stammar av träd, särskilt nära 
basen av stammen och under svagt överhängan
de partier. 

Sm Ög Vg Vrm Nrk Srm Upl Vsm Gstr Jmt 
ÅsL 

3. C. chrysocephala (fum. ex Ach.) Th. Fr. -
Fig4

Bål vanligen tydlig, täckande underlaget, inten
. sivt gul, kornig-vårtig. Apothecier korta-medel-

Fig 3. Chaenotheca carthusiae. Tibell 4565. 

långa, 0,6--1,3 mm, med väl utvecklat excipulum. 
Excipulum med kraftigt gult pruina på undersidan. 
Stundom också översta delen av skaften gulpru
inöst, men skaftet i övrigt svart. Mogna sporer 
ellipsoidala, 6,2-9,0 x 3,8-4,8 µ.m, med grovt 
och oregelbundet uppsprucken yta. Fykobiont 
hörande till Chlorococcales. 

C. chrysocephala har i Skandinavien en vid
utbredning, och det är en av de vanligaste arter
na inom släktet. 

C. chrysocephala förekommer huvudsakligen
på bark av gamla granar och naken ved. Den 
återfinns också på tall, lärk och björk, men tycks 
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Fig 4. Chaenotheca chrysocephala. Tibell 3910. 

undvika de ädla lövträden. C. chrysocephala 

tycks ha en viss förmåga att sprida sig också i 
likåldrig och inte särskilt åldrig skog. Det är där
för möjligen en art som kan överleva moderna 
skogsbrukningsmetoder. Inte sällan finner man, 
särskilt på sterila bålar av C. chrysocephala, den 
parasitiska eller möjligen parasymbiontiska 
Chaenothecopsis consociata (Nådv.) A. 
Schmidt, hörande till familjen Mycocaliciaceae 
(se Tibell 1977 sid 243). Dess helsvarta, skaftade 
apothecier är lika stora som apothecierna hos C. 

chrysocephala och är genom sin starka kontrast 
mot den gula bålen ganska lätta att upptäcka. 

Bl Sm Öl Otl Ög Vg Dis Vrm Nrk Srm 

Fig 5. Chaenothecaferruginea. Tibell 3917. 
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Upl Ysm Dlr Gstr Hls Ång Hrj Jtl Vb Nb 
ÅsL LuL 

4. C. ferruginea (Tum. & Borr.) Migula - Fig 5

Bål vanligen tydlig, täckande underlaget, vit
grå, kornig-småvårtig, ofta med gula-röda fläck
ar, som färgas djupt röda med K. Apothecier 
korta-långa, 0,8-1,7 mm, med väl utvecklat ex
cipulum. Huvudet omvänt konformigt, utan pru
ina. Skaft svart. Mogna sporer sfäriska, 5,6-7,7 
µ,m, med oregelbundet uppsprucken yta. Fyko
biont hörande till Chlorococcales. 

C. ferruginea har i Skandinavien en vid ut
bredning, dock med en sydlig tendens. Det är 
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Fig 6. Chaenotheca hispidula. CSR: Moravia, in silva Sedlecka obora ad flumen Oslava, 1920 Suza (UPS). 

den mest luftföroreningstoleranta arten inom 
släktet och kan därför förväntas hålla sig kvar 
också i sydvästra och södra Sverige och sanno
likt även öka i frekvens där. På Brittiska öarna 
har man iakttagit att arten blivit vanligare i om
råden med måttliga luftföroreningar, områden 
där alltså lavfloran i övrigt utarmats och konkur
rensen minskat. Dock är den i dessa områden 
vanligen steril. 

C. ferruginea förekommer mest på flakande
bark av gamla tallar. Påfallande ofta är den sam
lad på lärk, ett favoritsubstrat för arten i Mellan
europa. Den förekommer också på annan "fat
tigbark" som björk och al, på ved och norrut 
även på granstammar. 

Sm Öl Ög Vg Bob Vrm Nrk Srm Upl Vsm 
Dlr Gstr Hls Hrj Jtl Vb 

5. C. hispidula (Ach.) Zahlbr. -Fig 6

Bål insänkt i substratet. Apothecier korta, 0,5-
1,0 mm, med väl utvecklat excipulum. Excipu
lums undersida samt övre delen av skaftet täckta 
med ett tjockt gult pruina. Skaftet i övrigt svart. 

Mogna sporer sfäriska, 5,0-7 ,6 µ,m, med oregel
bundet uppsprucken yta. Fykobiont: Trentepoh
Lia. 

C. hispidula synes vara en sällsynt art, hittills
endast samlad i ett tiotal kollekter från Göta- och 
Svealand. Dess litenhet har möjligen bidragit till 
att den förbisetts. 

C. hispidula förekommer i Sverige uteslutande
i gammal ädellövskog och huvudsakligen på gro
va ekar. Den är en parklandskapsart med sydlig 
utbredning och i sin ekologi ganska lik den ännu 
sällsyntare C. schaereri. 

Sk Vg Upl Vsm 

6. C. laevigata Nadv. -Fig 7

Bål insänkt i substratet. Apothecier medel
långa-långa, 0,9-1,9 mm. Excipulum väl utveck
lat. Undersidan av huvudet och vanligen nästan 
hela skaftet med kraftigt, gult pruina. Skaft i 
övrigt svart. Mogna sporer ellipsoidala, 5,5-
6,3 x 3,2-3,6 µ,m, med grovt söndersprucken 
yta. Fykobiont hörande till Chlorococcales. 

C. Laevigata förekommer i mellersta och norra
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Fig 7. Chaenotheca laevigata. Tibell 6312. 

Skandinavien. Den har hittills förbisetts, men är 
säkert inte någon vanlig art ens på de lägre nivå
er längs fjällkedjan som tycks utgöra dess hu
vudsakliga utbredningsområde i Sverige och 
Norge. 

C. laevigata förekommer på lignum, särskilt
avbarkade stubbar av gamla granar. I andra delar 
av sitt utbredningsområde har den en ganska 
annorlunda ekologi. I Centraleuropa förekom
mer den på gamJa ekar och har då en välutveck
lad, glänsande bål. I Nordamerika förekommer 
den på barrträd och ved, men skiljer sig från den 
skandinaviska populationen genom att ha myc
ket stora (10-18 J.Lm långa), cylindriska sporer 
med 1-5 septa. Liknande sporer har också den 
centraleuropeiska populationen. I Nordamerika 
har den vanligen en välutvecklad bål och apo
thecierna är långa och slanka, liksom här i Skan
dinavien. I Centraleuropa har arten ganska kort
skaftade apothecier. Flera arter inom Chaeno
theca har en synnerligen vid morfologisk varia
tion, men hos C. laevigata är denna variation, i 
motsats till vad som är fallet hos andra Chae
notheca-arter, geografiskt korrelerad. 

Arten har ej tidigare angivits för Skandinavien 
och därför anges i det följande de svenska fynd
orterna. 

Jtl, Offerdal sn, I km N om Frankrike, 1942Ahlner (S); 
43 km N om Åre, 4 km NV om Grimsåvallen, 63°46'N, 
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13°!0'<?, c 470 mö h, 1975 Tibell 6312 (UPS) - LL,
K�1k!'Jokk sn,} km SSV om Kvikkjokk, Nammatj, 
66 56 N, 17°42'0,_ c �00 mö h, 1977 Tibell 7165 (UPS); 
I km NY om Kviklqokk, längs stigen till Prinskullen 
66°�8'N, 17°42'Ö, c 420 mö h, 1977 Tibell 7177 (UPS)'. 
POIJUS sn, Muddus nationalpark, längs liten bäck N om 
Muddusfallet, 66°49'N, 20°09'Ö, c 320 mö h, 1977 Ti
bell 7023 (UPS). 

7. C. phaeocephala (Ach.) Th. Fr. -Pig 8
Bål vanligen tydlig, täckande substratet, olivak
tigt grön-gröngrå, vårtig eller fjällig eller stun
dom insänkt i substratet. Apothecier korta-me
dellånga, 0,5-1,2 mm, vanligen med brett huvud. 
Excipulum väl utvecklat. Undersidan av huvu
det vanligen med kraftigt, gult pruina. Skaft van
ligen mörkt brunt, stundom blekt, särskilt mot 
basen. Mogna sporer sfäriska eller nästan sfäris- . 
ka, 5,6-7,2 µ,m, med nätlikt söndersprucken yta. 
Fykobiont hörande till Chlorococcales. 

C. phaeocephala har en vid utbredning i
Skandinavien, dock med en sydlig tendens; norr 
om Gästrikland är den påtagligt sällsynt. 

C. phaeocephala förekommer huvudsakligen
på ved, särskilt av gamla trälador, samt på gamla 
ekar. Mer undantagsvis återfinns den på ved av 
tall och bark av al. I andra delar av sitt utbred
ningsområde förekommer den dessutom på bark 
av barrträd. Genom att träladorna nu snabbt för
svinner och att luftföroreningarna ökar i de flesta 
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Fig 8. Chaenotheca phaeocephala. Tibell 5823. 

av Syd- och Mellansveriges parklandskap med 
gamla ekar, har arten kraftigt minskat såväl i 

frekvens som utbredning. I t ex England, där 

arten likaledes fanns på omålade trälador på 

1800-talet, tycks den numera vara utdöd. 

Sk Sm Ög Vg Vrm Nrk Srm Upl Vsm 
Dlr Gstr Hrj Jtl LuL 
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8. C. schaereri (DNot.) Zahlbr. -Fig 9

Bål ganska tunn, grynig-kornig, gråvit, stundom 
otydlig. Apothecier korta, 0,6-1,0 mm. Excipu
lum väl utvecklat, oregelbundet och ofta djupt 
flikat i kanten. Undersidan av huvudet med tätt, 
vitt pruina. Skaft blekt brunt-nästan vitt i nedre 
delen. Mogna sporer sfäriska, 4,5-5,6 µm. Fy

kobiont: Stichococcus.

r 1/.,,,---
-
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Fig 9. Chaenotheca schaereri. Sverige, Uppland, 0,8 km NNV om Krusenberg, 1941 Ahlner (UPS). 
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Fig 10. Chaenotheca stemonea. Tibell 6110. 

C. schaereri är en mycket sällsynt, sydlig art i
Skandinavien. På bark förekommer C. schaereri 

ej norr om Dalälven, men arten har också hittats 
i Kuusamo i Finland och Opland i Norge, här 
dock på för arten ovanliga substrat (se nedan). 

C. schaereri förekommer vanligen på gamla
exemplar av ädla lövträd, huvudsakligen ek och 
alm. Fynden på avdöende tuvor av Dryas i Kuu
samo och mossor i Opland är anmärkningsvärda, 
då de faller långt utanför artens mer samman
hängande utbredningsområde. C. schaereri kan 
räknas till samma lilla grupp av exklusiva, men 
starkt utrotningshotade ädellövträdsarter med 
huvudsaklig förekomst i sydsvenskt parkland
skap som C. hispidula och Calicium quercinum. 

Den har ej samlats i Sverige sedan 1946. Lokaler 
publicerades av Tibell (1973). 

Ög Upl 

9. C. stemonea (Ach.) Mull. Arg. -Fig 10

Bål tunn, mycket finmjölig, grön-blåaktigt grön. 
Apothecier korta-medellånga, 0,8-1,4 mm. Hu
vudet nästan runt med ganska svagt utvecklat 
excipulum. Undersidan av excipulum täckt med 
ett fint hyfludd, som liknar ett pruina. Luddets 
färg är vitt eller brunaktigt. Den brunaktiga fär
gen kommer från sporer som fastnat i luddet. 

,, 
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Skaft matt, vitt eller med brunaktig anstrykning i 
övre delen, vid basen nästan svart. Mogna spo
rer sfäriska, 3,5--4,9 µ,m, släta eller med enstaka 
sprickor. Fykobiont: Stichococcus .. 

1::. siemonea har en vid- utbredning i Skandi
navien, men synes ingenstädes vara särskilt van
lig. 

C. stemonea förekommer på ganska skiftande
substrat, men har bestämda krav på mikro
klimatet. Man finner arten bara där humiditeten 
är hög och ljusintensiteten låg, vanligen vid ba
sen av stubbar och ibland stammar, och gärna 
under överhängande delar. Är väl kraven på 
mikroklimat tillgodosedda tycks sedan skogsty
pen i övrigt ej spela så stor roll, men lämpliga 
ståndorter förekommer givetvis mest i åldriga 
barr- och lövskogar. Ofta hittar man bara små, 
högst kvadratcentimeterstora bestånd. 

Bl Sm Ög Vg Nrk Srm Upl Gstr Hls Ång 
Hrj Jtl Vb LuL 

10. C. subroscida (Eitn.) Zahlbr. -Fig 11

·Bål bildande små, gråvita, diffusa fläckar, vanli
gen mindre än 1 cm i diameter. Bålen består av 
ytterst små kom och bålen får således ett sore
diöst utseende. Stundom utbildas dock större,
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Fig 11. Chaenotheca subroscida. Tibell 3861. 

sammanhängade och ganska platta, brunaktiga 
vårtor. På ytan ·av dessa vårtor sitter enstaka, 
små kom. Apothecier korta--medeliånga, 0,8-1,3 
mm, med ganska litet huvud. Excipulum väl ut
vecklat och med ett kraftigt, gult pruina på un
dersidan. Skaft i övre delen med gult pruina, i 
nedre delen glänsande svart. Mogna sporer sfä
riska, 6,0-7 ,3 µ,m, med nätlikt uppsprucken yta. 

C. subroscida är i Skandinavien en nordlig art.
Sydligaste fyndet kommer från Närke. I Norr
land är den i de områden där åldriga granskogar 
fortfarande finns kvar ofta den vanligaste - eller 
kanske snarare minst ovanliga - Chaenotheca

arten. 
C. subroscida förekommer nästan uteslutande

SVENSK BOT. TIDSKR. 72 (1978) 

på stammen av gamla granar i ganska skuggiga 
och fuktiga lägen. Någon enstaka gång har den 
också samlats på björkbark. Den trivs bäst i 
sumpgranskogar, längs myrkanter och bäckar 
och är antagligen en god indikator på lång konti
nuitet av åldrig skog. Den ingår ofta i ett lavsam
hälle dominerat av Caliciales-arter, stundom upp 
till ett tiotal arter, men förekommer också i 
ganska stora, rena bestånd. 

Vrm Nrk Upl Vsm Dlr Gstr Hls Ång Hrj Jtl
Vb Nb ÅsL LyL LuL

Tibell (1973) ger ett antal lokaler från de nor
diska länderna. 

Fig 12. Chaenotheca trichia/is. Exemplar med kraftiga apothecier, brett och mycket välutvecklat excipulum och 
kraftiga bålfjäll. Tibell 3929. 

Specimen with robust apothecia, wide and well developed excipulum and !arge thalline squamules. 
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Fig 13. Chaenotheca trichialis. Exemplar med smäckrare apothecier, mindre välutvecklat excipulum och kornar
tad-småfjällig bål. Tibell 3767. 

Specimen with rather slender apothecia, less well developed excipulum and a granular-minutely squamulose 
thallus. 

11. C. trichialis (Ach.) Th. Fr. -Fig 12, 13

Bål mycket variabel, kraftigt fjällig, grynig-vår
tig eller nästan insänkt i substratet, grönaktigt 

grå. Apothecier medellånga-långa, 1,0-1,9 mm, 

också mycket variabla i form och storlek (se Fig 

12 och 13). Huvudet omvänt koniskt, eller bred

dat, tallriksformat, med väl utvecklat excipulum. 
Undersidan av huvudet och övre delen av skaftet 
med ett mer eller mindre tydligt, vitt pruina eller 

helt utan pruina. Nedre delen av skaftet blän

kande svart. Mogna sporer sfäriska, 4,0-5,0 µm.

Fykobiont: Stichococcus. 

C. trichialis förekommer över större delen av

Skandinavien och är den kanske allmännaste 

Chaenotheca-arten. 

C. trichialis förekommer såväl på barr- som

lövträd och även på naken ved. I södra Sverige 
hittar man den oftast på gamla ekar, i norra delen 

av landet på gamla granar. Arten har så god 
förmåga att kolonisera också tämligen ung skog 

att den kan förväntas fortleva också i Göta- och 

Svealand så länge ej luftföroreningarna allvarligt 

förvärras. 

Sk BI Sm Öl Gtl Ög Vg Hl Bh Vrm Nrk 
Srm Upl Vsm Dlr Gstr Hls Ång Hrj Jtl Vb 
Nb ÅsL PL LuL TL 

13 -Svensk Bot. Tidskr. 

12. C. xyloxena Nadv. -Fig 14

Bål helt insänkt. Apothecier korta-långa, 0,9-1,5 

mm. Huvud smalt, omvänt koniskt, med väl ut

vecklat excipulum. Undersidan av huvudet och

vanligen övre delen av skaftet med kraftigt vitt

pruina. Nedre delen av skaftet svart. Skaft
smalt. Mogna sporer sfäriska, 3,1-3,8 µm. Fy

kobiont: Stichococcus.

C. xyloxena har en vid utbredning i Skandina

vien, möjligen med en svagt nordlig tendens. 

C. xyloxena förekommer uteslutande på ved,

såväl av barr- som lövträd, på ståndorter med ett 

fuktigt mikroklimat. 
Arten har tidigare ej angivits från Skandina

vien, men jag känner den från ett sextiotal loka

ler, de flesta i Uppland. 

Ög Vg Vrm Srm Upl Vsm Dlr Gstr Ång Hrj 
Jtl Nb Lul TL 
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Fig 14. Chaenotheca xyloxena. Tibell 3731. 

Bestämningstabell till de svenska Coniocybe-arterna 

I. Apothecier med tydligt gröngult pruina, med gult pruina som unga eller som unga med blekt
skaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Apothecier utan gröngult pruina. Pruina rödbrunt, gråvitt, violett eller saknas. Skaft svart-
mörkbrunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Skaft blekt köttfärgat eller blekgult, utan gulgrönt pruina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- Skaft svart, ± täckt av ett gulgrönt pruina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Skaft blekt köttfärgat, med kraftigt rödbrun central del, som syns om apothecier' fuktas med

vatten, sporer 3,0-3,6 µ,m i diameter ...................................... 7. C. peronella 
- Skaft blekgult, blekt och genomskinligt .i vatten, sporer 7 ,2--8,4 µ,m i diameter .... 6. C. pallida 
4. Skaft långt, 1,6-2,7 mm, bål tydlig, gröngul ............................... 3. C. furfuracea 
- Skaft kortare, 0,4-1,4 mm, bål insänkt i substratet .......................... 8. C. sulphurea 
5. Fykobiont Trentepohlia, apothecium 5-15 gånger så långt som skaftets bredd på mitten,

sporer 4,7-7 ,8 µ,m i diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

- Fykobiont lik Stichococcus, apothecium 20-50 gånger så långt som skaftets bredd på mitten,
sporer 2,5-3,2 µ,m i diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6. Unga apothecier stundom med rödviolett pruina, äldre apothecier på excipulums undersida
med gråvitt pruina, mazaedium K - ....................................... 2. C. farinacea 

- Apothecier ibland med svagt, gråvitt pruina, vanligen dock helt täckta av tjockt, rödbrunt
pruina, mazaedium K + rött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. C. coniophaea 

7. Pruina brunaktigt-rödbrunt, bål insänkt ................................... 5. C. gracillima 
- Pruina gråvitt, bål tunn, pulverartad, gråaktigt grön ........................ 4. C. gracilenta 

I. Coniocybe coniophaea Norm. -Fig 15

Bål insänkt i substratet. Apothecier medellånga, 
0,9-1,5 mm, med väl utvecklat excipulum. Skaft, 
huvudets undersida och mazaediet vanligen 

täckta med ett kraftigt, rödbrunt pruina. Stun
dom kan detta pruina vara ganska svagt utveck
lat på undersidan av huvudet och skaftet, som då 
istället har ett gråvitt pruina. Det kinonoida 
pigment som bildar pruinat är K + rödviolett. 
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Fig 15. Coniocybe coniophaea. Tibell_ 4400. 

Pigmentet finns även i mazaediet där K-reaktio
nen dock vanligen är ganska snabbt övergående. 
Mogna sporer sfäriska, 4,7--o,3 µm, släta, men 
ofta med små partiklar av pigment på ytan. Fy
kobiont: Trentepohlia.

C. coniophaea har i Skandinavien en vid ut
bredning, men är ingenstädes vanlig. Arten har 
ej tidigare rapporterats från Sverige, men väl 
från Norge och Finland. Detta är anmärknings
värt, då flera svenska lichenologer väl känt ar
ten. De flesta kollekterna är gjorda i Uppland. 

C. coniophaea har en intressant ekologi, och
påminner i detta avseende om Chaenotheca lae

vigata. C. coniophaea förekommer nämligen 
dels på ek, och mer sällan på alm och lind, i 
park.landskap söder om Dalälven, och dels på 
ved av barrträd i Norrland. På de sistnämnda 
ståndorterna förekommer den ej sällan tillsam
mans med C. laevigata, som i Skandinavien hu
vudsakligen förekommer på ved i Norrland. I 
Centraleuropa förekommer C. laevigata där
emot på ek. I södra delen av sitt utbredningsom
råde är C. coniophaea hotad, dels av luftförore
ningar, dels genom park.landskapets försvinnan
de. I Norrland finns arten endast i gamla och 
ganska humida barrskogar. 

Ög Vrm Srm Upl Vsm Ång Jtl LuL 

2. C. farinacea (Chev.)Nyl. -Fig 16

Bål insänkt i substratet. Apothecier korta-me
dellånga, 0,7-1,2 mm, med väl utvecklat excipu
lum. Huvudets undersida med kraftigt, kornigt, 
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vitt pruina. Excipulums nedersta del bildar en 
liten krage vid skaftets fäste. Skaft mellanbrunt, 
blänkande, utan pruina. Unga apothecier ofta 
med ett svagt violett pruina. Mogna sporer sfä
riska, 6,6-7 ,8 µm, med oregelbunden yta. Fyko
biont: Trentepohlia.

C. farinacea har en ganska begränsad, sydlig
utbredning i Skandinavien och tycks vara minst 
sällsynt i Mälarlandskapen. Utom i Sverige före
kommer den i Oslo-trakten och på Åland. Loka
ler för arten ges av Tibell (1973). 

C. farinacea förekommer på grov bark av
gamla lövträd, särskilt ask och alm, men även 
ek, lönn och lind. Den förekommer i park.land
skapet med ädellövträd, och är där hotad på 
samma sätt som C. coniophaea.

Sk Ög Vg Srm Upl Vsm 

3. C. furfuracea (L.) Ach. -Fig 17

Bål pulverartad, intensivt gulgrön. Apothecier 
långa-mycket långa, 1,6-2,7 mm, med otydligt, 
knappformat excipulum. Huvud och skaft täckta 
av ett tätt, gulgrönt pruina. Skaft under pruinat 
svart. Mazaedium länge täckt av pruinat, men 
slutligen blekbrunt. Mogna sporer sfäriska, 2,3-
3, I µm, med slät yta. Fykobiont: ? Stichococ
cus. 

C. furfuracea har en mycket vid utbredning i
Skandinavien och är en av de vanligaste arterna
inom Caliciales.

C.furfuracea förekommer på mycket skuggiga
och humida ståndorter på de mest skiftande sub-
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Fig 16. Coniocybefarinacea. R. Santesson 20165 (UPS). 

Fig 17. Coniocybefurfuracea. Tibell 5782. 
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Fig 18. Coniocybe gracilenta. Sverige, Uppland, Kungsparken, 1819 Wahlenberg (UPS). 

strat: på avbarkade stubbar, under överhängan
de klippor, på jord under rotväJtor eller på 
stammen av träd. 

Sk Bl Sm Gtl Ög Vg Bh Dis Vrm Nrk Srm 
Upl Vsm Dlr Gstr Hls Mpd Ång Hrj Jmt Nb 
ÅsL LyL LuL TL 

4. C. gracilenta Ach. - Fig 18

Bål tunn, puJverartad, grågrön-grå. Apothecier 
mycket långa, 2,4-3,5 mm, ofta med vågigt böjt 
skaft. Excipulum föga utvecklat. Undersidan av 
huvudet och övre delen av skaftet med ett svagt, 
gråvitt pruina. Skaftet i övrigt svart. Mogna spo
rer sfäriska, utan ornamentering, 2,5-3 ,0 µ,m. 

Fykobiont:? Stichococcus. 
C. gracilenta har en ganska vid utbredning i

Sverige, men är hittills ej känd norr om Jämt
land. Den är dock i hela sitt utbredningsområde 
sällsynt. 

C. gracilenta förekommer på naken ved i
mycket skuggiga och humida lägen. Den före
kommer särskilt på stubbar, såväJ av löv- som 
barrträd, och gärna i håligheter i stubbarna. Den 

torde för sin existens vara beroende såväl av 
lång skoglig kontinuitet som det speciella lokaJ
klimat som utbildas endast i åldriga skogar. Arten 
kommer troligen endast att kunna fortleva i vissa 
skogsreservat. 

Sm Ög Srm Upl Hls Ång Jmt 

5. C. gracillima Vain. - Fig 19

BåJ insänkt i substratet. Apothecier långa
mycket långa, 1,6-2,5 mm, ofta med vågigt, böjt 
skaft. Excipulum föga utvecklat. Huvudet och 
övre delen av skaftet täckt av ett rödbrunt pru
ina. Pruinat är sannolikt av kinonoid typ och ger 
med K en violett reaktion. Pigmentet finns också 

i mazaediet, men ger där ingen tydlig reaktion. 
Mogna sporer sfäriska, 2,6-3,2 µ,m. Fykobiont: ? 
S tichococcus. 

C. gracillima har en vid utbredning i Skandi
navien, dock med en nordlig tendens. Det är 
dock en tämligen sällsynt art. 

C. gracillima förekommer på avbarkade och
vanJigen murkna stubbar i ganska skuggiga och 
humida lägen. Arten förekommer mest på barr-
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Fig 19. Coniocybe gracillima. Tibell 5445 a. 

trädsstubbar och särskilt granstubbar. Enstaka 
fynd har gjorts på stubbar av björk och al. Oftast 
finner man arten i åldrig, fuktig granskog. Arten 

torde ej överleva kalhyggesbruk i större omfatt
ning. Lokaler för arten ges av Tibell (1973). 

Vrm Srm Upl Vsm Dlr Ång Hrj Jmt Nb 
LuL 

6. C. pallida (Pers.) Fr. - Fig 20

Bål insänkt i substratet. Apothecier korta, 0,4-
0,7 mm. Excipulum väl utvecklat. Undersidan 

av huvud och skaft blekgul, hos avdöende 
apothecier dock grå, utan pruina. Mycket unga 
apothecier oskaftade, runda och gulpruinösa. 
Mazaedium hos mogna apothecier blekbrunt. 

Mogna sporer sfäriska, 7 ,2--S,4 µm, med oregel
bunden yta och med små pruinapartiklar fästa 
vid ytan. Fykobiont: Trentepohlia. 

C. pallida är en sydlig art i Skandinavien och
förekommer ungefär upp till Dalälven. I vissa 
områden med ädellövträd är den ej så sällsynt. 

C. pallida förekommer i ganska öppna lägen,
ofta på fristående träd eller alleträd. Vanligast är 
arten på ask och lind, mindre ofta återrmns den 
på lönn och ek. 

Sk Sm Gtl Ög Vg Bh Dis Vrm Nrk Srm 
Upl Vsm Gstr 
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7. C. peronella (Ach.) Tibell - Fig 21

Bål insänkt i substratet. Apothecier korta, 0,5-

0,8 mm, blekt köttfärgade, med tämligen väl

utvecklat excipulum. Unga apothecier med gult 
pruina. Gamla apothecier stundom med ett vio

lett pruina på undersidan av capitulum. Båda 
dessa färger tycks bero på förekomsten av ett 
pigment av kinonoid karaktär. Pigmentet är gult i 
sur och violett i basisk miljö. Skaft helt utan 
pruina, med rödbrunt färgad central del, som i 
vatten syns tydligt i det då i övrigt genomskinliga 
skaftet. Mogna sporer sfäriska, 3,1-3,6 µm med 
slät yta. Fykobiont: Trentepohlia. 

C. peronella är i Skandinavien en sydlig och
tämligen sällsynt art. I Sverige förekommer den 
upp till Dalälven. 

C. peronella förekommer såväl på lövträds
bark som på naken ved. Vanligast är den i gans
ka humida lägen nära basen av stammar av gam
la ädellövträd som alm, lönn, ask och ek. Mindre 
ofta har den samlats på björk, al och apel. Såsom 
till stor del en parklandskapsart är den hotad på 
samma sätt som t ex C. farinacea. Arten om
nämndes i första delen av denna översikt under 
det synonyma namnet C. hyalinella. Lokaler ges 

av Tibell (1973). 

Sm Ög Vg Vrm Srm Upl 
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Fig 20. Coniocybe pallida. Tibell 3765. 

8. C. sulphurea (Retz.) Nyl. -Fig 22

Bål insänkt i substratet. Apothecier korta-me
dellånga, 0,4-1,4 mm, med ett obetydligt, knapp
format excipulum. Huvud och skaft täckta av ett 
tätt, gulgrönt pruina. Skaft under pruinat svart. 
Mazaedium länge täckt av pruinat, men slutligen 

-----

1 MM 

Fig 21. Coniocybe peronella. Tibell 4408. 
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brunt. Mogna sporer sfäriska, 2,8-3,7 µ,m, me9 

slät yta. Fykobiont: ? Stichococcus. 

C. sulphurea är lik C. furfuracea, men har
insänkt bål, ganska korta skaft och större sporer. 

C. sulphurea har en vid utbredning i Skandi
navien, men är betydligt mindre allmän än t ex 
C. furfuracea.

�1 
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Fig 22. Coniocybe sulphurea. Tibell 4527. 

C. sulphurea förekommer mest på ved av barr
och lövträd, särskilt stubbar i ganska humida och 

skuggiga lägen. Ej sällan hittar man den också på 

lövträdsbark, gärna på avdöende stammar av 

sälg, asp och al. 

Sk Bl Ög Vg HI Vrm Srm Upl Dlr Gstr 
Mpd Ång Jmt Vb Nb LuL 

Jag vill varmt tacka Paulette Montrevel-Oufbäck för de 
tecknade illustrationerna till denna uppsats och 
Britt-Marie Andersson som hjälpt mig med laborato-
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rietekniskt arbete. Undersökningen har ekonomiskt 
möjliggjorts genom min tjänst som forskningsassistent 
vid Statens naturvetenskapliga forskningsråd. 

Citerad litteratur 

Tibell, L. 1973: Notes on Caliciales. ll. Some species 
from the Nordic countries. Svensk Bot. Tidskr. 67: 
445-455. 

Tibell, L. 1977: Lavordningen Caliciales i Sverige. In
ledning och släktetCalicium. Svensk Bot. Tidskr. 71: 
239-259.
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Project Linnaeus reports on the present status of the following species of Swedish vascular 
plants: Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz., Asp/enium adiantum-nigrum L., Botrychium 
simplex E. Hitchc., Genista tinctoria L., Gnaphalium luteo-a/bum L., Iris spuria L., 
Marrubium vulgare L., Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, Potamogeton acutifolius Link,
Ranunculus cymbalaria Pursch, Rorippa microphyl/a (Boerm.) Hyl., Rubus pyramidalis 
Kaltenb. and Trisetum subalpestre (Hartm.) Neum. The total distribution of Trisetum 
subalpestre is mapped. 

Örjan Nilsson, Botaniska trädgården, Villavägen 8, S-752 36 Uppsala, Sweden. 
Lars-Äke Gustafsson, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för botanik, S-104 05 Stock
holm 50, Sweden. 

Projekt Linne fortsätter härmed att lämna rap
porter för hotade (och utgångna) svenska växter 
enligt den plan, som presenterades i Svensk Bot. 
Tidskr. 70: 2, 1976 sid 165-166. 

80. Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz.
Wahlenbergs svalting

Förekomst i Skandinavien. l F sällsynt på några 
platser utefter Bottenvikskusten och där ej ho
tad, tidigare även på någon enstaka plats vid 
Finska viken. Ej i D, N. 

Förekomst i Sverige. Uppland, C-län, Ytter
garn, Lilla UUevifjärden på tre skilda men närbe
lägna platser med totalt ca 50 ex 1977, insamlad 
första gången 1959. - Tidigare känd från ett fler
tal lokaler i Mälaren söder om Uppsala, bl a från 
följande socknar: Bondkyrka, Alsike sedd senast 
1932, Sko 1925, U. Näs, Norrsunda, Sigtuna, 
Häggeby, Färentuna 1925 och Ed. Växten har i 
detta område haft sin svenska huvudutbredning, 
klarlagd av främst G. Björkman. Den beskrevs 
från Mälaren 1820, men hade beaktats redan un
der 1770-talet av Ehrhart. 

Södermanland, D-län, Nyköping lokal (1) en
staka ex 1966, (2) ca 20 ex 1966, (3) ett fåtal ex 

1966, (4) enstaka ex 1966. Blommade ej 1%6. Ej 
återfunnen vid eftersökning på 1970-talet, vilket 
dock ej utesluter att växten finns kvar. 

Östergötland, E-län, äldre, senare obekräftad 
uppgift från Gryt. 

Nuvarande status. Under 1970-talet endast 
sedd inom ett enda begränsat område i Uppland. 
Förgäves eftersökt på flera andra tidigare kända 
platser vid Mälaren; det är dock ej uteslutet att 
den kan finnas kvar på någon. På flera lokaler 
har det konstaterats att växten är försvunnen. Så 
uppges den "i Ekoln möjl. helt fördriven av an
nan veg., som tätnat med vattnets förorening". 
Även i Nyköpingstrakten har växten eftersökts 
förgäves under senare år. 

Trots att den kvarvarande lokalen vid Ullevi
fjärden är fredad, måste växten betraktas som 
akut hotad (se under Skyddets värde). 

Herbariematerial. Ett måttligt material finns i 
de offentliga samlingarna, varav huvudparten 
från Uppland. 

Litteratur. Almquist 1965, Genberg 1978, 
Björkqvist 1967, Samuelsson 1922. 

Uppgiftslämnare. I. Björkqvist, C.-J. Cle
medson, E. Julin, Ö. Nilsson, S.-G. Ryman, M. 
Sandahl, M. Thulin. 
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Nuvarande skydd. Fridlyst iD-län sedan 1955. 
Lokalen vid Lilla Ullevi.fjärden ligger inom ett 
naturreservat. 

Skyddets värde. Fridlysning är inte en effektiv 
eller meningsfull skyddsform för denna växt och 
den bör följaktligen upphävas. Lokalskyddet vid 
Ullevi.fjärden är bra men genom att förekomster
na ligger nära starkt frekventerade badplatser i 
reservatet bör särskilda åtgärder vidtas för att 
skydda växten mot tramp och uppslitning eller 
mot pålagring av sand. 

Vårdåtgärder. Vattenkvaliteten har under se
nare år blivit bättre inom det berörda området av 
Mälaren och den tidigare igenväxningen har del
vis avstannat. På den fredade lokalen är vattnet 
nu klart och badbart. 

Odling. Material från Ullevi.fjärden har odlats i 
Uppsala botaniska trädgård sedan 1966. Växten 
är tämligen svårodlad och kräver en omsorgsfull 
passning av t ex vattenstånd. 

Kontroll. Det är angeläget att följa det kvarva
rande beståndets utveckling. 

Hotkategori. Utdöende. 
Allmänna upplysningar. Flerårig, tämligen 

spädvuxen ört som vanligen växer nedsänkt i 
sött eller bräckt vatten på ett djup av 20-50 cm, 
sällan ovanför vattenlinjen. Bottnarna är steniga 
eller leriga; många av de uppländska förekoms
terna är belägna i anslutning till de nord-sydliga 
åsarna. Förökningen sker med frön. Vissa som
rar kan blomningen helt utebli. Blommar dock 
även under vattnet, kleistogamt. Växten är en
demisk i det fennoskandiska området, med en
dast några förekomster i Leningradtrakten utan
för S och F. Detta förhållande gör det synnerli
gen angeläget att skydda arten. 

81. Asplenium adiantum-nigrum -glansbräken

Förekomst i Skandinavien. Sällsynt på Born
holm i D och där ansedd som sårbar, i N flerstä
des i de sydvästra kustområdena och i vissa trak
ter tämligen allmän och ej hotad. Ej i F. 

Förekomst i Sverige. Bohuslän, O-län, V. Frö
lunda, upptäckt 1971, 1975 ett enstaka ex på en 

SVENSK BOT. TIDSKR. 72 (1978) 

utsatt plats. -Solberga, Brattön, upptäckt 1975 
då få ex liksom 1976. 

Halland, N-län, Ölmevalla, upptäckt 1934 då 10
ex, ökade under 1950-talet till omkr 25 ex, har 
sedan successivt minskat: 1972 åter 10 ex, 1976 8 
ex. 

Skåne, M-län, Kullaberg, upptäckt 1835. Väx
ten är känd 1977 från sju skilda lokaler, på några 
av dessa ganska talrik. - L-län, Stenshuvud, 
känd från omkr tre lokaler 1976, på en av dessa 
många ex, speciellt inventerad 1974. 

Tidigare känd i Skåne även från Gladsax, Im
pan, senast sedd 1%3 då fåtalig, förgäves efter
sökt 1977; Järrestad, Hallarna, förgäves efter
sökt 1975 och 1977; Riseberga, Skäralid, förgä
ves eftersökt av flera personer under 1975 och 
1976; Tåsjö, Trollehallar, förgäves eftersökt i 
början av 1960-talet och sedan ej rapporterad; 
Romeleåsen, endast äldre fynduppgifter, den 
första från 1769. 

Nuvarande status. Växten har försvunnit eller 
är förgäves eftersökt på flera tidigare lokaler i 
Skåne. På några platser har den varit försvunnen 
sedan långt tillbaka. Den finns dock kvar ganska 
rikligt inom två områden och är där väl skyddad. 
På lokalen i Halland har en viss reduktion i be
ståndet skett under senare år. I Bohuslän har två 
nya lokaler tillkommit. Växten är dock där yt
terst fåtalig och det är möjligt att förekomsterna 
är resultatet av långspridning i sen tid. 

Herbariematerial. Ett tämligen rikt material 
finns, huvudsakligen från Skåne. 

Litteratur. Andersson & Nilsson 1971, Fries 
1971, Skottsberg 1936, Sylven 1%0, Weimarck 
1%3. 

Uppgiftslämnare. H. Andersson, G. Bern
ström, K. Georgson, G. Gyllenstierna, T. Hal
lenborg, J. Kraft, Ö. Nilsson, S. Olofsson, B.
Peterson, H. Rickman. 

Nuvarande skydd. Lokalerna på Kullaberg 
och Stenshuvud ligger inom naturreservat. 
Glansbräken är fridlyst i Hallands län. 

Skyddets värde. Lokalerna inom naturreserva
ten är väl skyddade och där förefaller växten ha 
goda överlevnadsmöjligheter och har ej minskat. 

Fig 1. Wahlenbergs svalting, Alisma wahlenbergii. Naturlig storlek. Exemplaret kommer från Mätaren, Ekilla-re
servatet. 

Alisma wahlenbergii, a species closely related toA. gramineum, is endemic to the Nordic countries and adjacent 
USSR. Its main occurrence is along the Finnish coast; in Sweden it has been known from some localities in E 
central Sweden. From this decade it is only known with certainty from a bay of the lake Mätaren, where it grows 
in shallow water. The locality is within a nature. reserve. - Habit, natura! size. 
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Fridlysning skyddar knappast denna art och bör 
följaktligen upphävas och ersättas med ett lo
kalskydd. 

Vårdåtgärder. Lokalen vid Åsa i Ölmevalla 
borde avsättas som naturminne. I samband här
med är det angeläget att ta bort åtminstone en del 
av de slånbuskar, som nu helt överskuggar loka
len. Ormbunkens tillbakagång har haft samband 
med slånsnårens tillväxt, vilket också gynnat A.

trichomanes, som nu framgångsrikt konkurrerar 
om utrymmet. Inom reservaten i Skåne förefaller 
särskild vård för den aktuella arten ej nödvändig. 

Odling. Såvitt känt förekommer svenskt mate
rial ej i de botaniska trädgårdarna f n, men där
emot privat. 

Hotkategori. Sällsynt. 
Allmänna upplysningar. Flerårig, tämligen 

lågvuxen ormbunke med vintergröna blad. För
ökar sig med sporer. Växer på klippor eller i 
klippskrevor, vanligen i kustnära områden, 
stundom ganska exponerat och i varma lägen. 
Orsakerna till växtens försvinnande är dåligt 
kända. Vid lmpan i Gladsax kan det hänga sam
man med avverkningen av en trädridå, varvid 
lokalen exponerades och torkade ut. 

82. Botrychium simplex - dvärglåsbräken

Förekomst i Skandinavien. Mycket sällsynt i D, 
känd från i allt 7 lokaler, numera sannolikt ut
gången, sällsynt i N och ansedd som sårbar, 
sällsynt i F och ansedd som sårbar. I Europa 
som helhet betraktas arten som sårbar. 

Förekomst i Sverige. Gästrikland, X-län, Hille 
lggön upptäckt 1895, 1896 "helt säkert flera 
hundra individer" på några kvadratmeter, åter
upptäckt 1922, då i ett större antal ex, har däref
ter minskat kraftigt: 1975 10 små ex, 1976 9 ex, 
1977 inget. 

Uppland, B-län, Runmarö, sedd första gången 
1931, senast 1970 men på annan lokal, ej åter
funnen senare. 

Tidigare känd från Skåne: Ystad, Silvåkra, 
Ivösjön, senast 1914 vid Skälderviken; första 
uppgiften för landet från 1835 men utan lokal; 
Gotland Fårö, upptäckt 193 I, 1932 riklig, senare 
eftersökt utan resultat; Öland Glörnrninge 1957, 
ej senare återfunnen trots noggrant eftersökande 
1976 och 1977, 2-3 ex vid Grankullaviken 1966, 
ej senare sedd, tidigare även vid Köping och 
Högby; Bohuslän Lysekil 1967, ej senare sedd, 
Tjärnö S. Koster, Tanum Havstenssund 1926, 
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noggrant eftersökt 1976 men förgäves; Blekinge 
Mjäll by ej återfunnen; Västergötlanl Berg 1894 
14 ex; Uppland Öregrund 1923, förgäves efter
sökt 1977, Enköping 1958, förgäves eftersökt 
1977; Värmland Nors, ej återfunnen; Närke, nä
ra Viken på en kolbotten 1876; Medelpad Gran
ön, enstaka ex 1936, förgäves eftersökt 1977; 
Västerbotten Umeå 1886. 

Nuvarande status. Arten har bara iakttagits på 
en lokal i landet, lggön, sedan 1975. På denna 
har antalet minskat successivt och växten kan nu 
eventuellt vara försvunnen. Genom sin litenhet 
och sitt sporadiska uppträdande kan arten lätt 
förbises eller undgå -upptäckt. Uppenbart är 
dock att den starkt gått tillbaka i vårt land. Den 
måste därför betraktas som akut hotad och stadd 
i försvinnande. 

Orsaken till tillbakagången på lggön rapporte
ras vara upptorkning av lokalen samt igenväx
ning, det senare som en följd av nedlagd betes
drift på strandängen. Vidare utgör en tallplante
ring ett allvarligt hot mot växtplatsen. Lokalen 
vid Havstenssund i Bohuslän har delvis förstörts 
i samband med fritidsbebyggelse. I Finland upp
ges att växten försvunnit från vissa havsstrand
änglokaler genom att de förändrats i samband 
med den pågående landhöjningen. 

Kännetecknande för artens uppträdande på 
lggöstranden är, enl S. Ahlner, att den dör ut på 
en fläck för att sedan dyka upp på en annan. 
Antalet ex kan växla starkt från år till år. 

Herbariematerial. Ett ganska sparsamt mate
rial finns i de offentliga samlingarna, dock hel, 
16 ark från lggön i S och 6 i UPS; ett så ornfat 
tande samlande kan ha bidragit till växtens för 
svinnande. 

Litteratur. Ahlner 1973, Amell 1897, Frie· 
1971, Friesendahl 1959, Lundqvist 1970, Rideli
us 1933, Samuelsson 1919, Weimarck 1963. 

Uppgiftslämnare. S. Ahlner, A. Emanuelsson, 
E. Fjällman, G. Fåhraeus, L.-Å. Gustafsson,
R. Lidberg, Å. Lundqvist, Ö. Nilsson.

Nuvarande skydd. Arten saknar skydd.
Vårdåtgärder. Sannolikt mycket svår att

skydda på längre sikt. Ett försök att rädda loka
len på lggön borde dock göras. De planterade 
tallarna skulle röjas undan och betet återupptas. 
Effekterna av detta sk 11le utvärderas och sköt
seln anpassas efter resultaten. Om landhöjningen 
också ligger bakom försvinnandet på lggön är 
utsikterna att bevara arten små. S. Ahlner har 
för att förbättra betingelserna bevattnat plantor-
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na fram till sporspridningen. Det skall under
strykas att skyddsåtgärderna är brådskande. 

Odling. Svenskt material förekommer ej i 
odling. 

Kontroll. Det är angeläget att följa utveckJing
en på lggölokalen. Växten bör också vidare ef
tersökas på tidigare lokaler. En undersökning av 
låsbräkenarternas autekologi är angelägen, då 
flera av dem är på väg att försvinna och behovet 
av att veta hur lokalskötseln skall utformas är 
stort. 

Hotkategori. Utdöende. 
Allmänna upplysningar. Vanligen småvuxen, 

flerårig ormbunksväxt. Sprider sig genom spo
rer. Oregelbunden och instabil i sitt uppträdande 
på lokalerna. Växer på tämligen fuktig, betad 
gräsmark, ofta på havs- och sjöstränder, gärna 
på sand. Lokalerna kan på våren vara över
svämmade. På lggön förekommer den i ett glest 
Festuca ovina-samhä11e, nu åtföljd av nysatta 
taUplantor. Förekomsten på Granön i Medelpad 
utgjordes av en örtrik strandäng med flera kalk
krävande arter. Växten förefaller mycket kon
kurrenssvag och är uppenbart kulturgynnad. 
Anmärkningsvärt är växtens utspridda och glesa 
förekomster i vårt land. 

83. Genista tinctoria - färgginst

Förekomst i Skandinavien. Flerstädes i västraD, 
där ganska allmän i vissa trakter och ej alls ho
tad, som spontan ej i N, F. 

Förekomst i Sverige. Västergötland, R-län, 
Amnehärad ett tiotal lokaler 1977, de flesta med 
ett fåtal ex. - Enåsa en lokal med några ex 1976. 
- Hova tre skilda små förekomster SY om kyr
kan 1976. - Lyrestad, i stora mängder vid de
flesta av vägarna i socknen 1977.

Tidigare känd från Västergötland även från 
Enåsa Börstorp 1902, mellan Börstorp och Slät
tevalla 1774, Hassle nu troligen utgången (kom
mer dock att eftersökas 1978), Älgarås 1957, Ma
riestad 1894, Ullervad 1907, Norra Kålland 
1845?, Mösseberg 1892, Vilske-Kleva 1923, Var
tofta-Åsaka 1876 (på några av lokalerna utanför 
området i NO sannolikt förvildad). 

Halland, främst i Halmstadstrakten sällsynt 
fram till senaste sekelskiftet, uppges sedan årli
gen ha avtagit i frekvens, känd från Snöstorp, 
Halmstad flera lokaler, Vapnö Mickedala berg, 
sannolikt sista kända lokalen i landskapet med 
spontan förekomst för arten, ej känt när exakt 
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växten försvann, Enslöv. -Dessutom under se
nare år iakttagen på vägslänter och renar, t ex 
vid Mellbystrand och Trönninge (kvar 1975), 
men på dessa platser sannolikt insådd. Färggins
ten såddes på blottlagda ytor vid bl a motorvägs
byggena i området under 1960-talet av vägver
ket. 

Växten har dessutom blivit funnen på flera 
andra platser i Götaland och södra Svealand men 
är där överallt förvildad från odling Gfr nedan). 

Nuvarande status. I NÖ Västergötland har ar
ten sitt centrum i Lyrestad. Den kallas av ortsbe
folkningen ''Lyrestadsblomman'', och betraktas 
i området som allmän. På flera ställen lokaler om 
100 m2

, speciellt vid Kåhult utefter vägen mellan 
Blomsterhult och Slättevalla, men även efter vä
garna på ömse sidorGöta kanal. Under senare år 
har den spritt sig norrut i höjd med Otterbäcken i 
Amnehärads socken. Enligt äldre ortsbor har 
ginsten ökat i antal, "den tycks ha följt vägbyg
garna i spåren på samma sätt som 'rallarrosen' 
följde järnvägsbyggarna'' (A. Sjögren). 

I Lyrestad förefaller växten fortfarande att 
expandera och inget direkt hot mot den har rap
porterats. I Hova riskerar två lokaler att växa 
igen och den tredje hotas av vägmaskiner. I Am
nehärad och Enåsa utgör dikesrensningar och 
vägbreddningar de största hoten, även om de 
ibland kan ha en positiv inverkan på växtens 
nyspridning. 

I Halland har växten försvunnit till följd av 
uppodling, grustäkter och byggnation samt kan
ske främst på grund av att växtplatserna vuxit 
igen eller planterats igen. 

Herbariematerial. Ett rikt material finns i de 
offentliga herbarierna, inte minst från Västergöt
land. 

Litteratur. Ahlfvengren 1924, Hasselrot 1967, 
Peterson 1952, Rudberg 1902. 

Uppgiftslämnare. K. Georgson, A. Sjögren. 
Nuvarande skydd. Inget. 
Vårdåtgärder. Så länge inget uppenbart hot 

föreligger mot de rika förekomsterna i Lyrestad 
är direkta skyddsåtgärder ej nödvändiga. En 
överenskommelse skulle eventuellt kunna träffas 
med de vägvårdande myndigheterna att så 
mycket som möjligt skona växtens förekomster. 

Odling. Färgginsten är sedan länge odlad, nu
mera huvudsakligen som prydnadsväxt. De 
odlade typerna av växten avviker i flera avseen
den från de spontana svenska, och har förvildats 
på flera ställen. Både de halländska och västgöt-
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ska formerna är av spontan typ. Det har fram
förts att de västgötska förekomsterna skulle vara 
förvildade från början och ha anknytning till Gö
ta kanal-bygget. Såvitt materialet går att bedöma 
tyder inget direkt på detta, frånsett förekomst
området. Att växten under senare tid har fått 
växtplatser av sekundär natur behöver inte mot
säga att den är spontan i NÖ Västergötland. 
Orsakssammanhangen är dock något dunkla och 
behöver utredas. 

Hotkategori. Sällsynt. 
Allmänna upplysningar. Lågvuxen buske, 

som förökar sig med frö. I Västergötland växer 
den nästan uteslutande på vägkanter men också i 
grustag och på upptagsplatser - på ett ställe 
täcker den en halv fotbollsplan. Sällsynt före
kommer den i torr naturlig betesmark. Växten är 
starkt kulturgynnad och är konkurrenskänslig. I 
Halland har den vuxit i bergsbranter, på grus
åsar, hedar och i gles hedskog och gynnades av 
att marken hölls öppen. 

84. Gnaphalium luteo-album - vitnoppa

Förekomst i Skandinavien. Växten är ej spontan 
i området utan inkommen och kvarstående som 
ogräs eller någon gång naturaliserad. Har i D 
förekommit naturaliserad på några platser, mest 
på Bornholm, numera sannolikt försvunnen. IN 
och F endast tillfälligt inkommen och nu för
svunnen. 

Förekomst i Sverige. Kvar endast på ett par 
platser i Skåne, dit den mer eller mindre avsikt
ligt införts av botanister (två lokaler i Malmö, 
och en i Tofta). I övrigt sannolikt försvunnen. 

Tidigare känd från flera platser i Skåne, tidi
gast känd från Skanör 1808 och därifrån är också 
de senast kända förekomsterna: en rik förekomst 
med årligen 100-tals ex fanns fram till 1971, på en 
närbelägen plats fanns den till 1973, då den grus
hög den växte på fraktades bort. I SV Skåne har 
den vidare funnits vid Falsterbo, St. Hammar 
1824-1939, Vellinge 1852, Trelleborg 1873 och 
Skabersjö 1862. - Blekinge, gamla uppgifter bl a 
från Mjällby och Sölvesborg. - Öland, under in
nevarande århundrade bara på 5 platser, varav 
en "naturlig" vid Vickleby 1936 Gfr Sterner 
1938), dessutom även Sandby 1924 och därifrån 
även i slutet på 1960-talet "ryktesvis uppgiven". 
Första gången uppgiven som svensk från Öland 
1792. - Småland, äldre uppgifter från Kalmar-
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trakten. -Dessutom några tillfälliga förekomster 
på andra platser i landet. 

Nuvarande status. Sannolikt försvunnen på de 
lokaler, där den tidigare förekommit som natura
liserad eller ogräs. Växten har försvunnit i sam
band med att dess förekomstställen förändrats 
eller förstörts genom urbanisering, dräneringar 
och jordbrukets rationalisering. Den rika före
komsten i Skanör försvann då platsen bebyggdes 
och omplanerades. Det är inte uteslutet att väx
ten kan komma in igen som tillfällig. 

Herbariematerial. Ett måttligt herbariemate
rial finns, främst i LD. 

Litteratur. Holmgren 1942, Hård av Segerstad 
1924, Kraft 1974, Lundqvist 1970, Sterner 1938, 
Sylven 1935, Weimarck 1963. 

Upp giftslämnare. E. Genberg, Å. Lundqvist, 
G. Mattiasson, H. Rickman.

Nuvarande skydd. Växten har ej haft någon
form av skydd. 

Odling. Kvarstår i eller i anslutning till träd
gårdar dit den införts från Skanör av botanister. 
På en av dessa platser förekommer den i en talrik 
population, omkr 200 ex 1975. Växten förvildas 
lätt och förekommer som ogräs i t ex Uppsala 
botaniska trädgård (ursprungligen från Portugal). 
Vitnoppan är en art som lätt kan bevaras som 
odlad. 

Hotkategori. Utdöd (som naturaliserad). 
Allmänna upplysningar. Sommarannuell ört. 

Förökar sig med frön. Växer som naturaliserad 
på sandfält och strandvallar, gärna fuktigt, på 
gårdsplaner och vägkanter, som ogräs i trädes
åkrar, trädgårdsland, häckar och liknande. Som 
tillfällig kan den uppträda vid hamnar och lastka
jer. Antalet exemplar i bestånden varierar från år 
till år. Växten är starkt kulturberoende, konkur
renssvag och ibland obeständig. 

85. Iris spuria - blå svärdslilja

Förekomst i Skandinavien. Arten har tidigare 
haft flera förekomster på öarna i D, numera är 
den försvunnen från några av lokalerna och ho
tad på de få kvarvarande. Ej i N, F. 

Förekomst i Sverige. Skåne, M-län, Falster
bohalvön Skanörsområdet ett flertal förekomster 
och några individrika, specialinventerad 1975, 
förefaller ha ökat avsevärt sedan upptäckten 
1961, fortfarande riklig 1977, Eskilstorps strand
ängar flera ex 1973, Hököpinge 3 ex 1963, 1975 
och 1977, Bunkeflo 1967 över 200 ex, 1974 34 ex, 
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Limhamn här upptäckt som svensk 1955 då 175 
ex, 1957 över 200 ex, efter 1966 en markant 
tillbakagång, dock fortfarande ett flertal ex 1974 
och 1977, Ribersborg ett bestånd 1975, Borgeby 
mindre bestånd 1967, Barsebäck 2 ex 1959, nu 
försvunnen. Västerbotten, AC-län, Lövånger ett 
ex 1971, kvar 1975. 

Nuvarande status. Efter upptäckten 1955 har 
växten blivit funnen på ett flertal platser utefter 
Öresundskusten från Skanör till Barsebäck. Ex
pansionen bar i vissa områden gått snabbt. Såle
des är förekomsterna i Skanörsområdet nu väl
etablerade och flera ganska individrika. På andra 
ställen har växten från en från början snabb ök
ning visat en stagnation eller på några ställen en 
tillbakagång. På ett par platser bar den försvun
nit. 

Några av lokalerna har haft ett utsatt läge och 
förstörts i samband med olika anJäggningsarbe
ten och genom slitage. 

Statusbilden av växten är ännu lite tveksam. 
Kanske är det ännu för tidigt att avgöra hur 
växtens invasion på Skånekusten slutar. 

Hur växten nått lokalen i Västerbotten är obe
kant. 

Herbariematerial. Ett mindre antal insamling
ar finns, främst i LD. 

litteratur. Nilsson 1959, Perby 1958, Rickman 
1%2, Weimarck 1963. 

Uppgiftslämnare. L. Ericson, C. Hansson, P. 
Lindberg, G. Mattiasson, Ö. Nilsson, H. Rick
man, 0. Rune, G. Åstrand. 

Nuvarande skydd. Fridlyst i M-län sedan 
1958. Indirekt skyddas flertalet lokaler genom 
strandskyddslagen. Eskilstorps strandängar är 
naturreservat. Det finns även planer på reservat, 
som skulle omfatta huvudparten av växtens fö
rekomster vid Skanör samt vid Foteviken; dessa 
områden har tillsvidare interimistiskt skydd. På 
några lokaler berättar skyltar att irisen är frid
lyst. 

Skyddets värde. Kommer skyddsplanerna för 
Skanör- och Foteviks-områdena till förverkli
gande ges flera av växtens lokaler ett gott skydd. 
Fridlysningen bör ändå kvarstå, då växten är 
attraktiv för plockning, och även för uppgräv
ning för inplantering i trädgårdar. 

Vårdåtgärder. På flertalet växtplatser är inte 
särskilda skötselinsatser nödvändiga för växtens 
överlevnad. Dock bör hårt trampslitage undvi
kas, och igenväxningen får inte bli för omfattan
de. På någon plats har växten gått tillbaka till 
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följd av konkurrens från vresrosen, Rosa rugo
sa. Flera av växtens lokaler har ett för exploate
ring utsatt läge; de bör tas hänsyn till vid all 
planering i de aktuella områdena. 

Odling. Skånskt material finns i odling i bl a 
Helsingborgs och Uppsala botaniska trädgårdar, 
samt privat. I Uppsala har material från Bunke
flo odlats sedan 1962. Växten är lättodlad och 
lätt att föröka vegetativt. 

Kontroll. Då vissa lokaler har en utsatt belä
genhet och växten där visat vikande tendenser är 
en regelbunden kontroll av beståndsutveckling
en angelägen. 

Hotkategori. Sällsynt(-sårbar). 
Allmänna upplysningar. Flerårig högvuxen 

ört. Förökar sig med frö men ofta dessutom ve
getativt med den krypande jordstammen eller 
med lösrivna jordstamsbitar. Det antas att väx
ten spritt sig till skånska kusten i ganska sen tid 
från förekomster i D. De danska och svenska 
förekomsterna är isolerade från artens huvudut
bredning i SÖ Europa. Arten är mångformig och 
den nordiska rasgrupp-:n har kallats v. danica 
Dykes. Växer i havsstrandängar, helst i anslut
ning till strandvallar och där ganska torrt. På 
några ställen förekommer den på smärre sand
dyner eller vid klapperstenstränder och ganska 
fuktigt. 

86. Marrubium vulgare - kransborre

Förekomst i Skandinavien. Förekommer endast 
som förvildad i området. Har i D varit känd från 
omkr 100-talet lokaler men är nu försvunnen från 
flertalet och mycket sällsynt och försvinnande 
(L!iljtnant & Wors(ile 1977). I N och F endast 
känd från några få lokaler; om växten ännu finns 
kvar är ej känt. 

Förekomst i Sverige. Gotland, I-län, L. Karlsö 
11 lokaler 1973, totalt 500--600 ex 1976. - Hamra 
10 ex 1977. - Östergarn lokal (I) lex 1977, (2) I 
litet ex. -Varnlingbo lokal (I) 2 ex 1977, (2) lex 
1977, (3) I ex 1977. 

Skåne, M-län, Lomma l ex 1975. - L-län, 
strax N om Sandhammaren ett 30-tal ex 1976. 

Småland, H-län (på gränsen till F-län), Järeda 
"många ex" 1974-75. 

Öland, H-län Persnäs lokal (I) 5 ex 1978 här 
observerad sedan 1950-talet, (2) 1 ex 1977. Seger
stad två närbelägna förekomster med samman
lagt ca 12 ex 1978 (obs ej inlagd på kartan). 

Endast svenska fynd under 1970-talet har re-
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dovisats. Flertalet rapporter har inkommit i 
samband med en specialinventering för projektet 
utförd 1975-1977 (Fig 2). Utöver detta föreligger 
några fynd från början av 1960-talet i Skåne: 
Hov, senare ej återfunnen; Lackalänga, senast 
1%1. 

Beträffande tidigare förekomster se Hulten 
(1971, karta 1483). Ytterligare växtplatser på 
Gotland kan säkert uppletas. 

Nuvarande status. Liksom flera andra äldre 
kulturmarksväxter har kransborren visat en 
stark tillbakagång på svenska fastlandet och det 
förefaller nu endast vara en tidsfråga innan den 
är helt försvunnen. 

På Gotland är situationen ljusare. Där finns 
den kvar på flera platser, om än avsevärt fåtali
gare än tidigare. De naturaliserade förekomster
na på L. Karlsö utgör, såvitt det kan bedömas, en 
god garanti för växtens överlevnad i landet. På 
Öland har många tidigare lokaler uppsökts för
gäves och de få kvarvarande har endast ett litet 
antal exemplar. 

Bortser man från förekomsten på L. Karlsö är 
växten snabbt försvinnande. Bakgrunden till det
ta är inte helt klar, men uteslutet är inte att 
växten har svårigheter att överleva i vårt områ
de, förutom på gynnade platser. De ändrade för
hållandena vid gårdarna och i byarna kan ha 
missgynnat arten. Vidare odlas den numera näs
tan inte alls, vilket medför att nytt material inte 
tillförs. 

Herbariematerial. Ett omfattande äldre mate
rial finns i de offentliga samlingarna; sentida in
samlingar är ytterst sparsamma. 

Litteratur. Fries 1971, Genberg 1978, Hassel
rot 1967, Hjemquist & Hjemquist 1974, Johans
son 1897, Johansson 1975, Stenstorp & Nelin 
1976. 

Uppgiftslämnare. B. Alden, L. Bemdtson, 0. 
Ericsson, I. Fröman, L.-Å. Gustafsson, A. & 
B. Hjemquist, H. Hopf, M. Iwarsson, R. Jacob
son, Y. Johansson, B. Jonsell, F. Lind, Å.
Lundqvist, Ö. Nilsson, S. Stenstorp, R. Svens
son, G. Åkerblom.

Nuvarande skydd. Förekomsterna på L. 
Karlsö är väl skyddade; övriga saknar skydd. 

Vårdåtgärder. På L. Karlsö synes särskilda 
vårdåtgärder ej vara nödvändiga. Förekomsten i 
Småland bör omgående skyddas som naturmin
ne. Beträffande övriga förekomster borde natur
och kulturvårdande myndigheter och intressera
de göra gemensam sak för att bevara växten. 
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Den skulle kunna förökas och inplanteras på 
lämpliga platser, t ex vid hembygdsgårdar. 

Odling. Växten har sedan gammalt odlats i 
Sverige; medeltida uppgifter om odling uppges 
föreligga. Växten odlas ännu i kryddgårdar och 
botaniska trädgårdar men i övrigt har odlingen 
nästan upphört - om den ej under allra senaste 
tid fått ett visst uppsving i samband med det 
ökade intresset för kryddväxter. Växten är lätt
odlad. 

Hotkategori. Sällsynt; utdöende på flertalet 
platser bortsett från L. Karlsö. 

Allmänna upplysningar. Flerårig, tämligen 
högvuxen ört. Förökar-sig med frö. Växer på L. 
Karlsö i rasbranter, ibland i anslutning till fågel
berg. De gotländska lokalerna i övrigt utgörs av 
stengärdesgårdar och gårdsplaner. I Skåne växer 
arten på vägrenar, på Öland vid en hamn, 
på kalkgrus, samt på en soptipp. Intressant är 
Smålandsförekomsten, där växten uppges helt 
naturaliserad i en torrängsslänt på sand. Flera 
tidigare förekomster har varit av rent tillfällig 
natur. Växten är värmekrävande och gynnas av 
kalk. 

Vidare fynd av kransborren kan rapporteras 
tilJ Uppsala botaniska trädgård elJer Riksmuseet, 
sektionen för botanik. Den ingår i ett forsk
ningsprojekt, som berör hotade kulturmarks
växter. 

87. Moehringia lateriflora - ryssnarv

Förekomst i Skandinavien. Förekommer sällsynt 
i Sör-Varanger i nordöstligaste N, i norra F fler
städes. Ej iD. 

Förekomst i Sverige. Norrbotten, BO-län, 
Haparanda skärgård, Sarvenkataja ett tätt be
stånd på en yta av ca 150 m2 1976; V. Knivskär 
riklig på minst fyra platser 1976. - Luleå skär
gård, Sör-Äspen ett tätt bestånd på en yta av 
JO X )5 m 1977. 

Tidigare känd från Norrbotten, Nederkalix, 
Seskarön upptäckt 1900 (public 1903) "endast å 
en lokal", ej senare återfunnen; Båtskärsnäs på 
en holme i skärgården 1904, eftersökt 1950 utan 
resultat; Granön 1907, eftersökt utan resultat 
1936 "trots två dagars intensivt sökande"; hol
me NO om Torne Furö 1935, senare eftersökt 
förgäves; Vuono by 1938, 1947 "i ett tätt och rikt 
bestånd av minst 50 meters diameter", 1956 på 
"en sträcka på ca 400 m"; Vuono by (annan 
lokal) 1948, 1953 "något tusental m2 "; på båda 
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Fig 2. Lokaler där kransborre, Marrubium vulgare, har setts på 1970-talet. 

Localities where Marrubium vulgare has been seen in 1970 or later. Generally the occurrences are sparse and the 
future of the species in Sweden seems uncertain, since the localities are roadsides and similar habitats. However, 
on the island of Lilla Karlsö off the W coast ofGotland it has become naturalized on rocky ground (limestone 
pavement). 

Vuonolokalerna i riklig mängd 1957, ej sedd där 
de senaste åren trots eftersökning. 

Nuvarande status. Växten har ej kunnat åter
finnas på någon av de tidigare kända växtplat
serna. Detta är anmärkningsvärt och någon 
orsak till varför växten försvunnit har ej uppgi
vits. Angående lokalerna på Vuonohalvön med-. 
delar E. Julin, att han är helt övertygad om att 
ryssnarven lever kvar där, "då den är svårutro
tad och inget större ingrepp skett i området som 
skulle sätta den i fara". De tre idag kända före
komsterna bedöms inte vara hotade. Det är san
nolikt att ytterligare lokaler kan påträffas i det 
aktuella området. 

Herbariematerial. Ett mycket sparsamt mate
rial finns i de offentliga samlingarna, och endast 
enstaka kollekter från senare år. 

Litteratur. Brundin 1903, Julin 1957. 
Uppgiftslämnare. A. Hallman, E. Julin, K. 

Persson. 
Nuvarande skydd. Lokalen i Luleå skärgård 

ingår i ett nybildat naturreservat . .I övrigt saknas 
skydd. 
14 -Svensk Bot. Tidskr. 

Skyddets värde. Det inrättade reservatet ger 
växten lämpligt skydd. En av lokalerna i Hapa
randa skärgård borde också skyddas. 

Vårdåtgärder. Träd- och buskbestånden på 
växtplatserna får ej bli för täta, utan måste hållas 
öppna. I övrigt synes särskilda vårdåtgärder ej 
nödvändiga. Av intresse vore dock att söka klar
lägga bakgrunden till växtens försvinnande från 
tidigare växtplatser. 

Odling. Material från V uono har odlats i Upp
sala botaniska trädgård sedan 1955. Växten är 
lättodlad och är lätt att föröka vegetativt. Frö
bildning uteblir, vilket kan antyda att växten är 
självsteril. 

Kontroll. Då växten försvunnit från flera plat
ser av okända orsaker bör de kvarvarande be
ståndens utveckling följas. 

Hotkategori. (Sällsynt-)sårbar. 
Allmänna upplysningar. Flerårig, lågvuxen ört 

med ofta lång blomningstid. Förökar sig huvud
sakligen vegetativt inom lokalerna genom riklig 
utbiWIW1g av utlöpare. De enskilda förekomster
na är sannolikt ofta av klon-natur. Arten växer i 
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gles björkskog, gärna i gläntor med mycket sten. 
Växer ibland även i mossan på stenar och block. 
På V. Knivskär växer den tillsammans med De
schampsia flexuosa, Dianthus superbus, Me
lampyrum sylvaticum, Milium effusum och Vac
cinium myrtillus (kruståtel, praktnejlika, skogs
kovall, hässlebrodd, blåbär). Den svenska ut
bredningen av denna nordöstliga art ansluter di
rekt till den finska. 

88. Potamogeton acutifolius - spetsnate

Förekomst i Skandinavien. Tidigare flerstädes i 
D, efter 1900 endast 9 fynd, det senaste från 
1960; växten ej senare funnen och betraktas nu 
som troligen försvunnen (L!,'ljtnant & Wors!,'le 
1977). Ej i N, F. 

Förekomst i Sverige. Skåne, M-län, Bjäresjö, 
upptäckt i slutet av 1960-talet, 1977 massvis. 

Göteborg, O-län, Tuve Holm mycket riklig 
1976, riklig 1977. -Göta älv få ex 1977. 

Västergötland, R-län, Bolum "vanlig" 1976. -
Otterstad riklig 1976. 

Östergötland, E-län. Växten har funnits på föl
jande lokaler efter 1960: Askeby lokal (1) riklig 
1975, 1977, (2) riklig 1975. - Bankekind 1975. -
Borg 1961. -Jonsberg lokal (1) 1972, (2) 1967. -
Slaka 1976. -Törnevalla lokal (I) 1974, (2) 1977, 
(3) 1974. -Ö. Eneby 2 lokaler vidGlan 1960. -Ö.
Harg 1974. -Ö. Husby 1975. -Ö. Stenby rikligt
1975.

Södermanland, D-län, Mariefred, ej fåtalig 
1976. 

Tidigare har växten varit känd från ett 15-tal 
lokaler i Skåne, främst i slättbygderna i såväl L
som M-län (Weimarck 1963). Från Skåne upp
gavs växten första gången som svensk 1824. I 

Göteborgstrakten har också växten haft åtskilli
ga växtplatser, av vilka nu flertalet förstörts i 
samband med främst bebyggelse (Fries 1971). De 
kända lokalerna i Västergötland har varit få, och 
har nu minskat ytterligare. Växten har varit känd 
från åtskilliga platser runt Mälaren och Hjälma
ren men är nu sannolikt försvunnen från de fles
ta. Den har ej kunnat återfinnas i Västmanland 
trots sökande under senare år. Senast sågs den 
1955, men då massvis. Även lokalerna i Söder
manland har minskat i antal. Sitt starkaste fäste i 
landet har växten haft och bibehållit omkring de 
stora vikarna i Östergötland, även om den där 
försvunnit från fyra av Östgötaflorans sektioner 
(Genberg 1978). 
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Nuvarande status. Växten har gått starkt till
baka i de flesta områden. På många platser före
faller förekomsterna ha varit av tillfällig natur. 
Inom de enskilda lokalerna kan växten växla 
starkt i frekvens från år till år, ibland kan den 
tillfälligtvis försvinna. Dessa omständigheter gör 
statusbedömningen vansklig. Endast i Östergöt
land finns fortfarande en livskraftig stam kvar 
och den anses där vara "ej ovanlig i vattengropar 
på slättbygden framförallt mellan Linköping och 
Norrköping". På kvarvarande lokaler utanför 
Östergötland har växten ofta bedömts som ho
tad. 

Hotet liksom försvinnandet beror på biotop
förändringar genom t ex kraftig igenväxning, ut
torkning, dränering och muddring av växtplat
ser, samt bebyggelse och uppodling. 

Herbariematerial. Ett tämligen rikt material 
finns, dock är sentida insamlingar sparsamma. 

Litteratur. Clemedson 1973, Fries 1971, Gen
berg 1978, Hasselrot 1967, Hylander 1953, 
Kindberg 1901, Malmgren 1970, Weimarck 1963. 

Uppgiftslämnare. H. Andersson, C.-J. Cle
medson, E. Genberg, J. T. Johansson, E. 
Moberger, P. Lindberg. 

Nuvarande skydd. Saknas. 
Vårdåtgärder. Flera förekomster bör skyddas, 

lämpligast som naturminnen då lokalerna ofta är 
av begränsad omfattning. Av särskilt värde vore 
att flera lokaler i Östergötland fick skydd, samt 
dessutom de rika förekomsterna i Skåne, vid 
Göteborg och vid Otterstad i Västergötland. 

I samband med vården bör givetvis förbud mot 
dränering, igenfyllnad och avstjälpning införas. 
Vid behov bör röjningsarbeten göras i kantom
rådena. Vattentillförseln måste säkras och vat
tenkvaliteten får ej ändras. 

Odling. Det är ej känt om svenskt material av 
denna art förekommer i odling. 

Kontroll. Artens vikande status liksom avsak
naden av skydd kräver regelbundna kontroller 
av bestånden. 

Hotkategori. Sällsynt(-sårbar). 
Allmänna upplysningar. Flerårig, nedsänkt 

vattenväxt. Förökar sig med frön eller vegeta
tivt. Arten växer i näringsrikt sötvatten i sjöar 
och vikar, samt ofta i kulturskapade vatten så
som diken, dammar och märgelgravar. Utveck
lingen växlar ofta från år till år. Fruktsättningen 
kan utebli ogynnsamma år. Arten bildar svårtol
kade hybrider med ett par andra arter i släktet. 
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89. Ranunculus cymbalaria - bohusranunkel

Förekomst i Skandinavien. Sällsynt på några få 
platser i södra N men ej hotad, sällsynt i västra 
F.Ej iD.

Förekomst i Sverige. Bohuslän, O-län, Hogdal
Lunnevik upptäckt 1917 då "dominerande", 
även på 1930-talet, ej sedd under senare år. -
Tjämö, N. Koster Valnäsbukten 1918 då "i rätt 
stor mängd", ökade sedan fram till 1930-talet, 
beståndet har under de senaste åren fluktuerat 
starkt i omfattning, 1975 ca 30 ex, växtplatsen 
har under senare tid stått under årlig observa
tion; Skarvesätet 1932, ej senare rapporterad; 
Saltholmen 1932, ej senare rappqrterad; Gjut
holmen 1929, observerad 1975 men beståndets 
omfattning ej uppgiven; N. Tjällskär 1931, ej se
nare rapporterad. - Ett skär mellan S. Koster 
och Brattholmen på 1930-talet, ej senare obser
verad. 

Nuvarande status. Arten har under senare åt 
ej observerats på flera av sina tidigare kända 
växtplatser; dock har ej alla detaljinventerats. 
Individantalet i bestånden kan växla kraftigt från 
år till år, vilket gör växten svårinventerad och 
statusbedömningen osäker. Som det förefaller av 
ingivna rapporter har antalet lokaler nu reduce
rats till två. Orsakerna till försvinnandet är ej 
kända. 

Herbariematerial. Ett litet material finns i de 
offentliga samlingarna, dock endast enstaka kol
lekter från senare år, således i G B bara ett ark 
efter 1940. 

Litteratur. Fries 1971, Friesendahl 1921, 1959, 
Tambs-Lycke 1937. 

Uppgiftslämnare. H. Andersson, U. Holmer, 
E. Niland, E. Rinman.

Nuvarande skydd. Inget.
Vårdåtgärder. Förekomsten vid Valnäsbukten

på N. Koster synes ej behöva speciell vård men 
uppdragning av båtar på lokalen bör undvikas 
liksom trampslitage. Båtuppdragning uppges vid 
flera tillfällen ha skadat beståndet. För att erhål
la en klar bild av växtens nuvarande status borde 
samtiiga tidigare lokaler inventeras omsorgsfullt. 

Odling. Såvitt känt förekommer inget svenskt 
material i odling. Växten är lättodlad och lättför
ökad (nordamerikanskt material prövat). 

Kontroll. Då växten saknar skydd är det ange
läget att följa beståndsutvecklingen årligen. 

Hotkategori. Sårbar. 
Allmänna upplysningar. Flerårig, lågvuxen 
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ört. Förökar sig inom lokalerna huvudsakligen 
vegetativt genom rik revbildning. Växten har 
särskilda övervintringsknoppar. Fröbildning och 
fröplantor har iakttagits i Sverige. Växer på fuk
tiga havsstrandängar och strandängsfragment, 
gärna på lerbotten och på vegetationsfria ytor. 
De nordiska förekomsterna är de enda i Europa, 
i övrigt är växten nordamerikansk. I vårt område 
anses växten inkommen och naturaliserad. Hur 

och när detta skett är inte i detalj klarlagt. 

90. Rorippa microphylla - bäckfräne

Förekomst i Skandinavien. Flerstädes i D och 
traktvis allmän och ej hotad. Ej i N, F. 

Förekomst i Sverige. Skåne, M-län, S. Sandby 
lokal (1) upptäckt här som svensk 1944, 1962 
tämligen stor mängd, 1976 på tre närbelägna 
platser med 12, ca 50 och 10 ex resp, (2) upptäckt 
1962, 1975 3-4 ex. 

Tidigare känd från Gotland, Visby tillfälligt 
inkommen på ruderatmark och nu försvunnen. -
Skåne, L-län, Simris en mycket rik förekomst 
19�, lokalen förstördes helt i början av 
1970-talet. - M-län, förgäves eftersökt 1976 på 
ett par andra i Skåneflora-arkivet uppgivna plat
ser, S om Fågelsångs station och i Gårdstångå; 
båda de senare uppgifterna är något osäkra vad 
beträffar artbestämningen. 

Nuvarande status. De två kvarvarande skåns
ka förekomsterna ligger ganska nära varandra 
och är ganska individfattiga för närvarande. En
ligt uppgift är lokal (1) hårt betad och delar av 
tidigare växtplatser nu uppfyllda av nässlor och 
ganska avsevärt förändrade sedan 1960-talet. 
Lokalen i Simris förstördes fullständigt i sam
band med att ett reningsverk byggdes på platsen. 

Herbariematerial. Ett litet material finns. 
Litteratur. Hylander 1950, Jonsell 1963, Wei

marck 1963. 
Uppgiftslämnare. Ö. Nilsson, H. Rickman. 
Nuvarande skydd. Lokal (1) i S. Sandby ligger 

invid gränsen till naturreservatet i Fågelsång. 
Vårdåtgärder. Reservatet bör utvidgas så att 

lokal (1) jämte vattenflöden skyddas. Dränering 
får ej företagas. En minskning av betet är nöd
vändig men det får ej upphöra helt då kotrampet 
ger växten nyetableringsmöjligheter. Konstgöd
ning av betesmarken bör undvikas. 

Odling. Material från Skåne har tidigare odlats 
i Uppsala botaniska trädgård, men finns ej kvar. 

Kontroll. Då hot mot förekomsterna föreligger 
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Fig 3. Totalutbredningen av venhavre, Trisetum sub
alpestre. Efter E. Hulten, opubl. 

Total distribution of Trisetum subalpestre. (Acc. to 
Eric Hulten, unpubl.) 

och skyddet är ofullständigt är regelbundna be
ståndskontroller nödvändiga. 

Hotkategori. Sårbar. 
Allmänna upplysningar. Flerårig ört. Förökar 

sig med frön, men inom lokalerna troligen mest 
genom krypande stammar. Växer på näringsrik 
mark i eller invid smärre vattenflöden eller åar. 
Växten är något kulturgynnad och gynnas av att 
marken blottlägges. Den anses inkommen i 
ganska sen tid. På några platser har den bildat en 
vegetativt livskraftig hybrid med källfräne, R.

!1Jf1Sturtium-aquaticum (R. xsterilis). 
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91. Rubus pyramidalis Kaltenb.
- pyramidbjörnbär

Förekomst i Skandinavien. Sällsynt i D, enstaka 
lokaler på Själland, Fyn och i Jylland, men inget 
är känt om dess nuvarande status. Ej i N, F. 

Förekomst i Sverige. Skåne, M-län, vid Far
hults prästgård, fåtalig 1978. På lokalen inplante
rad från en naturlig förekomst vid Väsby. 

Tidigare har växten varit känd från ytterligare 
några få lokaler i NV Skåne (Höganäs och Väs
by). Arten är där sedan länge utgången. Även 
inplanterad vid Lerhamn med material från Väs
by, men där mr troligen utgången. Vid Väsby 
först samlad 1871; när den försvann är inte känt. 

Nuvarande status. Som spontan utgången i 
landet. Orsaken uppges vara uppodling av tidiga
re växtplatser. Vid Farhult hotar nu de kvarva
rande buskarna att försvinna och för en tynande 
tillvaro. 

Herbariematerial. Ett ljtet material finns, 
främst i LD. 

Litteratur. Kaner 1941, Weimarck 1963. 
Uppgiftslämnare. A. Oredsson, H. Rickman. 
Nuvarande skydd. Inget. 
Vårdåtgärder. Material från de kvarvarande 

buskarna i Farhult borde omgående tas för 
odling i botaniska trädgårdar. Ett viktigt skäl för 
detta, förutom att växten håIJer på att försvinna, 
är att bevara denna typ av R. pyramidalis. 

Hotkategori. Utdöd som spontan. 
Allmänna upplysningar. Flerårig buske med 

ofta nedliggande grenar. Förökar sig huvudsakli
gen genom sidoskottsbildning. Växer i lövskogs
bryn och förefaller något kulturgynnad, kan se
kundärt även gå ut i t ex vägslänter. 

92. Trisetum subalpestre - venhavre

Förekomst i Skandinavien. Mycket sällsynt i 
norra N vid Reisaelva och där ansedd som sår
bar; sällsynt även i norra F och där rapporterad 
som akut hotad. Ej i D. 

Förekomst i Sverige. Torne lappmark, BD
län, Bergfors 1947 "täml. riklig", minst ett 20-tal 
i blom och en "hel del" icke blommande, 1976 
5-10 ex på några få kvadratmeter. - Karesuando
lokal (I) ca 50 ex utmed en sträcka av ca 30 m
1972, 1974, (2) 3 små tuvor utmed en sträcka av
20 m 1973.

Tidigare känd från flera platser i Karesuando
trakten vid främst M uonio älv, eftersökt på flera 
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Fig 4. Biotopbild från Nakerätno (Nagerijöki) vid Bergfors i Torne lappmark. Här växer venhavre, Trisetum 
subalpestre, i ett tiotal ex, på grus och inkilad mellan stenblocken. Foto L.-A. Gustafsson 1976 07 30. 

The brook Nakerätno (Nagerijöki) at Bergfors, ca 10 km S oflake Torneträsk in Torne lappmark, N Sweden. A few 
tufts ofTrisetum subalpestre grow in grave( and among boulders along the shore. It is only known with certainty 
to be present at further two Swedish localities. In addition, it has some few localities in northern Norway and 
Finland, but these localities are the only ones in Europe (Fig. 3). The particular locality shown here is threatened 
by the construction of a new road between Norway and Sweden. Photo Lars-Åke Gustafsson 1976 07 30. 
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av dessa 1973 men utan resultat. Växten är dock 
sannolikt kvar på några, då inventeringen enl 
rapportören ej gjordes metodiskt. Även eftersökt 
vid Mauno 1973 förgäves. Också känd från 
bäcken Nagerijökis (Nakerätno) utlopp i Torne
träsk, ej veterligen eftersökt på 1970-talet men 
sannolikt ännu kvar, då ingen biotopförändring 
har rapporterats. Dessutom är arten känd från 
Lovikka i Norrbotten Gfr Fries & Mårtenson 
1910). 

Nuvarande status. Något hot mot förekoms
terna i Karesuandotrakten har ej påtalats och 
växten har i detta område sin svenska huvudfö
rekomst. Förekomsten vid Bergfors har kommit 
i farozonen i samband med byggandet av vägen 
Kiruna-Narvik, troligen ej av själva vägen, men 
arbetena i samband med bygget kan skada före
komsten. Länsstyrelsen har informerats om ris
kerna och skall söka avstyra skadegörelse efter 
bästa förmåga. Växtens aktuella status är något 
fragmentariskt känd, beroende dels på att växten 
är svårinventerad, dels på att bestånden utefter 
älvstränderna kan växla i omfång och läge. 

Herbariematerial. Ett måttligt material finns i 
de offentliga herbarierna, mest från Karesuan
dotrakten. 

Litteratur. Fries & Mårtenson 1910, Hylander 
1953. 

Uppgiftslämnare. A. Emanuelsson, H. Ema
nuelsson, T.-B. Engelmark, L.-Å. Gustafsson, 
B. Jonsell, H. Rickman.

Nuvarande skydd. Saknas.
Vårdåtgärder. Med hänsyn till växtens vikan

de tendens i våra grannländer och att åtminstone 
en svensk population hotas bör någon eller några 
av förekomsterna i Karesuandotrakten skyddas 
genom naturreservat. Av vikt härvidlag är natur
ligtvis att älvarna ej regleras. Kunskaperna om 
artens ekologi är synnerligen bristfälliga och 
behöver förbättras genom studier i samband med 
att eventuella skötselplaner utarbetas. 

Odling. Såvitt känt förekommer ej svenskt 
material i odling. 

Kontroll. I samband med vägbygget vid Berg
fors bör växtens förekomst kontrolleras så att 
onödig skada ej uppkommer. 

Hotkategori. (Sällsynt-)sårbar. 
Allmänna upplysningar. Flerårigt, tämligen 

lågvuxet och löst tuvat gräs. Förökar sig genom 
frön och inom lokalerna sannolikt i stor ut
sträckning vegetativt genom sidoskott. Arten 
kan ha ett oregelbundet uppträdande och dess 
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nyetableringsförmåga förefaller stor, men är föga 
känd. Växer på sandiga eller grusiga älvstränder, 
ofta på rörliga bankar. Vid Bergfors växer ex
emplaren inkilade bland stenblock intill ett lugn
vatten tillsammans med bl aParnassia palustris, 
slåtterblomma, Solidago virgaurea, gullris, och 
enstaka Salix-buskar. Vid Karesuando växer 
den på säsongsvis rörliga sandbankar. Den fen
noskandiska utbredningen är isolerad, den enda i 
Europa (Fig 3), vilket ökar växtens skyddsvärde. 
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Skogsvegetationen vid stranden av Storvindeln under 200 år 
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[V egetational successions on a shore at the lake Storvindeln, N Sweden, during the past 200 
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A sample plot, 0.1 ha in area and including both epi- and geolittoral habitats, was investiga
ted in Storvindeln, a lake formed as a natura) widening of the river Vindelälven in N 
Sweden. The maximal annual water-level fluctuation is c. 5 m. A vegetation map was made 
and the plant communities along a belt transect have been analysed. The height and breast 
height diameter of all trees within the sample plot were measured and their basal area 
growth was calculated. The history of the study area from 1790-1977 was studied by 
dendrochronology. Changes du ring this period were initiated and directed by forest fires, 
selective felling, cattle grazing, artificial lowering of the lake level and ice-erosion of the 
shores. Human interference seems particularly to have affected forest composition. 

Olle Zackrisson, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, 
Sweden. 

De norrländska älvstränderna har länge lockat 
botanisterna genom sin artrikedom. Ingen annan 
biotop inom det norrländska barrskogsområdet 
torde ha ägnats så stort intresse (Wassen 1966, 
Lundqvist 1970, 1974, Sjörs & Nilsson 1976). 
Det floristiska intresset har också inspirerat till 
studier av de aktuella ståndortsfaktorernas be
tydelse för olika arters utbredning, för uppkomst 
av vegetationszoneringar etc. Däremot saknas 
det detaljrekonstruktioner från outbyggda älv
system av de historiska ståndortsfaktorernas be
tydelse för den nutida vegetationen. Vegeta
tionsutvecklingen vid reglerade älvsträckor har 
däremot behandlats i ett par arbeten av Nilsson 
(1977 a, b). 

Människan har under modern tid haft en dras
tiskt omgestaltande inverkan på norrlandsäl
varnas vegetation genom t ex flottning, vatten
kraftsutbyggnad och skogsavverkning. Tidigare 
var människans påverkan inte lika genomgripan
de, men den måste ändå tas på allvar, även för de 
tider som ligger före industrialismens genom
brott (Zackrisson 1976 a, Kullman 1977). Den 
mänskliga verksamheten i det norrländska 

landskapet har pågått under praktiskt taget hela 
den postglaciala tiden. Älvdalarna tillhör troligen 
den del av landskapet i norra Sverige som krafti
gast påverkats av människans preindustriella 
verksamhet (Kulturlandskap i älvdalar 1973). 
Den mänskliga verksamhet som kunnat spåras 
inom Storvindelnområdet ger en antydan om att 
stora förändringar i växttäcket inte enbart inträf
fat under vår generation. 

Mina botaniska undersökningar vid Storvin
deln, Vindelälvens största källsjö, inleddes I 969. 
Då uppmärksammade jag att skogen på många 
strandavsnitt föreföll olikåldrig. Många vegeta
tionstyper inom geolitoralen uppvisade också en 
dynamik som knappast motsvarade de aktuella 
ståndortsfaktorerna. Senare konstaterades lik
nande förhållanden inom andra delar av älvsys
temet. Först 1977 blev det emellertid tillfålle att 
detaljstudera orsakerna till denna dynamik. 

I denna uppsats presenteras en rekonstruktion 
av vegetationsutvecklingen på ett strandområde 
vid Storvindeln. Uppsatsen bygger i huvudsak 
på dendroekologiska arbetsmetoder. För be
dömning av förändringarnas orsaker har dock 
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Fig I. Undersökningsområdets läge. 

Geographical position of the investigated area. 

även andra vegetationshistoriska arbetsmetoder 
använts: historiska källor och tidigare utförda 
pollenanalyser från området. 

Ingen av dessa metoder har medgett en detalj
rekonstruktion av förhållandena i slutet av 1700-
talet. Beskrivningen av tillståndet vid denna tid
punkt bygger även på erfarenheter från närlig
gande områden, där de dendroekologiska meto
derna varit lättare att tillämpa för denna period. 
Sådan överföring av kunskap från ett område till 
ett annat kan inte generellt rekommenderas 
(Zackrisson 1976 b), men kan vara befogad i 
detta fall, eftersom tidigare studier har visat att 
beståndshistoriken har varit tämligen likartad 
inom hela denna del av Storvindelnområdet. In
tuitivt förmedlade kunskaper är och förblir dock 
spekulationer tills de på ett acceptabelt sätt kan 
verifieras. Läsaren skall därför vara medveten 
om att beskrivningen av dynamiken i början av 
den studerade 200-årsperioden är något osäker i 
jämförelse med beskrivningarna från senare ske
den. 

Naturförhållanden 

Sjön Storvindeln ligger djupt nerskuren i den 
östliga skålla som brukar benämnas Stalonskål-
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Ian (Gavelin & Kulling 1955). Områdets läge 
framgår av Fig I. Dalgången utgör ett skolexem
pel på en U-dal, som är starkt präglad av den 
sista landisens erosion (jfr Rudberg 1954). De 
bergsstup, som uppbygger dalgångens sidor, ut
göres huvudsakligen av sparagmit. Sparagmiten 
överlagrar ett ca 100 m tjockt lager av alunskiffer 
som kommer i dagen i rasmarkernas övre delar. 
Det senkarelska urberget, som StalonskålJan vilar 
på, utgöres av en rödaktig s k Sorselegranit, som 
exponeras i några få bergsblottningar i dalgång
en. Den utgör huvudbergart i den lokala morä
nens blockfraktion. 

Moränen i dalbottnen bildar ett kuperat land
skap uppsplittrat i kullar, åsryggar, blocksänkor, 
tjärnar och våtmarker. Moränens finfraktion 
domineras ofta av mo. I den östra delen av dal
gången är moränen rikblockig; i väster är den 
betydligt blockfattigare. 

Storvindeln ligger på en höjd av ca 340 m öh, 
medan U-dalens begränsande bergsformationer 
når höjder mellan 500 och 700 m. 

Området intar en mellanställning mellan ett 
västligt lokalmaritimt präglat område i fjällen 
och ett mer lokalkontinentalt område i öster (da
ta från SMHis klimatstation vid Storvindeln 
1931-1960;jfr Ångström 1974). Närheten till en 
stor vattenreservoar bidrar starkt till att minska 
antalet frostnätter under sommaren och hösten 
inom strandnära områden (Bylund & Sundborg 
1952), men ger också svalare förhållanden under 
våren och sommaren (Enquist 1933). Under den 
del av året då is täcker sjön fungerar dalbottnen 
som en köldficka där kalluft ansamlas. Detta bi
drar säkerligen mycket till uppkomsten av upp
frysningsfenomen inom geolitoralen. Ansamling 
av kalluft i dalbottnen har antagligen också stor 
betydelse för uppkomsten av de frostskador, 
som man finner hos vedväxter inom strandzo
nen. 

Storvindelnområdet ligger helt i det boreala 
barrskogsområdet. Skogarna utanför de strand
nära områdena domineras oftast av tall med ett 
varierande inslag av gran och glasbjörk. Fält
skiktet domineras av Vaccinium vitis-idaea 

0ingon). Bottenskiktet utgöres oftast av mer el
ler mindre rena mattor av Pleurozium schreberi 

(väggmossa). Närmast stränderna ökar inslaget 
av gran och Lövträd. I den geolitorala skogen 
finner man ofta ett välutbildat buskskikt av Juni

perus communis (en). 
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Kulturpåverkan 

Kolonisationen av Storvindelnområdet började i 
mitten av 1700-talet (Egerbladh 1972). Under 
1800-talets två första årtionden grundades de by
ar som ligger närmast det undersökta strandom
rådet. Innan dess utnyttjades området av samer. 
I samband med den första karteringen av land
skapet omkring sjön under senare delen av 1600-
talet (Topografica Lappmarken Vol l, 1671, Riks
arkivet) var området indelat i s k  lappskatte
land, vilka brukades av samer. Renskötseln be
drevs mer intensivt än nu, med ett mindre antal 
renar och med säsongsvisa flyttningar huvudsak
ligen inom lappskattelandens gränser (jfr Hult
blad 1968). Inhuggningar, gjorda av samer under 
denna tid kan ännu iakttas i äldre träd, som mer 
eller mindre väl in vallade kambieskador. Av de 
syneprotokoU som upprättades vid kolonisatio
nen under 1800-talet framgår att många inägor 
kom att anläggas på tidigare lappvallar. Konflik
ter var oundvikliga inom många områden. For
mer av "ekologisk krigföring" finns beskrivna 
(Laestadius 1833 m fl) från denna period. 

l samband med jordbrukskolonisationen under
1800-talet var sädessvedjning och betesbränning 
vanliga inom detta område. Även fortsättnings
vis anlades betesbränder när betet blev sämre till 
följd av en naturlig succession efter de inledande 
landnamsbränderna. Först i slutet av 1800-talet 
satte skogslagstiftningen stopp för denna verk
samhet. Till följd av de upprepade bränderna i 
skogarna förändrades skogssituationen radikalt 
för många byar vid Storvindeln. Äldre skog, an
vändbar tiU timmer, saknades på avsevärda av
stånd från många byar enligt de syneprotokoU 
som upprättades under 1800-talets början (Lands
arkivet, Härnösand). Skogarna dominerades 
under denna period i många faU av unga träd med 
enstaka överståndare av tall, vilka ofta var mer 
eUer mindre brandskadade. Man finner många 
spår av att dessa tallöverståndare avverkats un
der denna tid, inte minst i strandnära bestånd. 
Under 1800-talets mitt avverkades mycket björk 
och asp för pottaskebränning, främst i anslutning 
tilJ dalgångens bergssidor, som då var mycket 
lövskogsrika. Både vid denna verksamhet och 
vid lövtäkt upptogs mindre s k lövhyggen i den 
lövträdsdominerade skogen (ifr CampbelJ 1948). 
Lövtäkten som fortgick i området till in på 1940-
talet, underlättade lövträdens föryngring och bi
drog härigenom tiU att fördröja en naturlig suc-
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cession mot ökat graninslag. I äldre, nu självdö
ende lövträdsbestånd, där föryngring knappast 
sker, är granen på mycket stark frammarsch med 
stora floristiska förändringar som följd (Zackris
son 1976 a). Efter flottningsrensningarna, som 
gjordes i älven ovanför och nedanför Storvindeln 
under 1920-talet, ökade avverkningarna starkt, 
dock inte i anslutning till det studerade strand
området. 

De flesta strandavsnitt vid Storvindeln har se
dan den första kolonisationsperioden betats av 
kreatur tilJ in på 1960-talet, när utmarksbetet 
upphörde i detta område. Betesinflytandet har 
dock varierat starkt från område till område be
roenue pa betets kvalitet, möjligheie1 att inhägna 
etc. 

Storvindeln har, liksom övriga delar av V1ndel
älven inom skogslandet, påverkats av tidigare 
strömrensningar. År 1914 sänktes pasströskeln 
vid Bräskaforsen med ca 1,5 m. Då sänkningen 
endast berörde en del av pasströskeln, är det 
vattenståndet vid lågvatten som påverkas mest. 
Lågvattenståndet under vintern sjönk med nära 
1,5 m, medan högvattennivån kom att ligga 0,5-1 
m lägre än tidigare. De strandsuccessioner som 
behandlas i de följande avsnitten är delvis ett 
resultat av denna sjösänkning. 

Strandens edafiska och klimatiska förhållanden 

Det strandområde som studerats är tämligen 
flackt, vilket i kombination med en stor naturlig 
vattenståndsamplitud medför en välutbildad 
strandzonering. Sjöns maximala amplitud upp
går tilJ 4,7 m (primäruppgifter pegel 28-55 Karl
sten). Det lägsta vattenståndet inträffar i allmän
het under april månad. Högsta vattennivån nås i 
slutet av maj el.ler början av juni (Fig 4). Storvin
deln är idag den enda återstående representanten 
för den forna räcka av storamplitudsjöar som 
tidigare fanns längs fjällranden. Övriga storamp
litudsjöar av format är idag reglerade för vat
tenkraftsproduktion. 

Strandavsnittet är utsatt för våg- och iserosion 
främst från V och SY. Snöförhållandena varierar 
starkt inom geolitoralen. Det tunnaste snötäcket 
finner man i mel.lersta geolitoralen, där vindero
sionen är stark och där snön tinar bort tidigt under 
vårvintern till följd av sydlig exposition. Upp
frysningsfenomen, stora temperaturamplituder 
under dygnet samt frosttorka medför här svåra 
påfrestningar för växttäcket. Samtidigt utgör 
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dessa .:>mråden med snabbt försvinnande snö

täcke de enda ståndorter inom den mellersta de
len av stranden där tall långsiktigt har en chans 
till framgångsrik etablering. Paralleller med för

yngringsförhållandena i höjdlägesskogar där snö
täcket spelar en viktig roll (jfr Ebeling 196 I) är 
slående. 

Den morän som utgör jordarten epilitoralt, är 
tämligen blockfattig på ytan. Finfraktionen do
mineras av mo. Jordmånen är utbildad som rå- . 
humus med ett välutbildat urlakningsskikt. Geo
litoralt är moränmaterialet kraftigt utsvallat ge

nom vågerosion. Den nedre delen av landstran
den domineras av block, och finmaterial saknas 
helt. I den mellersta delen av geolitoralen är 
ytblockanrikningen mindre påtaglig, finmateri
alet mellan blocken domineras av mo och fin
sand och frostpolygonfält av den typ som be
skrivs av Wassen (1966) är vanliga. I den övre 
delen av geolitoralen avtar blockigheten ytterli

gare. Här finner man också en större humusan
samling, delvis härrörande från driftforna. Jord
månen på den övre delen av stranden är ofta 
utbildad som mull; urlakningshorisont saknas 
helt. 

Metoder 

Den detaljstuderade provytan har en areal av ca 
I 000 m2

• Vegetationsanalysen för band profilen i Tabell
I utfördes redan 1970; Hult-Semander-Du Rietz' 
täckningsgradsskala har använts. Nomenklaturen för 
kärlväxter och mossor följer Lid (1974) och Koponen 
et al. (I 977). Övriga redovisade analyser av växttäcket 
utfördes under 1977. 

Inom provytan numrerades samtliga träd, samman
lagt 152 levande och 13 döda rotstående individ. De 
enskilda trädens kronhöjd samt totala höjd uppmättes 
med Suunto trädhöjdmätare. Brösthöjdsdiametern 
mättes med klave. Trädens ålder har bestämts utifrån 
prover som tagits med tillväxtborr (inre diameter 5 
mm). Borren har ansatts vid rothalsen och vinklats 
något från horisontalplanet ner mot roten. I de fall det 
var tveksamt om den först utbildade årsringen kommit 
med i provet, togs ytterligare prov strax ovanför eller 
nedanför den första borrpunkten. Endast borrkärnor, 
där tillväxtcentrum med märg var synligt, acceptera
des. Borrproverna har alltid uttagits på den del av 
stammen som vetter från sjön för att eventuella ero
sionsskador, som gett upphov till reaktionsved hos 
barrträden, skulle kunna dateras (jfr AJestalo 1971). 
Separata prov för detta ändamål har även tagits högre 
upp på stammen i de fall detta ansetts nödvändigt. För 
åldersbestämning av de mest svagväxande tallarna i 
bestånd A (se Fig 5), skars en decimeterlång stamdel 
av i anslutning till rothalsen. Datering skedde sedan på 
det stamparti som hade bäst utbildade årsringar (jfr 
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Lakari 1915). Förutom att årsringarna är ytterst tunna 
hos dessa träd uppträder det även frostskador i veden, 
vilket gör datering utifrån borrkärnor något vansklig. 
Detta nödvändiggör destruktiv provtagning. 

För beräkning av grundytetiUväxten har även borr
prover tagits i brösthöjd i form av genomgående kär
nor. För datering av kambieskador har separata prov 
uttagits med en specialtillverkad borr med en inre dia
meter av 12 mm, eller med en minimotorsåg med vars 
hjälp små kilar av övervallningsved sågats ut (jfr 
McBride & Laven 1976). Den senare metoden har 
framför allt använts vid studier av komplicerade sek
venser av övervallningar i grövre träd. Skadan i ve
den penslades med trätjära för att motverka rötan
grepp. För att datera äldre isskador och för att rekon
struera grundyteutvecklingen i beståndet sågades även 
prover ur stubbar och .döda träd. Tekniken vid en 
absolut datering av kambieskador i döda träd beskrivs i 
Fig 2 (se även Zackrisson 1977). Vid insamling av 
prover för datering av isskadeår är det viktigt att redan 
i fält noga skilja ut isskador från BSG (Eiche 1966), en 
köldskada som förekommer hos yngre tallindivid på 
stränderna. 

Spår efter tidigare mänskliga ingrepp i strandskogen 
har noga registrerats. Tidigare avverkningar har bl a 
daterats genom de fällskador som nästan alltid uppstår 
i kambiet på närstående träd, om skogsbeståndet är 
någorlunda väl slutet vid avverkningen (ifr Tiren 1937). 
Efter avverkningar är även ökad tillväxt, alltså ökad 
årsringsbredd hos de kvarstående träden vanlig, spe
ciellt efter avverkning av dominerande överståndare. 
Döda träd i form av lågor har undersökts, främst för 
rekonstruktion av beståndsstrukturen i samband med 
den sista skogsbranden. Lågornas absoluta ålder går 
att fastställa genom att eventuella skador inpassas i 
kambieskadekronologier uppgjorda för området. Den 
relativa åldern hos lågorna går att fastställa genom att 
studera stammarnas inbördes läge, förekomst av kola
de ytor samt registrering av de kolade ytornas läge på 
stammen. 

Prover har även tagits för åldersbestämning av ved
växter i busk- och fältskikt. Från en profil ( 10 x 20 m) i 
anslutning till provytan i Fig 11 insamlades prover av 
samtliga individ av Alnus incana (gråal), Juniperus 
communis (en) och Salix /apponum (lappvide). Inom 
varje längdmeter av profilen insamlades dessutom 
prov av de åtta största exemplaren av Calluna vu/garis 
(ljung) där detta var möjligt. 

För åldersbestämning av Alnus incana användes 
tilJväxtborr. Prov togs i höjd med rothalsen. Salix /ap
ponum, Juniperus communis och Calluna vulgaris har 
ofta kraftigt excentrisk tillväxt med fullständigt utbil
dade årsringar endast inom vissa sektorer av stamba
sen. Destruktiva provtagningsmetoder har därför an
vänts för dessa arter. Av Salix /apponum och Junip_e
rus communis sågades stamtvärsnitt vid rothalsen. Ål
dersbestämning av Calluna vulgaris hänför sig i samt
liga fall till med rot insamlade exemplar, där en så stor 
del av rotsystemet frilagts, att det klart kunnat konsta
teras att det insamlade exemplaret inte utgjort en del 
av en klon. Calluna tycks huvudsakligen föröka sig 
genom fröföryngring på stränderna, inte genom utbild
ning av adventivrötter från stamförgreningar i humus
täcket som på vissa typer av torvmarker (jfr Giming
ham 1972). Prov av Cal/una vu/garis snittades på ett 
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Fig 2. Principskiss som visar hur man kan datera kambieskador som uppstått i en stubbe (till vänster) till följd av 
ispressning. Tidsintervallen mellan skadorna kan avläsas på årsringarna (siffrorna på tidsskalorna anger antalet år 
mellan skadorna), och man jämför sedan med skadorna på nu levande träd (till höger) för att få fram den exakta 
åldern. 

Diagram showing how cambial damage at the base of a tree stump (left), caused by ice-thrust, can be dated. 
Comparison of the number of annual rings formed in the years between limes of ice damage, with those in a 
longer, standardised, year-ring chronology, built up from a study of the cambial damages of I i ving trees (right) in 
the vicinity, enables an accurate dating of the damages of the stump. 

par ställen ovanför och nedanför rothalsen för att kun
na fastställa året för groddplantans uppkomst. 

InsamJade prover i form av borrkämor, stamtvär
snitt och vedkilar putsades med skalpell, varefter date
ring gjordes under stereolupp (5-50 ggr förstoring). En 
del av proverna från lövträd, främst glasbjörk, har inte 
gått att använda beroende på rötangrepp eller svagt 
och ofullständigt utbildade årsringar. 

Information har även hämtats från en undersökning 
av vegetationsutvecklingen inom Storvindelnområdet 
(Zackrisson 1973), baserad på studier av den recenta 
skogens status, bl a påverkan av skogseldar och 
mänsklig verksamhet. Vid denna undersökning utnytt
jades bl a äldre lantmäterihandlingar, syneprotokoll 
och äldre skogsindelningskartor, vilka även kommit till 
användning i det föreliggande arbetet. Den mer lång-

siktiga trenden i skogsutvecklingen inom Storvindeln
området klargjordes i tre pollenanalyser, varav en är 
utförd på material från en lokal endast ca 400 m N om 
det undersökta strandområdet. 

Recent vegetation 

Storvindeln har en välutbildad vegetationszone
ring till följd av den naturligt stora vattenstånds
amplituden. Indelningen av fältskiktets växt
samhällen följer Wassen (1966). Inom det stude

rade strandområdet är ett juncella-bälte (stylt
starr), ett Calluna-bälte (ljung) och ett vitis-
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Blockstrand utan kärlväxter 
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juncella-bälte 

Calluna-bälte 

vitis-idaea-bälte 

Vaccinium myrtillus domi

nerad epilitoral vegetation 

Fig 3. Vegetationskarta över provytan. Till höger i figuren har bandprofilen, som beskrivs i Tabell I, lagts in. 
Rektangeln till vänster markerar läget av den profil, som beskrivs i Fig 11. Nivåkurvorna är uppmätta med 
utgångspunkt från 0-nivån för SMHls pegel 28-55 Karlsten (338,78 mö h). 

Vegetation map of the investigated area. The belt transect described in Table I is marked to the right. The 
rectangular area to the left is the profile described in Fig 11. The contour lines indicate m above mean water leve! 
(338,78 m). - Blockstrand utan kär/växter boulder shore without vascular plants. Bälte belt. Vaccinium 
myrtillus dominerad epilitoral vegetation V. myrtillus-dominated epilittoral vegetation. 
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Tabell I. Epi- och geolitoral vegetationszonering i bandprofilen, markerad i Fig 3. Prov
ytornas storlek 1 x I m. 

Table l. The zonation of the epilittoral and geolittoral vegetation. The position of the belt 
transect is shown in Fig 3. The investigated quadrats were 1 x I m. In the diagram below, the 
bars indicate number of species (scale to the left), the continuous curve the elevation above 
the mean water leve! (scale to the right). 

lycopodium annotinum l 1 I l l 

Empetrum hermaphrodi tum l l - - l 

Rhi nanthus minor l -

Triental is europaea I 1 1 

Melampyrum sylvaticum - l 

Chamaenerion angustifolium l l l I -

Cornus sueci ca l l 1 2 3 2 4 I l 1 

Maianthemum bifolium l - l I I I 1 l I 

Juniperus communis 3 5 5 4 1 l l 

Rubus saxat il is 1 l 2 1 I I 1 -

0eschampsia flexuosa l 

Vaccinium vitis-idaea 

Vacci nium ul igi nosurn 

Antennari a dioi ca 

Hierac'ium sp 

Agrosti s tenuis 1 1 

2 -

l 3 5 3 l 2 3 2 2 

I l l l 2 l 

l 2 2 2 

1 - l 

l - -

l 1 

1 - l l 

3 5 3 1 

Sa I i x phyl ici fal i a 

Geranium syl vati cum 

Viola biflora 

Vaccinium myrtillus 

Bartsi a a Jpi na 

Achillea millefolium 

1 3 1 l 2 5 

Nardus stricta 

Deschampsia caespi tosa 

Gal i um boreal e 

Andromeda pol i fol ia 1 

Euphras i a frigida 

Campanul a rotundi fol i a 

Tofieldi a pusi 1 la 

Sci rpus caespi tosus 

Dactylorhi za macul ata 

Tha l i ctrum al pi num 

Potent illa erecta 

leontodon autumnalis 

Selaginella selaginoides 

Calamagrostis neglecta 

Carex pani cea 

Carex fl ava 

l -

l l 1 

1 1 1 

1 l 

l l l l 

l 1 

1 l l 

l 1 

l 2 3 

1 1 

l 1 l 1 l l 

l l l 

l l l 1 

l -

l 

l l 2 

l l 

l 1 l l 

1 1 1 l 

Parnass i a pa l ustris 

Fi 1 i pendula u lmari a 

Viola epips ila 

1 l l I l l 1 -

1 l l -

2 l 

l l 

l 

l 

l 

Call una vulgari s 4 3 4 2 1 2 5 5 5 2 l 

Pedicularis sceptrum-carol inum 

Galium palustre 

Mol i nia caerul ea 

l l 

l l 

l l 3 2 3 2 2 l 3 - 1 

Ranunculus acris l l l - I l l 

Ranuncul us reptans 1 l 

l 1 -

l -

1 -

Solidago virgaurea 1 1 l - - 1 l l l 1 1 l l 1 1 1 l I 

Prunel la vul garis 1 1 2 3 1 l l l l l l -

Carex juncella l - 1 l 1 1 l -

Prov yta nr I 1 • 2 i 3 I 4 i 5 i 6 I 7 1 a i g 110 i 11 •12' 131141151161171,a11s12012112212J12412s12&12112a 1291Jo1J11 

Square no 

-Blbckstrand- - juncella- - -
Boulder shore bälte 

Calluna-bälte - - vitis-idaea
bälte 

Epilitoral 
vegetation 
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Fig 4. Vattenståndsvariationer i Storvindeln under tre 
år. Data från pegel 28-55 Karlsten. 

The annual variation in water-level in the lake Storvin
deln <luring three years. The water-level tluctuations 
give rise to a well-developed vegetation zonation of a 
type described in Table I and Fig. 3. 

idaea-bälte (lingon) urskiljbara. Något Subula
ria-bälte (sylört) har ej utbildats, då minerogent 
finmaterial saknas inom den lägre delen av geoli
toralen. I Fig 3 återges de olika vegetationsbäl
tenas utbredning inom provytan. Tabell I återger 
detaljzoneringen av kärlväxter (exklusive trä
den) inom en 31 m lång bandprofil. 

lnomjuncella-bältet är följande arter vanliga: 
Carex juncella (styltstarr), C. scandinavica, 

Prunella vulgaris (brunört), Ranunculus replans 
(strandranunkel), Anthelia juratzkana, Blasia 

pusilla, Nardia geoscyphus, Odontoschisma 

elongatum, Oncophorus wahlenbergii, Pellia 
neesiana och Preissia quadrata. 

Calluna-bältet utgör oftast den artrikaste de
len av geolitoralen. Här finner man, förutom Cal
luna vulgaris, vanligen Bartsia alpina (svarthö), 
Calamagrostis neglecta (madrör), Deschampsia 
caespitosa (tuvtåtel), Galium boreale (vitmåra), 
Nardus stricta (stagg), Parnassia palustris (slåt
terblomma), Pinguicula vulgaris (tätört), Selagi

nella selaginoides (dvärglummer), Thalictrum 

alpinum (fjällruta), Tofieldia pusilla (björnbrodd) 
och Veronica alpina (fjällveronika). Även moss
floran är vanligtvis artrik. Här uppträder arter 
såsom Blepharostoma trichophyllum, Campyli

um stellatum, Cephaloziella arctica, Distichium 
capillaceum, Fissidens osmundoides, Hypnum 
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lindbergii, Leiocolea bantriensis och Orthocau

lis kunzeanus. 

Nedre qelen av vitis-idaea-bältet hyser tex 
Geranium sylvaticum (skogsnäva), Maianthe

mum bifolium (ekorrbär), Melampyrum sylvati

cum (skogskovaU), Rubus saxatilis (stenbär), 
Trientalis europaea (skogsstjärna), Viola biflora 

(fjäll viol), Aulacomnium palustre, Barbilophozia 
hatcheri, Brachythecium velutinum, Climacium 
dendroides, Rhodobryum roseum och Tritoma
ria quinquedentata. I övre delen av vitis-idaea

bältet avlöses ängsväxterna allt mer av de vanli
ga skogsrisen, lingon, kråkbär, odon och blåbär. 
Hönsbär (Cornus suecica) är vanlig i allra över
sta delen av geolitoralen, där den ofta bildar en 
skarp gräns mot blåbärsmattorna, som domine
rar i epilitoralen. Blåbär hittar man för övrigt 
ofta i enstaka mindre kloner ända ner i Calluna

bältet (Tabell I), vilket antyder att det inte en
bart är dess känslighet för vattendränkning som 
betingar dess vertikala utbredning på stränderna. 

Träden bildar väl avgränsade bestånd, vilka 
tycks ha uppkommit vid skilda tidpunkter. De 
har benämnts A, B och C (Fig 5). I bestånd A, 
som ligger inom nedre delen av Calluna-bältet, 

är de flesta träden mindre än 2 m. Endast tall och 
gråal förekommer. Gråalen uppnår sällan mer än 
I m höjd. Inom denna del av stranden finner man 
även enstaka spridda buskar av Salix lapponum. 
Det tågväxande talldominerade beståndet är 
skarpt avgränsat mot ett ca 8 m högt talldomine
rat bestånd (B). I detta finner man även enstaka 
stammar av glasbjörk, gråal och asp, som når 
upp i ett övre kronskikt. I ett lägre skikt under I 
m höjd växer spensliga småalar och enbuskar. I 
nedre delen av vitis-idaea-bältet vidtar ett 14-16 
m högt taUbestånd med relativt tät underväxt av 
gran (bestånd C). Tallen förekommer här nästan 
enbart som överståndare (Fig 11). Granen utgör 
trots det stora antalet stammar (Fig JO, Tabell 2) 
endast ca en fjärdedel av beståndets grundyta. 
Bland lövträden dominerar glasbjörk. Gråal, 
sälg, asp och rönn finns i enstaka exemplar. 

Fig 5. Vertikalprojektion av olika trädslag inom provytan. Avgränsningen mellan bestånd A, B och C är 
markerad. Småalama i bestånd A är ej karterade. 

Map showing the different tree species within the studied area. Three stands, A, B and C, with different 
composition and age structures, have been distinguished. - Tall Pinus sylvestris, gran Picea abies, glasbjörk 
Betula pubescens, gråal Alnus incana, sälg Salix caprea, rönn Sorbus aucuparia, asp Populus tremu/a. 
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Tabell 2. Trädslagsfördelning och grundyta i bestånden A, B och C. 

Table 2. Tree species composition and basal area of the forest communities in stands A, B and C. 

Bestånd - stand A B C 

Art - species ..., ..., -�
-� ·s

" .,! " .,! ""
:, ·� 

"' "C, E C, :, 
E "' ..., " E ;;; ..., " E §-"' " ;;: ..., "' " " ;;: " "' .., " t 

"' .., t t <.; ,. ,. 
:, C, I � 

-� :, 
<:l :, 

,:. ,:. c,, .,: ..., .., c,, C, c,, " I 

..., ..., :, "' ..., " .,: " ..., "' 
.,! E C, ::, ..., ..., :i ..., " .,! ..., :i :, E 

::, ::, :, c,, E :, "' ::, 

1 
-� i: E " " .; .s C ::, 

i: ci: .; s; 
c,, 

c:: c:: C " ::, 
ci:i '<: Q., "' ci:i '<: "' Q., "' "' 

Levande träd - living 
trees 

Antal - number 32 42 4 3 50 7 27 22 8 4 70 
Grundyta - basal 
area (dm2) 0.48 30.70 0.76 0.32 0.20 31.98 35.48 17.40 6.21 1.02 1.13 0.07 0.20 61.51 

Döda, rotstående träd -
dead, standing trees 

Antal - number 6 8 3 5 

Grundyta - basal 
area (dm') 0.92 0.07 0.25 1.24 1.57 0,07 0.12 0.01 1.77 

Tabell 3. Åldersstruktur för träden i bestånden A, B och C. 

Table 3. The age structure in the stands A, B and C. 

Bestånd - stand A B C 

Art - species Pinus Pinus Lövträd - Pinus Picea Lövträd-
sylvestris sy/ve st ris deciduous sylvestris abies deciduous 

species species 

Ålder, medelvärde - mean age 25.5 42.3 49.5 114.0 87.7 48.5 
Standardavvikelse - standard 
deviation 5.7 9.5 2.1 37.6 20.7 JO.I 
Äldsta träd - oldest tree 41 74 
Yngsta träd - youngest tree 14 22 
Antal åldersbestämda träd - number 
of trees with known age 32 42 

Åldersstrukturen hos vedväxterna 

De tre beståndens trädpopulationer är ålders
mässigt relativt väl avgränsade (Fig 6, 10), lik
som deras skiktningsstruktur (Fig 6) och grund
yta (fabell 2). 

Bestånd C hyser barrträd av en ålder mellan 55 
och 187 år. Genomsnittsåldern för tall är 114,0 år 
och för gran 87 ,7 år. De högsta tallarna är ge
nomsnittligt äldre än de lägre tallarna och gra
narna. Det äldsta levande trädet i beståndet, en 

51 187 117 75 
48 78 55 33 

2 7 27 26 

tall på 187 år, tillhör dock ett lägre kronskikt, där 
granen normalt är helt dominerande (Fig 6). 
Granarna är mellan 55 och 117 år. Granföryng
ringen uppvisar tydliga toppar efter 1860, 1880 
och 1915 (Fig 10). Dessa föryngringstoppar går 
att koppla till beståndshistoriska faktorer Gfr un
der Avverkningar och Skogsbränder och betes

påverkan). Tallens föryngring är utspridd i tiden 
mellan 1790 och 1900. En del av föryngringen är 
ett direkt resultat av bränder och avverkningar. 
De lövträd som förekommer är mycket yngre än 
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Fig 6. Förhållandet mellan ålder och höjd hos träden i de olika bestånden. 

Relation between height (vertical axis) and age (horizontal axis) for the trees in the different stands (see Fig. 5). -
RingsPinus sylvestris, dotsPicea abies. 

barrträden och har huvudsakligen grott under 
perioden 1920-1945 (Fig 10); genomsnittsåldem 
är 48,5 år. 

Bestånd B domineras av tall; gran saknas helt. 
Tallens genomsnittsålder ligger på ca 42 år (Ta

bell 3). Endast en av tallarna existerade före 
sjösänkningen år 1914. Föryngringen är nästan 

helt koncentrerad till perioden 1925-1945. Efter 

1955 har ingen framgångsrik föryngring skett. Av 
Fig 10 framgår att de åldersbestämda lövträden 
har vuxit upp under senare delen av 1920-talet. 

Trädföryngringen är således koncentrerad till en 
period från 1915 till 1950-talets mitt. 

Den lågvuxna tallpopulationen i bestånd A är 
yngre än 40 år. Huvuddelen av beståndet upp

kom mellan 1945 och 1955. Trots noggranna un-
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Fig 7. Ålder hos fröföryngrade individ av Calluna vulgaris inom en 10 m bred tvärprofil av stranden. 

Age ofCal/una vulgaris plants, naturally regenerated from seed, growing along a belt transect (lo the left in Fig. 
3). Öppen strand Open shore without tree lay_er. Slutet trädskikt closed tree layer. 

dersökningar har ingen tall yngre än 15 år kunnat 
registreras. Området har intensivstuderats 1976, 
1977 och 1978 utan att groddplantor av tall på
träffats. Fröföryngrad gråal är däremot vanlig. 
Både gråal och tall uppvisar en utomordentligt 
svag höjd- och diametertillväxt inom denna del 
av stranden. Till detta förhållande bidrar den 
förkortade vegetationsperioden till följd av den 
årliga vattendränkningen, uppfrysningsfenomen, 
isskador, frosttorka och andra köldskador, samt 
ett svagt utbildat humustäcke. 

Av buskar och ris 'förekommer endast Salix 

lapponum och Calluna vulgaris inom det nedre 
strandavsnittet. Salix lapponum återfinns ijun

cella-bältet och nedre delen av Calluna-bältet. 

Huvuddelen av de undersökta Sa/ix-individen 
uppkom under slutet av 1940-talet och början av 
1950-talet. Calluna vulgaris förekommer inte ba
ra i Calluna-bältet utan också i enstaka exemplar 
i juncella- och vitis-idaea-bältena. Åldern hos 
Calluna varierar markant inom den studerade 
profilen (Fig 7). Äldst (uppemot 40 år) blir ljung-

en inom mellersta och nedre delarna av Callu
na-bältet. I övergången mot juncella-bältet är 
ljungen yngre liksom i den tätbeskogade övre 
delen av Calluna-bältet. Ljungen inom denna 
skogklädda del av stranden visar dålig vitalitet. 
Antalet levande huvudgrenar är ofta lågt och 
skottbildningen är svag. Den tillväxt, som går att 
avläsa i årsringarnas bredd basalt vid rothalsen, 
ger också belägg för att ljungen i den övre 
strandzonen för en tynande tillvaro, antagligen 
med en åtföljande förkortad livslängd som följd. 

I vitis-idaea-bältet finner man ett glest busk
skikt av Juniperus communis. Enstaka småenar 
med kraftigt reducerad tillväxt förekommer läng
re ner på stranden, i Calluna-bältet. Fig 8 visar 
att enarna tenderar att vara äldre ju högre upp på 
stranden de växer. I bestånd B koloniserade enen 
ungefär samtidigt som träd skiktets arter, dvs 
efter sjösänkningen. Föryngringen upphörde när 
trädskiktet nått full slutenhet och kreatursbetet 
upphört (Fig 8). Även i bestånd C upphörde enens 
föryngring i och med att trädskiktet började 
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Fig 8. Ålder hos Salix Lapponum, Alnus incana och Juniperus communis inom en 10 m bred tvärprofil av 
stranden. 

The age of individuals of Salix /apponum, Alnus incana and Juniperus communis growing along a belt transect (to 
the left in Fig. 3). Öppen strand Open shore without tree layer. Slutet trädskikt closed tree layer. 

sluta sig, ett i andra sammanhang ofta påpekat 
förhållande (se t ex Malmström 1949). De levan
de enarna i bestånd C uppkom efter den sista 
branden 1860 samt efter avverkningen av tall
överståndare 1884. 

Några ståndortsfaktorers inverkan på 
strandskogens utveckling 

Vattenstånd och föryngring 

Vattenståndsvariationernas betydelse för upp
komsten av zoneringar inom geolitoralen har bl a 
behandlats i ett arbete av Wassen (1966) från 
Gardiken, en sjö vid Umeälvens övre lopp som 
före vattenkraftsregleringen uppvisade mycket 
stora likheter med Storvindeln. I detta arbete har 

intresset vad gäller vattenståndet främst riktats 
mot mellanårsvariationerna och i vad mån de går 
att koppla samman med de stora mellanårsvari
ationer av lyckad tallföryngring som konstate
rats inom mellersta delen av geolitoralen - en 
föryngring som ytterst var ett resultat av sjö
sänkningen 1914. 

År med ovanligt högt resp lågt vattenstånd 
uppträder med viss regelbundenhet. Kurvan för 
det årliga maximalvattenståndet under perioden 
1920-1977 (Fig 9) uppvisar en ibland nästan cyk
lisk variation, speciellt under 20-, 30- och 40-ta
len. 

Man skulle kunna förvänta sig att tallföryng
ringen skulle lyckas bättre då ett par år med lågt 
vattenstånd följer på varandra, främst av den 
anledningen att vattennivån under lågvattenår 
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Fig 9. Maximi- medel- och minimivattenståndet under åren 1920-1977, samt antalet grodda trädindivid av tall i 
bestånd A och B under samma period. 

Maximum, mean and minimum water-levels of the lake Storvindeln during the years 1920-1977, compared with 
the numbers of individual pine trees (scale above left) produced each year by natura) regeneration from seed in 
stands A and B. 

endast mycket kortvarigt når upp till den del av 
stranden där föryngring blev möjlig efter sjö
sänkningen. Tallens fröspridning sker normalt 
strax före eller under den period när vattenstån
det är som högst. Extrema högvattenår, när de 
strandområden där föryngring är möjlig dränks 
under 1,5-2 månader, framstår åtminstone teore
tiskt som svåra hinder för en självföryngring. 

Fig 9 visar dock att sambandet mellan vatten
stånd och föryngring knappast är enkelt. Under 
vissa lågvattenår, exempelvis 1928, 1932 och 
1940 lyckades tallföryngringen. Andra lågvatten
år, t ex 1941 och 1947, skedde praktiskt taget 
ingen föryngring. Ett exakt samband är dock 
knappast att vänta, eftersom föryngringen på
verkas av betydligt fler ståndortsfaktorer än vat
tenståndet. Även under år med ovanligt högt 
vattenstånd uppstod ibland lyckade föryngring
ar. Detta kan i vissa fall misstänkas bero på att 
fröet släpps och gror ovanligt sent. En viktig 
fråga är i vad mån i nprmal tid släppt tallfrö kan 
överleva den ibland upp till två månader långa 
dränkningen inom Calluna-bältet. Ett definitivt 

svar på dessa frågor kan endast direkta observa
tioner i fält ge. 

Att tallen har svårt att överleva långvarig 
dränkning som ettårig planta antyds av att lyck
ad föryngring saknas från lågvattenår som 1929, 
1934 och 1937, som direkt följs av ett extremt 
högvattenår. Det första året i plantornas utveck
ling brukar anses kritiskt ur överlevnadssyn
punkt. Antagligen har de äldre plantorna lättare 
att överleva långvarig dränkning. 

Frötillgång, klimatvariationer och föryngring 

Föryngringen inom det studerade strandavsnittet 
är koncentrerad till perioden 1930-1955. Att för
yngringen av tall först kom igång under 30-talet, 
dvs långt efter sjösänkningen 1914, beror troli
gen i första hand på de dokumenterat goda frö
åren och det allmänt gynnsamma klimatläget för 
uppväxande tallplantor - ett förhållande som 
närmast gav upphov till en massföryngring av 
tall vid skogsgränsen i hela Nordskandinavien 
(Hustich 1958). Miljön i mellersta och nedre geo-
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litoralen påminner i många avseenden om alpi
na förhållanden, vilket bl a avspeglar sig i att 
arter typiska för bl a snölegor i fjällen ingår i fält
och bottenskikten. Det är därför kanske inte att 
förvåna att här finna en med fjällen parallell för
yngringsexpansion. Ovanligt god föryngring av 
tall finns också dokumenterad från höjdläges
skogar i Övre Norrland från denna period (Norr
lands skogsvårdsförbunds exkursion 1965). 

För att utröna om enskilda fröår haft inflytan
de på föryngringsresultatet gjordes en genom
gång av olika källor som redovisar frötillgång, 
frökvalitet etc under enskilda år. I Skogsvårds
styrelsens årsrapporter för Västerbottens län an
ges t ex åren 1933, 1937, 1940 o.ch 1946 som 
ovanligt goda fröår. Även tillgången på tallkott 
redovisas som ovanligt god i kronojägarnas års
rapporter under dessa år (jfr Hagner 1965). Erfa
renheten visar dock att frötillgång och frökvalitet 
kan variera ganska avsevärt inom en region be
roende på lokala ståndortsförhållanden (Hagner 
1957), vilket gör att dessa rapporter kanske inte 
skall tillmätas alltför stort värde i sammanhang
et. Av de ovan nämnda fröåren är det också 
endast 1940 som sammanfaller med ett konstate
rat gott föryngringsresultat på den undersökta 
stranden. 

De senaste årens iakttagelser visar att tallen i 
den strandnära skogen saknar fröproduktion. Då 
den lokala fröspridningen från träden närmast 
den öppna stranden är viktig är detta naturligtvis 
en faktor som under recenta förhållanden allvar
ligt försvårar tallens föryngring. 

Den kraftigt avtagande föryngringen efter 
1950-talets mitt och det faktum att all lyckad 
föryngring upphörde efter 1963 kan bero på det 
försämrade klimatläget från och med denna pe
riod (jfr Lamb 1975). Trots att det rör sig om 
relativt små förändringar i klimatet kan de ha 
varit tillräckliga för att sätta stopp för föryng
ringen på den klimatiskt extrema ståndort som 
geolitoralen utgör. Kraftiga bakslag i tallföryng
ringen just från 1950-talet har rapporterats från 
betydligt mindre extrema ståndorter i lappmar
ken. Bl a var det från och med den tidpunkten 
som man i lappmarken fick de stora bakslagen i 
tallföryngringen till följd av extrema temperatur
och snöförhållanden (jfr Norrlands skogsvårds
förbunds exkursion till Lappland 1961) som bäd
dade för diverse parasitangrepp på de försvagade 
träden. Även rena köldskador som medfört död
lighet i tallföryngringarna har rapporterats från 
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Norrland under 1950- och 1%0-talen (jfr Eiche 
1966). Snö- och temperaturförhållandena under 
vintern och våren 1960--61, som ofta beskrivs 
som utomordentligt besvärliga för tallföryng
ringen, kan möjligen vara orsak till att lyckad 
föryngring saknas från just dessa år. Möjligen 
slogs även yngre tallplantor från 1950-talets se
nare del ut under denna svåra vårvinter. 

En mängd andra faktorer som i efterhand är 
omöjliga att kvantifiera, t ex det lokala snöskyd
det, köldskador, frosttorka, angrepp av skade
svampar, skadeinsekter, frö predatorer, höst
klängningens och frövitans omfattning under en
skilda år kan ha varit helt avgörande för föryng
ringsresultatet. Vad man emellertid med ganska 
stor säkerhet kan konstatera är att den gynn
samma klimatperiod som kulminerade på 40-ta
let har haft stor betydelse för det beskrivna för
yngringsresultatet. 

Isskadeår 

Under våren utsätts ofta stränderna för ispress
ning. Vid en kombination av högt vattenstånd, 
kvarliggande is och kraftig vind kan omfattande 
skador uppstå på stränder som exponeras i vind
riktningen. Till följd av expositionen ger SY-vin
dar de allvarligaste skadorna inom det studerade 
strandavsnittet. Av stamskadoma på träden är 
också 69% orienterade mot SY. I mellersta och 
lägre delen av geolitoralen. bidrar ispressningen 
till att hålla nere buskar och träd (jfr Julin 1%3, 
Andersson 1971). Isskador, som på denna nivå 
av stranden inträffar· praktiskt taget varje år, 
åstadkommer en mer eller mindre uttalad topp
konstans hos viden, gråal och i viss mån även 
tall. Till detta förhållande bidrar även bortfrys
ning av årsskott. Erosionsskador med t ex blott
lagd mineraljord och uppressade block finner 
man när isskadorna någon gång inträffar inom 
den lägre delen av stranden (jfr Helaakoski 1932, 
Amborg & Peippo 1967). 

Under dagens förhållanden är det framför allt i 
den yttre strandskogen som isskador på stam
marna uppkommer. Största antalet isskadade 
träd finner man i bestånd A och B; här har endast 
25 resp 13 % av träden undgått skador. I bestånd 
C finner man däremot endast tre levande, isska
dade träd. Dessa träd tillhörde, innan det nuva
rande bestånd B vuxit upp, ett yttre, mot den 
öppna stranden exponerat trädbestånd. De sista 
isskadorna inträffade här år 1928. Den nedanför-
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Tabell 4. Isskador på träden i bestånden A, B och C. 

Table 4. lce damage to the trees in the stands A, B and C. 

Bestånd 
Stand 

Antal levande Antal kambieskador Antal topp- Antal oskadade 
isskavda träd i levande träd brutna träd träd 
N umber oj /i ving, Number of cambial Number oftrees Number of un-
ice-damaged trees damages in living trees with broken tops damaged trees 

A 
B 
C 

14 

28 

3 

18 

34 

4 

liggande ungskogen i bestånd B hade då ännu 
inte nått sådan höjd att den gav skydd mot isska
dor åt de högre upp belägna tallarna i bestånd C; 
men de var i alla fall höga nog att det året erhålla 
kambieskador på stammen mellan de övre gren
varven. 

Den tidigaste registrerade skadan i bestånd C 
inträffade år I 842. Inom strandavsnitt utanför 
det studerade området har betydligt äldre isska
dor kunnat dateras. Isskador har under mycket 
lång tid utgjort en betydelsefull historisk stånd
ortsfaktor inom denna strandnivå före sjösänk
ningen. 

I bestånd B har isskador från 1928 fram tiU 
1972 kunnat dateras. I det avsevärt senare upp
komna bestånd A uppstod daterbara isskador 
första gången 1957, ett år som framstår som ett 
ovanligt svårt isskadeår vid Storvindeln. 1971 
var det senaste av de isskadeår som gett upphov 
till större skador på strandskogarna. De skador i 
form av böjda och rotbrutna träd i nedre delen av 
bestånd B som är urskiljbara i Fig 11 uppkom 
just i samband med islossningen 1971. Åtta tallar 
i nedre delen av bestånd B dog som en direkt 
följd av dessa skador. 

Avverkningar 

I bestånd C återfinns stubbar efter fyra tidigare 
avverkade tallar. Genom datering av fällskador
na i närstående träd samt cross-dating med hjälp 
av kambieskadekronologier har avverkningsåren 
kunnat fastställas till 1884, 1917 och 1931. Tre av 
träden är sågfällda medan ett av träden visar spår 
av yxfällning. Dessa spår utgör en viktig första 
information för att i fält grovt åldersbestämma 
när en viss avverkning ägt rum (Tiren 1937). De 
avverkade träden utgjorde beståndets grövre tall
överståndare. Tre av de avverkade träden till-

16 8 

12 5 

6 26 

hörde en äldre generation, som överlevt brän
derna 1842 och 1860 (se nedan). En av tallarna 
grodde omedelbart efter 1842 års brand. 

Avverkningarna 1884, 1917 och 1931 har alla 
gett upphov till mer eller mindre kortvariga pe
rioder av trädföryngring (Fig 10). Efter avverk
ningarna 1884 och 1917 föryngrade sig i huvud
sak gran under de tallöverståndare som alltjämt 
fanns kvar. Kreatursbetet kunde vid den tid
punkten effektivt hålla nere eventuell lövträds
föryngring, vilket i kombination med kreaturs
trampets markberedande effekt antagligen bi
drog till granens snabba kolonisation. Tillgången 
på lövträdsfrö var antagligen dessutom ganska 
låg vid denna tidpunkt till följd av att lövträden 
missgynnats en längre tid. 

Vid avverkningen 1931 kom däremot en tydlig 
reaktion i form av björkföryngring (Fig 10). Be
tet, som upphört 1921, utgjorde inte längre något 
hinder för lövträdens föryngring. Tallen, som 
fortfarande dominerade det övre trädskiktet ef
ter de tre avverkningarna, har haft relativt svårt 
att föryngra sig i de luckor som uppstått, främst 
därför att trädskiktet fortfarande var alltför slu
tet. Efter den sista avverkningen kom den krafti
ga lövträdsföryngringen att utgöra ett svårt hin
der för tallens föryngring, medan däremot gra
nen hade lättare att kolonisera under den skärm 
av träd som fanns kvar. Det delvis ört- och gräs
rika fältskiktet bidrog sannolikt också till att gra
nen och björken gynnades på tallens bekostnad 
Gfr Hesselman 1939, Siren 1948). 

Skogsbränder och betespåverkan 

Jag har tidigare berört skogsbrändernas inflytan
de på skogsutvecklingen inom Storvindelnområ
det (Zackrisson 1973, 1976 b, 1977). Samman
fattningsvis kan konstateras att skogsbränder 
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Fig 10. Föryngringstillfällen, grundytetillväxt samt några ståndortsfaktorer, som har haft inflytande på bestånds
utvecklingen inom provytan under 1790-1977 

The forest development in the studied area <luring the period 1790-1977. - Below: Natural regeneration (in 
five-year intervals) in the stands A, B and C (number of individuals, scale lo the left). Black Picea abies, dark 
grey deciduous species, light grey Pinus sylvestris. - Middle: Basal area development (grundyta) of Pinus 
sylvestris (tall), Picea abies (gran) and deciduous species Oövträd). - Above: Five habitat factors whose effect 
can be directly seen on the diagrams of the natura( regeneration and basal area development, viz. ice damage 
(isskador), grazing by cattle (kreatursbete), fires (skogsbränder), tree felling (avverkningar) and lowering of the 
lake level (sjösänkning). 

The tree colonization in stand B started after a lowering of the lake-level in 1914. Pine could establish in the 
lower part of the shore (stand A) first when the pine trees in stand B were old enough to function as seed parents. 
Tree regeneration in stand C was greatly effected by tree felling, forest fires and cattle grazing. 
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blev vanligare efter det att den agrara kolonisa
tionen började under 1800-talets första del. Den 
ökade skogsbrandfrekvensen under kolonisa
tionsepoken ledde till en markant ökning av tall 
inom området. Detta har bl a konstaterats vid 
pollenanalyser på material från området (Zack
risson 1973). De historiska källor som utnytt
jats (syneprotokoll, jordrannsakningsprotokoll, 
lantmäteriakter etc) bestyrker förloppet. 

Det undersökta strandområdet har påverkats 
av bränder 1821, 1842 och 1860. Efter den sista 
branden 1860 återstod endast åtta barrträd inom 
det studerade beståndet (7 tallar och I gran). Av 
dessa finns idag 3 tallar och I gran. Fyra av 
tallarna har avverkats. Det äldsta av dessa åtta 
träd, en tall som var groddplanta på 1790-talet, 
överlevde tillsammans med två av de avverkade 
tallarna även 1842 års brand. Den äldsta tallen 
var ensam om att överleva 1821 års brand. De tre 
bränderna som inträffade med korta tidsintervall 
slog ut det grandominerade bestånd som tidigare 
existerat och där tallen endast utgjort en mycket 
liten andel. Granen med sin tunna bark, sin lågt 
ansatta krona och i övrigt dåliga anpassning att 
klara brandskador försvann till stor del från om
rådet som en följd av bränderna. Enstaka granar 
kan dock ha överlevt på brandsäkra lokaler och 
härigenom bidragit med det frö som gav upphov 
till granföryngring efter branden 1860 (Fig 10). 
En brand förmår ytterst sällan helt slå ut träd
skiktet närmast en sjö eller en myr på grund av de 
speciella vindförhållanden som råder vid ett 
brandfälts ytterområden (Str�ms� 1977). 

Vegetationssuccessionerna efter skogsbrän
derna på 1800-talet påverkades starkt av krea
tursbetet. Genom betes påverkan förblev bestånd 
C länge öppet och trädfattigt. Föryngringen un
der de överlevande tallöverståndarna kom att 
ske successivt under en längre tidsperiod Gfr Fig 
10). Detta var tidigare ett vanligt förlopp på 
brandfält under betespåverkan. I viss mån un
derlättade betet under tidiga successionsstadier 
efter brand för granen att kolonisera, dels genom 
att ljuskonkurrensen från ett gräs- och örtrikt 
fältskikt minskade, dels genom den markbere
dande effekt trampet hade. Dock bidrog troligen 
betesskador, främst av getter och får, till en hög 
avgång bland granplantorna Gfr Bjor & Graffer 
I %3), vilket kan förklara att kolonisationsför
loppet blev så långsamt. Lövträden, som nor
malt gynnas under en tidig successionsfas efter 
en brand, hölls helt tillbaka p g a  betespåverkan. 
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Skadorna av bränderna på fält- och botten
skikt, samt de efterföljande successionerna går ej 
att närmare beskriva så här i efterhand. Gene
rellt borde dock den dåtida geolitoralen under 
lång tid efter den sista branden varit betydligt 
ört- och gräsrikare än vad den är idag, eftersom 
brand och efterföljande bete starkt missgynnar 
risen Gfr Steen 1958). 

Rekonstruktion av vegetationsutvecklingen 

1790 

Den genomsnittliga högvattennivån låg vid den
na tidpunkt lite mindre än l m över nuvarande 
nivå och senvinterns lågvattennivå låg ca 1,5 m 
högre än nu. En zonering i tre bälten med en 
artsammansättning liknande dagens måste ha 
funnits vid denna tidpunkt, men förskjutna till 
nivåer som motsvarade det dåtida högre vatten
ståndet. Fält- och bottenskiktets bälteszonering
ar ändrades antagligen relativt lite vid denna tid
punkt; de förändringar som skedde betingades 
främst av vattenståndsvariationer med periodvis 
inträffande extrema hög- och lågvattenår, liksom 
av is- och andra erosionsskador. Årliga variatio
ner i snötäckets omfattning, förekomst av snö
blottor, anhopning av drivsnö liksom frostskador 
bidrog då liksom nu till förändringar i växttäcket. 

Jordbrukskulturen hade ännu ej nått det aktu
ella området. Trädskiktet dominerades av gran. 
Enstaka tallar uppträdde närmast den öppna 
stranden. Skogsbrynet sammanföll i stort sett 
med dagens gräns mellan bestånd B och C. Den 
kortsiktiga dynamiken betingades främst av is
pressningsskador i skogsfronten mot den öppna 
stranden. Beståndets granar var ganska unga 
(drygt 100 år), och därför hade det knappast satt 
in någon sekundär granföryngring av det slag 
som brukar följa på åldersdegenerering Gfr Siren 
1955). Granens andel av beståndets grund yta var 
förmodligen fortfarande stigande. Tallens andel 
höll sig däremot relativt konstant, medan glas
björk och andra lövträd sakta minskade på grund 
av rötskador som en följd av åldersdegenerering. 

Trots en naturlig utveckling och ett moget 
skogstillstånd är det knappast fråga om ett kli
maxbestånd, då en förskjutning mot en ökad 
grandominans alltjämt pågick efter branden 
1671. Även under det naturtillstånd som rådde 
innan den agrara kolonisationen startade, ini
tierades nya sekundära successioner av t ex 
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Fig 11. Skogstillståndet 1790, 1870, 1915, 1940 och 
1977 inom den tvärprofil av stranden, som är markerad 
i Fig 3. 

,. The forest composition in the years 1790, 1870, 1915, 
12 1940 and 1977 within the bett transect marked in Fig. 3. 

10 
1790. The forest was in a late successional stage with 

1977 
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stormfälJning elJer bränder (Zackrisson 1977) 
och något slutgiltigt stabilt tillstånd torde knap
past ha existerat. Vad gälJer boreala barrskogar 
är klimax enligt den klassiska mono- (Braun
Blanquet 1927) eller polyklimaxdefinitionen 
(Odum 1957) endast att betrakta som abstrakta 
tilJstånd som antagligen aldrig ägt någon reell 
motsvarighet. 

1870 

Sedan 1790 hade området vid tre tillfällen påver
kats av skogsbrand. Efter den agrara kolonisa
tionen på 1820-talet utnyttjades det för bete. 
Trädskiktet bestod endast av några få överle
vande tallar. I beståndet fanns talrika torrakor 
och lågor. Efter den sista branden 1860 hade en 
gles ungskog av tall och gran uppkommit. Löv
träden hölls nere genom betespåverkan. 

spruce and pine dominating. The forest development 
was only directed by natura! site factors. 

1870. The area had been under human impact during 
50 years. The forest was in an early post-fire succes
sion. Surviving pines dominated the sparse tree-layer. 

1915. An undergrowth of pine and spruce had deve
loped under the pine standards. Deciduous trees were 
kept out by cattle grazing. 

1940. Felling of pine standards had influenced the 
forest since 1915. Deciduous trees had regenerated 
after the grazing had stopped in 1920's. 

1977. The succession in stand A and B which started 
due to the lowering of the lake is continued. The pine 
trees in the front of stand B are frequently damaged by 
ice-thrust. The forest succession in stand C is leading 
to an increased undergrowth of spruce. 

Som helhet var beståndets grundytetillväxt 
svag. De överlevande tallöverståndarna växte 
dock bättre efter bränderna. Enen, som är 
mycket brandkänslig, slogs antagligen helt ut vid 
den sista branden. Ålderssammansättningen hos 
dagens enpopulation visar att ytterst få enar ha
de koloniserat vid denna tidpunkt; enen tillhör 
normalt inte heller de alJra tidigaste pionjärerna 
efter brand. 

I fältskiktet spelade antagligen risen en liten 
roll. Gräs, kans_ke främst kruståtel, dominerade 
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troligen fältskiktet, åtminstone epilitoralt. Vege
tationsgränsen mellan epi- och geolitoralen var 
antagligen svagt markerad, åtminstone i jämfö
relse med dagens förhållanden. Den epilitorala 
vegetationen befann sig i ett tidigt successions
stadium, som delvis liknade de geolitorala växt
samhällena. Dessutom bidrog antagligen krea
tursbetet till att minska skillnaderna i vegetatio
nen mellan epi- och geolitoral, att döma av mot
svarande, alltjämt kreatursbetade strandavsnitt 
inom Vindelälvssystemet. 

Sjöns vattenstånd var ännu opåverkat av 
mänsklig verksamhet och vegetationsbältena i 
nedre geolitoralen torde ha genomgått relativt 
små förändringar sedan 1790. 

/9/5 

Sedan 1870 hade en avverkning skett. Härvid 
uppstod ytterligare luckor i det sedan tidigare 
glesa övre trädskiktet. Den föryngring som upp
stått efter bränderna, hade ännu inte nått upp i 
tallöverståndamas kronskikt. De granar, som ti
digare etablerat sig under överståndarna, uppvi
sade ytterst svag tillväxt. Det fåtal tallar, som 
lyckats kolonisera, tillväxte däremot kraftigt och 
dessa träd kan närmast klassas som behärskande 
i beståndet. Kreatursbete pågick alltjämt, vilket 
förhindrade en lövskogsföryngring. I övre delen 
av geolitoralen hade enar etablerat sig som ett 
resultat av tidigare initierade successioner. 

Sänkningen av sjöns pasströskel 1914 påver
kade kraftigt vattenståndet, men någon påtaglig 
vegetationsförändring hade knappast hunnit in
träffa inom geolitoralen; åtminstone hade ingen 
etablering av vedväxter kommit igång. Övre de
len av den tidigare sublitoralen måste däremot ha 
förändrats starkt redan under den första vintern 
efter sänkningen. Tidigare bottnar med frost
känsliga växtsamhällen med Isoetes lacustris 

(vårtsporigt braxengräs), Ranunculus peltatus 

(sköldbladsmöja), Ranunculus confervoides 

(hårbladsmöja) och characeer (kransalger) torr
lades och tjälades under vinterns lågvattenstånd. 
Sådan växtlighet, som tidigare haft stor utbred
ning inom grundare områden av Storvindeln, 
minskade kraftigt under denna period enligt 
muntliga uppgifter av den äldre befolkningen vid 
Storvindeln. 
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År 1940 hade ytterligare två avverkningar av tall
överståndare skett. Grundytetillväxten i be
ståndet skedde fortfarande huvudsakligen hos 
tall. Gran, glasbjörk samt övriga lövträd hade 
dock påtagligt ökat sin andel av beståndets 
grundyta sedan 1915. När kreatursbetet upphör
de 1921 påbörjades en kraftig lövträdsföryngring 
i nuvarande bestånd C, men föryngringen hade 
1940 redan börjat minska kraftigt till följd av 
beståndets allt mer ökande slutenhet. Föryng
ringen av tall och gran hade helt upphört. I fält
skiktet dominerade risen, främst blåbär ovanför 
den gamla högvattennivån. Mellan den gamla 
och nya högvattennivån hade främst blåbär, 
odon och hönsbär vandrat ner i stor skala. 

Nere på den tidigare öppna stranden (nuva
rande bestånd B) hade en massiv tallföryngring 
kommit igång som en direkt följd av sjösänk
ningen. De goda fröåren samt det allmänt gynn
samma klimatläget under 1930-talet hade starkt 
bidragit till det goda föryngringsresultatet. Enen 
hade också börjat kolonisera här; en gles föryng
ring av gråal och glasbjörk uppkom redan i slutet 
av 1920-talet. 

Vid denna tidpunkt hade de äldsta tallarna i 
bestånd B nått en sådan ålder att de börjat pro
ducera frö, vilket resulterade i den allra första 
tallföryngringen på det lägre Liggande strandplan 
som nu benämns bestånd A. Tallföryngringen 
efter sjösänkningen gick trappstegsvis. Alför
yngringen uppvisade ungefär samma mönster, 
men genom sin blygsamma andel spelade den 
dock en underordnad roll för trädskiktets ut
veckling. Inom Calluna-bältet hade dock också 
en avsevärd etablering av Salix lapponum skett. 

1977 

Trädskiktet i bestånd C präglas nu av en måttlig 
dynamik. Höjdtillväxten hos de tallar, som do
minerar det övre trädskiktet har i stort sett av
stannat, medan diametertillväxten fortfarande är 
relativt kraftig. Underväxten av gran och glas
björk uppvisar både svag höjd- och diametertill
växt. V arken gran eller glasbjörk har ännu nått 
sådan ålder och vitalitetsnedsättning att någon 
större dödlighet bland dessa undertryckta träd 
kan skönjas. AH nyetablering av träd har upp
hört. Även enen visar svag vitalitet och kommer 
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antagligen att i framtiden gå kraftigt tillbaka om 
inte trädskiktet på ett eller annat sätt utglesas. 

Fältskiktet ovanför den nya högvattenlinje 
som uppstod efter sjösänkningen domineras 
praktiskt taget helt av Vaccinium myrtillus; bot
tenskiktet utgöres till stor del av Hylocomium 

splendens och Pleurozium schreberi. Fält- och 
bottenskikt kommer antagligen inte att genomgå 
några drastiska förändringar förrän successionen 
eventuellt går in i ett sekundärt stadium med 
åldersdegenerering och åtföljande utglesning av 
trädskiktet. Mindre förändringar kan dock inträf
fa, bl a till följd av svängningar i gnagarpopula
tionens storlek Gfr Ericson 1977). 

I bestånd B, som praktiskt taget helt domine
ras av talJ, sker en kraftig höjdtillväxt i det "bak
re ledet". Beståndets front utsätts däremot ofta 
för svåra isskador, vilket antagligen kommer att 
fortsätta, om inte bestånd A når sådan höjd och 
slutenhet att det kan ge skydd. 

Träden i bestånd A uppvisar en utomordentligt 
svag tillväxt och låg vitalitet, och det är tänkbart 
att det inte under överskådlig tid kommer att 
utvecklas tilJ ett slutet bestånd. Kraftiga isska
dor kan uppstå som glesar ut beståndet så kraf
tigt att endast något enstaka träd överlever. Se
dan 60-talets början har ingen framgångsrik talJ
föryngring skett här; de träd som hittilJs slagits ut 
har alJtså inte ersatts. 

Skogstillståndet inom den studerade provytan 
är i dagens läge under mindre direkt mänsklig 
påverkan än någonsin tidigare under de 150 år 
som gått sedan jordbrukskulturen började. Be
tesbränning, betespåverkan och avverkningar 
styrde tidigare vegetationsutvecklingen kraftigt 
men har sedan länge upphört. Den aktuelJa struk

turen hos skogen avspeglar dock klart den tidiga
re påverkan som området varit utsatt för. 

Termer 

Behärskande träd: träd som är något lägre än 
härskande och medhärskande träd. 

Dendroekologi: den vetenskap som utnyttjar 
årsringar för att studera ekologiska problem. 

Dendrokronologi: den vetenskap som behandlar 
datering och studium av årsringar i ved. 

Epilitoral: område närmast ovan geolitoralen 
som är påverkat av vattnets närhet. 

Fröklängning: den utspärrning av kottfjällen se
dan barrträdskotten mognat som tiIJåter fröna 
att falla ut. 
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Geolitoral: den del av stranden som sträcker sig 
ned till sommarlågvattnet. 

Grundyta: arean av tvärsnittet genom stammar
na i ett bestånd, mätt i brösthöjd (1,3 m). 

lnvalla: bilda sårvävnad och nytt kambium från 
vilket nybildad vedvävnad väller in över det 
skadade partiet av trädet. 

Kambium: den vävnad som i stammar och rötter 
möjliggör sekundär tjock.lekstillväxt (hos barr
träd och dikotyledoner); avger vedcelJer inåt 
och sild.elscelJer utåt. 

Medhärskande träd: träd som är något lägre än 
de högsta träden samt har svagare utbildad 
krona och ej sällan klenare stam än dessa. 

Reaktionsved: onormal ved som bl a bildas i lu
tande stammar hos träd. 

Sublitoral: bottenområde som ej barläggs ens 
under vinterlågvatten. 

Vattenståndsamplitud: nivåskillnaden meIJan 
högsta och lägsta iakttagna vattenstånd. 
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Vegetationens överlevnadsekologi på Gardikens reglerings
stränder - en problemorientering 
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stränder - en problemorientering. [Survival ecology of the vegetation on the shores of 
a regulated reservoir in N Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 72: 227-240. Stockholm. ISSN 
0039-646x. 

A string of lakes in the Umeälven river, Övre Björkvattnet-Gardsjön, was dammed up in
1961 lo constitute the Gardiken hydro-electric reservoir situated in the west of Lapland. 
The water-levels of the enlarged lakes are long-term regulated. Originally they possessed 
a well-differentiated Iittoral and aquatic vegetation. The only surviving remnants of this 
vegetation are to be found upstream, mainly in and around the Övre Björkvattnet lake, 
which is only moderately regulated. Here and there traces of the original terrestrial vegeta
tion still grow close to the normal damming water-level. The fresh shorelines of the 
reservoir are still only scantily colonized by both terrestrial and amphibious species, 
including many hemerophiles. A short review of the terminology used lo describe the 
shores of such reservoirs is given. The annual fluctuation of the shoreline physical 
environment, especially variations in water-level, duration and season of exposure, 
flooding and ice cover are outlined, together with a discussion of their ecological implica
tions for the vegetation cover, and the importance of various other factors, e.g. plant 
dispersa) and substrate type. 

Christer Nilsson, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-90187 Umeå, 
Sweden. 

En stor del av våra fjällsjöar har under de senas
te decennierna tagits i ·anspråk för vattenmagasi
nering. Denna tekniska manifestation har orsa
kat stora förändringar av den ursprungliga mil
jön, och växtliga bottnar, stränder och landom
råden har ersatts av vidsträckta reglerings
stränder som närmast helt saknar vegetation. 

Utbyggnadsparten har många gånger hävdat 
att de vegetationszonerade stränderna endast 
skulle förskjutas uppåt vid en dämning (bl a en! 
Du Rietz 1959). Förlusten från naturskyddssyn
punkt skulle således delvis vara temporär och 
därför överdriven. Ännu har emellertid ingen så
dan strandåterbildning skett. Från ekologisk 
synpunkt är det självklart att så inte heller kom
mer att ske. Förutsättningar saknas helt enkelt. 
Men finns det över huvud taget några förutsätt
ningar för växtlighet, oavsett sammansättning, 
på de norrländska regleringsstränderna? 

År 1975 gjordes en översiktlig inventering av 

Umeälven inom projektet Vattenkraftutbyggna
dens miljöeffekter (se Sundborg 1977). Ett av de 
områden som undersöktes var Gardiken-maga
sinet i älvens övre lopp. Det framgick därvid att 
dess stränder inte var helt sterila, utan det fanns 
växter här och där, även om vegetationen jäm
förd med den på en naturstrand kvantitativt sett 
var obetydlig (se Sjörs & Nilsson 1976). Också 
artantalet var avsevärt reducerat jämfört med 
tidigare, och delvis hade nya arter trätt till. 

En vegetation på regleringsstranden - om än 
sparsam - ligger alltså inom det möjligas gräns, 
och därmed gavs också möjligheten att grundli
gare penetrera de växtekologiska förhållandena 
inom denna nyskapade biotop. En uppföljning av 
vegetationsutvecklingen under längre tid skulle 
också ge en bas för fortsatta undersökningar av 
de förändrade näringsvävarna. Utan att förringa 
värdet av hittills genomförda undersökningar har 
ju dessa genom att mestadels behandla djurlivet 
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egentligen börjat i fel ände för att möjliggöra att 
någon större ekologisk spännvidd uppnås. 

I juni 1976 inledde jag vegetationsanalytiska 
undersökningar vid Gardiken-magasinet inom 
profiler och provytor på stränder med olika grad 
av exposition (begreppen strand och regle
ringsstrand används här synonymt där ej risk för 
missförstånd föreligger - se vidare avsnittet om 
terminologi). Analyserna följdes upp i augusti 
samma år och vidare under samma månader 
1977, dvs i skrivande stund vid sammanlagt 
fyra tillfällen .. Syftet med undersökningarna är 
att (I) beskriva nuvarande vegetationsförhållan
den, (2) utröna ekologiska begränsningar och 
förutsättningar för växtliv på regleringsstranden, 
(3) utröna eventuella trender i vegetationsut
vecklingen samt (4) skapa underlag för förslag till
förbättringar.

De uppgifter som hittills tagits fram medger 
inte någon säkrare bedömning av vegetationsut
vecklingen. De kan däremot räcka som grund för 
en inledande orientering om några av de ekolo
giska möjligheter som kan stå till buds för väx
ternas fortbestånd på stranden av ett dylikt ma
gasin - något vi kan kalla överlevnadsekologi (ifr 
Sundborg 1977). 

Före den egentliga behandlingen av regle
ringsstranden ges en presentation av kunskaps
läget och dämningens omfattning samt några ex
empel på växter som lever kvar i kontinuitet med 
den vegetation som fanns före dämningen. 

Botaniskt kunskapsunderlag 

Norrlandsmagasinens stränder har överlag äg
nats ett svalt botaniskt intresse (se redogörelse 
av Sjörs & Nilsson 1976). Ej heller har några 
nämnvärda ekologiskt baserade försök gjorts för 
att förbättra förhållandena för växtvärlden på 
regleringsstränderna. De många gånger extrema 
miljöbetingelserna torde också göra det svårt att 
åstadkomma några radikala förbättringar, 
åtminstone inte utan stora insatser. 

I andra världsdelar har långtidsreglerade ma
gasinsstränder däremot inte undgått kraven på 
att ett landskap ska vara produktivt. I exempel
vis USA har regleringsstränder med stor fram
gång gödslats och såtts för att förbättra betingel
serna för fågellivet (Fowler & Maddox 1974, 
Fowler & Hammer 1976). Från Sovjet meddelas 
att dylika stränder under torrläggningsperioden 
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betats av boskap och använts för melonodling 
(Zhadin & Gerd 1%3). I Östafrika har liknande 
områden planterats med bl a kokospalmer (Jo
vanovic 1973). 

I den utländska litteraturen finns tillika exem
pel på att regleringsstränder också utan sådana 
insatser kan vara produktiva, åtminstone under 
de första åren. Globalt sett är alltså regle
ringsstranden ett mycket variationsrikt miljö
element, vilket i sin tur gör det svårt _för den 
nordiske forskaren att utnyttja internationella er
farenheter. 

Gardiken-sjöarna 

Gardiken-området utgör exempel på ett vatten
system där den vegetation som fanns före däm
ningen är ovanligt väl dokumenterad för att ha 
växt längs en del av en utbyggd Norrlandsälv. 19 
opublicerade rapporter refereras av Lundqvist 
(1970, signa U 15-32, U 56). Ett utförligare arbe
te har därtill redovisats av Wassen (1965, 1966). 
Med denna dokumentation som grund syntes va
let av just detta område för uppföljande under
sökningar välmotiverat. 

Dämningens omfattning 

Gardsjön dämdes ca 15 m över sin forna högvat
tennivå, varvid ett större sjösystem upp till Övre 
Björkvattnets högvattennivå kom att inkluderas i 
ett enda magasin (Fig 1). Idag varieras vatten
ståndet med 20 m i Gardsjön och med 5,9 m i 
Övre Björkvattnet. De mellanliggande sjöarna 
har intermediära amplituder. När magasinet är 
tömt ligger vattenståndet i dessa sjöar i närheten 
av det tidigare normala, i den·mån forströsklarna 
inte är ursprängda. Övre Björkvattnet fylls van
ligtvis upp rätt snart på försommaren medelst en 
grunddamm vid utloppet, till I m under däm
ningsgränsen. Arealen mellan dämnings- och 
sänkningsgränserna omfattar för hela magasinet 
56 km2 (Melin 1970 en! Sundborg 1977). I denna 
yta har inkluderats en del vattensamlingar och 
mindre tjärnar som indämts, varför den areal 
som är torrlagd vid tömt magasin i realiteten är 
något mindre (Sundborg 1977). 

Kyarlevande växter 

Jag har i tidigare uppsatser behandlat älvpartier 
som torrlagts och sådana som reglerats så att 
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GAROIKEN-MAGASINET 
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Fig I. Gardiken-magasinet i övre Umeälven i södra Lapplandsfjällen. Den inre smala linjen betecknar den forna 
strandkonturen_ Den yttre breda linjen visar dämningsgränsens läge. 
The Gardiken hydro-electric reservoir in the upper reaches of the Umeälven river, N Sweden'. The thin lines 
indicate the position of the former shore line. The broad lines indicate the position of the normal dammed-up 
water-level. The level of the forme-r-Gardsjön lake bad to be raised 17 m, to the same level as that of the former 
Övre Björkvattnet lake. The present-day water-level amplitude in the Gardsjön lake is 20 m. The area between 
the permissible damming water-level and the drawdown level comprises 56 km2

• The main part of this area was 
formerly dry land. 

övre delen av stranden undandragits de perio
diska högvattnen (C. Nilsson 1977 a, b, 1978, in 
.press). Där kvarlever ännu - som mest knappa 
20 år efter utbyggnaden - växter på eller i ome
delbar närhet av sina ursprungliga växtplatser. 

I Gardiken-magasinet finns också sådana ex
empel, men de är begränsade till magasinets övre 
delar. I Övre Björkvattnet finns således ännu en 
rest kvar av den övre geolitoralen, speciellt i 
skyddat läge Gfr Sjörs & Nilsson 1976). Däm
ningsgränsen motsvarar där som nämnts den for
na högvattennivån, men genom att vattenståndet 
vanligen hålJs på en nivå av 394 m (1 m under 
dämningsgränsen) har inte hela stranden spolats 
bort. De nedre strandbältenas vegetation är för
störd, men deras flora behåller ännu en viss re
presentation omkring 394 m-nivån. Som exempel 
på arter som här och där förmedlar övergången 
mellan den resterande övergeolitoralen och 
sommarens "normalvattennivå" kan nämnas de 
amfibiska arterna Alopecurus aequalis (gulkav
le), Juncus alpinus (myrtåg), Ranunculus rep

lans (strandranunkel) och Subularia aquatica 

(sylört). De två sistnämnda har tillsammans med 
Scirpus acicularis (nålsäv) även påträffats djupa
re, 2,3-2,7 m under dämningsgränsen på finkor
nigt substrat. Alla dessa arter har förmodligen 
koloniserat sina nuvarande växtplatser efter reg
leringen. 
16 - Svensk Bot. Tidskr. 

I Vojtjajaure närmast nedströms Övre Björk
vattnet finns exempel på att strandväxter också 
kan motstå överdämning under längre tid. Där 
uthärdar fortfarande Climacium dendroides 

(palmmossa) i den forna strandbrinken, 7 m under 
dämningsgränsen. Den förefaller helt död vid 
snösmältningen, men grönskar sedan i topparna. 

Inte heller vattenväxterna har utrotats helt. I 
Övre Björkvattnet kvarlever en smal och ytter
ligt gles bård av kransalgen Nitella opaca när
mast under sänkningsgränsen, dvs på 6-7 m 
djup. I denna bård har tidigt på sommaren även 
hittats små individ av Callitriche, möjligen her
maphroditica (höstlånke). År 1976 hittades till
lika Potamogeton gramineus (gräsnate) i en vik 
på finsediment 4,5 m under dämningsgränsen. 
Den var sannolikt nyetablerad även om överlev
nad in situ inte är helt otänkbar. 

Vattenväxterna har ej undersökts i vare sig 
Vojtjajaure eller sjöarna nedströms. Möjligheten 
att någon högre vattenväxt ska leva kvar är emel
lertid liten. Kärlväxter når vanligen ej djupare än 
omkring 7 m beroende på. att det hydrostatiska 
trycket därunder blir för stort (se sammanställ
ning av K. A. 0kland 1974, jfr Gessner 1952, 
Ferling 1957). Däremot kan kransalger och mos
sor finnas. Kransalger har exempelvis hittats ner 
till 20 m djup i norska insjöar ( enl J. 0kland 1969) 
medan t ex Bodin & Nauwerck (1968) omnämner 
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Fig 2. Vattenståndsvariationerna i Gardiken-magasi
nets nedströmsdel under femårsperioden 1973-1977 
(enl uppgifter från Mellersta Norrlands Kraftverk, 
Umeå). Kurvan i figurens nederdel anger medelvärdet 
av de naturliga vattenståndsvariationerna åren 1924-
1954 (ur Gardikens reglering 1957 enl Wassen 1966). 
Punkterna betecknar isgång respektive isläggning (enl 
uppgifter från SMHI, Norrköping). Det skuggade fältet 
anger vegetationsperiodens längd (enl Langlet 1937). 

The changes in water-level in the downstream parts of 
the Gardiken reservoir <luring the period 1973-1977. 
The lowest, unlabelled curve indicates the mean values 
for the period 1924-1954, i.e. before damming-up and 
regulation; black dots indicate the limes of ice break
up and of the freeze-up, respectively; the shaded sec
tion indicates the duration of the vegetational period 
(according to Langlet 1937). 

The normal damming water-level is maintained for 
different periods of time from year to year. In some 
years the reservoir is never filled-up completely. The 
shore plants growing at levels which are exposed to 
flooding <luring the late summer undergo a reversal of 
the normal, summer ecological conditions. During the 
early part of the vegetational period they grow under 
terrestrial conditions, later on they have to survive as 
submerse hydrophytes. Only a few species of plants, 
among which Ranunculus replans, which is well adap-
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en förekomst av levermossan Marsupella aqua
tica ner till 30---35 m djup i en nordsvensk sjö. 

Den överdämda landvegetationen i sin tur har 

dött nästan undantagslöst. Endast i skyddat läge 

vid och nära under dämningsgränsen kan ensta
ka överlevande arter påträffas (se vidare Sjörs & 
Nilsson 1976). 

Men påverkan når även vegetation ovanför 

regleringsstranden. Närmast ovanför dämnings
gränsen reduceras skogsträdens tillväxt på grund 
av förhöjt grundvattenstånd och en medföljande 

minskning av markluftskiktet - ytterligare en 

aning högre upp kan inom en mindre zon tvärtom 
en tillväxtökning ske (Hesselman 1922, Mickie
wicz 1973). För att undvika träddöd utsträck

tes den röjning som föregick dämningen till en 
nivå av en meter ovanför dämningsgränsen. Idag 

har skogsträden åter en representation i denna 
avverkade zon - mest av björk, men även små
granar förekommer. Lövträden har här kommit 

att bli en viss ersättning för bortfallet av älgbete, 
och är nästan genomgående hårt tuktade. 

Vidare har både fält- och bottenskikten i den 
avverkade zonen förändrats. Den "friska ris

typ" som präglar skogsmarken har i denna zon 

ersatts av en mer torkfördragande vegetation 
med arter såsom Empetrum hermaphroditum 

(fjällkråkbär), Nephroma arcticum (norrlands

lav) och björnmossan Polytrichum juniperinum. 

Grundvattnet stiger under högvattenperioden; 

ju genomsläppligare jorden är, desto fortare sker 

stigningen (Reinius 1947, Sundborg 1977). När 
magasinet töms sjunker grundvattnet åter - strax 

ovanför dämningsgränsen sannolikt till lägre ni
våer än innan regleringen. Det är dock svårt att 
bedöma om den nämnda vegetationsförändring

en enbart betingas av dessa hydrologiska föränd
ringar eller har sin orsak i ökad instrålning el dyl. 

Regleringsstranden 

Terminologi 

Det finns ingen vedertagen term för de omfat
tande ytor som ligger mellan dämnings- och 

sänkningsgränserna i de långtidsreglerade maga-

ted to an amphibious life, is typical, can withstand 
these extreme conditions and assimilate <luring the 
whole of the vegetational period. 

During the winter the reservoir is covered by ice. 
When the water-level is lowered, the ice cover subsi
des onto the shore, which freezes. 
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Fig 3. Gardiken-magasinet vid den forna sjön Atjek. Den mörka jordvalken längst upp tiJI höger markerar 
dämningsgränsen. Därunder syns den urspolade övre delen av regleringsstranden. På lägre nivåer ligger humu -
täcket ännu kvar. De vita stråken är isrester. Foto 1977 06 10. 

A typical moderately-exposed shore oftheGardiken reservoir, marginal to the former Atjek lake. The darker area 
on the right-hand side marks the normal damming water-level. The uppermost strip of the shore is wave-washed 
and the finer fractions of the morainic soils, as well as the humus layer, are eroded and transported to deeper 
water. The lower parts of the shore still retain much of their original soil cover. The white patches in the centre 
foreground are melting remnants of the ice cover. The scanty vegetation, nothing of which is visible on this 
picture, is restricted to the uppermost parts ofthe shore, which enjoy the longest vegetational period. Photo taken 
lookiog E. 

sinen. Men förslag finns varav de flesta kan häm
tas ur den engelskspråkiga litteraturen. För det 
mesta har beskrivningar gjorts i allmänna orda
lag eller med ospecifika termer som t ex reser

voir area (bl a Virtanen 1967) och reservoir land 

(Jovanovic 1973). Vissa termer åsyftar endast 
dränkningssituationen, tex drowned area (Gri
mås 1964), damming-up area (N.-A. Nilsson 
1973), reservoir inundation zone (Fowler & 
Maddox 1974, Fowler & Hamrner 1976) och 
dränkningszon (Sjörs & Nilsson 1976). För Gar
dikens del skulle även överdämningszon kunna 
användas (Hugo Sjörs i brev). Även motsatt syf
tande termer har föreslagits, t ex drained zone 

(Zhadin &Gerd 1963, Frey 1967), aridal (Grimås 
1965 a), reservoir drawdown zone (Fowler & 
Maddox 1974) och emergent zone (Krzyfanek 
1976). 

De sistnämnda kan vara berättigade för ett 
magasin som Gardiken, där en övervägande del 
av de reglerade områdena är torrlagda mer än 
halva året Gfr Fig 2). Å andra sidan borde målet 
vara att använda en term som inrymmer båda 
faserna i regleringsförloppet. Littoral (sv. lit oral) 

har använts (tex Grimås 1961, 1962), men är 
olämplig, inte minst när stora landområden har 
inkorporerats Gfr Lindström 1973). Litoralen bör 
åsättas en snävare innebörd och helst referera 
enbart till naturstränder. Likaså är det missvi
sande att i detta sammanhang tala om bottnar 

(som t ex Fiirst 1972, Lindström 1975). Däremot 
bör ordet strand (eng. shore) med fördel kunna 
användas med sin folkliga, mer ospecifika inne
börd (se bl a Lindström 1974, 1975). Strand i 
vetenskaplig mening betecknar ju i likhet med 
btoral området mellan hög- och lågvattennivåer-
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na. Ordet används däremot vanligen i en mer 
allmän betydelse, för naturstränder ungefär om
rådet mellan skogen och normalvattennivån, dvs 
enbart den mittersta delen av den egentliga lito
ralen. 

Den bästa termen anser jag vara regle
ringsstrand (t ex Jonasson 1976, Sjörs & Nilsson 
1976) eller magasinsstrand (eng. reservoir shore 
- Sjörs 1977). Även termen regleringszan (t ex
Grimås 1961, Ros 1963, Blakar & H13iland 1976,
jfr Armstrong 1973) är användbar, men kan lätt
missförstås då den också betecknar den tillåtna
vertikalhöjden av den innehållna vattenmäng
den.

Den fysiska miljöns årsvariationer 

På våren är magasinet tömt. Hela regle
ringsstranden ligger då torrlagd, om än till stor 
del snö- och istäckt. lsgången från vattnet sker 
så snart vattennivån höjs. Strandisama lösgörs 
successivt allteftersom de nås av det stigande 
vattnet, medan högre belägna strandpartier hin
ner tina fram dessförinnan. Avsmältningen går 
snabbast på de stränder som vetter mot söder. 
Detta gäller speciellt de allra översta metrarna, 
som aldrig eller endast sällan isbeläggs (se Fig 2). 
Strandpartier som framsmälter tidigt blir den 
första tiden i många stycken antagligen närmast 
en motsvarighet till fjällens vindblottor, utsatta 
för omväxlande upptining och frost. 

Den första fasen av uppfyllnaden går snabbt, 
ofta med flera meter i veckan (Fig 2). År 1977 
höjdes vattennivån hela 8,62 m veckan 13-20 
juni. Därefter avklingar stigningen en aning, och 
dämningsgränsen nås i regel inte förrän i juli, 
ofta mycket senare. Vissa år blir magasinet ald
rig helt fyllt. 

Stora delar av regleringsstranden ligger såle
des blottlagda under vegetationsperiodens första 
hälft eller längre. Dessa delar är som nämnt 
överdämt land, ursprungligen övervägande 
skogklätt, men även myrar och kulturmark före
kom (tex Wassen 1966). De har nu drabbats av 
en avsevärd jordförlust (se Fig 3). Humustäcket 
har lösts upp och till stora delar spolats ner i 
magasinet, mot nivåer under sänkningsgränsen. 
Finjorden går samma väg. På exponerade strän
der har stubbar och stubbrester spolats loss och 
sköljts upp i drivor längs stränderna. Sådana 
processer har sin största omfattning när ett ma
gasin är nytt, men fortgår under lång tid (t ex 
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Sundborg 1977). Gardiken-magasinets stränder 
är ännu långt ifrån stabi.liserade. 

Den dominerande jordarten var morän, 
mångenstädes grovblockig. Till följd av humus
och jordförlusten, i synnerhet från regle
ringsstrandens övre del som längs långa sträckor 
omvandlats till en zon av frispolade block, har 
markens genomsläpplighet ökat avsevärt. Detta 
innebär att stranden mycket lätt torkar ut, spe
ciellt i ytan Gfr Zhadin &Gerd 1963, Frey 1%7). 
Strandens nedre delar är fortfarande till stor del 
humustäckta och delvis, om än tillfälligt, över
sandade. Här är den vattenhållande förmågan 
bättre, men ändå är burnusen oftast knastertorr 
på försommaren Gfr Lindström 1974). 

På hösten inleds avtappningen och när isen 
lagt sig helt har vattennivån redan sänkts några 
meter (Fig 2). Längs skyddade stränder kan 
vattnet visserligen åtminstone temporärt tillfrysa 
långt tidigare, men redan då har avtappningen i 
regel påbörjats. Under den redovisade femårspe
rioden återfinns endast ett år (]975) med utpräg
lat hösthögvatten. 

Avtappningen sker med relativt jämn hastighet 
vintern igenom, varunder isen efter hand lägger 
sig på stranden. När isen möter ojämn terräng 
spricker den upp, och flaken glider stundom isär 
Gfr Melin 1947). På riktigt grovblockiga stränder 
kan isflak t o m bli liggande kvar uppe på sten
blocken Gfr Melin 1947, Fremling 1973). I den 
mån inte snö packas i de större sprickor och 
hålrum som bildas blir regleringsstrandens yta 
därunder direkt exponerad för luftens tempera
tur. 

I naturliga vatten sjunker vattenståndet i sam
band med isläggningen, och när den ännu relativt 
tunna isen når stranden fryser den bottenfast Gfr 
Olsson 1976). Lägre nivåer av regleringsstranden 
- eller för vissa regleringssjöar hela stranden -
nås däremot inte av isen förrän denna är tjock
frusen. Isens isolerande förmåga förbättras här
vid och stranden skyddas mot låga temperaturer,
speciellt om terrängen är jämn och isen saknar
större sprickor. Enligt Groese (1960) blir den
isbelagda stranden i Kama-magasinet i Sovjet
aldrig kallare än -1°C trots att området har kallt 
vinterklimat. Zhadin & Gerd (1963) antyder att 
t o m helt otjälade förhållanden kan råda vintern
igenom under isen på sovjetiska regle
ringsstränder.

På de nordsvenska regleringsstränderna är in
frysning däremot en generell företeelse (se 
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främst Grimås 1961 ). Frostfria förhållanden rå
der endast i bäckfåror som passerar stranden 
(Lindström 1975), samt i den zon närmast ovan
för sänkningsgränsen sorn torrläggs först frarn på 
vårvintern (Grimås 1962). Dessutom föreligger 
vid hastig avsänkning en tidsförskjutning ifrån 
det att stranden isbeläggs tills dess att den tjälas. 
Vid undersökningar i rnars 1976 vid Gäutan inom 
det nära Gardiken belägna Ajaure-magasinet be
fanns exempelvis den isbelagda reglerings
stranden vara ofrusen ännu fyra dagar efter 
det att avtappningen inletts. Lufttemperaturen 
var likväl omkring-20°C och hade varit låg under 
flera dagar. I detta fall var stranden flack och 
jämn och den 85 cm tjocka isen endast svagt 
uppsprucken. En liknande strand vid Övre 
Björkvattnet som vid undersökning i april 1977 
varit torrlagd längre tid var däremot tjälad ända 
mot vattenlinjen. 

Vegetation 

På våren sedan snön smält bort kan regle
ringsstranden förefalla helt livlös - den företer 
knappast ett enda grönt blad. På strandens nedre 
halva består detta intryck även efter ingående 
undersökning. De enda spåren av växtlighet är 
rotfasta stubbar och fältskiktsris, stadda i lång
sam nedbrytning. Högre upp är dessa sista rester 
av den forna Iandvegetationen ofta redan bort
spolade. Enstaka undantag påträffas längs skyd
dade strandsträckor där en kvarliggande hu
musmatta ibland når dämningsgränsen. På såda
na ställen finns stundom ursprungliga rester av 
mossor. Som exempel kan nämnas Drepanocla

dus exannulatus som förekommer i halvruttna 
och tilltufsade sjok. En svag rödbrun ton antyder 
liv, och den skjuter också redan på försommaren 
nya skott. Denna art har alltså övergått till ett 
amfibiskt levnadsätt, och kan leva kvar så länge 
humustäcket består (ifr Sjörs & Nilsson 1976). 

Men överlevnaden in situ är låg, den vegeta
tion som finns på denna övre del av regle
ringsstranden är till största delen nykoloniserad. 
Vissnade, halvförmultnade växtrester lämnar ti
digt på våren vittnesbörd om artsarnmansätt
ningen föregående år. Växterna är begränsade 
till de allra översta delarna av stranden, med få 
undantag inom ett fyrarnetersregister under 
dämningsgränsen. Ofta upphör vegetationen re
dan omkring två meter tidigare. 

Många växter utvecklas snabbt. Vissa spirar 
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från överlevande basaldelar, andra gror från 
frön. Redan i mitten av juni 1976 blommade bl a 
Caltha palustris (kabbeleka), Ranunculus repens 

(revsmörblomma), och Rorippa palustris (sump
fräne) medan en rad arter stod i knopp. År 1977 
gick utvecklingen däremot betydligt långsamma
re. Under försommaren grönskar också mossor i 
små spridda plättar. Vanliga, men på något olika 
substrat, är Bryum-arter, bl a den röda B. pal

lens, Calliergon giganteum, Ceratodon purpu

reus, Hypnum Lindbergii och Pohlia bulbifera. 
Lavar har ej påträffats under dämningsgränsen. 

Både amfibiska och rent terrestra växter kan 
hittas. Många av de förekommande arterna är 
lättspridda arter av hemerofil karaktär, varav 
vissa också är främmande för naturlig strandmil
jö (se vidare Sjörs & Nilsson 1976). Den vegeta
tion som formas saknar all överensstämmelse 
med den naturliga strandens och är närmast helt 
utan ekotonkaraktär (jfr Fig 4). 

Många arter "ligger i startgroparna" under 
den period stranden är torrlagd. Callitriche palu

stris (smålånke) har uppvisat flera tusen grodd
plantor/m2 på en undersökt torvstrand någon 
meter under dämningsgränsen i mitten av juni. 
Två månader senare hade flera av dessa utveck
lats till långvuxna, fruktbärande individ i det 
uppdämda vattnet. Equisetum fluviatile (sjöfrä
ken) har ett liknande uppträdande inom detta 
område: dess huvudsakliga tillväxt sker under 
sensommardränkningen då dess täckning ökar 
markant. På försommaren är de fräkenarter som 
lättast iakttas i stället Equisetum arvense (åker
fräken) och E. palustre (kärrfräken). 

Alopecurus-arterna aequalis och geniculatus 

(kärrkavle) utgör ett annat exempel på närbe
släktade arter som synes "vikariera" med avse
ende på vattenståndssituationen. På försomma
ren har endast bestämbara individ av A. genicu

Latus påträffats, många för övrigt med liggande, 
groende fjolårsax. När växten överdäms börjar 
den brytas ner, men rotsystemen har i stor ut
sträckning överlevt åtminstone ett år. I stället 
hittas under högvattenperioden ibland dess art
frände A. aequalis rned långbladiga, stundorn 
blommande exemplar i det allra översta strand
bältet. 

På sensommaren är regleringsstrandens vege
tation ofta helt satt under vatten. Denna tid ger 
de stränder som har vegetation ett disharmoniskt 
intryck med halvdränkta landväxter uppstickan
de här och där. Ett vanligt inslag är olika gräs 



234 Christer Nilsson SVENSK BOT. TIDSKR. 72 (1978) 

Fig 4. Artsammansättning inom bandprofil i det översta strandregistret på en relativt skyddad strand, Vojtjajaure 
kapell. Vegetationen fortsätter ytterligare någon m längre ner. Staplarna anger endast förekomst. Profilen är 
identisk med den nedersta i Fig 6. 

Species composition within a belt transect in the uppermost zone of a relatively sheltered shore, near the 
Vojtjajaure chapel. The vegetation cover continues for about one metre lower down. The histograms only 
indicate presence or absence. The belt transect is identical with the bottom one shown in Fig 6. OnJy a few 
species are found growing over the entire verticaJ extent of the reservoir shore, i.e. the uppermost shore zone. 

vars strån når över vattnet medan basalbladen 
bryts ner (Fig 5). Enstaka amfibiska arter, t ex 
Barbarea stricta (strandgyllen) förbättrar in
trycket en aning, men på ursvallade stränder är 
de amfibiska växterna i gengäld ofta få. 

Växterna står glest och bildar endast i rena· 
undantagsfall något egentligt växttäcke. Den tä
taste vegetationen har återfunnits på överdämd 
myr- och åkermark nära under dämningsgränsen 
i skyddat läge. För det mesta är täckningen bara 
några få procent av strandytan och gränsen mel
lan land och strand ofta knivskarp (se Fig 6). 

Diskussion 

Varför är då vegetationen så klent utbildad på 
regleringsstränderna? Orsakerna är flera och jag 
ska här presentera ett urval av de som bedöms 
vara viktigast. FramstäJJningen må tyckas speku
lativ i vissa stycken. De problem som diskuteras 
är emellertid i flera avseenden nya och har ej 
tillräckligt penetrerats från ekologisk synpunkt. 
En tillfredsställande presentation av orsaks
sammanhangen kan därför inte göras utan ytter
ligare undersökningar som grund. 
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Fig 5. Samma område som på Fig 3. Magasinet är fyllt till därnningsgränsen. I det uppdämda vattnet ses 
Deschampsia caespitosa (tuvtåtel) och Phleum commutatum (fjälJtimotej) amt några skott av Chamaenerion 
angustifolium (mjölkört). Foto 1977 08 09. 

The same area as shown in Fig. 3. The water has risen to the normal damming water-level, and all the shore 
vegetation has been submerged. Most of it decays <luring this high-water period, aJthough the subterranean parts 
appear able lo survive these seasonal tloods. 

Haulms of Deschampsia caespitosa and Phleum commutatum, together with a few shoots of Chamaenerion 
angustifolium, can be seen poking-up above the water. Note the tree-stumps and root debris wbich have been 
loosened by wave action, which also gives rise to substantial soil erosion. 

Diasporspridning 

En grundläggande förutsättning för att en koloni
sering ska ske är att växters spridningsenheter 
når stranden. Den mesta diasporspridningen 
sker emeUertid på hösten Gfr Semander 190 I), 
dvs under den tid då högvatten råder i magasi
net. Många spridningsenheter kommer dätför att 
hamna på vattnet. Eftersom de flesta växters 
diasporer flyter åtminstone någon tid (se Romell 
1938) kommer de till en del att spolas iland och 

anrikas på regleringsstrandens allra översta del 
Gfr Oliver 1948). Några pridningsenheter sjun
ker naturligtvis och kan nå även lägre liggande 
delar av regleringsstranden, men denna sprid
ningsväg bedöms vara av kvantitativt underord
nad betydelse. När stranden är torrlagd på vå
ren-försommaren och tillgänglig för diaspor
spridning sker knappast någon nämnvärd sådan i 
dessa trakter. I områden med omvända hydrolo
giska betingelser, dvs högvatten och magasins
uppfyllnad på vintern och avsänkning på som-
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maren, kan emellertid stranden efter självsådd 
snabbt få en frodig vegetation (Oliver 1948, 1955, 
jfrGrimås 1%5 b). 

Det finns alltså skäl att misstänka att det är 
förekomst av ett dylikt spridningshinder som 
primärt är orsak till att växtligheten på regle
ringsstränderna är så gles, och då speciellt på de 
nedre delarna. De växter som trots allt före
kommer en bit ner på stranden har mest sanno
likt spritts dit under något torrår, då magasinet ej 
varit helt uppfyllt. Under förutsättning att frö
mognad uppnås kan dessa växter sedan i sin tur 
tjänstgöra som spridningskällor, och därmed öka 
spridningsmöjligheterna till strandens lägre de
lar. 

Substrat och exposition 

Tillgången på lämpligt substrat är en viktig vege
tationsfördelande faktor. Den tätaste vegetatio
nen har som nämnts återfunnits på överdämd 
myr- och åkermark nära under dämningsgrän
sen. Där nästan rena mineraljordar förekommer 
är de finkorniga fraktionerna i regel de bäst be
vuxna Gfr Fig 6). Förekomsten av ursprungligt 
substrat är i sin tur avhängig av expositionen och 
därmed överlag bäst i de övre, bättre skyddade 
delarna av magasinet. En av de slutsatser som 
drogs vid inventeringen 1975 var att expositio
nen och tillgången på lämpligt substrat i fallet 
Gardiken t orn hade större betydelse för vegeta
tionsfördelningen än frekvensen av olika vatten
stånd (Sjörs & Nilsson 1976). Den främsta orsa
ken härtill är antagligen den bättre vattenhållan
de förmågan hos finjordama, en bättre närings-
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tillgång eller en kombination av dessa båda fak
torer. Överlag är näringsläckaget från de över
dämda jordarna betydande den första tiden -
vilket i sin tur orsakar en temporär produktions
ökning i de pelagiska ekosystemen (s k däm
ningseffekt, t ex N.-A. Nilsson 1%1). 

Ju äldre ett magasin blir, desto större andel av 
de finkorniga jordarna har kommit att spolas ner 
mot nivåer under sänkningsgränsen. Denna jord
omflyttning sker kanske främst under sänk
ningen (t ex Aars 1971, jfr Holrnsen 1963), men 
även till följd av vågverkan - speciellt vid lång
varigt stabilt vattenstånd - samt av bäckar, inte 
minst smältvattenflöden, som passerar regJe
ringsstranden under lågvattenperioden. De hu
mösa jordarna reduceras också genom oxidation 
(Sjörs & Nilsson 1976). Även om växterna i sig 
själva motverkar jordförlustema blir svinnet allt 
större och växterna får följaktligen allt mindre 
utrymme. 

I fördjupningar bakom stenar, stubbar etc kan 
visserligen substrat samlas upp och kvarhållas 
även högre upp på stranden. Sådana "refugier" 
(Grimås 1%4, 1965 a, Lindström 1975) är bety
delsefulla för det lägre djurlivet, och kan på hög
re nivåer även beväxas av högre växter. Stub
barnas roll i detta avseende har dock inskränkts 
på senare år genom den stubbröjning som företa
gits. 

Frostverkan 

Som framgår av Fig 2 har den slutgiltiga islägg
ningen under de senaste fem åren aldrig skett när 
magasinet varit helt fyllt. De översta metrarna av 

Fig 6. Procentuell täckning av C: kärlväxter, D: mossor och lavar, E: förna (huvudsakligen bottenförna, se SJörs 
1971) och F: exponerade stenar> I dm2 inom tre bandprofiler på regleringsstränder med olika grad av exposition. 
A: profilernas längd i m samt det vertikala avståndet (höjden) mellan varje m-markering. B: strandsubstrattyper, i 
nedersta fallet uppifrån och ner burnus-, sten- samt finsedimentstrand. Varje stapel motsvarar en I m2-ruta, utom 
i några fall där en ruta uppvisar två substrattyper. Staplarnas horisontella utsträckning anger täckning i % av 
rutans totala yta, medan den vertikala utsträckningen anger höjden av respektive ruta. De relativt höga täck
ningsvärdena på finsedimentstranden betingas huvudsakligen av Ranunculus replans. Analyserna utfördes 
19770612-13. 

Cover values (%) for C: vascular plants; D: mosses and lichens; E: litter (mainly originating from the field and 
bottom layers) and F: exposed stones > I dm2

, for three belt transects at the Gardiken reservoir made on shores 
subject to different degrees of exposure. A: belt transect length, in metres, and vertical extent (height) for each 
metre-interval. B: type of shore substrate; in the lowest belt transect the substrate symbols, from top to bottom, 
are burnus, stones and fine sediment. Each column corresponds to a I m2 quadrat, except in a few cases where 
one quadrat contained two substrate types. The overall horizontal length of each column indicates the cover 
values (%) for each quadrat; the vertical length indicates the height of each quadrat. 

The lirnit between shore and permanent dry land is very distinct. Only a few of the species which grow above 
the normal damming water-level also grow on the shores of the reservoir. The relatively high cover values 
recorded for the vegetation on the fine-grade shore sediments are largely due to Ranunculus replans. 
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Fig 7 (vänster). Varaktigheten av de högsta vattenstånden åren 1973-1977. 

Duration (in days) of the highest water-levels recorded during the period 1973-1977, expressed in terms of the 
local site altitude. 

Fig 8 (höger). Varaktigheten av de högsta vattenstånden under vegetationsperioden (en! Langlet) åren 1973-1977. 
Vegetationsperiodens längd beräknad genom interpolering ur temperaturdata från Tärnaby (ur Fig I 3 enl Wassen 
1%6). 

Duration (in days) of the highest water-levels du ring the vegetational period in the years 1973-1977. Plant survival 
from June 1976 to June 1977 was rather good. However, high-water-level years are generally considered to be 
detrimental to most plants, because of the great reduction in the length of the vegetational period. The 
supposition, therefore, is that many of the species present between August 1975 and June 1977 first colonized the 
shores in the autumn of 1973, became established during the next three years and, to a great extent, will have 
been killed off by the habitat conditions which prevailed later on in 1977. (Vegetational period according to 
Langlet; the duration values have been interpolated from the temperature data for the nearest meteorological 
station, atTämaby, taken from Fig 13 in Wassen 1%6.) 

regleringsstranden beläggs följaktligen inte av 
annat än möjligen av tunna strandisar. I stället 

snöskyddas de, men strandens tjäldjup torde lik

väl vara störst i denna översta del, och dessutom 
ha den längsta varaktigheten. Det är vanskligt att 

avgöra ifall dessa förhållanden har någon direkt 

vegetationsfördelande inverkan, infrysning sker 
ju i båda fallen. Det faktum att den mesta växt

ligheten är lokaliserad till den översta snöbelag

da zonen kan ha andra orsaker. 

Uppenbart är i alla fall att många arter klarar 
en övervintring, oavsett om de isbeläggs eller 

översnöas. Vissa arter har en stor tolerans mot 
stark kyla (t ex Lidforss 1907, Irmscher 1912, 

Scholander el al 1953), men naturligtvis sker en 
selektion av många groddplantor och i övrigt 

köldömma arter som koloniserat under somma

ren och överlevt höstdränkningen. 
En annan företeelse som säkerligen är kritisk 

för många arter är de veckor med omväxlande 

upptining och frost som drabbar de sydvettande 
stränders övre delar som tidigt blir framtinade. 

Någon klar skillnad mellan vegetation på strän

der med olika exposition i detta avseende har 
emellertid inte kunnat påvisas, varför det är tro-

ligt att andra faktorer är av större selektiv bety

delse. 

Vegetationsperiod och 
vattenståndsförändringar 

I naturliga vatten blir den för växterna tillgängli

ga vegetationsperioden framskjuten till följd av 
vårhögvattnet. På regleringsstranden är det tvärt

om - växterna måste leva med omvänd sommar
ekologi, dvs först på land och sedan i vatten (jfr 

Sjörs & Nilsson 1976). Vegetationsperioden är 

naturligt kort i dessa trakter, den tid medeltem

peraturen överstiger +6°C (enl Langlet 1937) 
omfattar ungefär 3,5 månader (se Fig 2). Endast 

få av regleringsstrandens växter torde kunna as

similera hela denna tid under rådande betingel

ser. Ett undantag utgörs av Ranunculus reptans, 

som väl tål ett amfibiskt liv (se även Sjörs 1977). 

Möjligen kan även några mossor föras hit. Dess

utom undgår ju vissa torr.år alla växter i översta 
strandregistret dränkning. 

De ovanjordiska delarna hos de flesta amfibis

ka arter som överdäms rejält samt hos de dränk

ta landväxterna börjar emellertid snart brytas 
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ner. Den korta tid som stått dessa växter till 
fötlogande för växtproduktion, ofta endast om
kring två månader, tycks trots allt tillräcklig för 
många arter; åtminstone var överlevnaden mel
lan junimånaderna 1976-1977 rätt god. 

I detta sammanhang kan det vara intressant att 
studera varaktigheten av de högsta vattenstån
den under de fem åren 1973-1977 (se Fig 7). Det 
framgår tydligt att 1973 och 1977 var ''högvatten
år" medan uppfyllnaden under mellanperioden 
var sämre. Denna skillnad tillskärps ytterligare 
ifall endast vattenståndsförhållandena under ve
getationsperioden beaktas (Fig 8). Det är härvid 
frestande att anta att en stor del av de växter som 
undersöktes 1975-1977 spreds m:ider hösten 
1973, då avsänkningen inleddes rätt tidigt, varef
ter de grodde och etablerade sig 1974. En fort
levnad var sedan möjlig de två följande åren tack 
vare relativt sen uppfyllnad. År 1977 nåddes 
dämningsgränsen nästan lika tidigt som 1973, 
och den redan förkortade vegetationsperioden 
blev ytterligare förkortad, i synnerhet som våren 
också var ovanligt sen. I konsekvens av detta 
kan en kraftig reduktion av antalet växter för
väntas. 

På lång sikt skulle i så fall vegetationens kvanti
tet, och i viss mån kvalitet, uppvisa en oupphör
lig fluktuation, där svängningsfrekvensen var li
ka med antalet "högvattenår" och upp- och ned
gångarna inträffade direkt efter respektive under 
dessa år. I beaktande av den ökande bristen på 
lämpligt substrat skulle svängningsamplituden 
vidare med tiden bli allt mindre och asympto
tiskt nalkas noll. För helt växtfritt torde det 
knappast kunna bli. Men riktigheten av detta får 
framtiden utvisa. 
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Det är kanske inte "i tiden" att fira minnet av 
stora hädangångna. Detta gäller både konungar, 
statsmän och gestalter ur kulturhistorien. Men 
det är få svenskar som vunnit en bestående in
ternationell berömmelse, och obestridligen är 
Linne en av de mest kända bland dem. Man har i 
många sammanhang velat erinra om 200-års 
minnet av hans död (10 januari 1778). Bl a har 
Lunds U niversitetsbibliotek anordnat en minnes
utställning av böcker av och om Linne. Denna 
skildring av Linne och hans verk anknyter till 
utställningen. 

Studieåren i Sverige 

Carl Linnaeus hette han under största delen av 
sitt liv, tills han adlades 1762, och som Linnaeus 
är han alltjämt känd i hela den engelskspråkiga 
litteraturen. Han var född den 23 maj 1707 (nya 
stilen, 13 maj gamla stilen), prästson från Sten
brohult i Småland, gick på gymnasiet i Växjö och 
blev student i Lund i augusti 1727. I Lund bodde 
han hos doktor Kilian Stobaeus i ett hus som låg 
på nuvarande Kyrkogatan 4 strax söder om 
domkyrkan. Hos Stobaeus fick Linne tillgång till 
ett stort bibliotek och rika naturaliesamlingar. 
Fortfarande finns på Botaniska museet en växt
samling kvar, den äldsta i Lund, nämligen Chri
stopher Rostius' (den förste medicine professorn 
i Lund) "Herbarium vivum" från 1610, som till-

hörde Stobaeus och som Linne säkerligen an
vänt. 

Vi vet också att han lånade böcker på Univer
sitetsbiblioteket, som då var inrymt i Lunda
gårdshuset (även kallat Kungshuset), byggt 1580 
och länge universitetets enda lokal. I en journal 
från mars 1728 finns antecknat att Carl Linnaeus 
lånat några botaniska klassiker, nämligen J Bau
hinus, Historia plantarum universalis (1650--
1651), R Dodonaeus, Cruydt-boeck (1644) och 0 
Rudbeck, Campus Elysius, vol 2 (1701). 

Linne gjorde exkursioner såväl i trakten av 
Lund som i andra delar av Skåne och antecknade 
noga vad han såg av växter, djur, mineral och 
fossil. Hans resor i Skåne gav upphov till två 
manuskript, Catalogus plantarum rariorum 
Scaniae (Förteckning över sällsyntare växter i 
Skåne) och Spolia botan{ca (Botaniska samling
ar), men dessa förblev otryckta ända till 1888, 
mer än hundra år efter hans död, då de utgavs i 
svensk översättning av E Ährling. 

På hösten 1728 skrev Linne in sig vid universi
tetet i Uppsala i förhoppning om att få en bättre 
undervisning· i medicin och naturvetenskaper än 
vad som erbjöds i Lund. I ett långt brev till 
Stobaeus ("Edle och Högtförfarne Hr Doctor, 
Höggunstige Gynnare"), berättar han om sina 
nya erfarenheter. De båda medicine professo
rerna var gamla och delvis tjänstlediga. Den bo
taniska trädgården, som under Olof Rudbeck 
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den äldres tid varit vida berömd, var nu helt 
förfallen. Linne blev emellertid snart uppmärk
sammad för sina ovanligt goda botaniska kun
skaper, och han förordnades att vikariera som 
demonstrator i botaniska trädgården. Hans tan
kar om växtrikets systematik, det s k  sexualsys
temet kom till i manuskript redan 1729. Det an
sluter till ideer om växternas sexualitet, som ti
digare framförts av bl a Camerarius d y i Tysk
land och Vaillant i Frankrike. En skrift med ti
teln Praeludia sponsaliarum plantarum (För
spel till blommornas bröllop) överlämnade han 
som nyårsgåva år 1730 till domprosten Olof Cel
sius, som hade stora botaniska intressen och 
som blev en av Linnes gynnare. Den utgavs på 
svenska 1908 av Th M Fries. 

Tidiga resor 

År 1732 fick Linne anslag från Vetenskapsso
cieteten i Uppsala för att göra en resa i Lapp
land, som på den tiden var ett tämligen okänt 
land. Resan tog nära fem månader (maj-oktober) 
och sträckte sig även genom det dåvarande 
svenska Österbotten (i Finland). Det botaniska 
materialet publicerade han 1737 i Holland som 
Flora lapponica. Den behandlar 537 växtarter. 
Titelplanschen (Fig 2) ger en stiliserad bild av 
natur och folk i Lappland: fjäll, granar, renar, 
lappar med kåta och trolltrumma. Linnean (ned
till t h på planschen) omtalas i texten som "Plan
ta nostra" (min blomma). En svensk översätt
ning (Lappsk Flora) utgavs 1907 av Th M Fries. 
Själva reseskildringen trycktes först 1811 i Lon
don med titeln Lachesis Lapponica or A Tour in
Lap/and (engelsk översättning från det svenska 
manuskriptet). Han skildrar drastiskt resans 
strapatser och förmedlar ingående iakttagelser 
över lapparnas liv och leverne. Först 1889 kom 
den på svenska (dock med titeln /ter Lapponi

cum) utgiven av E Ährling (i C von Linne, Ung
domsskrifter). Den illustreras med Linnes egna 
ganska konstlösa teckningar av växter, djur och 
redskap. En ny upplaga utgavs av Th M Fries 
1913 (i Skrifter af C von Linne, Vol 5). 1929 kom 
en något förkortad, oillustrerad upplaga med mo
dern stavning med kort företal av K Hagberg 
([ter Lapponicum i C von Linne, Ungdomsre
sor). En kommenterad upplaga, också nystavad, 
(C Linnaeus, Lappländska resan 1732) utgavs 
1957 av M von Platen och C O von Sydow med 
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teckningar av G Brusewitz. Den har omtryckts 
flera gånger, senast 1977. 

B Gullander utgav 1969 en antologi Linne i 
Lappland. Den innehåller utdrag med kommen
tarer ur Linnes skildring, ur den svenska över
sättningen av Flora Lapponica och ur hans rese
berättelse till Vetenskapssocieteten. Den illu
streras med en del av Linnes egna teckningar 
och med av utgivaren tagna färgbilder av land
skap och växter längs Linnes färdväg. 

Hagberg (1929) har gett en oöverträffad karak
teristik av Linne som naturbeskrivare. Hans ord 
kan gälla såväl Lappländska resan som följande 
resor. "Vad man till en början fäster sig vid och 
mest beundrar vid läsningen av Linnes resor, är 
iakttagelsernas rikedom. Intet stort och intet 
smått i naturen och människolivet synes ·undgå 
Linnes vakna blick. I den trakt där han rider 
fram observerar han allt: djur och växter och 
stenar, han gör anteckningar om åkerbruk och 
boskapsskötsel, om människors vardagskläder 
och högtidsskrud, om smedernas arbete, om 
flickornas danser, om gudstjänst och gillen. Han 
har läkarens intresse för sjukdomar bland män
niskor och djur, han har patriotens iver för ratio
nellt utnyttjande av de naturliga rikedomarna, 
han har konstnärens blick för landskapets lika 
väl som för de minsta örters skönhet; hans öga är 
både vetenskapsmannens och poetens. Som ex
akt naturbeskrivare har han fått sitt rykte grun
dat, men det bör framhållas, att lika god blick som 
för växternas har han för det mänskligas egenart; 
för folkloristen äro hans resor guldgruvor och 
om en svensk Troels-Lund skulle skriva ett verk 
om dagligt Liv i Norden under 1700-talet, skulle 
Linnes resor vara en av hans förnämsta källor." 
-Ii34 erbjöd sig landshövdingen i Dalarna, Nils

R.euterholm som hört talas om Linnes Lapp
landsresa, att bekosta en liknande resa i Dalarna.
Denna gång fick han med sig sju studenter, som
tilldelades olika uppgifter. Resan, som sträckte
sig till Röros i Norge, tog 45 dagar. Man ägnade
ett betydande intresse åt landskapets ekonomis
ka förhållanden, speciellt gruvdriften. Med den
na hade han bekantat sig under en kortare resa 
("Bergslagsresan") på nyåret 1734. Falu kop
pargruva, som han då besökte, gjorde ett djupt
intryck på honom: "All helfwites beskrifning
fins här för ögonen; ingen präst kan detta doch så 
faseligen beskrifwa."

Bergslagsresan och Dalaresan förblev liksom 
Lapplandsresan otryckta ända till 1889, då de 
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Fig l. Linne i brudgumsdräkt. Oljemålning av J H Scheffel. 

Linnaeus dressed for his wedding. Oil painting by J H Scheffel now hanging in the house at Hammarby where 
Linnaeus spent his summers. 
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utgav� av E Ährling, (/ter ad Fodinas (Resa till 
gruvorna) och Iter Dalekarlicum) i C von Linne, 
Ungdomsskrifter. lter Dalekarlicum utgavs 1929 
av K Hagberg i en moderniserad oillustrerad 
upplaga i C von Linne, Ungdomsresor. En full
ständig utgåva med ordagrant återgivande av ori
ginalets språk och med utförliga kommentarer 
utkom 1953 under redaktion av A Hj Uggla. 

Ett manuskript (Flora Dalekarlica) överläm
nades 1735 till landshövding Reuterholm. Det 
utgavs i tryck 1873 av E Ährling. 

Tiden i Holland 

1735 for Linne till Holland för att avsluta sin 
utbildning. Därifrån gjorde han också resor till 
England, där han träffade de kända botanisterna 
Sloane, Dillenius och Miller, och till Paris, där 
han träffade bröderna Antoine och Bernard Jus
sieu. Han fick t o m  ett erbjudande av Academie 
des Sciences i Frankrike om en välavlönad 
tjänst, vilken han dock avböjde. 

I Holland fick han också vid universitetet i 
Harderwijk sin medicine doktorsgrad på en av
handling med titeln De febris intermittentibus 
(= om varannandagsfrossa, d V s malaria). Det 
är, med förlov sagt, en rätt dålig avhandling. Den 
blev hårt kritiserad redan 17 41, när Linne sökte 
professur i Uppsala. Inget klander bör förvisso 
drabba Linne för att han ej kände till spordju
rens och malariamyggans roll, men det är upp
enbart att han löste problemet alltför lättvindigt 
även efter tidens förhållanden. Enligt Linne är 
frossa vanligast i trakter med lerjord. Denna sugs 
upp i människornas blodkärl och täpper till dem 
med jämna mellanrum, vilket leder till återkom
mande febertillstånd. 

På Linnes huvudområde, botaniken, blev de 
tre åren i Holland en oerhört produktiv tid. I 
flera fall hade han haft manuskripten med sig 
från Sverige. 

Främst må nämnas Sy.stema naturae (Natu
rens system), tryckt i Leiden 1735, som är Lin
nes första och till formatet största tryckta arbete 
("elefantfolio") trots att det innehåller endast 
elva opaginerade sidor. Han genomför med korta 
fraser en indelning av "naturens tre riken": Ste
nar växer; Växter växer och lever; Djur växer, 
lever och tänker. 

Växtriket indelas här enligt "sexualsystemet" 
i 24 klasser efter ståndarnas antal och placering i 
17 -Svensk Bot. Tidskr. 
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blomman. Klasserna indelas i ett växlande antal 
ordningar efter pistillernas antal och placering. 

Inom djurriket placerar han Homo (människan) 
vid sidan om Simia (aporna) inom klassen Quad
rupedia (fyrfotingar, dvs däggdjur) och ordningen 
Anthropomorpha (människoliknande). De olika 
djurgrupperna beskrives kortfattat, människan 
endast "Homo - nosce te ipsum" (känn dig 
själv). Människan indelas i fyra raser: Europeer 
(vita), Amerikaner (röda), Asiater (bruna) och 
Afrikaner (svarta). På titelsidan läser man ett 
citat ur Psaltaren (originalet på latin): 

0 Jehovah! 
Hur stora är Dina verk! 
Hur vist har Du utfört dem! 
Hur fuJI är jorden av Din allmakt! 

Systema naturae utkom i många och betydligt 
utvidgade upplagor. Ed 10 vol l (Animalia), 
Stockholm 1758, är viktig, då den är utgångs
punkt för den zoologiska nomenklaturen. Den 
finns i en faksimilupplaga med kommentarer 
(Weinheim 1964). Ed 12 (Stockholm 1766-1768) 
var den sista som Linne själv utgav. Senare upp
lagor (13-18) som enbart behandlar växter bär 
titeln Systema vegetabilium. Den sista (utgiven 
av C Sprengel) utkom i 5 stora volymer 
1825-1828. Ed I finns i flera faksimilupplagor: 
Berlin 1881, Stockholm 1907, Uppsala 1960, 
Stockholm 1977. 

Bland Linnes övriga banbrytande arbeten un
der Hollandstiden må nämnas Fundamenta bo
tanica och Bibliotheca botanica (1736), Genera 
plantarum och Critica botanica (l 737) samt 
Classes plantarum (1738). 

Fundamenta botanica (Botanikens grundva
lar) sammanfattar Linnes botaniska terminologi i 
365 aforismer (en för varje dag om året). Under 
nr 155 framställes för första gången hans upp
fattning om arternas uppkomst: "Species tot 
numeramus, quot diversae formae in principio 
sunt creatae" (vi räknar lika många arter, som 
det i begynnelsen har skapats olika former). 

Bibliotheca botanica (Botaniskt bibliotek) är 
en förteckning över alla botaniska arbeten (över 
ett tusen titlar), som Linne kände till. Hans 
växtkännedom grundades både på studier av le
vande eller pressat material och på en stor 
mängd fakta hämtade från samtida och äldre 
litteratur. 

Critica botanica diskuterar utförligt principer-
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na för valet av namn (främst släktnamn och art
namn) på växter. Classes plantarum innehåller 
översikter över samtida och tidigare författares 
växtsystem jämförda med Linnes eget. 

Genera plantarum (Växternas släkten) bygger 
vidare på de grundläggande tankegångarna i Sys
tema naturae ochFundamenta botanica. Genera 

plantarum beskriver utförligt 935 släkten från 
hela världen. De fördelas enligt sexualsystemet 
på 24 klasser, vardera med flera ordningar. Inga 
arter nämns. Släktnamnen citeras i många fall 
från tidigare författare, t ex Linnaea Gronovius. 
Genera planta rum utkom i 9 upplagor, varav 6 
utgivna av Linne själv. Ed 9 (utgiven av C 
Sprengel) kom 1830-183 I. Ed 5 (1754) är viktig 
genom att de där använda släktnamnen har prio

ritet framför senare släktnamn. Denna upplaga 
finns i nytryck med kommentarer av W T Stearn 
(Weinheim 1960). 

Linne stiftade snart bekantskap med de fram
stående holländska botanisterna H Boerhave, J 
Burman och J F Gronovius. Av stor betydelse 
blev hans anställning som läkare och botanist 
hos G CJjfford, bankir och direktör för holländs
ka ostasiatiska kompaniet. C)jfford hade en stor 
botanisk trädgård i Hartecamp med många tro
piska växter. Linne beskrev flera av dem utför
ligt i det stora plansch verket H ortus Cliff ortianus 

(Den Cljffordska trädgården), som utgavs på 
Cliffords bekostnad. Titelbladet bär årtalet 1737, 
men boken utkom först i början av 1738. 36 arter 
avbildas i kopparstick efter teckningar och gra
vyrer av G D Ehret och J Wandelaar. Original
materialet (Cliffords herbarium) finns i London 
(British Museum). Hortus Cliffortianus finns i 
nytryck (Lehre 1968). 

Den allegoriska titelplanschen (Fig 3) visar 
överst t v  en byst av C)jfford, t h ett bananträd 
med mognande frukter. Linne var den förste i 
Holland som fått bananen att blomma och sätta 
frukt. Gudinnan i mitten är Cybele (Moder jord). 
Apollogestalten t h om henne med lagerkrans 
och fackla bär Linnes ansiktsdrag. T v  bär kvin
nor från Afrika, Arabien och Amerika (en indi
anska med fjädrar på huvudet) fram några i bo
ken beskrivna växter från främmande världsde
lar, Aloe, Coffea ochHernandia. Längst ner ser 

Fig 2. Titelplansch tilJ Flora lapponica. 
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man en kruka med Cliffortia, (ett släkte av ros
växter från Sydafrika beskrivet av Linne) samt 
en kerub som håller en termometer. Linne för
summade ej detta tillfälle att påpeka att det var 
han som konstruerade den 100-gradiga termome
tern (som numera felaktigt tillskrives Anders 
Celsi�s). 

Linne förde ingen dagbok under sin vistelse i 
Holland. Hans anteckningar under utresan ge
nom Sverige, Danmark (Helsingör) och Tysk
land (Liibeck och Hamburg) utgavs av E Ährling 
1888 (/ter ad exteros) i C von Linne, Ungdoms
resor. En ny utgåva med ursprunglig stavning 
och kommentarer av A Hj Uggla utkom 1953 
tillsammans med Bergslags- och Dalaresorna. 
Linnes utlandsresa har utförligt behandlats av F 
Bryk (Linnaeus im Auslande, 1919, 1921). 

Åter till Sverige 

På sommaren 1738 återvände Linne till Sverige. 
Han slog sig ner som läkare i Stockholm och fick 
så småningom stor praktik. Hans patienter kom 
från skilda håll, dels från huvudstadens "kaval
jerer", som i många fall ådragit sig "fransoser" 
(veneriska sjukdomar), dels från kungahuset, 
hovet och närstående kretsar. Särskilt bekant
skapen med riksrådet greve Carl Gustaf Tessin 
blev av stor betydelse för Linnes framtid. 

År 1739 gifte han sig med Sara Lisa Moraea 
från Falun. Från detta tillfålie härrör sig Schef
fels bekanta oljemålning "Linne i brudgums
dräkt" (Fig 1). Originalet finns på Hammarby. I 
brev till Bernard de Jussieu skriver han "Nunc 
vivo et optime vivo" (nu lever jag och lever 
mycket väl). Men det stod klart för honom att 
läkarpraktiken gav honom alltför få tillfålien att 
ägna sig åt "scientia amabilis", botaniken. I me-

. lankoliska stunder citerade han emellanåt det 
klassiska uttrycket "laudatur et alget" (han be
römmes men han fryser), d v s den rika upp
skattning han rönt utomlands står i kontrast mot 
det kärva liv som mötte honom efter hemkoms
ten till Sverige. 

I Stockholm fick han hålla föreläsningar i me
dicin och naturvetenskaper på Riddarhuset. År 
1739 var han med och stiftade Vetenskapsaka-

F'rontispiece, Flora lapponica, illustra ting life and scenary in Lapland including reindeer "sledges", raised 
store-houses, Lapp cots and in the foreground a "troJJ-drum" and the twinflower ("Planta nostra"). 
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Titelplansch till Linna:i Hortus Cliffortianus. 

Komponerad och å koppar stucken af J. Vandelaar 1738 (förminskad\, 
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demien. Han blev dess förste preses och han 
medarbetade ofta i dess "Handlingar". 

Professor i Uppsala 

Efter en rätt långdragen befordringsstrid blev 
han 1741 professor i medicin vid Uppsala univer
sitet. Han skrev sig "med. et bot. professor", 
men botaniken var egentligen ett biämne till me
dicinen. Som professor torde han ej haft någon 
nämnvärd läkarpraktik, men han föreläste i stor 
omfattning över medicinska ämnen för studen
terna. Hans föreläsningar i sjukdoms- och hälso
lära utgavs först 1907 av A O Lind.fors som Lin
nes dietetik eller Lachesis natura/is. Boken byg
ger till stor del på bevarade anteckningar av hans 
lärjungar. Den innehåller ofta drastiska formule
ringar, och många av hans ordinationer skulle 
säkerligen göra en nutida läkare betänksam. 

Linnes huvudarbete på det medicinska områ
det är Materia medica (medicinska ämnen). Li
ber 1. De plantis (1749) behandlar växters an
vändning som läkemedel. En fortsättning Liber 
2. De animalibus och Liber 3. De mineralibus,
som behandlar farmakologiskt verksamma äm
nen i djurriket och i mineralriket, utkom 1773
sannolikt utan medverkan av Linne. En känd
fransk medicinare, Ficq d' Azyr, skriver i en nek
rolog (l 779) att Materia medica är "föga värdig
sin författare".

Linnes tankar om "bark" och "märg" i män
niskokroppen (i viss mån motsvarande fysiska 
och psykiska funktioner), motsvaras av liknande 
spekulationer beträffande växter och djur. Bar
ken svarar för "det yttre", bl a näringsuppta
gandet, märgen för "det inre", bl a fortplant
ningen. Befruktningen innebär en samman
smältning av bark och märg. Dessa för både sam
tid och eftervärld svårförståeliga ideer utvecklar 
han i den lilla skriften "Clavis medicinae du
plex", Medicinens dubbla nyckel (I 766, svensk 
översättning 1967), som han själv betraktade 
som "en den största juvel i medicinen". 

Linnes medicinska skrifter innehåller andra 

Fig 3. Titelplansch till Hortus Cliffortianus. 
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märkliga hypoteser, t ex att mjöldrygeförgiftning 
(ergotism) beror på inblandning av åkerrättikans 
(Raphanus raphanistrum) frön i säden (De Ra
phania dissertatio medica, 1763). 

Bland Linnes skrifter om folkhälsan må näm
nas Anmärkningar om Thee, Anmärkningar om 
Coffe, Anmärkningar om brännwin och Beskrif
ning om Öl tryckta i Almanach för åhret 1746 
resp 1747, 1748 och 1749. Särskilt skriften om 
brännvin omtrycktes i många senare upplagor, 
bl a en med företal av August Strindberg. 

Föreläsningarna om det mänskliga sexuallivet 
innehöll många drastiska formuleringar och var 
givetvis otryckbara på sin tid. De har emellertid 
bevarats genom anteckningar av Linnes studen
ter. De utgavs så sent som 1969 under titeln Om 
sättet att tillhopa gå. 

Linnes föreläsningar var väldisponerade och 
medryckande. Särskilt hans exkursioner i Upp
salatrakten lockade många deltagare. Genom sin 
kunnighet, uppslagsrikedom och entusiasm fick 
han ett stort antal lärjungar. Deras utbildning 
avslutades ofta med att de offentligt försvarade 
en avhandling "pro gradu". Dessa dissertationer 
i botaniska, zoologiska och medicinska ämnen 
(sammanlagt 186) var i regel författade av Linne 
själv. De utgavs senare av honom, ofta med viss 
omarbetning, under titeln Amoenitates acade
micae (Akademiska godbitar) i 7 volymer 
(1747-1769). En betydligt utvidgad upplaga (10 
volymer) utgavs av J C D Schreber i Erlangen 
1785-1790. 

Ett par av dessa avhandlingar må nämnas, då 
de i viss mån innebär en förändring av Linnes 
grundtankar om arternas oföränderlighet. Dis
sertatio botanica de Peloria ( 1744) behandlar en 
egendomlig form av gulsporre (Linaria) med re
gelbundna (radiärsymmetriska) blommor (inte 
läppformiga som normalt). Den beskrevs som ett 
särskilt släkte, Peloria (av grekiska pelor = miss
foster). Linne ansåg att den uppkommit genom 
korsning mellan gulsporre och någon annan 
växt. Tanken att ett släkte eIJer en art skulle 
uppstått i sen tid ("efter skapelsen") väckte 

Frontispiece, Hortus Cliffortianus. An allegorical scene representing Clifford's garden showing women from 
Arabia, South African countries and America bringing plants of Coffea, Aloe and Hernandia to the goddess_ 
Cybele (the Great Mother). The figure of Apollo has the features of Linnaeus. In the foreground is seen a 
thermometer - it was in fäet Linnaeus who constructed the thermometer now wrongly ascribed to Anders 
Celsius. At the feet of the Great Mother is a plant of Cliffortia, a genus described by Linnaeus in honor of the 
Dutch banker Clifford, director ofthe East lndia Company. 
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åtskillig kritik, inte minst från teologerna. Linne 
slog också snabbt till reträtt. I Flora Suecica
(1745) skriver han: "Man läser i en akademisk 
dissertation (Uppsala 1744) en dum beskrivning 
av variationen hos denna växt.'' 

Liknande avvikelser ("mutationer" med nuti
da terminologi) är kända hos åtskilliga andra 
växter, t ex lejongap. Om deras uppkomst och 
ärftlighetsförhållanden finns nu en mycket om
fattande litteratur. 

I Plantae hybridae (1751) återkommer emel
lertid Linne till tanken att nya växtsläkten (och 
även djursläkten) kan uppkomma genom kors
ningar mellan andra släkten, även sådana som 
inte visar någon närmare anknytning till varand
ra, t ex Campanula (klocka) x Veronica (ären
pris). Dessa ideer var rena spekulationer utan 
något experimentellt underlag. De ledde honom 
till att anta att endast ett ganska ringa antal sys
tematiska enheter (t ex klasser) uppstått "i be
gynnelsen" och att naturen sedan sörjt för en 
"fortlöpande skapelse" genom korsningar. 

Linne var dock ej helt främmande för vad som 
långt senare skulle kallas experimentell ärftlig
hetslära. 1758 korsade han Tragopogon porrifo
lius med T. pratensis och erhöll en hybrid mellan 
dem. Resultatet trycktes i en skriftDisquisitio de

sexu plantarum (Undersökning av växternas 
kön, 1760), som belönades med pris av den ryska 
vetenskapsakademien. 

Linnes artbegrepp och artbildningsteorier har 
behandlats av bl a N von Hofsten i Svenska Lin

nesällskapets årsskrift 1958, och av J L Larson, 
Reason and experience 1971. 

Linne ägnade stort arbete åt att rusta upp den 
botaniska trädgården i Uppsala. Han fick medel 
att anställa Cliffords trädgårdsmästare Nietzel, 
som han kände sedan tiden i Hartekamp. Under 
dennes ledning och genom Linnes många kon
takter med utländska botanister ökade antalet 
odlade arter till över 3 000. Många av dem be
handlas i ett stort men oavslutat arbete, Hortus

Upsaliensis (1748) "in gratiam studiosae juven
tutis" (i tacksamhet över ungdomstidens 
studium). I trädgården fanns även ett litet 
menageri med bl a apor, påfåglar och papegojor. 

Efter Linnes död och sedan Thunberg blivit 
professor anlades 1786 en ny trädgård(= univer-. 
sitetets nuvarande botaniska trädgård) nära slot
tet. På initiativ av Svenska Linnesällskapet har 
under senare år Linnes trädgård vid Svartbäcks
gatan återställts så långt möjligt (åtminstone be-
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träffande frilandsväxter). Det gamla växthuset 
("orangeriet") ombyggdes på 1950-talet till ut
ställnings- och representationslokaler. Hans bo
stad i trädgårdens ena hörn har bevarats som 
Linnemusuem. 

Öländska och gotländska resan 

På uppdrag av "Riksens Högloflige Ständer" fö
retog Linne en resa på Öland och Gotland 
(maj-juli 1741). I instruktionen ingick bl a att 
söka efter lera lämplig för tillverkning av porslin 
och efter växter som kunde användas att färga 
textilier. Han reste tillsammans med sex studen
ter som fick olika uppgifter, bl a att skriva dag
boken, som dikterades av Linne. Över Stock
hoim, Norrköping och Växjö kom man så små
ningom till Kalmar. Man såg "then angenäma 
prospecten af Öland", men man fick vänta i fyra 
dagar på lämpligt väder för överfarten. 

Den l juni "stegom wi på Färgan wid en Sud
wäst stickande Storm. Ölands strand hade wi 
knapt rört, förr än wi märkte, att detta Land war 
helt annorledes än de andre Sweriges Provincier; 
satte oss derföre i sinnet, at desto nogare an
teckna alt hwad på denna Ö föreföll". Vid 
Björnhovda fann Linne "the aldra sälsammaste 
wäxter, som förut i Swerige warit ohörde, och 
hwilka at åskåda jag reste, 1738 från Paris till 
Fontaineblau", bl a en rad orkideer. 

Man hann med ett kort besök på "Blåkulla" 
(Blå Jungfrun) som beskrives: "Ty om någon ort 
i werlden ser hiskelig ut, är wisserligen denna en 
af de grymmaste." Från Horn seglade man till 
Visby. Efter nära fem veckor på Gotland med 
besök på Fårön och Karlsöarna återvände man 
över Kalmar, Stenbrohult och Jönköping till 
Uppsala. 

"Carl Linnaei Öländska och Gothländska Re
sa" ... "med anmärkningar uti Oekonomien, 
Natural-Historien, Antiquiteter etc", utkom år 
1745 med dedikation till "Den Durchlauchtigste 
Förste och Herre Adolph Friederich, Sveriges, 

[ Göthes och W endes utkorade Printz och Arfförs-
1 te". Den har följts av åtskilliga senare upplagor 
[ (även förkortade "folkupplagor") i regel med 

moderniserat språk. En fullständig modern nyut
gåva utgavs 1962 med talrika teckningar i texten 
av G Brusewitz och kommentarer av C O von 
Sydow (flera omtryck, senast 1977). Linnes egna 
teckningar återges i slutet av boken jämte hans 
båda kartor över Öland och Gotland. En faksimil-
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upplaga, framställd efter den originalutgåva som 
finns i U niversitetsbiblioteket i Lund, utgavs 
1940. 

Linnes dagböcker från denna resa har utgivits 
av B Gullander (Linne på Öland, 1970, och Lin

ne på Gotland, 1971, i en förkortad och kom
menterad version, delvis i modern språkdräkt. 
Liksom Gullanders övriga Linneböcker illustre
ras de med färgbilder från de trakter som Linne 
besökte. Dagböckerna innehåller åtskilliga fakta 
som av olika skäl strukits i den tryckta upplagan. 

En del av resans botaniska resultat publicera
des redan 1741 som "Eet Hundrade Wäxter up

fundne på Gothland, Öland och Smoland" i Ve
tenskapsakademiens handlingar. 

Linne i Västergötland 

I juni 1746 anträdde Linne en två månaders resa 
till Västergötland jämte delar av Bohuslän. Han 
åtföljdes denna gång av en enda sekreterare, 
Erik Gustaf Lidbeck, som senare blev adjunkt 
och (från 1756) blev den förste professorn i natu
ralhistoria i Lund. Nedresan gick genom Närke, 
hemresan genom Värmland. 

I Västergötland ägnade han stort intresse åt 
bergen, särskilt Kinnekulle, deras geologiska 
uppbyggnad, växt- och djurliv. På en stor utvik
ningsplansch avbildar han "Profil öfwer Kinna
kulle", där sju olika "strata" (lager) beskrives. 

I Göteborg träffade han direktören för "Ostin
diska Compagniet", som senare skulle komma 
att göra såväl Linne som hans lärjungar stora 
tjänster. Linne hade emellertid kritiska synpunk
ter på kompaniets verksamhet. Silver från gru
vorna i Peru transporteras till Europa, varifrån 
det utföres till "en annor werld i Ostindien", där 
det bytes bort mot "några blader af en buske, 
som lätteligen kunde växa hos oss sjelfwa" (d v s  
tebusken). 

Att finna en inhemsk ersättning för det dyra 
teet var en ofta återkommande tanke hos Linne. 
På hemvägen från Västergötland fann han vid 
"Philippstad" rikliga förekomster av "sin ört", 
Linnaea. "Ingen Swensk wäxt är ännu funnen 
tjenligare til The, ty des runde Blader gifwa 
en god smak och dertil rensa blodet fram
för alla andra wäxter, så at ännu intet säkrare 
medel är emot Torrwärk, Gikt och Plussar.'' 

Reseskildringen Carl Linnaei W ästgöta-Resa, 
tillägnad kronprinsessan Lovisa Ulrica, utkom . 
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redan 1747. Den utgavs ånyo 1928 med oföränd
rad stavning och med kommentarer av N Beck
man, och 1940 i en faksimilupplaga. Den finns 
också i flera avkortade upplagor med modernise
rat språk. Ett planschverk Såsom i ett nytt Sve

rige med fotografier i svart-vitt av Artur Nilsson 
och med korta citat ur Västgötaresan utkom i en 
numrerad upplaga 1967. B Gullander utgav 1972 
Linne i Västergötland, en rikt illustrerad antolo
gi med kommenterade utdrag ur dagböckerna 
och ur det tryckta arbetet. 

Skånska resan 

Linnes vän och gynnare, överintendenten baron 
C Hårleman, "en herre som denna tiden med 
mycken ifwer winlade sig om att främja alla för 
Riket nyttiga Wetenskaper", utverkade vid riks
dagen 1747 ett anslag åt honom för en undersök
ning av Skåne. Den skånska resan, som tog tre 
och en halv månader (april-augusti 1749), är den 
längsta, kanske den mest betydande, men också 
den sista av hans resor. 

Denna gång reste han i vagn med två följesla
gare. Från Uppsala gick färden genom Västman
land, Närke, Östergötland, Småland (över Växjö 
och Stenbrohult) till Kristianstad. Genom Öster
len fortsatte man till Simrishamn och vidare till 
Lund och Malmö. Midsommaren (23--24 juni, 
gamla stilen) tillbragtes i Skanör och Falsterbo. 
Över Ystad for man sedan åter till Lund och 
vidare till Landskrona, Helsingborg och över 
Kullen till Ängelholm och Kristianstad. Hemre
san följde ungefär samma väg som utresan. 

Redan i inJedningskapitlet bekänner Linne sin 
gamla kärlek till Skåne: '' Altså är oförnekeligen 
intet land i Swerige at förlikna emot Skåne, och 
intet i Europa som det med rätta kan föresättas, 
då alla dess förmoner blifwa wägde emot hwar
andra.'' 

Han märker att '' Academien i Lund hade så 
ansenligen bliwfit bättrad de et och tjugu åren, 
sedan jag här studerade, at jag näppeligen wille 
känna henne igen" .... -"Lunda-Gården war 
oförlikligt präktig med de många slags trän han 
war prydd; utom det at han war omgifwen med 
en fast mur och tre wackra järnportar." 

"Flora Lundensis, som för tjugu år sedan gif
wit mig så mången angenäm stund, besöktes nu 
på de förfallne wallar omkring Staden, der jag 
såg hvad förändring hon undergådt på så få år." 
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"Pulicaria, som i min tid växte allenast på ett 
par ställen i Staden, war nu allmän vid wallar
na." 

"La Voue (Luteola) är en ört, som mycket 
förskrifwes årligen ifrån Frankrike, emedan wi 
icke gärna få henne i Swerige jämn mogen, och 
hon dock är oumgängelig vid Färgerierna til gul 
färg. - Jag fick henne fast, norr om Staden på 
wallarna vid Thomae-gap, der hon stod för fäfot i 
myckenhet, priviligierad för kor, getter, hästar, 
swin. - Så tyckes mig at Tobaksplantorne borde 
gifwaLuteola rum, och idel Voue planteras." 

Carl Linnaei Skånska Resa, tillägnad riksrådet 
greve Clas Ekeblad, utkom 1751. Originaluppla
gan finns i två versioner. På sidan 26 stod ur
sprungligen under "Wexjö" ett kapitel "SVED
JOR, som allerstädes här i Småland synas ibland 
skogarna, och som af somliga kallas nyttiga och 
af andra ganska skadliga. - Således får landt
mannen af et eljest aldeles onyttigt land, en 
myckenhet säd". Linnes rekommendation av 
svedjebruket ogillades av initiativtagaren till re
san, den inflytelserike Hårleman, som fått se 
några av de första exemplaren. I huvuddelen av 
upplagan tvangs Linne att trycka om sidorna 
23-26 och att införa ett skäligen lik.giltigt kapitel,
"GÖDSELEN hade jag sett vid åtskilliga ställen
på resan af idoge Hushållare förökas-" i stället
för "SVEDJOR".

Skånska resan har omtryckts i ett tjugotal upp
lagor, varav åtskilliga avkortade "folkupplagor" 
med moderniserat språk. En "andra upplaga" av 
"gödsel"-versionen utgavs 1874, en annan av 
"svedje"-versionen 1884, den senare med före
tal av M Weibull. En oförändrad upplaga med 
utförliga "anmärkningar, förklaringar och regis
ter" utkom 1920, redigerad av J Sahlgren. 
Kommentarerna innehåller Inledningsord av R 

Sernander, Personförteckning av G Carlquist, 
Förteckning (och identifiering) av djurarter av 0 
Carlgren och av växtarter av O Gertz. En faksi
milupplaga av "gödsel"-versionen efter ett ori
ginal i Lunds Universitetsbibliotek utkom 1940. 

En nystavad fullständig upplaga med "Förkla
ringar och efterskrift" av C O von Sydow och 
illustrationer av G Brusewitz utkom 1959 (om
tryckt flera gånger, senast 1977). 

A Henrikson och B Lundquist utgav 1949 I
Skåne med Linne. En resa tvåhundra år senare. 
Den innehåller utdrag ur resan illustrerade med 
pennteckningar av B Lundquist. Författarna 
ställer frågan varför Linne ej hade något att be-
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rätta om "Plantage-Directeuren E G Lidbeck, 
som var chef för botaniska trädgården och syss
lade med saker, som borde ha kunnat intressera 
resenären". Förklaringen är enkel. Linnes lär
junge Lidbeck, som senare kom att spela en be
tydande roll som odlare av "svenskt silke" på 
vita mullbärsträd på södra lasarettsområdet i 
Lund, tillträdde sin tjänst i Lund, som han fick 
på Linnes rekommendation, först 1750. 

B Gullander utgav 1975 Linne i Skåne, en an
tologi sammanställd av utdrag med kommentarer 
ur dagboksprotokollen och ur den tryckta rese
skildringen. Gullander kompletterar Linnes 
teckningar med 29 färgf otografier frän hans 
resväg. 

Växt- och djursystematikens grundvalar 

1740- och 1750-talen betecknar höjdpunkten i 
Linnes botaniska och zoologiska författarskap. 
Han utgav nya, starkt utvidgade upplagor av 
Systema naturae och Genera plantarum. 1745 
utkom hans Flora suecica. Den beskriver 1 141 
arter ordnade efter sexualsystemet i klasser, 
ordningar och släkten. Det bör framhållas att 
Linne ej använde begreppet familj. Detta kom i 
bruk först på 1790-talet. Artnamnen är fras namn, 
d v s  bestående av flera (ofta 5-10) ord. Den enda 
planschen föreställer "Linnaea floribus gemina

tis". 
Fauna suecica, som utkom 1746, behandlar 

1357 arter svenska djur inom alla grupper, från 
Homo till Microcosmos. Namnen utgöres ibland 
av ett enda ord, t ex Sorex (näbbmus) eller fras
namn med flera ord, t ex Ursus cauda abrupta 

(björn). 
Philosophia botanica (Botanisk filosofi), utgi

ven 1751, är en utvidgad version av den botanis
ka terminologi som Linne utvecklat 15 år tidigare 
i Fundamenta botanica. Hans tes om arternas 
konstans sedan skapelsen ("species tot nume
ramus") upprepas, dock med några reservatio
ner. Philosophia botanica utkom i många senare 
upplagor, varav flera postuma, den sista (utgiven 
av C Sprengel) 1824. En faksimilupplaga av ed 1 
utgavs i Lehre (Tyskland) 1966. 

Species plantarum (Växternas arter), som ut
kom 1753 i två volymer på sammanlagt 1231 
sidor, är växtsystematikens grundläggande arbe
te. Det är indelat efter sexualsystemet i klasser, 
ordningar, släkten och arter. 5 900 arter fördelade 
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på I 098 släkten beskrives från hela världen med 

korta uppgifter om växtsätt och utbredning. 
Linne inför här en binär nomenklatur, d v s

släktnamn + artnamn, t ex Anemone hepatica 
(blåsippa), Anemone nemorosa (vitsippa). Tidi
gare (t ex i öländska resan) hade han ibland, men 
ej genomgående, använt samma system. Den bi
nära nomenklaturen accepterades snart av de 
flesta samtida botanister med några undantag 
(t ex schweizaren A Haller). Den användes nu
mer i all vetenskaplig botanisk litteratur. På en 
botanisk kongress 1905 beslöts att Linnes namn 
från 1753 har prioritet (företräde) gentemot sena
re namn. Detta gäller ej vissa mossor, svampar 
och alger. 

En utökad andra upplaga utkom 1762-1763, en 
obetydligt förändrad tredje upplaga 1764. Tre be
tydligt utökade upplagor utkom efter Linnes 
död. Ed 4 (utgiven av J J Reichard) utkom 
1779-1780 med titeln Systema plantarum. Ed 5 
(av C L  Willdenow) kom 1797-1830 och ed 6 (av 
A Dietrich) 1831-1832. 

Faksimilupplagor av ed 1 utgavs i Berlin 1907, 
i Tokyo 1934 och i London 1957-1959. Den sist
nämnda (utgiven av W T Stearn) är oumbärlig for 
alla växtsystematiker. Den innehåller utförliga 
uppgifter om arbetets tillkomst och om Linnes 
arbetssätt, terminologi och nomenklatur, om 
Linneherbarier och om de personer och skrifter 
han citerar i Species plantarum. 

Viktiga tillägg till Species plantarum, ed 2, och 
Genera plantarum, ed 6, utkom 1767-1771 med 
titeln Mantissa plantarum (Supplement till väx
terna). En kommenterad upplaga har utgivits av 
W T Stearn (Weinheim 1961). Mantissa är det 
sista större arbete som Linne själv ombesörjde. 

Flora suecica (Svensk flora) utkom 1755 i en 
andra upplaga. Den är uppställd som ed 1 men 
upptar 1 303 arter eller 162 flera än tio år tidigare. 
Namnen på växterna är nu binära liksom i Spe

cies plantarum. Den enda avbildade växten he
ter nuLinnaea (borealis)floribus geminatis. 

En utf"orlig förteckning över alla taxa (klasser, 
ordningar, släkten och arter) som behandlas i 
Linnes olika botaniska arbeten utgavs 1840 i 
Leipzig av H E Richter (Codex botanicus 
Linnaeanus) med ett detaljerat register. 

Inom zoologien införde han den binära no
menklaturen i Systema naturae, ed 10, vol 1 
(1758) och i Fauna suecica, ed 2 (1761). Björnen 
heter nu Ursus arctous. 

Bland Linnes större arbeten från denna tid må 
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nämnas beskrivningar av naturaliesamlingar, 
främst djur och mineraler, som tillhörde konung 
Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika samt 
greve C G Tessin. Museum Tessinianum utkom 
1753. De kungliga samlingarnaQå Ulrikedals och 
Drottningholms slott behandlades i likaledes rikt 
illustrerade arbeten från 1754 och 1764. "Hans 
Maj: ts cabbinet blifwer det största i werlden", 
skriver Linne, som gärna umgicks med kunglig
heter och högadel. Dessa och andra samlingar, 

som nu till stor del finns på Naturhistoriska 
Riksmuseet i Stockholm, har utförligt skildrats 
av Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige un
der 1700-talet (1952). 

Linnes egna samlingar förvarades länge i hans 
bostad i botaniska trädgården i Uppsala. Efter 
den stora branden 1766, som visserligen skonade 
Linnes hus, flyttade han dem till sin sommarbo
stad Hammarby en mil från Uppsala. Denna lant
egendom hade han köpt 1758, och där brukade 

han tillbringa somrarna med familjen. Här upp
förde han en mindre oeldad byggnad, "Museum 
in altis" (på höjden) på en kulle ovanför bo
ningshuset. Här förvarade han herbarier, böcker 
och andra samlingar ganska brandsäkert men sä
kerligen utsatta for fukt och ohyra. 

Linnes lärjungar 

Vi har nämnt att Linne hade många lärjungar. 
Många av dem blev bemärkta naturforskare och 
läkare. Hit hör P J Bergius (senare professor vid 
"Collegium medicum" i Stockholm), som bl a 
skrev ett viktigt arbete om sydafrikanska växter, 

och A J Retzius, "lärdomsgigant", som blev 
professor i '' Historia naturalis'', d v s botanik, 
zoologi, kemi och geologi i Lund. 

Linnes berömmelse lockade också en rad ut
ländska forskare till Uppsala. Bland dem må 
nämnas dansken J C Fabricius (senare professor 
i Kiel), norrmannen M Vahl (professor i Köpen
hamn), tyskarna J C Schreber (professor i Er
langen), P D Giseke (professor i Hamburg) och J 
A Murray (professor i Göttingen) samt schweiz
aren F Ehrhart. 

En särställning intar "Linnes apostlar", d v s  
de lärjungar, som fick tillfälle att iakttaga och 
samla växter och djur under resor i länder utan
för Europa. Sveriges handel och sjöfart visade 
ett betydande uppsving vid 1700-talets mitt, ej 
minst genom Ostindiska kompaniets verksam
het. Flera av Linnes lärjungar anställdes som 
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skeppsläkare eller skeppspräst på kompaniets 
fartyg. 

Några tidiga resenärer ( I 740-talet-1750-talets 
början) med Indien, Java eller Kina som destina
tion är C Tärnström (död i Cochinkina 1746), P 
Osbeck (senare präst i Hasslöv i Halland) och 0 
Toren. 

P Kalm (senare professor i Åbo), som Linne 
velat sända till Sibirien, reste i stället i Nordame
rika 1748--1751 och utgav en utförlig reseskildring 
därifrån. Hans samlingar behandlades av Linne 
redan i första upplagan av Species plantarum

(1753). 
Till Västafrika for A Berlin ( död i Guinea 1773) 

och A Afzelius, som utförde ett botaniskt pion
järarbete i Sierra Leone. 

· Linnes mest kända apostlar torde vara A
Sparrman och C P Thunberg. Sparrman reste på
1760-talet i Kina och på 1770-talet i Sydafrika.
Därifrån fick han följa med på kapten J Cooks
andra världsomsegling. Han blev senare inten
dent vid Vetenskapsakademiens samlingar i
Stockholm (nuvarande Naturhistoriska Riksmu
seet) och professor vid "Collegium Medicum".
Thunberg reste 1772-1779 i Sydafrika, Java och
Japan. Han utgav grundläggande arbeten om
Sydafrikas och Japans floror. Han blev 1783 in
nehavare av Linnes professur i Uppsala. Sparr
man och Thunberg utgav detaljerade reseskild
ringar, som även översattes till tyska, engelska
och franska.

Betydande insatser inom södra halvklotets flo
ra gjorde även D So land er, som följde med kap
ten J Cooks första världsomsegling 1768--1771 
tillsammans med den engelske botanisten J 
Banks. Till sin död 1782 arbetade han på British 
Museum i London med de rika samlingarna från 
denna resa. 

Sist bland apostlarna må nämnas "Linnes 
offer'', d v s de resenärer, som dog i främmande 
länder och ej fick tillfälle att hemföra eller bear
beta sina samlingar. Hit hör F Hasselquist, som 
reste i Syrien, Palestina och Egypten. Han dog 
vid Smyrna 1752. P Forsskål deltog i en dansk 
expedition till Egypten och Arabien. Han dog i 
Jemen 1763. P Löfling, "Linnaei bästa discipel" 
enligt Linnes självbiografi, reste i Spanien, Por
tugal och norra Sydamerika. Han dog i nuvaran
de Venezuela 1756. 

Linne lyckades rädda stora delar av Hassel
quists och Löflings samlingar och anteckningar 
till Sverige. Han utgav också deras postuma rese-

SVENSK BOT. TIDSKR. 72 (1978) 

skildringar, nämligen Hasselquist, /ter Palaesti

num eller Resa til Heliga Landet (1757) och 
Löfling, /ter Hispanicum eller Resa til Spanska

Länderna uti Europa och Amerika (1758). Fors
skåls Flora aegyptiaco-arabica utgavs i Köpen
hamn 1775 av C Niebuhr. 

En antologi ur Linnes lärjungars resor har re
digerats av G Schildt, Resenärer i Floras rike

(1960). S Selander Linnelärjungar i främmande

länder (1960) h<![ skildrat Forsskåls, Thunbergs 
och Sparrmans resor. 

Arvet efter Linne 

Linne åldrades tidigt. Från 1774 drabbades han 
av upprepade hjärnblödningar. De sista åren 
kunde han knappast röra sig. Minne och talför
måga svek honom. Han dog i sitt hem i Uppsala 
den 10 januari 1778 vid 70 års ålder. Han är 
begraven i Uppsala domkyrka. 

Han efterträddes av sin ende son Carl von 
Linne d y, som redan 1763 fått fullmakt att efter
träda sin far "i survivans". Hans enda större 
arbete Supplementum plantarum (1781) är till 
stor del byggt på faderns efterlämnade manu
skript. Han dog ogift redan 1783. 

Av Linnes fyra döttrar gifte sig tre. Två av 
dem efterlämnade barn. Från dessa härstammar 
ett stort antal ättlingar till Linne. Ingen av de 
personer, som nu bär namnet Linne, är däremot 
ättling till honom. 

Efter Linne d y:s död sålde änkan och döttrar
na 1784 Linnes samlingar (varibland c 19 000 ark 
pressade växter), bibliotek, handskrifter (bl a re
sedagböcker) och över 3 000 brev till dr' J E 
Smith i Norwich, England för 900 guineas (c 
17 000 kronor i dåtida mynt). I nutida penning
värde skulle detta motsvara närmare en million 
kronor. 

Efter Smiths död 1828 såldes Linnes samlingar 
jämte Smiths egna samlingar till Linnean Society 
för 3 000 guineas. Samlingarna förvaras nu i 
bombsäkra skyddsrum i Burlington House på 
Piccadilly i London, där de är tillgängliga för 
forskare. 

Det bör framhållas att långt ifrån alla växter i 
Linneherbariet i London kan betraktas som 
typmaterial. Linne gav ibland bort äldre ark av 
en växt, när han fått nyare och, som han mena
de, bättre exemplar av samma art. Linneväxter 
finns i flera andra herbarier. Särskilt viktiga sam-



SVENSK BOT. TIDSKR. 72 (1978) 

tingar finns i Naturhistoriska Riksmuseet i 
Stockholm och i British Museum i London. 

Denna försäljning har ibland betraktats som en 
nationell tragedi ur svensk synpunkt. Detta kan 
sägas, men man bör också tillfoga att samlingar
na säkerligen fått bättre vård och blivit mera 
tillgängliga för forskningen än i Sverige. 

S Savage utgav 1945 A Catalogue of the Lin
naean Herbarium. Den återger den kortfattade 
texten på herbariearken, oftast skriven av Linne 
själv. Boken ger också prov på Linnes och hans 
medarbetares handstilar. 

Linnes herbarium finns också fotograferat 
som microfiches på många botaniska institutio
ner, bl a Botaniska museet i Lund. Qetta är vär
defullt, då inget material från originalsamlingen 
lånas ut. 

Linnean Society stiftades i London 1788 av J 
Banks och J E Smith. Sällskapet utger sedan 
1791 Transactions of the Linnean Society och 
sedan 1856 Journal of the Linnean Society of 

London. Den botaniska delen av denna tidskrift 
heter sedan 1969 Botanical Journal of the Lin
nean Society. 

Under 1800-talets förra hälft ägnades föga in
tresse åt Linne och hans verk. Andra riktningar 
än systerr,atik drog uppmärksamheten till sig in
om botanik och zoologi. Ett par försök att bilda 
Linnesällskap i Sverige blev av kort varaktighet. 
"Linneska institutet" stiftades i Uppsala 1807. 
Det utgav 1807 ett häfte Linneska institutets 

skrifter, men upplöstes 1813. "Linneska sam
fundet" bildades i Stockholm 1832. Det utgav 
1833 Linneska' samfundets handlingar för år 
1832 men upplöstes 1844. 

Eftermäle 

Linnes lärjunge A Afzelius utgav 1823 Egenhän

diga anteckningar af Carl Linnaeus om sig sjelf 
med anmärkningar och tillägg. Linne skrev un
der sin livstid åtminstone fem olika självbiogra
fier, varav några endast i utkast. En del tillhör 
Universitetsbiblioteket i Uppsala, andra har till
hört hans familj. En ny kommenterad upplaga 
Vita Caroli Linnaei utgavs 1957 av E Malme
ström och A Hj Uggla. 

Linnes Egenhändiga anteckningar är viktiga 
men långt ifrån pålitliga källor till hans biografi. 
Hans kända självkänsla tar sig ofta drastiska ut
tryck: "Gud sielf har fört honom med sin egen 
alsmächtiga hand - förlänt honom det största 
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Herbarium i werlden, hans största nöje. - Ingen 
har warit större Botanicus eller Zoologus." 

Som kontrast till denna självpanegyrik må an
föras några citat från J Sachs, Geschichte der 
Botanik (Botanikens historia), Miinchen 1875 
(översatt från tyskan): "Att Linne ej hade den 
minsta aning om hur man enligt den strängt in
duktiva forskningens principer bevisar riktighe
ten av ett hypotetiskt antaget faktum visar jämte 
talrika andra exempel hans undersökning av 
mossornas frön, som till och med för sin tid 
( 1750) är helt otroligt dålig. - Läser man Philo
sophia botanica och Amoenitates academicae 
känner man sig försatt till medeltidens litteratur. 
- Nästan allt i Linnes framställning är cirkelbe
vis."

Sachs hårda omdömen fick ej stå oemotsagda. 
J G Agardh bemötte honom i ett tal vid Lunds 
Universitets Linnefest den 10 januari 1878 Om

Linnes betydelse i botanikens historia: "Äldre 
arbeten bör bedömas efter den tids förhållanden, 
under hvilken de tillkommo. - Linne var syste
matiker och bör som sådan bedömas. - Hans 
artdiagnoser blefvo mästerstycken som ännu i 
dag hvarje sakkunnig måste beundra.'' 

B Lidforss, som i och för sig satte värde på 
växtfysiologen Sachs, gav en uppskattande bild 
av Linne i ett föredrag på 200-årsdagen (23 maj 
1907) av hans födelse (Carl von Linne, tryckt i 
Naturvetenskapliga kåserier, 1908): "Linne
minnet är ett utslag av den beundran för det 
storslagna, den böjelse för hjältedyrkan, som är 
ett utmärkande drag i den svenska nationalka
raktären. - Man beundrar den intensiva flit, var
om denna periodvis nästan monstruösa produk
tion bär vittne, den intellektuella lidelsefullhet, 
som vanligen utmärker geniet, men som talangen 
ofta saknar. För en liten nation som vår är det en 
stor sak att ha ägt en sådan man, ty han repre
senterar ett ideellt värde, som ingen yttre makt 
kan stryka ut ur nationalförmögenheten." 

Litteratur under 1900-talet 

Som Lidforss antyder kom 200-årsminnet 1907 
av Linnes födelse att sammanfalla med den 
svenska nationalromantikens blomstring i början 
av vårt sekel. Det formade sig till en imponeran
de m.anifestation av hans betydelse för den sven
ska kulturen. Linneforskningen berikades med 
en rad viktiga arbeten. Th M Fries stora biografi 
Linne, Lefnadsteckning 1-2 (" 1903", utgiven 
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1907) är fortfarande standardverket över hans liv 
och verk, en väl avvägd skildring grundad på allt 
då tillgängligt material. Ett personregister (av H 
Krook) utgavs 1956. Vetenskapsakademien ut
gav 1907 ett samlingsverk Carl von Linnes bety
delse såsom naturforskare och Läkare, där hans 
botaniska insatser skildras av C Lindman. 

J M Hulth, Bibliotheca Linnaeana (1907) är en 
brett anlagd men oavslutad sammanställning av 
Linnes skrifter. T Tullberg (ättling till Linne), 
Linneporträtt ( 1907) beskriver och avbildar 515 
porträtt, byster och medaljer som föreställer 
Linne. Till de mest kända från hans sista år hör 
oljemålningar av P Krafft (1774) och A Roslin 
(1775). Ett supplement och register till Tullbergs 
arbete utgavs 1967 av hans dotter I Beskow. 

Vid jubileet 1907 började också flera viktiga 
samlingsverk om Linne utkomma. Skrifter af 
Carl von Linne 1-5 (1905-1913) innehåller sven
ska översättningar av åtskilliga av Linnes latin
ska arbeten. Bref och skrifvelser af och till Carl 
von Linne 1-2 (1907-1943, oavslutat) är en fort
sättning på en likaledes oavslutad utgåva av Lin
nes brev, som redigerades av E Ährling 
(1878-1885). 

I detta sammanhang utkom också O Levertins 
ofullbordade arbete Carl 1 von Linne (1906). Le
vertin pekar på "Linnes omedelbara och käll
friska språk", särskilt i reseskildringarna. ''.Han 
är den svenska bygdens och torfvans skald, i lika 
hög grad som Bellman är stadens." Linnes sven
ska författarskap har uppmärksammats ytterliga
re under senare år. Linnes språk och stil, en 
samling uppsatser av olika författare, utgavs 
1961 av S Fries. 

Svenska Linnesällskapet stiftades på Ham
marby 1917. Det sammanträder två gånger om 
året, varav en gång i maj i anslutning till Linnes 
födelsedag. Det utger Svenska Linnesällskapets 
Årsskrift (52 årgångar 1918-1973), som innehål
ler uppsatser om Linne och hans lärjungar samt 
om traditionen från Linne. Sällskapet har även 
låtit översätta ett stort antal av Linnes latinska 
skrifter till svenska (Valda avhandlingar av Carl 
von Linne 1-63 (1921-1973). 

Från de senaste decennierna föreligger flera 
viktiga arbeten som kastar nytt ljus över olika 
sidor av Linnes personlighet. Här må nämnas K 
Hagberg, Carl Linnaeus (1939, ny bearbetad 
upplaga 1978) och samme författares Den Lin
neanska traditionen (1951) och Linneansk Linje 
(1963). E Malmeström har i flera arbeten behand-
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lat Linne som kulturpersonlighet (1925), Linnes 
religiösa åskådning (1926) och Ur Linnes tanke
värld och religiösa Liv (1932). Hans stora arbete 
Linne, Geniets kamp för klarhet (1964) söker ge 
en samlad bild av de ljusa och mörka dragen i 
Linnes psyke. Linnaei väg till vetenskaplig klar
het (1960) skildrar bl a sexualsystemets till
komst. 

Malmeström har även behandlat Linnes märk
liga tankar om Nemesis divina, d v s  att Gud ofta 
straffar missdådare redan i detta livet. Linnes 
anteckningar, egentligen avsedda för hans sons 
privata bruk och delvis utgivna vid flera tidigare 
tillfä.lJen (först 1878), föreligger nu i en fullstän
dig upplaga (Nemesis divina. Den gudomliga ve
dergällningen, 1968) utgiven med kommentarer 
av E Malmeström och T Fredbärj. 

S Lindroth har i flera sammanhang (bl a i Lin
ne - legend och verklighet, omtryckt i Löjtnant 
Åhls äventyr (1967), fört fram nya synpunkter på 
Linne och hans verk. Han blandar beundran med 
kritik: "Obestridligen är Linne den svenska na
turforskningens största namn. Redan under livs
tiden hyllades han av en hel värld, hans skrifter 
blev omistliga lagböcker. - Vi kan fråga oss om 
Linne, botanisternas furste, gjort en enda ny och 
vetenskaplig upptäckt. Och svaret, antytt redan 
av Sachs, blir: det har han inte." 

Ett betydande arbete från det senaste decen
niet är F Stafleu, Linnaeus and the Linnaeans. 
The spreading of their ideas in systematic bota
ny 1735-1789 (1971), som utförligt skildrar Linnes 
inflytande på botaniken i Europa under 1700-ta-
let. 

G Broberg har bl a behandlat människans plats 
i Linnes systematik (Homo sapiens L. Studier i 
Linnes naturfilosofi och människo/ära, 1975). I 
Linne och ekologien har han framhållit att Lin
nes skrifter Oeconomia naturae (Naturens eko
nomi, 1749) och Politia naturae (Naturens 
ordningsmakt, 1760), är viktiga klassiker i växt
och djurekologiens historia. De är översatta till 
svenska (1907). Brobergs artikel ingår i Biologen 
(1977:4), som till stor del ägnats åt Linnejubileet 
och de biologiska vetenskapernas historia. 

Strax före det jubileum vi firar har utkommit 
två planschverk om Linne, båda rikt illustrerade 
med färgbilder, nämligen W Blunt, Carl von 
Linne (1977, se recension i detta häfte) 
och K W GuJJers, Linnes Sverige (1977) med 
relativt kortfattad text av B Strandell. 

Det finns ännu ingen samlad behandling av 
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den oerhört rika litteraturen av och om Linne. 
Några sammanställningar från relativt sen tid må 

nämnas. 
Th Krok,Bibliotheca botanica Suecana (1925) 

förtecknar och kommenterar 172 botaniska arbe
ten. Det verkliga antalet är emellertid betydligt 
större, då flera arbeten finns i åtskilliga olika 

versioner. Stafleu, Taxonomic literature (1967) 
ger en liknande översikt över Linnes botaniska 
verk. Den är särskilt viktig genom att Stafleu i 
många fall fått fram nya uppgifter om tidpunkten 
för publicering av vissa arbeten. En ny upplaga 
beräknas utkomma 1979. 

B H Souls by, A catalogue of the works of 

Linnaeus, ed 2 ( 1933) är den hittills fullständigas
te förteckningen över alla slags arbeten av och 

om Linne. Den upptar 3 737 titlar varav åtskilliga 
med a, b, c osv. Om man med utgångspunkt från 

dessa siffror gör en beräkning av den samlade 
Linnelitteraturens omfattning i dag, skulle man 
säkerligen komma upp till c 6 000--7 000 titlar. 

Carl von Linne 257 

En sådan katalog förberedes med hjälp av da
tateknik vid Hunt Botanical Library i Pittsburgh, 
USA. Den beräknas utkomma om några år. Hunt 
Library har under senare år utvecklats till ett 
ledande centrum för Linneforskningen, ej minst 

sedan man 1973 förvärvat överläkare B Stran
dells enastående rika samling Linnaeana (böc
ker, porträtt, ex libris etc). Strandell ( själv Linne
ättling) har givit glimtar ur sitt boksamlande i 
Vägen till Linne (1974). 

På många sätt är Linne en levande gestalt än i 
dag. Hans reseskildringar utkommer ständigt i 
nya upplagor. Hans grundläggande botaniska 

och zoologiska verk som också utgetts i kom
menterade editioner är oumbärliga även för vår 
tids forskare. 

Tack 

Lunds Universitet har bidragit med medel till kostna
den för färgplanschen, vilket jag tackar varmt för. 



Recensioner 

Blunt, W. 1977: Carl von Linne. 256 sid, 37 
färgpl, 175 bilder i svart-vitt. Bokförlaget Trevi, 
Stockholm (tryckt i England av Jarrold & Sons 

Ltd). ISBN 91-7160-250-X. Pris (klotband) ca 

130 kr. 

Wilfrid Blunt är känd som författare till stan
dardverket The Art of Botanical Illustration, till 
arbeten om islamisk konst och om zoologiska 
trädgårdar under 1800-talet samt till flera bio
grafier bl a över den sinnessjuke "sagokungen" 
Ludvig Il av Bayern. I boken om Linne doku
menterar han ett gediget biografiskt kunnande, 

en fin förståelse för huvudpersonens mångfaset
terade psyke och ett elegant språk, som gör den 
synnerligen njutbar både för lekmannen och för 
specialisten. 

Den engelska originalupplagan (1971) heter 
The Compleat Naturalist. A Life of Linnaeus. 

Titeln anknyter till Izaak Waltons charmfulla 
och mångtydiga The Compleat Angler, en av den 
engelska litteraturens klassiker. Blunts bok har 
översatts av Gull Brunius. För fackgranskning 
och förord svarar Gunnar Broberg. Några smär
re felstavningar av svenska ort- och person
namn, som förekom i den engelska upplagan, har 
korrigerats. En kritisk läsare måste beundra den 
sakliga och väl avvägda framställningen. En en

da anmärkning må tillåtas. Det är inte "Linnes 
aska", som vilar i Uppsala domkyrka. Han grav
sattes i kista på traditionellt sätt. Det engelska 
"asb" betyder inte enbart aska utan "stoft" i 
allmänhet. 

Standardverket om Linnes liv och verk är Th 
M Fries, Linne. Lefnadsteckning (1903, om

tryckt 1907). K Hagbergs och E Malmeströms 
välkända biografiska arbeten har nämnts på an
nan plats (sid 255) i detta häfte. Blunt bar väl 
knappast tillfört Linneforskningen några nya 
fakta, men den livfulla och vederhäftiga fram-

ställningen garanterar hans bok en framträdande 

plats i litteraturen om Linne. Illustrationerna, 
särskilt färgbilderna, är av högsta kvalitet. Det är 
tydligt att Blunt, som är föreståndare för ett 
konstmuseum, valt enligt principen "endast det 
bästa är gott nog'' i det rika material som stått till 
buds. 

Blunt har haft förmånen att samarbeta med 

den eminente Linnekännaren W T Stearn (he
dersdoktor vid Uppsala universitet), som kan 
läsa Linne obehindrat på båda de språk denne 
behärskade, svenska och latin. Han har bidragit 
med ett kapitel Den linneanska vetenskapen. 
Klassificering, nomenklatur och metod. Stearn 
ger en klar och överskådlig framställning av Lin
nes principer för beskrivning av växter och djur 
och för hans avgränsning av systematiska enhe
ter, främst släkten och arter. Han gör också en 
Iektotypifiering av Linnes bekanta art Homo sa

piens. "Emedan det exemplar av en art som 
namngivaren studerar och registrerar mest ingå
ende måste väljas som Iektotyp, och emedan 
Linne studerade Linne så till den grad att han 
skrev sin självbiografi fem gånger'', blir Stearns 
slutsats att Iektotypen för Homo sapiens måste 
vara det ovan nämnda exemplar som vilar i Upp

sala domkyrka. 
G Broberg har bidragit med ett par översiktliga 

kapitel Viktigare arbeten av Linne och Litteratur 

om Linne. 
Till sist må citeras Brobergs ord i företalet: 

''Blunt har inte skrivit en helgonbiografi, vilket 
vi bör vara tacksamma för. Det bör kännas som 
en lockande utmaning att läsa denna skildring av 
en av våra nationalgestalter sedd genom ut

ländska och oförvillade ögon." 

Ove Almborn 
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Broberg,G. 1978: "Brunögd, lätt, hastig, giorde 
allting promt". Carl von Linne, 1707-1778. 48 
sid, 19 pennteckningar av Ylva Källström
Eklund. Liber Tryck. Stockholm. ISBN 
91-508-0154-7. Häftad. Pris ca 20 kr.

Universitetet i Uppsala firade årets Linnejubile
um med en utställning av böcker av Linne och 
från hans tid på Universitetsbiblioteket (Carolina 
rediviva), med ett symposium i maj om Linne

forskning av idag - resultat och utblick i samar
bete med Vetenskapsakademien och Svenska 
Linnesällskapet samt med ett annat symposium i 
augusti om Parasites as plant taxonomists i 
samarbete med Statens Naturvetenskapliga 
Forskningsråd. 

Till jubileet har universitetet även utgivit en 
skrift om Linne och hans verk av Gunnar Bro
berg. Genom sin doktorsavhandling Homo sa

piens L. (1976) har han dokumenterat sig som en 
framstående kännare av 1700-talets ide- och lär
domshistoria. Titeln är hämtad från en av Linnes 
små självbiografier. Linne var en mästare att 
beskriva växter och djur på ett koncist och 
åskådligt sätt. När han porträtterar sig själv, blir 
emellertid bilden ofta onyanserad med ett stort 
antal superlativer. "Han visste vem han var och 
vad han ville." 

Broberg ger en välskriven och i bästa mening 
"populär" skildring av Linnes liv från "Studie
åren" till "Den åldrade privatmannen" och 
sammanfattar hans bestående insatser i slutka
pitlet "Efter Linne". Boken finns också på eng
elska. 

Ove Almborn 

Granit, R. (utg.) 1978: Utur stubbotan rot. Essä

er till 200-årsminnet av Carl von Linnes död. 202 
sid. Titelplansch (Linne vid 67 års ålder, olje
målning av Per Krafft d ä 1774) och talrika 
svart-vit-bilder i texten. Norstedts. ISBN 
91-1-783182-2. Pris (klotband) 96 kr.

Titeln på denna bok om Linne kan förefalla 
märklig för en och annan läsare. Den är emeller
tid hämtad från en av hans självbiografier, där de 
"ödmjukt självmedvetna orden" (E Malme
ström och A Hj Uggla) lyder: "Gud sielfhar fört 
honom med sin egen alsmächtiga hand. Han har 
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låtit honom upspritta utur en stubbotan rot, om
planterat honom på en fierran ort härligen, låtit 
honom upstiga till ett anseligt träd." 

Vetenskapsakademiens beslut att utge en sam
ling essäer med anledning av årets Linnejubile
um anknyter till en gammal tradition. Under 
1700-talet innehöll Akademiens Handlingar upp
satser på svenska i naturvetenskapliga och me
dicinska ämnen avsedda för en relativt vid läse
krets. Vid Linnejubileet 1907 utgav Akademien 
det gedigna arbetet Carl von Linnes betydelse 

som naturforskare och Läkare. Årets minnesbok 
är av mindre omfattning, men den innehåller 
många nya och intresseväckande synpunkter. 
Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på 
den oerhört rika litteraturen om Linne och hans 
verk. "Denna brinnande andes väldiga vetande 
har. ännu inte förlorat sin lyskraft", skriver Rag
nar Granit i företalet. 

Boken inledes med det "åminnelsetal", som 
Linnes mest förtrogne vän Abraham Bäck hölll i 
Vetenskapsakademien den 5 december 1778. 
Gunnar Eriksson erinrar om att 1978 är ett jubi
leumsår som förenar våra tre kanske största sys
tematiker: Linne dog för två hundra år sedan, 
Carl Peter Thunberg för etthundrafemtio år se
dan och Elias Fries för hundra år sedan. Ragnar 
Granit skriver om Banks och Solander - två 
vänner i 1700-talets London. Bengt Jonsell bely
ser med åtskilligt nytt material Linnes förbindel
ser med den ryska Vetenskapsakademien i Pe
tersburg och de viktiga forskningsresor, främst 
till Sibirien, som företogs därifrån. Carl-Otto von 
Sydow behandlar Linnes primitivistiska uppfatt
ning om lapparna, "Linne hyste den största be
undran för lapparna och avundades dem deras, 
som han uppfattade det, friska och hälsosamma, 
lyckliga och oskuldsfulla liv.'' 

Åke Gustafsson skriver om Linnes Peloria -
ett monstrums historia. Denna gulsporre med 
regelbundna (symmetriska) blomkronor och 5 li
ka långa ståndare, som alltså skulle tillhöra klass 
5, i st f klass 14 i sexualsystemet, förbryllade 
Linne och kom honom att tvivla på sin grundläg
gande tes om arternas oföränderlighet. Han drar 
"en vidunderlig slutsats nämligen att det kan 
inträffa att nya arter uppstå inom växtvärlden". 
Han fullföljde emellertid aldrig dessa tankegång
ar. Linnes Peloria är ändå en klassiker inom 
artbildningsforskningen. Den har behandlats 
från skilda utgångspunkter av bl a Goethe, Dar
win och De Vries. De senaste decenniernas ex-
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perimentella ärltlighetsforskning har klarlagt hur 
anlagen för Petoria-blommor nedärvs. 

Svenskättlingen James L Larson (Berkeley 
universitet, Kalifornien) behandlar Kants filoso
fiska utredningar om Linnes antagande att 
"ordningen i naturen ikläder sig formen av ett 
enhetligt logiskt system". Etologen Eric Fabri
cius framhåller att Linne i åtskilliga fall· använde 
djurs "beteendemönster" som systematiska ka
raktärer. 

Svenska Linnesällskapets ordförande 
Carl-Johan Clemedson ger Några axplock ur 
Linnes Materia medica. Gunnar Broberg be

handlar Linne och willa biörngossen. Vår tids 
Tarzan hade åtskilliga föregångare i 1700-talets 
exotistiska föreställningar om mer eller mindre 
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ludna ''vildmän''. Linne hade t o m dessa som en 
egen art Homo ferus. Neurologen Patrick 
Sourander skriver om Den medicinska och bio
logiska bakgrunden till Linnes syn på nervsys
temet och dess sjukdomar. "Hans grandiosa 
tankekonstruktioner var ofta grundade på felak

tiga tolkningar av åtminstone delvis riktiga 
observationer." Det är emellertid märkligt att 
Linne ej var främmande för behandling av vissa 

sjukdomar, t ex förlamningar, med elektriska 
stötar, "sprakningar". Birger Strandell avslutar 
boken med en sammanfattande skildring av Lä
karen och medicine professorn Carl von Linne. 

Ove Almborn 



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift

Uppsatser för Svensk Botani k Tid krift bör 
vara skrivna på svenska, men även danska, 
norska och engelska manu kript accepteras. 
Artiklar granskas, innan de antas, av en eller 
flera av redaktören utsedda fackgran kare. 

Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Författaren bör behålla en kopia. 
Håll titel och rubriker så korta som möjligt; 
stryk ej under dem (deras inbördes rangordning 
kan ange med siffror i marginalen). Använd inte 
fotnoter - sätt in avsnittet som en parentes, eller 
med liten stil i texten. Latinska namn på släkten 
och arter kursiveras i tryck, och skall strykas 
under med ett streck i manuskriptet. Person
namn sättes med vanlig til och skall ej strykas 
under i manuskriptet. 

Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) 
skall inleda varje artikel. I anslutning till 
Abstract ges en engelsk version av uppsatsens 
titel, samt författarens namn och adress - följ 
gärna exemplen i detta häfte. 

Figur- och tabelltexter måste ges i både svensk 
och engel k ver ion. Längre uppsatser bör åtföl
jas av en utförlig Summary på engelska (alterna
tivt kan figur- och tabelltexter på engelska göras 
fylligare, så att de tillsammans bildar en 
Summary). 

Hjälp med översättning, resp språkgran k
ning av färdig engelsk text kan förmedlas av 
redaktionen. 

Namnskick. Författaren får själv avgöra, om 
sven ka eller latinska namn skall användas 
genomgående. Första gången en art nämns, 
måste dock både svenskt och latin kt namn 
nämnas. Ange vilken flora som följ nomenkla
tori kt (Lid, Norsk og svef_lskflora, andre utgåva
( 1974) rekommenderas). Auktor efter det 
latin ka namnet behöver endast anges, om nam
net ej finn i den angivna floran. 

Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: "H ylander 1953". Om referens 
till exakt ida ( idor) är absolut nödvändig, skri
ver man "Wistrand & Lundq�ist 1964 s 16-18". 
Citerad litteratur. Under denna rubrik skall 
finnas alla referenser nämnda i texten, men inga 

andra. Följ nedan tående exempel noggrant 
(boktitlar och tid krifters namn kursiveras och 
stryks därför under med ett streck i manuskrip
tet). 

Hasselrot, K. 1956: Några bidrag till känne
domen om Västergötlands flora. Svensk Bot.
Tidskr. 50: 217-221. 

Hasselrot, K. 1967: Västergörlands flora. Lund. 
Lohammar, G. 1953: Dalslands växtvärld./ K. 

Curry-Lindahl & N.-G. Karvik (red), Narur i
Dalsland: 48-73. Uppsala. 

Tabeller skriv på särskilda pappersark, förses 
med förklarande rubrik, och numrera löpande 
med arabi ka siffror. Hänvi ning från löpande 
text till tabell görs med uttryck av typen " e 
TabeU 2''. Det bör ange i vänstermarginalen, 
var tabellerna kall inplaceras vid ombrytningen. 

lllustrationer. Alla figurer numreras i följd med 
arabi ka iffror, och deras inplacering i texten 
anges i vänstermarginalen. Figurtexter skrivs i 
följd på särskilt papper. Om en figur består av 
flera delfigurer, skall dessa betecknas A, B, C, 
... , inte a, b, c, eller I, 2, 3 .... 

Figurer bör vara anpassade efter sal ytans 
storlek: paltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, 
sidhöjd 195 mm. Observera särskilt, att om en 
figur planera uppta en hel ida, bör den inte vara 
matare än proportionerna 140: 195. 

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara 
kopierade på blankt papper i ungefär den storlek 
de skall ha i tryck. Om flera fotografier monte
rats samman till en figur, måste delfigurerna 
vara absolut rätvinkligt tillskurna, och vara mon
terade med 1-2 mm mellanrum på absolut vit 
kartong med minsta möjliga mängd lim. 

Författare har möjlighet att illu trera sina upp
sat er med omslagsbild i färg; redaktionen ut
väljer för varje häfte den lämpligaste bland de 
inkomna. Färgbilder i övrigt kan endast publi
ceras om de bekostas av författaren. 

Korrektur utsändes bara en gång; författaren 
uppmana läsa det noggrant och markera alla fel. 
Onödiga ändringar bör undvikas; ändringar mot 
manuskriptet debiteras författaren. 
Redaktionen står gärna till tjänst med råd be
träffande utformningen av manuskript och illu
strationer. Telefon 046/13 83 00. 
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