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Framsidan:
Påskliljan Narcissus 

pseudo narcissus hör till 
våra käraste trädgårds-
blommor (se artikel på 

sidan 10). Foto: Eva 
Jansson.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Botanikens ställning stärks

Det är med stor glädje och tillfredsställelse som jag kan med-
dela att praktiskt taget alla landets regionala botaniska 
föreningar beslutat ansluta sig till Svenska Botaniska Fören-

ingen för att i samverkan stärka botanikens ställning i Sverige. 
Jag vill här lyfta fram det goda samarbete som föreningarna 

redan haft för att få fler växtplatser med internationellt skyddsvärda 
arter – guckusko, gulyxne, lappranunkel, nipsippa, norna, ryss-
narv, sötgräs m.fl. – bevarade, vilket bidragit till att länstyrelserna 
i höstas föreslog att ytterligare många områden med dessa arter ska 
skyddas genom Natura 2000. Även De vilda blommornas dag skulle 
vi aldrig lyckats få till något så positivt som det redan utvecklats till 
utan ett gott samarbete med de regionala föreningarna.

Föreningen inbjuder er alla att under 2004 besöka och uppleva den 
botaniskt mycket spännande ön Kreta eller att utforska Örebro-
traktens flora under årets Botanikdagar (se nästa sida). Eller varför 
inte lära er mer om en besvärlig artgrupp. I år är det daggkåpornas 
tur (se sid. 64). Reservera dagarna redan nu! Glöm inte heller att 
snarast anmäla era blomstervandringar för De vilda blommornas 
dag till Evastina eller Kjell-Arne!

Tipsa mig gärna om spännande och intressanta botaniska resmål 
och lämpliga guider. Men även vilka artgrupper ni tycker skulle 
vara lockande att lära mer om. 

17–24 april Resa till Kreta
13 juni De vilda blommornas dag i Norden
19–20 juni Lär mer om våra daggkåpor
7–11 juli Botanikdagarna
23–24 okt. Föreningskonferens

Om tre år fyller Svenska Botaniska Föreningen 100 år. Detta ska 
vi naturligtvis uppmärksamma på olika sätt. Jag tar tacksamt emot 
synpunkter och förslag på hur vi ska fira detta jubileum. Kanske du 
har förslag på lämpliga resmål eller på artiklar som bör skrivas. Ja, 
kanske du till och med har lust att skriva något själv.

Jag ser fram emot att få träffa er ute i grönskan!  

MARGARETA EDQVIST

PS Nästa häfte blir extra tjockt och kommer att innehålla en gedi-
gen presentation av floran i Stenbrohult, Linnés småländska födelse-
socken.

margareta.edqvist@telia.com
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Örebro läns botaniska säll-
skap hälsar medlemmarna 
i Svenska Botaniska För-

eningen välkomna att besöka Närke 
och västra Västmanland 7–11 juli 
2004. Vi erbjuder 8–10 juli tre hel-
dagsexkursioner, samt möjlighet att 
delta i kortare kvällsturer.

Södra Närke-turen går till ett urval 
intressanta växtlokaler i södra Öre-
bro län. Harge uddar vid Vätterns 
norra strand utgörs till stor del av 
hällmarkstallskog på berggrund med 
inslag av urkalk och grönsten. Här 
finns glansnäva, gaffelbräken, kärr-

fibbla, grusbräcka och svartoxbär. Herrfallsäng 
är en löväng med lång kontinuitet och en av 
Närkes klassiska växtlokaler med förekomst av 
kungsängslilja, majviva, ormtunga, ängsnycklar, 
axag, Sankt Pers nycklar och skogsknipprot. På 
tallhedarna vid Åsbro kommer vi att se cypress-, 
mellan- och plattlummer. 

Kilsbergen (de blå bergen) avgränsar Närke 
mot Värmland i väster och når i norr till Väst-
manland. Mot Närkeslätten i öster höjer sig 
Kilsbergens förkastningsbrant. Här avser vi 
besöka platser som visar mötet mellan sydligt 
och nordligt och som har en rik och omväxlan-
de flora. Bland de arter som vi ser under turen 
kan nämnas idegran, blåmunkar, röd skogslilja, 
knärot, spindelblomster, hartmansstarr, klubb-
starr, brunag, baltisk daggkåpa, stor skogsbäck-
mossa och lunglav. 

Nora i Västmanland är känt för kalkrika 
trakter. Vi besöker Näsmarkernas naturreservat 
för en heldagsvandring. Här finns i ett koncen-
trat de naturtyper och arter som uppträder på 
urkalkberggrund i Bergslagen. Bland arterna 
kan nämnas backskafting, skogsvicker, under-

viol, brudsporre, skogsnycklar och purpurknipp-
rot. På kalkklippor finns sandviol, fågelstarr, 
murruta samt fjällhällebräken och under 
branter myskmåra. I rikkärret Röjängen finns 
kärrknipprot, blodnycklar, sumpnycklar och 
knottblomster, samt tagelstarr, näbbstarr och 
kärr bräken. Mossfloran är mycket artrik. 

Alla deltagare måste åka med de gemensamma 
bussarna på exkursionerna. Lunch och kaffe – 
som var och en bär med sig (ta med termos!) – 
spisas i fält. Vi bor i Grenadjärstaden (f.d. rege-
mentet I3).

Kostnad per person
• Anmälningsavgift, exkursioner, kost och logi (hel-

pension fr.o.m. middag onsdag kväll t.o.m. frukost 
söndag): 

alternativ 1 – vandrarhem, dubbelrum, toalett 
och dusch i korridor: 2 540 kr
alt. 2 – vandrarhem, enkelrum, toalett och dusch 
i korridor: 3 020 kr (några rum med toalett och 
dusch på rummet finns: 160 kr extra)
alt. 3 – hotell, dubbelrum: 3 220 kr
alt. 4 – hotell, enkelrum: 3 820 kr

• Enbart anmälningsavgift, exkursioner och festmid-
dag lördag kväll: 1 500 kr

• Εnbart anmälningsavgift och exkursioner: 1 200 kr.

Sista anmälningsdag den 1 april
Bindande anmälan görs genom insättning av 200 kr, 
postgiro 11 44 68-2 (Svenska Botaniska Fören ingen). 
Ange önskat boende, ev. önskan om vem du vill dela 
rum med, adress, ev. e-postadress och telefonnummer. 
Deltagar an talet är begränsat till 80 personer.

Förfrågningar
Linda Svensson, tel: 018-471 28 91, e-post: linda.
svensson@sbf.c.se (bokning), 
Michael Andersson, tel: 019-611 68 32, e-post: 
michaelanders27@hotmail.com (exkursioner),
Ingrid Engström, tel. 019-25 02 01, e-post: sven.
engstrom@bredband.net (exkursioner).

Välkomna till Botanikdagarna 
i Örebro län!

Cypresslummer 
är en av rarite-
terna vi får möta 
på sommarens 
Botanikdagar. 
Foto: Björn Nord-
zell.
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En stor del av det här häftet av SBT ägnas åt 
programmet för odlad mångfald – POM – ett 
ambitiöst projekt som syftar till att kartlägga 
och bevara våra gamla kulturväxter. Eva Jans-
son och Jens Weibull berättar vad det rör sig 
om.

EVA JANSSON & JENS WEIBULL

Under mer än 10 000 år har människan 
odlat växter på åkern och senare i träd-
gården. Våra förfäder valde medvetet ut 

växter med de egenskaper som var mest nyttiga 
och användbara. Växterna anpassades successivt 
till människans behov – på så vis uppstod våra 
kulturväxter. Odling av kulturväxter har en lång 
historia i vårt land. Mängder av arter och sorter 
har anpassats till våra förhållanden och deras 
genetiska mångfald är ett viktigt arv att förvalta. 
Vi har alla – som forskare, växtförädlare, träd-
gårdsodlare eller konsumenter – ett ansvar för 
att bevara dessa resurser. Tänk på all den skön-
het som finns i våra kulturväxters form- och 
färgrikedom! Och inte minst hur de berikar vår 
matlagning!

Vad är POM?
Programmet för odlad mångfald (POM) sam-
ordnar arbetet med svenska kulturväxter. POM 
är Sveriges verktyg för att förverkliga FN:s 
globala aktionsplan för att bevara och hållbart 
nyttja våra så kallade växtgenetiska resurser. I 
december 2000 be slutade regeringen att genom-
föra programmet i sin helhet. Dessförinnan hade 
en arbetsgrupp under ledning av Jordbruks-
verket utformat ett brett upplagt förslag (SJV 
1998). POM ingår som ett delmål under miljö-
kvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”, och 
ska vara fullt utbyggt till år 2010. Jordbruks-
verket är ansvarig myndighet och Centrum för 

biologisk mångfald har fått i uppdrag att fung-
era som samordnare av verksamheten. Arbetet 
bedrivs från enheten som är placerad i Alnarp i 
sydvästra Skåne. Mer information går att finna 
på POM:s hemsida (www.pom.info).

Inventering av kulturväxter
En första uppgift för programmet är att helt 
enkelt försöka få en bild av vad som finns av 
genresurser i Sverige. Därför ska alla kulturväx-
ter och deras släktingar inventeras. Vårt land har 
sina rikaste genresurser inom främst vallväxter-
na, fruktträden och de vilda bären. POM:s nät-
verk (se ruta nedan) har i samråd arbetat fram 
en handlingsplan som beskriver hur detta kon-
kret ska gå till. Mer om detta kommer längre 
fram i artikeln. I nätverket ingår alla de parter 
som i något avseende arbetar med kulturväxter.

Det finns många frågor att ta ställning till i 
handlingsplanen. I vilken ände ska man börja? 
Vad är egentligen viktigast ur svenskt perspektiv: 
vete, krusbär, rosor, hjärtstilla eller något helt 
annat? Och i vilken del av lan det bör man sätta 
igång? Finns det tillräckligt med personer som 
har kompe ten s att utföra inventering ar och som 

Om POM – Programmet för 
odlad mångfald

Vilka ingår i POM?

• Jordbruksverket
• Naturvårdsverket
• Formas
• Riksantikvarieämbetet
• Sveriges lantbruksuniversitet
• De botaniska trädgårdarna
• Näringens organisationer LRF och GRO
• Växtförädlingssektorn
• FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation
• Friluftsmuseerna
• Föreningen Sesam
• Nordiska genbanken
• Sveriges Pomologiska Sällskap
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har kunskap att känna igen olika sorter av till 
exempel äpplen eller dagliljor? Hur ska insam-
lingarna organiseras? Vilken typ av information 
behöver registreras och ska växterna vara fritt 
tillgängliga eller inte? För att inte tala om beho-
vet av att finansiera ett så omfattande arbete …

Under 2001 utarbetades därför en strategi 
(SJV 2002) för att ange riktlinjerna för det 
kommande arbetet. Den ska vara ett redskap 
att gå tillbaka till under hela inventeringsperio-
den fram till 2010. Strategin sammanfattar de 
prioriteringar mellan växtgrupper som POM:s 
alla aktörer har diskuterat fram och anger en 
tidsplan för hur inventeringen ska bedrivas. Den 
beskriver också hur det insamlade materialet ska 
bevaras, samt diskuterar vilka möjligheter det 
finns att dela på ansvaret mellan olika parter 
för olika växtgrupper eller släkten. En del av 
strategin tar också upp den viktiga aspekten om 
fullödig dokumentation och spridning av infor-
mation.

Provinventeringar ledde vidare 
Innan arbetet kunde sätta igång med den lands-
omfattande inventeringen behövde vi skaffa 
oss mer erfarenhet. Därför genomfördes några 
olika prov inventeringar under 2000 av narcis-
ser, pelargoner och rosor, alla folkkära växter 
med lång odlingshistoria i landet. Ett mycket 
tydligt resultat från provinventeringarna är att 

det var lätt att genom upprop i media snabbt få 
in ett stort växtmaterial om växten är välkänd 
(Jansson & Persson samt Martinsson, detta 
häfte). Inventeringen av rosor visade att om flera 
inventeringsmetoder kombineras, och dessutom 
sker i samverkan med personer som både har 

Figur 1. POM:s upprop vänder 
sig till allmänheten och har 
snabbt fått god spridning i olika 
media. Fröuppropet avslutades 
med utgången av 2003.

Figur 2. Exempel på gamla fröpåsar med ärter som 
har skickats in till Fröuppropet.
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kunskaper om växten ifråga och om bygden och 
dess historia, så kan resultatet bli ännu bättre 
(Gustavsson, detta häfte). 

Med dessa erfarenheter som grund gick sedan 
POM vidare med några olika aktivi teter:

1. Genom Fröuppropet (figur 1) ”dammsugs” 
Sverige på återstoden av äldre frömaterial som 
ännu kan vara livskraftigt. Tyngdpunkten har 
lagts på grönsaker, men i den mån ettåriga pryd-
nadsväxter också påträffas så samlas de också 
in. Fröuppropet avslutades i och med utgången 
av 2003. Majoriteten av de insända fröproverna 
utgörs av ärtor (trädgårdsärt, gråärt) och bönor 
(brytböna eller brun böna för mogen skörd) 
(figur 2). Detta var väntat eftersom ärtväxterna 
generellt har hårda frön som klarar att ligga 
mycket länge – också under olämpliga beting-
elser – utan att förlora i grobarhet. Flera av 
dessa baljväxter har hållits i odling under flera 
generationer inom en familj och har då gått i 
arv framför allt på kvinnosidan. Så är fallet med 
bondbönan från Romfartuna i Västmanland 
(figur 3).

Men det finns också exempel på kålrötter 
som fröodlats inom familjen eller släkten under 
100–150 år och därmed förts vidare! Ett spek-
takulärt fynd var en gammal tobakssort kallad 

”Tofta” som för närvarande undersöks beträf-
fande grobarhet. Ingen svensk tobak finns hit-

tills bevarad vid Nordiska genbanken. Av andra 
viktiga köksväxter som vitkål, blomkål, morot, 
gurka, sallat eller rödbeta har inga fynd rappor-
terats. Hela listan över Fröuppropets fynd går att 
läsa på POM:s hemsida.

2. Genom två nya landstäckande upprop –
Krusbärsuppropet (figur 4) och Perenn-
uppropet (figur 1) – har vi satt igång med att 
inventera krusbärssorter och värdefulla f leråri-
ga prydnads växter. Båda dessa grupper riskerar 
att försvinna i takt med att äldre trädgårdar 
byter ägare och innehåll. Bärinventeringens 
främsta mål är att spåra lokalsorter med unika 
egenskaper samt att återfinna borttappade sor-
ter, vilka minner om den första svenska växt-
förädlingen. Bland de senare kan till exempel 
nämnas jordgubbssorten ’Inga’, som marknads-
fördes på Alnarp 1933 och odlades kommersi-
ellt på Möja i Stockholms skärgård en bit in på 
1960-talet. Idag är ’Inga’ spårlöst borta, men 
sortens ingående beskrivning i litteraturen lik-
som dess tidigare stora spridning ger hopp om 
återfinnande. 

Av prydnadsväxterna är siktet i ett första 
skede inställt på gamla rabattperenner. Vi är i 
första hand intresserade av akleja, aster, funkia/
hosta, höstflox, pion, riddarsporre, solbrud 
och stormhatt, som har planterats före år 1940. 
Eftersom Perennuppropet kommer att pågå 

Figur 3. En bild tagen 
under första världskriget 
eller i början på 1920-
talet. Ärtor, kål och bönor 
växer i kökslandet ända 
fram till huset. Mitt i köks-
landet står ett ungt frukt-
träd. Ute på åkern växer 
rovor och potatis. Bond-
bönorna odlas tillsammans 
med potatisen, dvs. en 
potatis, en bondböna, och 
får på det sättet stöd. Foto: 
Margareta Lindqvist. 
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under flera år kommer arterna att variera mel-
lan åren. Startskottet för Perennuppropet gick 
på trädgårdsmässan i Älvsjö våren 2003, och 
sedan har vi gjort upprop i tidningar, radio och 
i SVT:s trädgårdsprogram Gröna rum. Resul-
taten har inte låtit vänta på sig och cirka 160 
brevsvar har hittills kommit in, från Lappland i 
norr till Skåne i söder. Flest svar har vi fått från 
Södermanland. Att devisen ”som man ropar får 
man svar” stämmer visar detta upprop med stor 
tydlighet. De allra flesta brev rör stormhattar, 
antagligen eftersom Rune Bengtsson talade om 
dem i Gröna rum. Höstflox och pioner kommer 
som goda tvåor respektive treor. Men även tips 
om andra långlivade perenner som liljor av olika 
slag, binkor, prästkragar, violer och primulor har 
kommit in. Hur mycket människor kan berätta 
om sina växter skiftar väldigt; vissa kan berätta 
om växtens historia nära hundra år tillbaka 
i tiden och andra bara om de tio till femton 

senaste åren. De allra flesta brev handlar ändå 
om växter där ägaren kan historiken tillbaka till 
1930-talet.

Anna Hansdotters pion
I ett av breven berättas om en pion som gått i 
samma släkt i minst fyra generationer. Anna 
Hansdotter, född 1839, bodde tillsammans med 
sin man i ett torp utanför Tranemo i Väster-
götland. Invid husväggen växte under alla år en 
fylld, mörkröd bondpion Paeonia ×festiva. När 
hon blev äldre och fick svårt att klara sig själv 
fick hon flytta hem till sin son. Det hon sakna-
de allra mest från sitt förra hem var pionen och 
hon beklagade sig över att hon inte fått den med 
sig. Till sist tyckte hennes son så synd om henne 
att han vandrade över en mil till det gamla 
torpet, grävde upp pionen, tog den med sig och 
planterade den i sin egen trädgård. Detta skedde 
i slutet av 1910-talet eller början av 1920-talet.

Pionen har sedan gått i arv och finns nu hos 
Anna Hansdotters barnbarnsbarn. De försöker i 
sin tur lära sina barnbarn att det är något allde-
les speciellt med just den här pionen.

Trädgårdsstormhatten från Kivijärvi
En del av dem som sänt in brev vet faktiskt 
varifrån de gamla perennerna ursprung ligen 
kommit. År 1927 flyttade en ung, nyutexami-
nerad skollärarinna från Luleå upp till den lilla 
byn Kivijärvi i Tornedalen. Hon var engagerad 
i Jordbrukarnas ungdomsförbund och mycket 
intresserad av skolträdgårdsfrågan. I början av 
1930-talet byggdes ett nytt skolhus i byn och 
lärarinnan köpte då några plantor av riddarspor-
re Delphinium och stormhatt Aconitum ×bicolor 
’Bicolor’ från Hietalas handelsträdgård i Korva, 
Övertorneå, som hon planterade runt skolhuset. 
Vår och ibland höst delade hon sedan plantorna 
och gav till eleverna och deras föräldrar. De 
allra flesta av de riddarsporrar och stormhat-
tar som idag finns i Kivijärvi kommer därför 
troligen från plantorna som en ung, entusiastisk 
lärarinna köpte i början av 1930-talet.

Lärarinnan planterade också riddarsporren 
och stormhatten runt sitt eget hus, byggt 1937 
och dessa står fortfarande kvar. Lärarinnans 

Figur 4. ”Blott Sverige svenska krusbär har” – men 
vilka har vi egentligen kvar?
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dotter åker varje år de många milen från Göte-
borg upp till sitt föräldrahem för att sköta om 
dem.

De båda nya uppropen har egna e-post-
adresser (krusbarsuppropet@pom.info och 
perennuppropet@pom.info) dit den intresserade 
kan skriva och lämna information om intressant 
material. POM garanterar att ingen information 
kommer att lämnas ut till obehöriga utan sam-
tycke från uppgiftslämnaren.

3. I samarbete med Nordiska Genbanken (www.
ngb.se) i Alnarp pågår ett utvecklingsarbete av 
ett rationellt webbaserat system för att kunna 
registrera och lagra alla inventeringsuppgifter. 
Här är tanken att den intresserade ska kunna 
söka all upptänk lig information om enskilda 
arter, till exempel fynd, sortförekomst, var i lan-
det arten eller sorten hålls i odling eller på annat 
sätt bevaras.

I ett senare skede (tabell 1) ska andra växt-
grupper också inventeras, bland annat prydnads-
träd och buskar, fruktträd och nötter samt vissa 
landskaps växter. Av de klassiska jordbruks växter-
na kommer fokus att läggas på vallväxterna, 
de enda som faktiskt finns naturligt i Sverige. 
Krydd- och medicinalväxter, grönytegräs 
och rumsväxt er är lågt prioriterade, men kan 

komma att inven teras om bara finansieringen 
kan säkras.

4. POM behöver många fler inventerare än vad 
som finns att tillgå idag. Den starka traditionen 
av botaniska inventeringar i Sverige är en bra 
grund att stå på. Trots detta är de som praktiskt 
har arbetat med kulturväxter, och därmed har 
skaffat sig en träning i att känna igen släkten, 
arter och sorter, betydligt färre. Särskilt akut 
är det kanske beträffande kunskapen om pryd-
nadsväxterna. Botanister med dessa kunskaper 
tillhör ofta en äldre skolad generation där den 
typen av kunskap premierades, och de blir hela 
tiden färre. Därför måste vi återigen utbilda 
personer, dels i inventerings metodik, dels i att 
känna igen de olika kulturväxtgrupperna och i 
vissa fall också sortkännedom. Planeringen för 
den kommande utbildningen är i full fart och 
just nu förbereds ett studiematerial till detta. 
Avsikten är att genomföra ett par utbildnings-
tillfällen på olika platser i landet under 2004 
och sedan följa upp dessa med praktiska övning-
ar under växtsäsongen.

Sveriges Pomologiska Sällskap (SPS) har 
redan satt igång en verksamhet för att träna 
yngre intresserade i pomologins fascinerande 
värld. Syftet är att ge grundkunskaper i att 
känna igen de odlade fruktträden och bärbus-

Figur 5. Jordgubbsorten 
’Finn’ kom, liksom ’Inga’, 
också från Alnarp och lan-
serades på 1950-talet. Den 
finns bevarad för framtiden. 
Nordiska genbankens bildarkiv.
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karna, också under vintern, så att inventeringar 
av dessa växtgrupper kan sätta igång i större 
skala. Man lägger stor vikt vid att känna igen 
olika sorter eftersom ett mål är att kunna 
dokumentera den geografiska spridningen av 
frukt- och bärsorter i landet. Dessutom är det 
ju värdefullt att exempelvis kunna skilja en 
vanlig och vitt spridd utländsk sort från en fin 
lokalsort eller en helt okänd. Den pomologiskt 
intresserade rekom men deras att kontakta SPS 
för ytterligare information (www.svepom.com).

Nationella samlingar
I det längre perspektivet kommer vi att kunna se 
olika samlingar av insamlade kulturväxter byg-
gas upp. Dessa är tänkta att innehålla det mest 
intressanta och värdefulla av svenska genresurser 
av alla de växtgrupper inventeringen avser. Syf-
tet är att kunna tillhandahålla ett sortiment för 
demonstration, utbildning och forskning som 
är tillgängligt för alla. Redan idag har arbetet 
med att bygga upp en nationell samling av frukt 
och bär satts igång (figur 5). Detta kommer att 
göras vid SLU:s institution för växtvetenskap i 
Balsgård utanför Kristianstad. Till samlingen 
räknas så kallade mandatsorter, alltså sorter av 

svenskt ursprung (både lokala och förädlade) 
liksom utländska sorter med lång dokumenterad 
odlingstradition i landet (Hjalmarsson 2003). 
Bland de insamlade påsk- och pingstliljorna 
(Jansson & Persson, detta häfte) kommer också 
ett representativt urval att göras för att slutligen 
skapa en nationell samling av narcisser. Var 
någonstans dessa framtida nationella samlingar 
till slut kommer att placeras har ännu inte 
bestämts. Men det är viktigt att framhålla att 
ansvaret för dem måste präglas av hög kompe-
tens och ett långsiktigt åtagande.

Från och med 2003 har det ekonomiska stö-
det till den nationella samlingen för frukt och 
bär också omfattat pengar till en halvtidstjänst 
som genbankskurator. I kuratorns uppgifter 
ingår bland annat att bygga upp samlingen, att 
komplettera sortimenten i de lokala klonarkiven 
och att utarbeta planer för att bevara och sköta 
materialet.

Slutord
Konventionen om biologisk mångfald (www.bio-
div.org) och de olika dokumenten som kommit i 
dess vågsvall, har inneburit att det idag finns ett 
politisk åtagande på högsta nivå. Därför känns 

Tabell 1. Olika växtgrupper har olika prioritet (   Hög prioritet,    Medelhög prioritet,    Lägst prioritet) 
och kommer att behandlas under olika skeden fram till 2010 då programmet, enligt miljökvalitetsmålet 
”Ett rikt odlingslandskap”, skall vara fullt utbyggt.

 År

Växtgrupp Undergrupp 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jordbruksväxter
Fröförökade nyttoväxter
Krukväxter
Prydnadsväxter Perenner

Buskar
Träd 3 3 3
Vattenväxter
Grönyteväxter

Landskapsväxter
Krydd- och medicinalväxter
Fruktträd och nötter 3 3 3
Bär 3 3 3 3

Tabell 1. Olika växtgrupper har olika prioritet (   Hög prioritet,    Medelhög prioritet,    Lägst prioritet) Tabell 1. Olika växtgrupper har olika prioritet (   Hög prioritet,    Medelhög prioritet,    Lägst prioritet) Tabell 1. Olika växtgrupper har olika prioritet (   Hög prioritet,    Medelhög prioritet,    Lägst prioritet) Tabell 1. Olika växtgrupper har olika prioritet (   Hög prioritet,    Medelhög prioritet,    Lägst prioritet) Tabell 1. Olika växtgrupper har olika prioritet (   Hög prioritet,    Medelhög prioritet,    Lägst prioritet) 
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det just nu oerhört stimulerande att kunna få 
arbeta med frågor om kulturväxternas bevaran-
de och nyttjande. Biologisk mångfald handlar 
ju om båda sidor av myntet, både den vilda och 
den ”tama” mångfalden. I mötet med allmänhe-
tens entusiasm för de odlade växterna får arbetet 
en alldeles särskild krydda. De närmaste åren 
kommer det att finnas många uppgifter för den 
enskilde att bli engagerad i. Det ligger en härlig 
utmaning framför oss!  

•  Vi vill tacka Inger Hjalmarsson (Nordiska 
genbanken) och Linnea Oskarsson för hjälp 
med vissa textavsnitt.
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national programme for plant genetic resources.] 

– Svensk Bot. Tidskr. 98: 3–9. Uppsala. ISSN 0039-
646X.
In December 2000 Sweden adopted a national 
Programme for the Diversity of Cultivated Plants 
(POM). Through this programme, work on culti-
vated plants will be coordinated and developed to 
improve conservation and use of our resources. 
POM’s major fields of work include conservation, 
utilisation, research and development, education 
and information, and international co-operation.

A priority issue includes a national inventory to 
be made of our cultivated plants and their relatives. 
A 10-year strategy has been developed that lays 
down the principles and priorities of how the inven-
tory will be carried out. Comprehensive inventories 
of certain plant groups (berry crops, perennial 
ornamentals) have recently been initiated through-
out Sweden.

Presently POM involves a wide range of partners, 
including government agencies, research institutes, 
plant breeders, open-air museums, botanic gardens, 

grower’s associations, NGOs and others. The pro-
gramme is headed by the Swedish Board of Agricul-
ture and coordinated by the Swedish Biodiversity 
Centre (Alnarp).
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Våren 2000 startade Narcissprojektet, en pilot-
inventering av gamla påsk- och pingstliljor. 
Syftet är att identifiera tidiga introduktio-
ner och äldre sorter av narcisser som odlats 
i Sverige före 1940. Eva Jansson och Karin 
Persson vid Centrum för biologisk mångfald i 
Alnarp berättar hur det har gått.

EVA JANSSON & KARIN PERSSON

Narcisserna Narcissus tillhör de lökväxter 
som tidigast kom i människans tjänst 
som prydnadsblommor. I början använ-

des de inom medicinen, men man insåg snart 
deras estetiska värde. Både påsk- och pingstliljor 
odlades i Danmark och förmodligen också i 
Sverige redan under medeltiden. Något senare 
blev de fylldblommiga narcisserna mycket åtrå-
värda samlarobjekt. År 1620 registrerades en fylld 
påsklilja med namnet ’Van Sion’ som blev väl-

digt omtyckt och som man än idag kan finna i 
handeln. Narcisser tillhör de mest lättodlade och 
långlivade lökväxterna, vilket bidragit till att de 
ofta påträffas i övergivna trädgårdar. Andra har 
spridit sig från trädgårdar och ut i naturen och 
blivit så kallade trädgårdsflyktingar. De finns 
idag naturaliserade i bland annat norra Skåne, 
Småland, Halland, Värmland och Uppland. 

Svenska narcisser granskas
Under våren 2000 genomförde Programmet för 
odlad mångfald, POM (se Jansson & Weibull, 
detta häfte) ett antal pilotinventeringar där 
olika metoder testades. En av de växtgrupper 
som inventerades var gamla påsk- och pingstlil-
jor. Motiven för att välja just denna växtgrupp 
var att narcisserna är välkända, har en lång 
odlingshistoria i landet och dessutom är kul-
turhistoriskt intressanta. Tillsammans med de 
botaniska trädgårdarna i Lund och Göteborg 
genomförde vi ett upprop i TV-programmet 
Gröna rum. Lennart Engstrand från Lunds 
universitets botaniska trädgård bad, just i påsk-
veckan, privatpersoner att skicka in lökar och 
information om äldre påsk- och pingstliljor. 
Med äldre narcisser menas här att de ska vara 
planterade före 1940. Det beror på att vi tror 
att andra världskriget förändrade en rad förhål-
landen som påverkade sortimentet och handeln 
med trädgårdsväxter. Den information som vi 
efterfrågade var exempelvis hur länge och var 
växten har odlats, vem som odlat växten, var 
den kommit ifrån, hur den ser ut och sist men 
inte minst om någon speciell historia eller hän-
delse är förknippad med växten.

Detta upprop omfattade endast sex landskap: 
Blekinge, Bohuslän, Halland, Skåne, Småland 
och Västergötland. Vi gjorde en geografisk 

Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen
Sveriges narcisser inventeras

Figur 1. Blomsterprakt av fylldblommiga påskliljor 
våren 2003 i Lunds botaniska trädgård. Lökarna 
odlas i lökkorgar i marken. Foto: Karin Persson.
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avgränsning eftersom man från trädgårdarnas 
sida var orolig för att man inte skulle kunna ta 
hand om den stora mängd material som förvän-
tades komma in om man tog med hela landet i 
ett upprop. Efter programmet i TV var det även 
en hel del tidningar som följde upp uppropet 
genom olika artiklar.

Stort gensvar – nästan 500 bidrag
Gensvaret på uppropet blev över förväntan 
– närmare 500 bidrag kom in. Material från Ble-
kinge, Skåne och Småland skickades till Lunds 
botaniska trädgård (247 stycken) och från 
Bohuslän, Halland och Västergötland till Göte-
borgs botaniska trädgård (236 stycken). 
Resultatet visar vilket stort intresse det finns för 
gamla lökväxter, och att det är en bra metod för 
att snabbt få in ett omfattande material av en 
välkänd växtgrupp. Från breven som medföljt 
lökarna vet vi också att de flesta lökarna har 
vuxit åtminstone 100–150 år på samma plats. 
De flesta är ärvda eller har fåtts som gåva och 
några få sorter är inköpta på 1930-talet.

Materialet som har kommit in kan delas in 
i sex grupper (tabell 1). Av det material som 
hitintills blommat är den största andelen enkla, 
små, förvildade påskliljor och fylldblommiga 
påskliljor. Man kan dessutom urskilja att Lund 
har fått fler stjärnnarcisser och fylldblommiga 
narcisser än Göteborg. Men, och det bör påpe-
kas, det är en stor andel lökar som ännu inte har 
blommat i Göteborg.

Vad är då tanken att man ska göra med allt 
detta material? För det första vill vi försöka 
identifiera olika sorter (grupperna 1b och 3), 
men även undersöka vilken variation som finns 
bland de naturaliserade påskliljorna (grup-
perna 1a och 2). Många av bidragen är troligen 
identiska, och för att vi ska kunna ta reda på 
detta och kunna bestämma vilka som slutligen 
ska sparas, görs en morfologisk och en genetisk 
(molekylärbiologisk) beskrivning av varje insänd 
påsk- eller pingstlilja.

All den information som vi har fått om påsk- 
och pingstliljor genom brev eller muntligen har 
samlats i en databas på Nordiska genbanken i 
Alnarp. 

Morfologisk beskrivning
Efterhand som narcisserna blommar, fotogra-
feras de och blad och blommor plockas till 
herbarieläggning. Vi gör en morfologisk beskriv-
ning med hjälp av UPOV:s lista (International 
Union for the Protection of New Varieties of Plants, 
www.upov.int) för narcisser. Från denna lista 
har drygt tjugofem karaktärer plockats ut som 
vi mäter första gången löken blommar. Tillsam-
mans med Jimmy Persson på Göteborgs botanis-
ka trädgård har vi lagt till fem karaktärer som 
vi tyckte var relevanta, och som saknades på 
UPOV:s lista. Totalt har 32 karaktärer registre-
rats. För att beskriva färgnyanser hos blomman 
har vi använt oss av den färgkarta som finns 
framtagen av Royal Horticultural Society (RHS). 

Figur 2. Små, enkla påskliljor i Göte-
borgs botaniska trädgård, våren 2003. I 
Göteborg odlas lökarna i krukor place-
rade i bänkgårdar. Foto: Karin Persson.
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Kommande år kommer endast följande fem 
karaktärer att mätas: blomningstid, blomstjäl-
kens längd, antal blad, bladens längd och bredd.

Till dags dato har 89 procent av bidragen i 
Lund blommat och i Göteborg endast 65 pro-
cent (figur 1 och 2). Skillnaden beror troligen 
på att lökarna odlats under olika förutsättningar. 
I Lund är de planterade i lökkorgar i marken, 
medan de i Göteborg står i krukor i drivbänkar. 
Eftersom odlingsförhållanden har så stor bety-
delse för både överlevnad, tillväxt och morfologi 
hos växterna är det svårt att direkt jämföra 
materialet som odlats i Göteborg med det som 
odlats i Lund. 

Om man ser tillbaka på de tre åren kan man 
dra följande slutsatser: År 1 kunde utnyttjas för 
att grovsortera materialet. Men för att kunna 
göra mer detaljerade jämförelser av morfologin, 
bör man vänta några år så att effekterna (feno-
typiska skillnader) av tidigare ståndortsförhål-
landen eller odling har jämnats ut. Bäst tillväxt 
och överlevnad hade materialet som odlades i 
lökkorgar i marken. Däremot har odlingsför-
hållandena, vad vi vet idag, ingen betydelse för 
resultatet av den genetiska analysen. Det mest 
intressanta materialet kommer senare att samlas 
på ett ställe för att en relevant jämförelse mellan 
de olika kollekterna ska kunna göras. Detta gäl-
ler exempelvis de förvildade påskliljorna.

Genetisk beskrivning
Vid den genetiska beskrivningen använder man 
sig av olika DNA-markörer (se faktaruta). Hos 
två blommor som till utseendet är mycket olika 
varandra, som till exempel en enkel och en 
fylldblommig påsklilja, kan det vara endast en 
gen som skiljer dem åt. På motsvarande sätt kan 
två blommor som är mycket snarlika vara gene-
tiskt väl skilda.

För att fastställa hur nära släkt olika lökar är 
med varandra bör man därför använda sig av 
DNA-analys. Idag finns det tyvärr ingen univer-
salmetod där man kan få svar på alla sina frågor. 
De olika analysmetoderna har alla sina för- och 
nackdelar, och man bör därför noga tänka ige-
nom vad man vill veta och med utgångspunkt 
från detta välja den eller de metoder som passar 
bäst. När det gäller narcisserna är vi intresserad 
av flera frågeställningar: Vilka sorter har vi fått 
in? Har vi fått in material som är identiskt? Är 
alla naturaliserade små, enkla förvildade påsk-
liljor genetiskt lika, och om inte, hur skilda är 
de? Kan vi utskilja vissa sorter/typer som har 
haft en lokal/regional spridning? Kan vi genom 
att jämföra släktskapet mellan det svenska nar-
cissmaterialet och olika utländska narcisser ta 
reda på varifrån och hur påsk- och pingstliljor 
har kommit till Sverige och sedan spridits över 
landet?

Tabell 1. Efter tre års blomning på de botaniska trädgårdarna i Lund och Göteborg kan materialet delas 
in i följande grupper.

Lund Göteborg Totalt

1a. Enkla påskliljor, små förvildade (Narcissus pseudonarcissus) 51 43 94

1b. Enkla påskliljor, stora moderna (Narcissus pseudonarcissus) 17 6 23

2. Fylldblommiga påskliljor (N. pseudonarcissus Fylldblommiga Gruppen) 69 34 103

3. Stjärnnarcisser (N. ×incomparabilis) 30 10 40

4. Enkla pingstliljor (N. poëticus) 17 41 58

5. Fylldblommiga pingstliljor (N. poëticus ’Plenus’) 27 14 41

6. Övriga, t.ex. orkidénarciss (Triandrus-gruppen ’Thalia’), tulpaner 9 5 14

Kollekter som ännu inte har blommat 27 83 110

Totalt 247 236 483
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Vi har börjat med att analysera två olika 
grupper. Den första är de fylldblommiga påsk-
liljorna (grupp 2, figur 4A). Vi var intresserade 
av att undersöka deras släktskapsförhållande och 
att studera om det fanns några regionala skillna-
der mellan dem. Vi använde en teknik som heter 
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 
(Williams m.fl. 1990) och som är både snabb 
och billig. Resultaten tyder på att materialet 
innehåller två större regionala grupper (Wallin 
2002, se figur 5). Däremot har vi med de mor-
fologiska analyserna inte ännu kunnat särskilja 
dessa grupper.

När det gäller den andra gruppen, de små, 
enkla, förvildade påskliljorna (grupp 1a, figur 
3B), var vi intresserade av att få reda på deras 
släktskapsförhållande eftersom det morfologiskt 
är mycket svårt att skilja dem åt. I detta fall 
har vi använt oss av en DNA-metod som heter 
AFLP (Amplified Fragment Length Polymor-
phism) (Vos m.fl. 1995). Med denna metod kan 
man särskilja individer som är mycket nära släkt 
med varandra, till exempel helsyskon. RAPD-
metoden använder man för analys på ”kusin-
nivå”, alltså med betydligt lägre upplösning. 
Tyvärr är AFLP en mycket dyr analysmetod 
jämfört med RAPD. 

De preliminära resultaten tyder på att de små, 
enkla påskliljorna är mycket nära släkt med var-
andra (Westerberg 2002). Det är svårt att skilja 
dem åt både genetiskt och morfologiskt trots att 
de kommer från olika delar av södra Sverige (se 
karta figur 6).

Vi är ännu bara i början av analysarbetet och 
vi kommer att gå vidare med att inkludera mer 
material i dessa två grupper. Så småningom ska 

även pingstliljor och utländskt material analyse-
ras på DNA-nivå.

Spännande kulturhistoria 
Samtidigt som allmänheten skickade in lökar, 
skrev många ner historiken om just sin lök. Den 
information som finns i dessa brev är mycket 
viktig ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I många 
fall kan man följa lökarnas historia 100–150 
år tillbaka i tiden. Förr köpte man sällan lökar, 
utan det var istället vanligt att man ärvde av 
mormor eller farmor eller fick dem som gåva 
av grannen. Detta medförde att man också 
fick en historia som förknippades med löken 
och växterna blev därför än mer värdefulla för 
ägaren. Lökarna uppkallades ofta efter givaren, 
som till exempel ”Mor Annas lökar” eller ”Far-

DNA-markörer
Man använder sig av DNA-markörer när man 
vill få reda på den genetiska variationen mellan 
individer, mellan populationer och inom popula-
tioner. Så här gör man när man använder sig av 
DNA-tekniken RAPD.

Unga blad mosas och med hjälp av olika kemi-
kalier renar man fram DNA:t. Slutprodukten är 
en liten vit pellet som består endast av växtens 
DNA. Därefter använder man sig av en så kall-
lad primer (en kort känd DNA-sekvens) som 
fäster sig på bestämda ställen på växtens DNA. 
På dessa ställen klipps sedan DNA i olika långa 
strängar. Med hjälp av en PCR-maskin (Poly-
meras Chain Reaction, en kopieringsmaskin för 
DNA), kopierar man dessa DNA-strängar så 
att man får 10 000-tals likadana strängar som de 
första. DNA-strängarna blandas med en lösning 
som innehåller bland annat ett fluorescerande 
ämne och appliceras sedan på en gel bestående 
av sockerarten agaros. En elektrisk spänning 
läggs på och beroende på hur långa strängarna 
är, vandrar de olika långt i gelen. Efter cirka 4 
timmar belyser man gelen med UV-ljus. Då kan 
man, eftersom man tillsammans med DNA:t 
har tillsatt ett fluorescerande ämne, nu se ett 
bandmönster (figur 3). Varje växt får sitt spe-
ciella bandmönster. Två besläktade plantor har 
snarlika bandmönster och rör det sig om klo-
ner, som har identisk genuppsättning, så har de 
exakt samma mönster.

Figur 3. Foto av en agarosgel med bandmönster 
från en RAPD-analys av fylldblommiga påskliljor. 
Banden avläses uppifrån och nedåt, och på denna 
bild finns bandmönster för 18 olika narcisser plus 
en kontroll, en så kallad stege.
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mors påsklilja”. Breven visar att dessa historier 
fortfarande lever kvar och följer växterna i 
generationer i många svenska familjer. Många av 
breven innehåller även värdefull information om 
växternas odling och förökning. Här är utdrag 
ur två av breven:

Dessa lökar av dubbel pingstlilja kommer från 
gårdens gamla blomsterhave och planterades 
antagligen av min farfars farmor Eva Weibull 

i slutet av 1860-talet när hon och min farfars 
farfar, Anders Rassmusson Rosberg grundade 
en ny gård … Liknande pingstliljor verkar ha 
funnits i de flesta gamla trädgårdar men har 
till stor del utrotats av gräsklippare och to-tex
Södra Hultseröd, Skåne

Härmed översändes några lökar av min mors 
Karin Nilsson och farmors Hanna Nilsson 

”Gammaldags pingstliljor”. Min mor  Karin 

Figur 4A. Fylldblommiga 
påskliljor på Öland. 
B. Förvildade, små enkla 
påskliljor som har vuxit 
i minst hundra år vid 
ett torp i norra Skåne. 
De förökar sig med 
både lökar och frön och 
trivs i denna nordvända 
ekbacke i glest gräs. 
Under lökarnas tillväxt-
period är marken täm-
ligen fuktig. När påsklil-
jorna vissnat ned släpps 
får in för att beta ängen. 
Under de år fåren betat 
här har påskliljorna 
ökat, troligen som ett 
resultat av att fåren 
hjälpt till att sprida och 
trampa ner fröna i mar-
ken. Foto: Karin Persson 
(A), Eva Jansson (B).

A

B
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Nilsson kom med åren på Sonekulla 3:21 att 
odla en helt fantastisk pingstliljerabatt som 
planterades om omsorgsfullt och gödslades med 
naturgödsel med vissa års mellanrum, och anta-
let lökar ökade kraftigt med åren. Hon lär som 
ung nygift svärdotter omkring 1937 ha fått 
några presentlökar av farmor Hanna Nilsson på 
Biskopsmåla 1:7, Bräkne-Hoby i Blekinge.

Denna pingstlilja är vit med någon färgan-
strykning i blommans mitt, fylld och doftar 
enl. familjens uppfattning helt underbart. 
Pingstliljan är vidare tämligen ömtålig och 
blomknopparna blir tomma om det blir sen 
frost när det börjat växa.
Sonekulla, Blekinge

Om att bestämma sorten 
Inte i något fall har man angett sortnamnet på 
de narcisser som skickats in. Man har endast 
lämnat uppgifter om det är en påsk- eller pingst-
lilja, och ibland har lökarna haft ett egennamn 
(se ovan). Dessa namn har använts för en speci-
ell narciss som är välkänd inom släkten. Därför 
kan det vara svårt att direkt identifiera materia-
let med utgångspunkt från detta namn.

Sorter av narcisser hittar vi framförallt bland 
de stora påskliljorna (grupp 1b) och bland 
stjärnnarcisserna (grupp 3). Bland de stora 
påskliljorna har vi morfologiskt kunnat urskilja 
fyra, fem sorter som är representerade med flera 
kollekter per sort. Bland stjärnnarcisserna har vi 
kunnat urskilja – men ännu inte identifiera – ett 
tiotal olika sorter (figur 7). Nästa steg blir att 
studera gamla frö- och lökkataloger för att finna 
dessa sorter och därefter jämföra vårt material 
med ett sortäkta referensmaterial både morfolo-
giskt och med hjälp av DNA-markörer.

Frö- och lökkataloger som hjälpmedel
För att ta reda på vilka sorter av påsk- och 
pingstliljor som fanns till försäljning i Sverige 
före 1940 har vi använt oss av gamla frö- och 
lökkataloger. Ett stort utbud av dessa finns 
samlade på tre ställen i Sverige: Alnarpsbiblio-
teket, Uppsala botaniska trädgård och Nordiska 
Genbanken på Alnarp. Totalt har vi gått igenom 
230 olika kataloger som tillsammans represen-
terar 45 företag. Den äldsta katalogen vi funnit 

där narcisser bjöds ut till försäljning är från 
Hillersjö Trädgårdsbolag i Stockholm och är 
daterad 1869. 

Enligt uppgifter i dessa kataloger har under 
perioden 1869–1940 sammanlagt ett nittiotal 
olika arter/sorter av påsk- och pingstliljor fun-
nits till försäljning. I de allra tidigaste kataloger-
na fanns det inga sortnamn på narcisser angivna. 
Istället kunde man ofta läsa, som i Alnarps-
trädgårdars prisförteckning från 1878–79, att 
utbudet av narcisser vid denna tiden inskränkte 
sig till påsklilja, stjärnnarciss och pingstlilja 
(figur 8). Det var först i slutet av 1800-talet som 
de första sorterna började dyka upp. I Alnarps 
trädgårdars katalog från 1911 förekom bland 
annat sorter som ’Princeps’ och ’Orange Phoe-
nix’ (figur 8). 

Den information om växten som finns i dessa 
kataloger är oftast både kortfattad och bristfällig. 
Det är vanligtvis inte angivet mycket mera än 
ett sortnamn och att blomman är exempelvis vit 
dubbel eller enkel gul. I priskuranten från Blom-
grens fröhandel i Stockholm 1912 beskriver man 
sorten ’Emperor’ på följande vis; ”enkel, guldgul 
och stor”. I en annan katalog från Linköpings 
Trädgårdsförening (1913–1914) beskrivs samma 
sort med följande ord; ”ljust svafvelgul med 

Figur 5. Fylldblommiga påskliljor (grupp 2 i tabell 
1) som har analyserats med RAPD. Materialet 
innehåller två större regionala grupper (röda och 
gröna markeringar).
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gult inre”. Med hjälp av enbart denna informa-
tion kan man i de flesta fall inte sort bestämma 
växten. Men det finns andra hjälpmedel att ta 
till. Om man har en misstänkt kandidat till en 
känd sort kan man använda sig av sortnamnet 
för att ta reda på mer om just den sorten. På 
Wisley Garden strax söder om London har 
Royal Horticultural Society (RHS) sitt kontor. 
RHS ansvarar för The International Daffodil 
Register, där cirka 26 000 olika sorters narcisser 
finns registrerade. Om man har ett förslag på 
sortnamn kan man få reda på vilken grupp den 
tillhör, vilket år den har registrerats samt få en 
utförlig beskrivning av densamma. Databasen 
finns tillgänglig för sökning på www.rhs.org.uk.

Så här ser beskrivningen av sorten ’Emperor’ 
ut (figur 9):

’Emperor’ – 1 Y–Y, pre 1869, Perianth seg-
ments broadly ovate, blunt, slightly mucronate, 
brilliant greenish yellow 6C, with a darker 
tone at midrib beneath, somewhat inflexed, 
plane, overlapping one-third; the inner seg-
ments with margins wavy; corona cylindrical at 
base, flared in upper part, loosely ribbed, vivid 
yellow 9A, with mouth expanded and lightly 
frilled, rim flanged, notched and crenate. 2n 
= 21. Resembles a N. bicolor var. lorifolius of 
almost twice the size.

Små förvildade påskliljor
Påskliljan kommer ursprungligen från Spanien 
och Portugal. Den vildväxande påskliljan Nar-
cissus pseudonarcissus spreds sedan, förmodligen 
redan under medeltiden, med människans hjälp 
och naturaliserades på många platser i Väst-
europa i exempelvis England, Holland, Frank-
rike, Tyskland, Schweiz och Sverige (Tutin m.fl. 
1980).

Genom vårt upprop kom det in 94 olika kol-
lekter av just denna grupp av narcisser (tabell 1). 
Dessa förekommer idag på många platser och i 
stora bestånd i framför allt norra Skåne, Små-
land och Halland (se figur 6), men även i andra 
delar av landet. Den är en enkel, liten påsklilja 
som liknar den vilda arten. Påskliljan blir cirka 
20 cm hög och har gul trumpet och ljusare kalk-
blad. Den blommar tidigare än de flesta sorter 
av påskliljor och sprider sig med både lökar och 
frön. Den första fynduppgiften som rör förvilda-
de påskliljor i Sverige är från Mycklanäs (nuva-
rande Möckelsnäs) Småland och publicerades av 
Linné 1768 (Hylander 1971). Men förekomster 
av denna lilla påsklilja omtalas även på andra 
håll. I Rindi, Gotlands botaniska förenings tid-
skrift (Johansson 1998), beskrivs bland annat 
ett bestånd i Burs som ”en sidlänt skogsmark, 
där marken om våren är helt täckt av påskliljor”. 
Och vidare påskliljan som ”Här är det den enkla 
formen, med blekt gula kalkblad och något 
mörkare trumpet, som lyckats med att frösprida 
sig över ett stort område”. I bevarandesyfte är 
det särskilt intressant att ta reda på om de olika 
bestånden i landet är identiska eller inte. Och 
hur ser den genetiska variationen inom popula-
tionen ut? Har de samma ursprung och när och 
hur har de kommit hit? Dessa frågeställningar 
studeras just nu på Sveriges lantbruksuniversitet 
i Alnarp i ett Formas-finansierat projekt kall-
lat ”Diversitet och bevarandestrategi för äldre 
svenska narcisser”. 

Fylldblommiga påskliljor 
Fylldblommiga påskliljor fanns i Danmark 
och troligen även i Sverige, i alla fall i de södra 
delarna, redan under mitten av 1600-talet 
(Lange 1994). Enligt engelska källor (Stuart 

Figur 6. Små, enkla förvildade påskliljor (grupp 1a) 
som analyserats med AFLP. Kartan visar de platser 
i södra Sverige som materialet kommer ifrån.
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och Sutherland 1989) finns ett tämligen stort 
antal arter och naturliga hybrider beskrivna vid 
slutet av 1500-talet och en bit in på 1600-talet. 
Ett exempel på detta är Narcissus ’Telamonius 
Plenus’, synonym med ’Van Sion’ och ’Vincent 
Sion’, en fylldblommig påsklilja introducerad i 
England från Flandern cirka 1620 (Christensen 
1997). Men även om det förekommer fylld-
blommiga former av påskliljor och pingstliljor 
i odling, är dessa mycket ovanliga i naturen 
(Blanchard 1990). När, var och hur de fylld-
blommiga narcisserna uppstått och spridits vet 

vi ännu väldigt lite om. Vi vet dock att de varit 
mycket populära och uppskattade under alla 
tider. Det visar även vår inventering. En stor 
andel, omkring 20 procent, av de narcisser som 
skickats in är fylldblommiga påskliljor. Här 
utmärker sig speciellt smålänningarna genom att 
ha lämnat flest bidrag av just dessa. När cirka 
30 procent av det svenska materialet har analy-
serats med hjälp av RAPD har vi kunnat dela in 
de fylldblommiga påskliljorna i två huvudgrup-
per, beroende på från vilket geografiskt område 
de härstammar (figur 5). 

Figur 7. Fyra olika sorters stjärnnarcisser som erhållits via uppropet. Alla växer nu i botaniska trädgården 
i Lund. Foto: Karin Persson.
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Pingstliljor
Pingstliljan Narcissus poëticus och dess olika 
former är mycket populära trädgårdsväxter. 
Pingstliljan har inte riktigt samma naturliga 
utbredningsområde som påskliljan. Den växer 
vild i framför allt bergsområden i södra Europa. 
Utbredningsområdet är mycket stort och sträck-
er sig från centrala och södra Frankrike och Spa-
nien över de franska, schweiziska och italienska 
alperna ner mot södra Italien och genom Balkan 
in i Grekland (Blanchard 1990). Med ett så 
stort utbredningsområde uppvisar arten sanno-
likt stor variation. Men många av de pingstliljor 
som finns i odling är förmodligen utvalda klo-
ner, som gjordes för flera hundra år sedan. Dessa 
kan ge en falsk bild av enhetlighet som inte 
finns i de vilda bestånden. Därför kan man för-
vänta sig att finna liten morfologisk och genetisk 
variation även i det svenska materialet. Analyser 
av det svenska materialet återstår att göra.

Påsklilja × pingstlilja = stjärnnarciss
I bland annat södra Frankrike, där pingst- och 
påskliljorna växer sida vid sida i naturen händer 
det ibland att de spontant korsar sig med var-
andra. Hybriden kallas stjärnnarciss Narcissus 
×incomparabilis, och den första i sitt slag notera-
des redan 1614 (Blanchard 1990). Stjärnnarcis-
sen odlades förr allmänt som trädgårdsväxt, och 
naturaliserades till och med på vissa platser. Den 
gamla formen hade citron- eller svavelfärgade 
kronblad och en mörkare gul trumpet som var 
hälften så lång som kronbladen, eller ännu kor-
tare. 

Man kan förvänta sig att hybrider mellan två 
så olika föräldrar blir mycket variabla. Detta 
har förädlare i sin tur utnyttjat för att korsa 
fram nya spännande sorter. Många av de sorter 
som finns på marknaden idag hittar man bland 
stjärnnarcisserna. Några exempel på dessa är ’Ice 
Follies’, ’Flower Record’ och ’Waterperry’. I vår 
inventering har vi fått in ett fyrtiotal kollekter 
som troligen är stjärnnarcisser (figur 7). Bland 
dessa kan vi urskilja ett tiotal olika sorter som 
ännu inte är sortbestämda.

Förädling
Avsiktlig förädling av narcisser startade vid 1800-
talets mitt, i framförallt England. Plantskole-
mannen och förädlaren Peter Barr, kallad ”The 
Daffodil King”, hade på 1870-talet en samling 
narcisser som omfattade cirka 500 olika sorter, 
allt från gamla former med anor från 1500-talet 
till nya hybrider (Donald 1984).  

Efter hand som förädlingen fortgick kom 
det ut så många nya sorter på marknaden att 
man blev tvungen att dela in dem i grupper. 
Eftersom man inte alltid visste vilka föräldrarna 
var, blev det svårt att dela in dem i släktskaps-
grupper. Istället började man dela in dem efter 
utseende på blommans trumpet. År 1888 kom J. 
G. Baker ut med sin bok Handbook of the Ama-
ryllideae, där han delar in släktet i tre grupper: 
Magnicoronati med stor bikrona, Mediocoronati 
med medelstor bikrona och Parvicoronati med 
liten bikrona (figur 8). Till gruppen Magnico-
ronati fördes bland annat ”Pseudo-Narcissus L. 
Påsk-narciss”, till Mediocoronati  ”incomparabilis 

Figur 8. Utdrag ur två prisförteckningar från 
Alnarps trädgårdar. Den första från 1878–79 visar 
att det då inte fanns några sorter i utbudet av nar-
cisser på Alnarp. I den andra katalogen från 1911 
har ett antal olika sorter dykt upp.
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Curt.” och slutligen till Parvicoronati-gruppen 
”Poeticus L. Pingst-narciss. Europa” (Prisförteck-
ning Alnarps trädgårdar 1893). Detta blev grun-
den till en ny gruppering av framför allt förädla-
de narcisser, som används än idag. Med åren har 
grupperna blivit allt fler, och numera delar man 
in narcisserna i 13 grupper (se faktaruta). Mer 
information om klassificeringen och olika sorter 
finns på RHS hemsida (www.rhs.org.uk).

Nu ska hela landet inventeras 
I april 2003 gjordes ett nytt upprop i Gröna 
rum. Denna gång uppmanade vi resten av lan-
det, från Mellansverige och norrut, att sända in 
lökar till den botaniska trädgården i Uppsala. 
Antalet bidrag har hitintills inte varit lika stort 
som i de allra sydligaste landskapen, och från 
vissa regioner har man inte fått in några bidrag 
alls. Detta är fallet för exempelvis Gotland, där 
vi vet att det finns äldre narcissmaterial. Upp-
ropet kommer att följas upp med artiklar i lokal-
pressen under våren 2004 och då hoppas vi få in 
mer material. Har du en gammal narciss som du 
vill skicka in till insamlingen? Skriv då ner vad 
du vet om din narciss historia, hur länge den 
odlats, var den odlats och av vem. Gräv upp fem 
lökar (tänk på att gräva djupt!) och skicka dem 
till: Narcissinsamlingen, Botaniska trädgården, 
Villavägen 8, 752 36 Uppsala.  

•  Vi vill tacka Forskningsrådet för miljö, are-
ella näringar och samhällsbyggande (Formas), 
Nordiska genbanken (NGB) och Programmet 
för odlad mångfald (POM) för finansiering av 
projektet.
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Narcissernas indelning efter utseende 
Årtalen inom parentes anger det år de blom-
made första gången.

Grupp  1 – Långkroniga, t.ex. ’King Alfred’ (1899), 
’Golden Harvest’ (1920)

Grupp  2 – Storkroniga, t.ex. ’Ice Follies’ (1953), 
’Carlton’ (1927)

Grupp  3 – Småkroniga, t.ex. ’Barrett Browning’ 
(1945), ’Birma’ (1938)

Grupp  4 – Fylldblommiga, t.ex. ’Van Sion’ (1620), 
’Golden Dukat’ (1947)

Grupp  5 – Triandrus, t.ex. ’April Tears’ (1939), ’Tha-
lia’ (1916) 

Grupp  6 – Cyclaminus, t.ex. ’Jetfire’ (1966), ’Peeping 
Tom’ (1948)

Grupp  7 – Jonquilla, t.ex. ’Baby Moon’ (1958), ’Suzy’ 
(1954)

Grupp  8 – Tazzeta, t.ex. ’Cragford’ (1930), ’Gera-
nium’ (1930) 

Grupp  9 – Pingstliljor, t.ex. ’Actaea’ (1927), ’Glory of 
Lisse’ (1901) 

Grupp 10 – Bulbocodium eller krinolinnarciss, t.ex. 
’Golden Bells’ (1995)

Grupp 11 – Flikkroniga – fjärilsnarcisser; t.ex. ’Chan-
terelle’ (1962), ’Lemon Beauty’ (1948)

Grupp 12 – Övriga som inte passar in i någon av de 
övriga grupperna

Grupp 13 – Vilda arter och naturliga hybrider, t.ex. N. 
poëticus, N. pseudonarcissus, N. ×incomparabilis

När man ska beskriva en sort anger man vilken 
grupp den tillhör och vilka färger den har. Om 
man t.ex. ska beskriva den gamla sorten ’King 
Alfred’ får den beteckningen 1 Y–Y (grupp 1 yel-
low–yellow). Första bokstaven står för kalkbla-
dens färg. Ibland har kalkbladen flera färger och 
då börjar man beskrivningen utifrån och går inåt. 
Bokstaven efter bindestrecket talar om vilken 
färg trumpeten har. Har den flera färger börjar 
man från mitten och går utåt.
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(POM). Narcissi were probably grown in Sweden 
as early as the 16th century and have been natural-
ized in south Sweden. This project is focusing on 
the genetic diversity of Narcissus pseudonarcissus 
and N. poëticus. Today, nearly 600 accessions of 
old narcissi have been collected. The aim is, firstly, 
to identify early introductions and old cultivars of 
narcissi grown in Sweden and, secondly, to develop 
strategies for the conservation, documentation and 
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tade ur The Narcissus – its History and Culture av F. 
W. Burbridge från 1875.
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Även den kanske mest bekanta och älskade 
av alla krukväxter, pelargonen, har ingått i 
POM:s pilotinventeringar. Många hundra 
olika sorter har genom tiderna saluförts i 
Sverige. Karin Martinsson beskriver svårig-
heterna med att kunna sätta namn på alla de 
sticklingar som har skickats in från hela landet. 

KARIN MARTINSSON

Krukväxtodling är kanske den form av 
odling som flest svenskar ägnar sig åt. 
Traditionen att dela sitt hem med växter 

som odlas i kruka är så stark att det anses avvi-
kande att vara utan (Martinsson 2001). De fles-

ta krukväxter är perenna arter som under hela 
eller en del av året odlas i kruka under frostfria 
förhållanden. Gränsen mot utplanteringsväx-
terna är glidande och många av växtslagen har 
eller har haft båda funktionerna, till exempel 
fuchsior Fuchsia, pelargoner Pelargonium och 
palettblad Solenostemon scutellarioides. En viss 
aktiv förädling av krukväxter har skett i Sverige, 
men de flesta har sitt ursprung i andra länder, 
såväl de ursprungliga arterna som deras sorter.

Projektet ”Växtgenetiska resurser i pryd-
nadsväxter/Pelargonium” ingår i POM – Pro-
grammet för odlad mångfald (se Jansson & 
Weibull, detta häfte). Syftet med projektet har 
varit att hitta metoder för att karakterisera och 

Inventering och identifiering av 
gamla pelargoner

Figur 1. Ett urval pelargoner från Uppsala universitets botaniska trädgårds insamling visar på den stora 
variationen i materialet. Samtliga sorter är ännu oidentifierade. Foto: Karin Martinsson.
A selection of old pelargonium cultivars from the inventory made by Uppsala University Botanical Garden.
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identifiera äldre sorter av pelargon Pelargonium 
×hortorum som traditionellt har odlats i Sverige. 
Projektet har erhållit stöd av SJFR (numera For-
mas).

Pelargon
Pelargonen är ovanligt sortrik och har en myck-
et stark kulturhistorisk förankring i Sverige som 
både krukväxt och utplanteringsväxt (Martins-
son 2000). Den har varit en av de mest betydel-
sefulla svenska krukväxtkulturerna sedan slutet 
av 1800-talet.

Pelargonen är ett hybridkomplex där bland 
annat de sydafrikanska arterna smutspelargon 
Pelargonium inquinans och P. zonale ingår. 
Arterna odlades i Europa redan på 1700-talet, 
men förädlingen av gruppen tog fart först under 
1800-talets andra hälft. Pelargonen är en icke-
härdig, halvsuckulent perenn, men i odling är 
de enskilda exemplaren sällan äldre än ett par år. 
För att behålla sin frodighet och blomvillighet 
måste pelargoner förnyas med ett eller ett par 
års mellanrum. Hos de äldre sorterna sker detta 
uteslutande genom sticklingsförökning.

Sortvariationen hos pelargon tar sig många 
uttryck genom plantornas storlek och grenighet, 
blommans färg och form samt bladens färg. De 
pelargoner som har en bladfärg eller mönstring 
som avviker från den vanliga gröna brukar kall-
las brokbladiga.

Botans insamlingar
Krukväxter inventeras bäst genom efterlysningar 
i massmedia. Dessa icke-härdiga växter påträf-
fas aldrig som kvarstående, en levande pelargon 
kräver en levande ägare. Direktkontakten med 
växtens ägare är också viktig eftersom plantans 
utseende inte säger så mycket om sortens ålder. 
Den enskilda pelargonplantan är sällan mer 
än något år gammal, men sorten kan ha stick-
lingsförökats inom en och samma familj under 
mycket lång tid.

Botaniska trädgården i Uppsala hade redan 
i en tidigare omgång samlat in pelargoner. 
Denna insamling startade 1994 och pågick som 
intensivast 1995–1996. Via flygblad, dags- och 
veckopress samt lokalradio och TV efterlystes 

”gamla och ovanliga pelargoner”. Formule-
ringen ”ovanliga” ledde till att pelargoner som 
av inlämnarna upplevdes som avvikande skicka-
des in. Dit hörde såväl doftpelargoner – vilka 
först nyligen kommit i handeln i Sverige – som 
pelargoner tagna som semesterminnen från 
Medelhavs området under 1900-talets senare 
del. Flera pelargonsamlare skickade också in 
tiotals sorter som uppgavs vara gamla eller 
ovanliga. Gemensamt för dessa samlarsorter var 
att de ofta var bristfälligt dokumenterade och 
hade passerat genom händerna på flera samlare 
innan de nådde Botan. De bäst dokumenterade 
sorterna var de som odlats inom en och samma 
familj under en lång period. Ofta var dessa 
pelargoner förknippade med en viktig händelse 
i familjen, till exempel flytten från föräldrahem-
met, ett bröllop eller ett dödsfall, vilket gjorde 
inlämnarnas åldersbedömningar mycket tillför-
litliga. Av det insamlade materialet behöll Bota-
niska trädgården sextiotalet kollekter som var 
väl dokumenterade och som inte var uppenbara 
dubbletter.

När den andra insamlingsomgången genom-
fördes 2000–2002 specificerades efterlysningen 
till pelargoner som var äldre än 50 år. Detta 
resulterade i ett mindre antal inlämnade sorter, 
47 kollekter, men med mer fullständig doku-
mentation. Åldersgränsen valdes med tanke på 
att andra världskrigets bränslebrist innebar en 
flaskhals för växthuskulturer då både odling och 
förädling gick på sparlåga. Båda insamlingarna 
har skett på nationell basis. 

Pelargonerna har skickats som sticklingar 
med post till Botan, vilket fungerat utmärkt 
under den frostfria delen av året. Därefter har de 
rotats och drivits upp till blommande exemplar 
i Botaniska trädgårdens växthus för dokumenta-
tion och karakterisering. Vårsticklingar har i 
regel blommat samma år, medan höststicklingar 
blommat först påföljande år. Av utrymmesskäl 
fick vi redan under 2001 börja tacka nej till fler 
sticklingar eftersom det växthus som projektet 
disponerar var fullt.

Krukväxter i allmänhet, och pelargoner i syn-
nerhet, är ett krävande och kostsamt material att 
hålla i odling. De behöver daglig skötsel, årlig 
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omplantering och drabbas av en rad sjukdomar 
och skadedjur som florerar i växthusmiljö. I 
Botaniska trädgårdens samling försöker vi av 
säkerhetsskäl att ständigt ha tre exemplar av 
varje sort. Exemplaren förnyas fortlöpande så att 
ingen planta ska vara äldre än tre år. Samlingen 
hålls i växthus året runt och varje sort tar upp 
en tredjedels till en halv kvadratmeter växt-
husyta.

Identifiering av materialet
En viktig del av arbetet med pelargonsamlingen 
har varit att försöka hitta metoder för att identi-
fiera de gamla sorterna. Genom identifieringen 
kan det i bästa fall också gå att fastställa sortens 
ålder, ursprungsland och förädlare, samt uppgif-
ter om dess odlingshistoria i Sverige. En korrekt 
sortbestämd pelargon kan också fungera som ett 

referensexemplar, till exempel i en nationalsam-
ling. Den kan också återintroduceras i handeln 
under sitt korrekta namn. För kulturväxter finns 
emellertid inte samma flora av bestämningslitte-
ratur och monografier som för vilda växter, inte 
heller finns det referensexemplar i form av her-
bariematerial. Den enda bestämningsnyckel som 
finns publicerad över pelargoner är en tjeckisk 
översikt av 255 sorter (Hieke 1963). Vilka meto-
der kan man då använda sig av för att försöka 
identifiera en okänd gammal sort?

Namnskick 
I bästa fall vet pelargonens ägare dess rätta sort-
namn, men detta har visat sig vara mycket ovan-
ligt. Av alla de pelargoner som lämnades in till 
Botan var det bara två, ’Colibri’ och ’Hamilton’, 
som benämndes med det sannolikt korrekta 

Tabell 1. De 19 sorter av Pelargonium ×hortorum som sålts av fler än fem svenska firmor före 1950. 
The 19 cultivars of Pelargonium ×hortorum found to have been sold by more than five nurseries or seed 
companies in Sweden before 1950 (enkel = single, dubbel = double, rosa = pink, röd = red, mörkröd = dark red, 
laxrosa = salmon, vit = white, brokbladig = variegated leaves, blommar ej = does not flower).

Antal firmor 
Number of 
nurseries

Sort
Cultivar

Beskrivning av blomma/blad
Description of flower/leaves

21 ’Königin Olga von Würtemberg’ enkel, rosa
20 ’Vesuvius’ enkel, röd
18 ’Henry Jacoby’ enkel, mörkröd
17 ’Madame Salleron’ brokbladig, blommar ej
17 ’Paul Crampel’ (= ’Meteor’) enkel, röd
10 ’Beauté Poitevine’ dubbel, laxrosa
8 ’Flower of Spring’ brokbladig
7 ’Mrs Pollack’ brokbladig 
6 ’Golden Harry Hieover’ brokbladig 
6 ’Happy Thought’ brokbladig 
6 ’Albert Pottier’ enkel, röd
6 ’Westfalengruss’ dubbel, röd
6 ’Leif’ dubbel, röd 
5 ’Theodor Lerchenmüller’ dubbel, röd 
5 ’Rubin’ dubbel, röd 
5 ’Duchesse de Cars’ enkel, vit
5 ’Gruss aus Donsdorf’ enkel, rosa
5 ’Gartendirektor Ries’ enkel, röd
5 ’Silver Queen’ brokbladig 
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sortnamnet. I båda fallen var det professionella 
trädgårdsmästare som uppgivit namnen. Sorten 
’Colibri’ odlas exempelvis sedan åtminstone 
1934 av Norrköpings kommun och används 
där sedan länge till blomstergrupperna i Karl 
Johansparken (muntl. uppg.). 

En privatperson uppgav namnet Drottning 
Olga för sin halvdubbla laxrosa pelargon, men 
var medveten om att namnet troligen var felak-
tigt. Den kring förra sekelskiftet mycket populä-
ra ’Königin Olga von Würtemberg’ hade mycket 
riktigt ett annat utseende med enkla, intensivt 
rosa blommor med vitt öga.

Alla övriga pelargoner lämnades in utan 
sortnamn, men påfallande många hade istället 
begåvats med egennamn som betecknade just 
denna pelargon, exempelvis Emil rosa, Smultron 
och mjölk eller Gransmåla. Dessa namn använ-
des bara i en liten familjär krets och var inte 
allmänt kända. Det innebar att samma namn, 
till exempel Farmor, kunde användas för olika 
sorter och att samma sort lämnades in under 
flera olika egennamn. Genom insamlingen 
kunde den folkliga sedvänjan att sätta egen-
namn på krukväxter dokumenteras, ett namn-
skick som tidigare ansetts vara mycket ovanligt 
för växter (Martinsson 2003). Egennamnen 
visar både på det stora värde som ägarna sätter 
på sina växter och behovet av att markera varia-
tionen inom en växtgrupp med hjälp av namn. 
Risken att ett egennamn uppfattas som ett sort-
namn är liten eftersom egennamnen i regel är 
svenska, medan de ursprungliga sortnamnen är 
på andra språk.

Sortimentet i den svenska handeln 
Hur många pelargonsorter som släppts i den 
internationella handeln är okänt, men det rör sig 
om många tusen (Martinsson 2000). Ett sätt att 
begränsa urvalet vid identifiering är att under-
söka vilka sorter som funnits till salu i Sverige 
och hur vanliga de varit i odling. 

Inom projektet har vi gått igenom gamla 
svenska handelskataloger för att kunna sam-
manställa en lista över vilka pelargonsorter som 
funnits till salu i Sverige före 1950. Vid Uppsala 
universitets botaniska trädgård finns en omfat-

tande samling av både svenska och utländska 
handelskataloger. Detta material har komplet-
terats med uppgifter ur Alnarpsbibliotekets och 
Bergianska trädgårdens katalogsamlingar. Totalt 
hittade vi 37 handelsträdgårdar och fröhandlare 
som namngav pelargonsorter i sina priskuranter. 
Dessa uppgifter kompletterades med informa-
tion ur svenska trädgårdstidningar och träd-
gårdsböcker.

Vår genomgång resulterade i en lista över 
drygt 600 olika sorter av vanlig pelargon, de 
äldsta odlade redan 1855 (Martinsson & Hjert-
son 2003). Av dessa utgjorde de brokbladiga 
pelargonerna knappt en tiondel (70 sorter) och 
hade i allmänhet funnits till salu under en läng-
re tid, och av fler firmor, än de grönbladiga. Det 
var bara 19 sorter som sålts av fem eller flera 
handlare (tabell 1), och många sorter kunde 
bara beläggas från en årgång av en handelsträd-
gårds katalog. 

Med hjälp av trädgårdslitteratur och utländ-
ska priskuranter har kortfattade sortbeskriv-
ningar sammanställts för alla utom 20 av listans 
sorter. Dessutom har förädlare och ursprungs-
land gått att spåra för hälften av sorterna. Av 
de pelargoner som sålts i Sverige har 137 sorter 
kommit från engelska förädlare, 127 från Frank-
rike och 36 från Tyskland. Tre sorter kom från 
Belgien och en från Danmark. De enda sor-
terna med svenskklingande namn var ’Professor 
Agardh’ såld av Alnarps trädgårdar 1880 och 
’Dollarprinsessan’ såld av Alnarps trädgårdar 
1941–47.

Ingen av samlingens sorter har gått att med 
säkerhet identifiera enbart med hjälp av sortlis-
tan. Däremot kan flera av sorterna kopplas sam-
man med ett eller flera troliga sortnamn, vilket 
underlättar den fortsatta identifieringen.

Sortbeskrivningar 
Det är bara undantagsvis som det finns fylligare 
beskrivningar för gamla pelargonsorter. Oftast 
finns bara priskuranternas kortfattade och 
bristfälliga texter att gå efter. För brokbladiga 
pelargoner anges bladens färg, men blommans 
färg och form behandlas mer styvmoderligt. För 
de icke brokbladiga pelargonerna beskrivs blom-
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mans form och färg, men bladens eventuella sär-
tecken utelämnas. 

Priskuranternas beskrivningar skiljer sig från 
botaniska beskrivningar på flera sätt. Avsikten 
med de förra var att fungera som reklam för 
sorten och framställa den som attraktiv för 
tilltänkta köpare. Sortbeskrivningarna är där-
för kryddade med superlativer i stil med ”den 
skönaste mörka färg som någonsin uppnåtts”, 
medan egenskaper som kan uppfattas som nega-
tiva är utelämnade.

De termer som används i sortbeskrivningar 
följer inte någon standard. Man skulle till exem-
pel kunna tro att en pelargonsort med tätt fylld 
blomma borde vara lätt att identifiera. Termen 
fylld användes emellertid vid 1800-talets slut 
ofta för en blomma som inte var enkel. I takt 

med att mer fyllda former uppkom skedde en 
differentiering av terminologin i enkla, halv-
dubbla och dubbla blommor. De enkla sorterna 
har samma antal hylleblad som pelargonens 
vilda förfäder P. inquinans och P. zonale – fem 
fria kronblad och fem foderblad (Miller 1996). 
Enligt modern engelsk utställningsstandard 
har de halvdubbla sex till åtta kronblad och 
dubbla har fler än åtta. Variationen bland de 
dubbla är dock mycket större. Enligt Nugent 
och Snyder (1967) kan antalet hylleblad hos 
pelargon sorterna delas in i sex klasser: enkla 
samt två-, tre-, fyr-, fem- och sexdubbla. Bland 
det insamlade materialet fanns en variation från 
ett extra hylleblad till mer än det sjudubbla 
antalet. Det är både antalet foderblad och kron-
blad som fördubblas men de extra foderbladen 

Figur 2. Pelargoner med enkla röda blommor och vitt öga är överrepresenterade i insamlingen. Övre 
raden, på båda sidor ’Colibri’, odlad i Norrköpings parker sedan 1934; i mitten den minst femtioåriga 
Agnes pelargonia från Åkers styckebruk i Sörmland. Nedre raden, till vänster pelargon från 1930-talet, 
Dannemora sn i Uppland; i mitten Smultron och mjölk från 1920-talet i Lagga sn i Uppland; till höger 
pelargon från före 1901, Svärdsjö sn i Dalarna. Foto: Karin Martinsson.
Pelargoniums with single red flowers and a white eye are overrepresented in the inventory. The cultivars 
have not yet been identified apart from ‘Colibri’ which is number one and three in the upper row.
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är ofta kronbladslika. Antalet gröna foderblad är 
hos de flesta sorterna fem, i enstaka fall tio. Hos 
vissa sorter förekommer att två av kronbladen 
är sammanvuxna, hos andra att ett eller flera 
kronblad är strutformiga. För att bättre beskriva 
blommornas utseende behövs en standardiserad 
terminologi.

Möjligheten att patentera sorter har medfört 
ett ökat behov av mer fylliga beskrivningar. Den 
internationella unionen för skydd av växtföräd-
lingsprodukter, UPOV, har utarbetat gemen-
samma riktlinjer för sortbeskrivningar av pelar-
gon och hängpelargon Pelargonium peltatum 
(UPOV 1987). Dessa omfattar 48 karaktärer 
och har använts som utgångspunkt för karak-
terisering av det insamlade pelargonmaterialet. 
UPOV:s karaktärer är oftast relativa (liten, 
medel, stor) med exempel i form av sorter som 
inte alltid finns på den svenska marknaden. Vid 
mätningar på det svenska materialet har istället 
företrädesvis absoluta karaktärer använts.

Jämförelsematerial 
Det säkraste sättet att identifiera en pelargonsort 
är om den kan jämföras med namngivet refe-
rensmaterial. Tyvärr ter sig detta svårt med våra 
gamla svenska sorter. Av de drygt 600 sorter 
som såldes i Sverige före 1950 har jag endast 
kunnat spåra 34 – varav hälften brokbladiga 
– som fortfarande finns kvar i handeln eller i 
nationalsamlingar under sina ursprungliga sort-
namn (Martinsson & Hjertson 2003). 

Den franska nationalsamlingen vårdas i sta-
den Bourges kommunala växthus och omfattade 
för ett par år sedan 381 namngivna sorter av 
Pelargonium ×hortorum, både gamla sorter och 
moderna patenterade sorter (Anonym 1998). 
Dessa har samlats in från olika franska parker, 
institut och odlare. Av den franska samlingens 
sorter är det 22 som också funnits i det svenska 
sortimentet före 1950. Av de många hundra 
sorter som togs fram i Frankrike före 1900 finns 
dock bara ett fåtal representerade i samlingen.

I England finns fyra nationalsamlingar för 
släktet Pelargonium varav två omfattar Pelar-
gonium ×hortorum (NCCPG 2003). Även om 
båda dessa samlingar är stora, innefattar de bara 

en bråkdel av de sorter som sålts i Sverige. Dessa 
är dessutom i stort sett desamma som dem som 
finns i den franska samlingen. 

Även referensmaterial i form av bilder är 
magert. När förädlingen av pelargoner satte fart 
vid mitten av 1800-talet hände det att nya sorter 
avbildades på färgplanscher i de centraleurope-
iska trädgårdstidningarna. Generellt sett är det 
dock mycket sällsynt med bilder av gamla sorter 
och de få äldre svartvita fotografier som finns 
är oftast otillräckliga som jämförelsematerial. I 
modern pelargonlitteratur och i de specialisera-
de pelargonfirmornas rikt illustrerade kataloger 
finns bilder på de namngivna sorter som också 
finns i de engelska och franska nationalsamling-
arna.

Identifierade sorter 
Av de pelargoner som samlats in har än så länge 
bara ett fåtal kunnat identifieras med säkerhet, 
förutom ’Colibri’ och ’Hamilton’ också ’Distinc-
tion’, ’Friesdorf ’ och ’Mrs Parker’. Sorten ’Dis-
tinction’ skickades in från Alingsås av en familj 
som haft den i odling sedan slutet av 1800-talet. 
Fem olika personer har lämnat in ’Friesdorf ’, en 
sort som uppkom i Tyskland 1927. Både ’Dis-
tinction’ och ’Friesdorf ’ är småvuxna sorter med 
enkla röda blommor och säreget mönstrade blad. 
Båda finns fortfarande i handeln och jämförelser 
har därför kunnat göras med levande, korrekt 
namngivet material. De är också så pass distink-
ta att de kan identifieras utifrån fotografier.

Ytterligare en brokbladig sort, med vitbrokiga 
blad och dubbel, rosa blomma, skickades in 
av sex personer. Flera av dem kunde spåra sin 
pelargon till början av 1900-talet. Denna sort 
kan illustrera hur olika hjälpmedel för sortbe-
stämning kan hamna i konflikt med varandra. 
I listan över det svenska sortimentet finns bara 
en sort som helt stämmer med denna beskriv-
ning – ’Mrs Parker’. Det insamlade materialet 
överensstämmer emellertid inte med det engel-
ska referensmaterialet, de svenska exemplaren 
har något ljusare blomma och stämmer bättre 
överens med sorten ’Chelsea Gem’. Samma 
iakttagelser har gjorts för de ’Mrs Parker’ som 
bevarats på den franska landsbygden och de som 
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cirkulerar under samma namn i USA (Martins-
son 2000). Den franske pelargonmonografen 
Dauthenay (1897) ansåg att de två sorterna var 
identiska. Jag har valt att gå på den franska 
linjen eftersom ’Chelsea Gem’ inte är känd från 
den svenska trädgårdshandeln.

Utan sorttillhörighet 
Det är inte bara praktiskt ogenomförbart utan 
också teoretiskt omöjligt att hänföra alla gamla 
pelargoner som odlas i Sverige till en speciell 
sort. Parallellt med handelsträdgårdarnas för-
säljning av sticklingsförökade namnsorter har 
fröhandlarna under lång tid sålt pelargonfrö. 
Pelargoner som dragits upp ur frö – köpt eller 
eget insamlat – tillhör inte någon sort. 

Pelargoner har också en tendens att bilda 
sportar, det vill säga knoppmutationer som 

yttrar sig i att en gren får ett utseende som avvi-
ker från resten av plantan. Som exempel kan 
nämnas att den ljusrosa Mårbacka-pelargonen 
inte sällan skjuter sidoskott med vita eller röda 
blommor. Dessa sportar kan ha tagits till vara av 
såväl privatpersoner som trädgårdsmästare.

Representativitet
Det insamlade materialets variation står inte i 
proportion till det sortiment som funnits i han-
deln. Istället märks en tydlig överrepresentation 
av sorter som avviker från det gängse utbudet. 
Detta visar att ett passivt urval skett i Sverige 
under lång tid som resulterat i ett sortiment som 
fallit svenskarna i smaken och som kan vara 
bättre anpassat till svenska odlingsförhållan-
den. En annan förklaring är att sorter med ett 
ovanligt utseende, som inte kan ersättas genom 

Tabell 2. Det svenska pelargonsortimentet före 1950, fördelat efter bladens och blommornas utseende. 
Sammanställningen bygger på Martinsson & Hjertson (2003).
The cultivars of Pelargonium ×hortorum sold in Sweden before 1950, arranged according to appearance.

Antal sorter
Number of cultivars

Andel (%)
Percentage

Brokbladiga Variegated 71  11,7
Enkla blommor Single flowers
 Röd Red 172  28,3
 Röd med vitt öga Red with white eye 23  3,4
 Laxrosa Salmon 32  5,3
 Orange Orange 7  1,2
 Magenta Magenta 14  2,3
 Rosa Pink 44  7,3
 Vit White 32  5,3
 Övriga Other 15  2,5
Dubbla blommor Double flowers
 Röd Red 66  10,9
 Laxrosa Salmon 12  2
 Orange Orange 6  1
 Magenta Magenta 10  1,6
 Rosa Pink 25  4,1
 Vit White 16  2,6
 Övriga Other 4  0,7
Ofullständiga beskrivningar Incomplete descriptions 55  9,1

Summa Sum 606
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det befintliga handelssortimentet, i högre grad 
bevaras som släktklenoder än de med ett mer 
alldagligt utseende. 

I sammanställningen över det svenska pelar-
gonsortimentet finns 172 icke brokbladiga 
sorter med röd enkel blomma och 23 vars 
röda enkla blomma har ett vitt öga (tabell 2). 
Utifrån sortimentsgenomgången skulle man 
förvänta sig att vid en inventering finna många 
enkla röda pelargoner, men så har inte varit fal-
let. Av de inlämnade pelargonerna var det bara 
två sorter, inlämnade av en person vardera, som 
hade enkel röd blomma. De enkla röda med 
vitt öga var desto populärare. Nio personer läm-
nade in denna typ av pelargon, representerande 
minst tre olika sorter. Andra typer som varit 

överrepresenterade vid insamlingen är sorter 
som har lila blommor med scharlakansrött 
öga, såväl enkla som dubbla, samt dubbla vita 
sorter och fyllda rosa. Till de mest populära 
sorterna hörde också Mårbacka-pelargon, med 
dubbla varmt ljusrosa blommor; röd rosenpe-
largon, med små tätt fyllda röda blommor samt 
’Hamilton’, en buskig pelargon med dubbla 
cerise blommor.

Totalt finns cirka 60 sorter representerade i 
Botans pelargonsamling, några av dem mycket 
lika varandra. De inventeringar vi genomfört är 
dock långt ifrån heltäckande. Pelargonintres-
set är för närvarande mycket stort i Sverige och 
därmed också intresset för ”gamla svenska pelar-
goner”. Svenska pelargonsällskapets hemsida, 

Figur 3. Pelargonsorten ’Friesdorf’ är lätt 
att identifiera, till och med på bild. Foto: 
Karin Martinsson.
The pelargonium cultivar ‘Friesdorf ’ is 
easy to identify, even from a photograph.
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pelargonsamlares hemsidor och de specialiserade 
pelargonhandlarnas sidor visar många exempel 
på gamla sorter som inte finns i Botans samling 
och många fler återstår att finna.

Materialets bevarande och nyttjande
Det insamlade materialet har i sig ett stort kul-
turhistoriskt värde eftersom det är belagt från 
odling i Sverige under så lång tid. Pelargonen 
är en växt som ofta används i historiska miljöer 
och det är angeläget att det skall finnas tidstro-
get material tillgängligt som alternativ till han-
delns moderna, patenterade och på kemisk väg 
retarderade sorter. Det finns idag en efterfrågan 
på gamla sorter av pelargoner, både från privat-
personer och institutioner, som kan jämföras 
med efterfrågan på antika möbler.

En stötesten när det gäller återintroduktion 
av gamla sorter är namnsättningen. När ska 
man ge upp att söka det korrekta sortnamnet 
och vilket namn ska man i så fall välja att 
återintroducera sorten under? Det finns redan 
idag små svenska firmor som specialiserar sig 
på ”gamla” pelargoner. Namnen följer ofta den 
egennamnstradition som finns i Sverige för 
gamla pelargoner. En nackdel är att samma sort 
säljs under olika namn av olika firmor. En sort 
som i Botaniska trädgårdens pelargonsamling 
finns under namnet Tierpspella säljs även som 
Dalapelargon och Norrlandspelargon. 

Det insamlade materialet kan också ha bety-
delse för vidare förädling av sortgruppen. Bland 
sorterna märks både goda och dåliga egenskaper. 
Som exempel på mindre önskvärda egenskaper 
kan nämnas svaga blomställningsskaft som 
hänger ner och lätt knäcks, känslighet för blad-
löss och svårigheter att övervintra. Till de posi-
tiva egenskaperna hör en större variation i blom-
mans form och färg samt naturligt lågvuxna och 
greniga sorter. Det insamlade materialet svarar 
för en stor bredd vad gäller sorter lämpade för 
inomhus- respektive utomhusbruk och sorter för 
uppstamning.

Andra gamla krukväxter
Förutom pelargoner finns ytterligare en lång 
rad krukväxter som av tradition odlas i svenska 

hem och för vilka liknande inventeringar skulle 
kunna genomföras. I samarbete med veckotid-
ningen Allers utlyste jag för några år sedan en 
tävling om ”Sveriges äldsta krukväxt” (Eng-
strand & Martinsson 1999). Segrade gjorde 
något oväntat en liten lökväxt, vit sefyrlilja 
Zephyranthes candida, som funnits i samma släkt 
sedan 1885 (Robild 2000). Bland medtävlarna 
märktes bland annat julkaktusar Schlumbergera 
×buckleyi, sparrisar Asparagus, porslinsblommor 
Hoya, mönjelilja Clivia miniata och begonior 
Begonia. Många av dessa var liksom pelargo-
nerna arvegods och förknippade med familje-
högtidligheter.

För många krukväxtslag är variationen myck-
et liten och har alltid varit det. Det kan röra sig 
om ett par variegerade former av annars grön-
bladiga arter eller någon form med avvikande 
växtsätt. Ibland kan till och med alla odlade 
exemplar misstänkas härstamma från ett och 
samma introduktionstillfälle. Så är fallet med 
rosengeranium Pelargonium ×graveolens, en steril 
pelargonhybrid som förökats vegetativt sedan 
slutet av 1700-talet (Martinsson 2000). Inom 
andra krukväxtgrupper har variationen varit 
betydande. Dessa kan ha sålts i namnsorter eller 
saluförts som ”blandade färger”. Som exempel 
på sortrika grupper kan nämnas rexbegonia 
Begonia Rex-gruppen, fuchsior Fuchsia och eng-
elsk pelargon Pelargonium ×domesticum.

Hemsidor
Svenska pelargonsällskapets hemsida (www.
pelargonsallskapet.com) har en omfattande 
länksamling med både privata och kommersiella 
hemsidor.  
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Cultivars of Pelargonium ×hortorum traditionally 
grown in Sweden for more than 50 years have 
been collected by the Uppsala University Botanical 
Garden. The best documented cultivars were those 
which had been treated as family heirlooms. Of 
the 60, more or less distinct, cultivars in the collec-
tion only five have been identified so far: ‘Colibri’, 
‘Distinction’, ‘Friesdorf ’, ‘Hamilton’ and ‘Mrs Parker’. 
Cultivars with an unusual appearance were over-
represented among the heirloom pelargoniums, e.g. 
flore pleno forms and unusual flower colors. The 
various methods for identifying old cultivars and the 
difficulties in finding the correct cultivar names are 
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Gamla kulturväxter kan inventeras på många 
olika sätt. Rosexperten Lars-Åke Gustavsson 
berättar hur han har gått tillväga för ett par av 
våra gamla kulturrosor, fylld kanelros och fylld 
pimpinellros, och vi får också en ingående 
beskrivning av dessa vitt spridda gamla sorter.

TEXT OCH FOTO: LARS-ÅKE GUSTAVSSON

Alltfler människor värdesätter vårt lands 
levande kulturarv, bland annat i form av 
gamla kulturrosor. Deras hortikulturella 

värde är stort men tyvärr ännu underskattat av 
många odlare. 

Fylld kanelros Rosa majalis ’Foecundissima’ 
och fylld pimpinellros R. pimpinellifolia ’Plena’ 
med närbesläktade hybrider i Pimpinellifolia-
gruppen växer i hela Sverige, både i kultur och 
förvildade. De uppvisar stor morfologisk varia-
tion, främst vad avser växtsätt, höjd, blomfärg, 
blomform och antal kronblad samt bladstorlek 
och bladfärg. Deras genpool är mycket bred. 

Valet av dessa rosor för denna studie gjordes 
av flera skäl. Rosorna växer i hela landet, de är 
härdiga, friska och långlivade, de är folkkära, 
allmänt kända och odlade samt förhållandevis 
lätta att beskriva för allmänheten. De har dess-
utom varit föremål för intensiva taxonomiska 
diskussioner inom landet vid flera tillfällen, men 
ännu har ingen tillfredsställande taxonomisk 
bearbetning genomförts av dem. Några kloner 
av fylld kanelros och fylld pimpinellros har tidi-
gare getts lokala namn och beskrivits kortfattat, 
men flertalet kloner är ännu inte undersökta och 
inte heller klassificerade eller namngivna. 

Fylld kanelros och fylld pimpinellros förekom-
mer nästan inte alls i handeln. Den vanligast före-
kommande klonen av fylld pimpinellros är en av 
de sämsta eftersom dess blommor i hög grad rutt-
nar vid fuktig väderlek. Båda rosorna har använts 
mycket sparsamt i den globala sortförädlingen.

Utmaningar 
Studierna av fylld kanelros och fylld pimpinell-
ros syftar till att
1. Pröva och utveckla olika inventeringsmetoder 

som en förberedelse för POM:s kommande 
nationella inventeringar (se Jansson & Wei-
bull, detta häfte).

2. Utveckla och förfina metoder för att studera 
de undersökta rosornas genetik.

3. Kombinera kunskaper om rosors genetik 
med traditionella metoder för att identifiera, 
särskilja och karaktärisera enskilda kloner av 
fylld kanelros och fylld pimpinellros .

4. Klargöra och beskriva enskilda kloners släkt-
skap, ursprung, utbredning och spridningsvä-
gar.

5. Lägga grunden till en genomgripande taxono-
misk bearbetning av fylld kanelros och fylld 
pimpinellros.

Vi strävar också efter att nationella referenssam-
lingar ska etableras på flera platser i landet och 
att kloner med stora hortikulturella värden ska 
namnges och introduceras i handeln. Det är vår 
förhoppning att kloner med särskilt goda egen-
skaper ska användas i en framtida sortförädling 
av friska och härdiga rosor för vårt lands privata 
trädgårdar och offentliga miljöer.

De studerade rosorna
Fylld kanelros och fylld pimpinellros är mycket 
härdiga, friska, anspråkslösa och lättodlade. De 
är särskilt värdefulla för odling i kalla klimat-
områden och på växtplatser med svåra odlings-
förhållanden.

Kanelros Rosa majalis är vildväxande i stora 
delar av Europa och Asien. I Sverige växer den i 
skogsbryn, glesa skogar, på ängar, stränder och 
steniga lokaler över stora delar av landet. I södra 
fjällområdet förekommer den på lågalpin nivå. 
Den morfologiska variationen inom arten är stor. 
Arten var i kultur före år 1600.

”Kan den gamle rosen va nåt å ha?” 
POM:s pilotinventering av gamla kulturrosor
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Pimpinellros Rosa pimpinellifolia (figur 1) 
växer vilt i stora delar av Europa och Asien samt 
i nordvästra Afrika. Den växer på sandiga havs-
stränder, bland annat på Jylland, och i höglänta 
bergstrakter. Arten var tidigare vildväxande på 
två svenska lokaler, i Halland och Bohuslän. 
Den odlades redan på 1500-talet. I våra dagar 
odlas arten i såväl privata trädgårdar som i 
offentliga miljöer och den är förvildad på flera 
växtplatser runtom i landet.

Fylld kanelros Rosa majalis ’Foecundissima’
Kanelros har vid flera tillfällen genom mutatio-
ner gett upphov till exemplar och kloner med 
fyllda blommor. De har sannolikt uppstått 
spontant i naturen. Dessa har ofta tillvaratagits 
av människor och de förekommer i odling och 
är förvildade över stora delar av landet. Den 
äldsta uppgiften om fyllda kanelrosor härrör 
från 1597. Ett målmedvetet förädlingsarbete har 
aldrig bedrivits med vare sig kanelros eller fylld 
kanelros.

Flertalet egenskaper hos den fyllda kanel-
rosen överensstämmer med artens egenskaper. 
Buskarna blir ofta 1–2 m höga, ibland betydligt 
lägre, ibland betydligt högre. Äldre grenar och 
årsskott är tätt taggiga, särskilt vid basen, och 
blommande grenar saknar eller har endast några 
få taggar som ofta sitter parvis under bladfästet. 
Den rödbruna barken har gett arten dess svens-
ka namn. Bladen är gröna till svagt blågröna 
och matta. Bladens ovansida är vanligen kal, 

undersidan dunhårig och ljust blågrå. Blommor-
na är vanligen 4–5 cm i diameter, ibland något 
större, och de sitter ensamma eller i fåblommiga 
klasar. Blomfärgen varierar från rosa till mörkt 
rosa eller ljusröd till karminröd, ibland med 
dragning åt violett eller purpur. Doften är med-
elstark. 

De fylldblommiga plantorna skiljer sig från 
kanelros genom de tätt fyllda blommorna, ofta 
med hårt packade kronblad, en något starkare 
doft och avsaknaden av nypon. 

Samtliga kloner av fylldblommiga kanelrosor 
sammanförs under namnet ’Foecundissima’, 
men flera lokala och regionala namn förekom-
mer. Det mest använda namnet är ’Tornedal’ 
eller tornedalsrosen. Klonernas inbördes släkt-
skap måste utredas innan de kan urskiljas och 
beskrivas som namnsorter.

På morfologiska grunder kan ett flertal 
kloner identifieras. Den i vårt land vanligaste 
klonen bildar drygt meterhöga buskar och har 
mörkt rosa till karminröda blommor. En annan 
klon bildar 2 m höga buskar med ljust rosa, ofta 
flata blommor och en tredje klon har meterhöga 
buskar med ljust rosa och ofta välvda blommor.

I våra dagar odlas fyllda kanelrosor i träd-
gårdar. De växer vidare på ödetomter och är 
förvildade på vägkanter, åkerrenar, i beteshagar 
(figur 2) och längs stengärdesgårdar i stora delar 
av landet. 

Samtliga kloner av fylld kanelros är mycket 
härdiga, friska, skuggtåliga, anspråkslösa och 

Figur 1. Pimpinellros Rosa pim-
pinellifolia växte tidigare vilt i 
sydvästra Sverige men hittas 
nu närmast i Danmark.
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lättodlade. De är särskilt värdefulla för växt-
platser med svåra odlingsförhållanden, särskilt 
i kalla klimatområden. De passar utmärkt på 
naturtomter och i såväl offentliga som äldre 
kulturhistoriska parker och trädgårdar, särskilt 
allmogeträdgårdar. 

Fylld pimpinellros Rosa pimpinellifolia ’Plena’
Fylld pimpinellros har ofta kallats för Finlands 
vita ros. I Finland heter den midsommarros.

I flertalet egenskaper är klonerna av fylld 
pimpinellros identiska med pimpinellros. Bus-
karna blir 1–2,5 m höga, de skjuter talrika 
rotskott och växtsättet är tätt med upprätta 
huvudgrenar och bågböjda sidogrenar. Taggarna, 
som är talrika, raka och styva, är blandade 
med borsttaggar. Bladen är mycket dekorativa, 
ormbunksliknande och ljust till blåaktigt gröna. 
Bladverket får vackra höstfärger. Blommorna är 
vanligen 4–9 cm i diameter. De sitter ensamma 
på korta sidoskott och täcker ibland de ofta 
bågböjda, blombärande grenarna helt under den 
inten sivaste blomningen. Blomfärgen är vit eller 
svagt krämvit, sällan rosa. Blommar mycket 
rikligt, från slutet av maj till omkring midsom-
mar i de varmaste delarna av landet, under juli i 
de kallaste delarna. Härdig i zon 8, anspråkslös, 
skuggtålig och lättodlad.

Fylld pimpinellros skiljer sig från arten i 
några egenskaper. Blommorna är halvfyllda till 
tätt fyllda och den uppfriskande, fruktiga doften 
är starkare, ofta medelstark men ibland stark. 
Nypon bildas sällan men variationen mellan 
klonerna är tämligen stor beträffande antalet 
nypon som bildas och deras form. Växtsättet är 
bredare och grenarna mera bågböjda.

Fylld pimpinellros utgörs av flera närbesläk-
tade kloner. Några av klonerna är på morfolo-
giska grunder lätta att identifiera, medan andra 
är svåra att särskilja från varandra. I flera fall är 
det endast små skillnader som gör det möjligt 
att på morfologiska grunder skilja vissa kloner 
från varandra. Det ska därför bli spännande att 
kombinera de morfologiska skillnaderna med 
de resultat som de genetiska undersökningarna 
ger. Den morfologiska variationen är mer eller 
mindre stor beträffande växtsätt, bladens färg 

och struktur, bladkantens utseende, förekomst 
eller avsaknad av borsttaggar på blomskaft och 
blombotten, foderbladens längd och form, kron-
bladens antal, storlek och form, blommornas 
form samt nyponens form och färg. Blommorna 
på några av klonerna ruttnar lätt vid fuktig 
väderlek medan blommorna på andra kloner säl-
lan eller aldrig ruttnar.

Fylld pimpinellros odlas i många trädgårdar 
och på kyrkogårdar (figur 3 och 4). Den växer 
ofta kvar på ödetomter och i gamla övergivna 
och ofta igenväxande trädgårdar. Enskilda klo-
ner förekommer också ofta förvildade (figur 5) 
på bland annat vägkanter, åkerrenar, i betesha-
gar, längs stengärdesgårdar med mera. De har 
etablerat sig på många växtplatser efter träd-
gårdsutkast av rotskott.

Historik
De fyllda pimpinellrosornas historia är till stora 
delar okänd. Det är sannolikt att åtminstone 
några av klonerna uppstått spontant i naturen, 
inom artens utbredningsområde. Flera kloner 
har uppstått i kultur.

Kloner som idag sammanförs under rubriken 
fylld pimpinellros fanns sannolikt i kultur innan 
ett målmedvetet förädlingsarbete med pimpi-
nellros inleddes av skotska trädgårdsmästare. År 
1793 började två skotska bröder att arbeta med 
några plantor av pimpinellros. Den ene, Robert 
Brown, hade funnit dem i naturen. En av hans 
plantor hade rödaktiga blommor. Förädlingsarbe-
tet bedrevs i början uteslutande genom selektion.

De nya sorterna blev snabbt mycket popu-
lära och snart intresserade sig även andra 
trädgårdsmästare för dem. På 1830-talet hade 
drygt två hundra sorter introducerats. Många 
av dem spreds tidigt över stora delar av Europa, 
bland annat till Skandinavien. Blomfärgen hos 
skottarnas pimpinellrosor bestod av såväl vita 
till krämvita som gula, rosa och röda nyanser. 
Några tiotal av skottarnas förädlingar hade 
fyllda blommor. I Storbritannien kallas dessa 
äldre pimpinellrosor för Burnet-rosor. ”Burnet” 
är det engelska namnet på pimpinell, en perenn 
vars blad liknar bladen hos de äldsta pimpinell-
rosorna.
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Lika snabbt som intresset vaknade för pim-
pinellrosorna, lika snabbt avtog det när de 
ständigt blommande kinarosorna och deras 
avkomlingar introducerades under 1800-talet. 
Flertalet av det tidiga 1800-talets pimpinellrosor 
försvann successivt ur handelssortimentet och 
åtskilliga sorter gick för alltid förlorade. Många 
har dock levt kvar, såväl i Skottland som i andra 
delar av Europa, inte minst i Skandinavien och 
Baltikum, utan sitt originalnamn och sin histo-
ria. 

Flera gamla pimpinellrosor har påträffats i 
Sverige och man kan förvänta sig att återfinna 
flera hittills okända sorter, troligen också sorter 
som spontant uppstått i Skandinavien.

När gamla pimpinellrosor påträffas är det 
ofta svårt att sortbestämma dem. De kan inte 
examineras på samma sätt som vilda växter art-
bestäms med en flora. De tillgängliga litteratur-
uppgifterna om gamla rossorter är ofta mycket 
knapphändiga och bristfälliga. Beskrivningarna 
består ofta bara av några få ord i en plantskolas 

Figur 2. Fylld kanelros Rosa majalis 
’Foecundissima’ kallas också för 
bukettros. Förslöv, Skåne.
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katalog. Den bästa möjligheten att identifiera 
gamla okända sorter är att jämföra dem med 
levande namngivet material i referenssamlingar.

Gamla rosor
De inventeringar som initierats av lokala intres-
senter har uppmärksammat de ovan nämnda 
rosorna samt andra kulturrosor, främst gam-
maldags rosor, med en dokumenterad ålder 
av minst 50 år. Samtliga rosor som påträffats 
under inventeringarna och omnämns nedan är 
beskrivna i text och med fotografier i Gustavs-
son (1998).

Under inventeringarna är det av praktiska 
skäl nödvändigt att sätta en tidsgräns beträf-
fande rosornas och de enskilda plantornas ålder, 
i första hand för att undvika att få in uppgifter 
om ointressanta moderna rosor. Men var går 
gränsen? 

Rosor från 1970-talet fram till våra dagar är 
inte av intresse för POM. Efter andra världskri-
get drevs sortförädlingen allt snabbare mot ett 
ideal där stora blommor och starka blomfärger 
blev högsta mode. Blommornas doft samt här-
dighet och motståndskraft mot sjukdomar var 
lägre prioriterade egenskaper. I våra dagar ser 
många odlare och förädlare på 1950- och 1960-
talets förädlingsideal som föga attraktivt. Rosor 

från denna tidsperiod är heller inte intressanta 
för POM, åtminstone inte för närvarande.

En viktig praktisk aspekt är att gränsen för 
rosornas och de enskilda plantornas ålder inte 
får ligga för långt tillbaka i tiden eftersom det 
skulle innebära att ytterst få människor har upp-

Figur 4. Fylld pimpinellros odlas ofta på kyrkogår-
dar, särskilt i Uppland. Norrtälje, Uppland.

Figur 3. Fylld pimpinellros Rosa 
pimpinellifolia ’Plena’. Almunge, 
Uppland.
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levt och har kunskaper om rosor och rosbuskar 
av hög ålder. Efter sammanvägningar av ovan-
stående aspekter hamnade tidsgränsen på minst 
50 år gamla rosor, men tiden kunde likaväl ha 
satts vid 60 år, men absolut inte vid 40 år

Inventeringsområden
Rosinventeringar i POM:s anda har genomförts 
i sex skilda områden: Gotland, Ockelbo/Gäst-
rikland, Roslagen/Stockholms skärgård, Små-
land, Östergötland och Österlen.

POM har initierat och svarat för inventering-
arna i Roslagen/Stockholms skärgård, Småland 
och Östergötland. I dessa områden fokuserades 
arbetet på enbart fylld kanelros och fylld pimpi-
nellros med närbesläktade hybrider i Pimpinel-
lifolia-gruppen.

På lokala initiativ har inventeringar genom-
förts på Gotland, i Ockelbo/Gästrikland och 
på Österlen. Inventeringarna i dessa områden 
genomfördes i samverkan mellan lokala intres-
senter och POM. I dessa områden uppmärksam-
mades samtliga gammaldags rosor och rosor med 
en dokumenterad odlingshistoria på minst 50 år, 
inklusive fylld kanelros och fylld pimpinellros.

Fältarbetet förbereds
Fältarbetena i de olika inventeringsområdena 
förbereddes delvis på olika sätt, beroende på 
vilken inventeringsmetod som användes. En 
inventeringsblankett togs fram i samarbete med 
Nordiska Genbanken. Blanketten omarbetades 
efter det första inventeringsåret. Dataförda 
lokaluppgifter i landskapsfloraregister gicks 
igenom och lokaler för kommande fältstudier 
valdes ut. Upprop riktade till allmänheten gjor-
des i lokalpressen, lokalradion och regionala 
TV-program. I Östergötland riktades upprop till 
ämnesinriktade föreningar. Svaren på de olika 
uppropen bearbetades. Inför inventeringarna 
i Stockholms skärgård studerades områdets 
häradskartor. Information om inventeringarna 
lämnades även i samband med föredrag och 
trädgårdsevenemang. 

Fältresorna planerades efter den informa-
tion som inventerarna inhämtat och erhållit. 
Huvudmålet under fältarbetena var att besöka 

alla anmälda roslokaler. Det var ibland lockande 
att leta igenom vissa områden mer systematiskt, 
men då tiden var begränsad prioriterades arbe-
tet till att undersöka de rosor som allmänheten 
lämnat information om. I flertalet fall var 
uppgiftslämnarna med vid inventeringstillfället. 
Inventeraren studerade i regel rosen tillsammans 
med uppgiftslämnaren. Särskild tid ägnades åt 
rosens historia och om det finns andra personer 
som kan känna till något av intresse kring rosen.

På inventeringsprotokollet noterades rosens 
viktigaste egenskaper och när det var möjligt 
sortbestämdes rosen på växtplatsen. Uppgifter 
om växtplatsen noterades, i förekommande fall 
med adress, ägare och telefonnummer. GPS-
utrustning användes för att positionsbestämma 
växtplatsen. Rosorna fotograferades. Belägg  av 
funna rosor i Roslagen/Stockholms skärgård 
och i Småland pressades i tre exemplar.

Rosinventeringarna
Gotland 
På initiativ av och i samarbete med Gotlands 
Fornsal medverkade POM i inventeringen av 
gammaldags rosor på Gotland där fältarbetena 
utfördes av botanisten och rosentusiasten Rolf 
Engström under somrarna 2000 och 2001. 
Inventeringsresultaten är delvis redovisade av 
Engström och Lenhoff (2000) och Engström 
(2001).

Inventeringen var brett upplagd och upp-
märksammade alla kulturrosor med en doku-
menterad ålder av minst 50 år. Upprop riktades 
till allmänheten i lokalpressen och lokalradion. 
Gotlänningarna uppmanades att lämna infor-
mation om minst 50 år gamla rosor till Läns-
museet Gotlands Fornsal.

Under inventeringen besöktes 159 växtplatser. 
På alla växtplatser var inventerarna föranmälda 
och väntade. Fastigheternas ägare berättade med 
glädje om gårdarnas historia och trädgårdarnas 
innehåll av växter. På många gårdar är medel-
åldern hög. Äldre människor har ofta stora kun-
skaper och de berättar gärna när någon vill lyssna.

Under inventeringen studerades 542 rosor. 
Ungefär 70 procent av dem kunde art- och sort-
bestämmas direkt på växtplatsen och de fördelar 
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sig på 49 arter och sorter. De fem mest rappor-
terade rosorna var

Rosa (Alba-gruppen) ’Maxima’ (63)
Rosa (Francofurtana-gruppen) ’Agatha’ (29)
Rosa (Foetida-gruppen) ’Harison’s Yellow’ (24)
Rosa (Alba-gruppen) ’Suaveolens’ (24)
Rosa (Foetida-gruppen) ’Persiana’, persisk gulros (19)

Siffrorna inom parentes anger på hur många 
växtplatser sorten påträffades. 

Fylld kanelros observerades på 15 lokaler och 
fylld pimpinellros på 13.

Ett femtiotal av de oidentifierade rosorna är 
så intressanta att de är värda vidare uppföljning 
under den kommande nationella rosinventeringen.

Under sommaren 2003 samlade Visby plant-
skola in 17 för Gotland utmärkande sorter och 
kommande år ska fler sorter samlas in. Tanken 
är att gotländska kulturrosor ska bevaras vid 
strandgården Petes i Hablingbo, en av Gotlands 
fornvänners museigårdar. 

I juni 2000 användes uppgifter i Gotlands 
botaniska förenings floraregister för inventering 
av förvildade förekomster av pimpinellrosor 
och fylld kanelros. Inventeringen utfördes av 
undertecknad och Bo Göran Johansson, en 
av Gotlands främsta botanister. På samtliga 
besökta lokaler återfanns de eftersökta rosorna, 
ett utmärkt resultat tack vare Bo Görans goda 
lokalkännedom och utomordentliga vägvisning.

Ockelbo/Gästrikland 
I samband med invigningen av rosariet vid Wij 
Säteri i Ocklebo, 12–13 juli 2003, inbjöds all-
mänheten att komma till Wij och visa sina rosor 
och samtidigt få dem namngivna av underteck-
nad . Jag kallar metoden ”Kom–och–visa”.

Inventeringen var brett upplagd och omfat-
tade alla rosor med en dokumenterad ålder av 
minst 50 år.

Under de två dagarna lämnade besökarna in 
197 rosor från 88 växtplatser. Av dem kunde 181 
art- och sortbestämmas. Sexton rosor förblev 
obestämda och flertalet av dem är så intressanta 
att de bör följas upp under den kommande 
nationella rosinventeringen.

De identifierade rosorna fördelar sig på 39 
arter och sorter. De fem vanligaste rosorna (med 
uppgift om hur många gånger de lämnades in 
inom parentes) var 

Rosa (Alba-gruppen) ’Minette’, nordisk ros (42)
Rosa (Francofurtana-gruppen) ’Agatha’ (28)
Rosa (Alba-gruppen) ’Maxima’ (13)
Rosa majalis ’Foecundissima’ (11)
Rosa pimpinellifolia ’Plena’ (9)

Roslagen och Stockholms skärgård 
Inventeringen i dessa områden utfördes av Lars 
Davidsson, civilingenjör i biokemi och biologi-
lärare. Inventeringen omfattade endast pimpi-
nellrosor och fylld kanelros.

I Roslagen prövades ”bilmetoden” som helt 
enkelt går ut på att spana efter rosor från bilen. 
Metoden användes endast i områden med äldre 
bebyggelse. De undersökta områdena valdes 
utifrån personlig allmänbildning och med väg-
val efter bilkarta och ”Gröna kartan” i skala 
1:50 000. I Lidingös äldre villaområden och 
i några av Stockholms parker användes cykel 
under några dagar.

Några lokaluppgifter för fylld kanelros och 
fylld pimpinellros erhölls från det pågående 
inventeringsprojektet av Upplands flora. Två 
växtplatser eftersöktes särskilt intensivt men 
arbetet blev resultatlöst.

I södra skärgården besöktes bondgårdar som 
var i bruk vid sekelskiftet och som fortfarande 
brukas. Underlaget för valet av gårdar och 
inventeringsplaneringen gjordes främst efter stu-
dier av häradskartor från sent 1800-tal och efter 
diskussioner med växtekologen Lenn Jerling 
som arbetat med kulturekologiska inventeringar. 
Mindre än en handfull fynd var direkta resultat 
av häradskartmetoden och två av fynden utgörs 
av rejält gamla bestånd.

I inventeringsområdet togs också kontakter 
med kända roskunniga personer, särskilt med 
medlemmar i Svenska Rosensällskapet. Flera av 
medlemmarna har samlat in och odlar äldre sor-
ter i sina trädgårdar. Dessa människor har goda 
kunskaper om rosor och god dokumentation om 
var och när de gjort sina insamlingar.
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Under inventeringen studerades 78 rosor 
på 59 växtplatser. Sextiofyra av de studerade 
rosorna är fylld pimpinellros och med denna 
närbesläktade hybrider. Fjorton fyllda kanelrosor 
noterades.

Inventeraren var inte föranmäld vid besöken 
på växtplatserna. På flera av växtplatserna träf-
fade inventeraren inte ägarna, varför det inte 
gick att få upplysningar om rosornas historia.

Småland 
Rosinventeringen i Småland, utförd av under-
tecknad, uppmärksammade endast pimpinellro-
sor och fylld kanelros.

I Småland prövades metoden att återfinna 
rosor efter lokaluppgifter i landskapets florare-
gister. I flertalet fall är uppgifterna i registret 
inte mer än cirka 20 år gamla. 

Endast i ungefär hälften av försöken åter-
fanns den eftersökta rosen, trots att förhållande-
vis lång tid anslogs åt varje försök. Inventeraren 
var inte bekant med landskapet och han anli-
tade inga personer med lokalkännedom.

Jämfört med fynden på de på förhand utvalda 
lokalerna gjordes fler fynd av både pimpinell-
rosor och kanelrosor med ”bilmetoden” under 
transporterna mellan de utvalda lokalerna. 

Under fältstudier i åtta dagar påträffades och 
studerades 15 kloner av fylld kanelros och 10 
kloner av fylld pimpinellros på sammanlagt 25 
lokaler.

Östergötland 
I Östergötland svarade trädgårdsrådgivare Hen-
rik Morin för inventeringen. Pimpinellrosor 
och fyllda kanelrosor var huvudmålet med den 
östgötska inventeringen. Då allmänhetens svar 
på uppropen även innefattade rosor ur andra 
sortgrupper har även dessa registrerats under 
fältarbetena.

I Östergötland prövades ”Föreningsmetoden”. 
Föreningar med anknytning till lokalhistoria, 
botanik och trädgård var målgruppen för rikta-
de upprop. Hela 123 lokala föreningar av Öster-
götlands hembygdsförbund, trädgårdsföreningar 
och naturskyddsföreningar erhöll brev liksom 
samtliga 76 östgötska medlemmar i Svenska 
Rosensällskapet. I uppropen uppmanades bre-
vens mottagare att lämna uppgifter om de efter-
lysta rosorna direkt till Henrik Morin eller till 
Friluftsmuseet Gamla Linköping. 

Information om inventeringen lämnades 
också genom artiklar i landskapets två största 
dagstidningar.

Av inkomna svar på uppropen kom den störs-
ta delen via hembygdsföreningarna. Deras enga-
gemang för lokalhistoria tillsammans med den 
goda lokalkännedomen var mycket värdefull 
för inventeringen. I några fall har engagerade 
medlemmar i hembygdsföreningar själva lagt 
upp rutter för inventeringen och följt med som 
vägvisare under en hel dag. Med deras hjälp har 
också ett flertal trädgårdar kunnat besökas där 

Figur 5. Fylld pimpinellros vandrar 
från trädgården ut över omgivande 
hällmarker. Stensjö by, Småland.
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det annars hade varit svårt att komma i kontakt 
med ägarna. 

Totalt besöktes 58 växtplatser och 77 rosor 
registrerades. Av dem hör 44 rosor till de efter-
sökta sorterna och av dessa är 8 fyllda kanelrosor 
medan 34 är pimpinellrosor. Av pimpinellrosor-
na utgör 13 fylld pimpinellros. Fjorton rapporter 
visade sig vara pimpinellrosor av husmodertyp 
medan övriga pimpinellrosor utgörs av andra 
sorter i Pimpinellifolia-gruppen. Trots att fyllda 
kanelrosor och fyllda pimpinellrosor är förhål-
landevis lätta att identifiera och skilja från andra 
kulturrosor inkom uppgifter om 33 andra kul-
turrosor, av vilka 17 kunnat sortbestämmas. Av 
dessa rapporterades endast följande vid mer än 
ett tillfälle: ’Maiden’s Blush’, ’Agatha’, ’Major’ 
och ’Maxima’.

Ett trettiotal lokaler har inte hunnit besökas, 
till en del beroende på att uppgifterna om dem 
kom in sedan fältarbetena avslutats. På några 
av dessa finns uppenbarligen intressanta rosor, 
bland annat en aprikosfärgad pimpinellros av 
äldre typ.

Österlen 
På initiativ av en lokal projektgrupp, ”I rosens 
namn”, har inventeringar av gammaldags rosor 
genomförts på Österlen under sommaren 2003. 
Arbetet ska fortsätta sommaren 2004, möjligen 
ännu längre. I projektgruppen ingår represen-
tanter från Simrishamns kommun, Österlens 
museum och yrkesodlare med rosor som specia-
litet. Projektledare är Mia Gröndahl, journalist, 
fotograf och rosinventerare.

Inventeringen är brett upplagd och innefattar 
samtliga rosor, men främst gammaldags rosor 
med en dokumenterad ålder på minst 50 år.

Inventeringen inleddes med annonser i buti-
ker, upprop i lokalpressen och ett inslag i TV:s 
Sydnytt. Var och en som äger en gammal ros 
eller känner till var gamla rosor växer uppmana-
des att höra av sig till projektgruppen.

Under sommaren 2003 inkom uppgifter om 
137 rosor. Av dessa har 123 rosor på 97 växtplat-
ser studerats och värderats. Många av dem har 
en lång och intressant historia som ägarna kun-
nat berätta om.

De mest rapporterade rosorna, av dem som 
kunnat sortbestämmas, var

Rosa (Bourbon-gruppen) ’Great Western’ (12)
Rosa (Alba-gruppen) ’Maxima’ (12)
Rosa (Damascena-gruppen) ’Blush Damask’ (6)
Rosa (Multiflora-gruppen) ’Tausendschön’ (5)
Rosa (Pimpinellifolia-gruppen) ’Husmoderrose’ (3)
Rosa pimpinellifolia ’Plena’ (3)

Ingen uppgift om fylld kanelros inkom.
Av de rosor som inte kunnat sortbestämmas 

utgörs 15 av okända damascenerrosor, 14 av okän-
da gallicarosor och 8 av okända bourbonrosor.

De mest intressanta historiska rosorna som 
upptäcks under inventeringen kommer att 
förökas och så småningom finnas tillgängliga 
att köpa under samlingsnamnet ”Österlenska 
kulturrosor”. De tio första sorterna samlades in 
sommaren 2003.

Under de närmaste åren ska Simrishamn 
utvecklas till ”Rosornas stad”. Stadens torg, 
parker, planteringar och rabatter kommer att 
kläs i kulturrosor från såväl Österlen som andra 
delar av världen. Simrishamns invånare kommer 
också att få vara med genom att till exempel 
plantera rosor på gatusidan av sina hus. En ros-
vandringskarta kommer att finnas tillgänglig för 
besökare till Simrishamn. På Österlens museum 
ska en rosdatabank ställas till allmänhetens för-
fogande. 

Utvärdering av inventeringsmetoderna
För POM:s fortsatta inventeringar är det ur 
effektivitetssynpunkt angeläget att finna och 
använda metoder som ger mesta möjliga utbyte 
med minsta möjliga arbetsinsats och till så låga 
kostnader som möjligt. Under rosinventering-
arna prövades därför flera metoder.

Upprop i lokalpressen, lokalradion och TV 
Metoden är väl beprövad i olika sammanhang 
och den fungerade bra även under rosinvente-
ringen. På Österlen gav ett TV-inslag i Sydnytt 
få svar, men när informationen i TV kort där-
efter följdes av ett upprop i lokalpressen kom 
många svar in. En av anledningarna till den för-
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dröjda reaktionen kan vara att det många gånger 
är svårt för TV-tittarna att hinna notera uppgif-
terna om vart man ska vända sig med sina kun-
skaper. Det gäller särskilt för äldre människor, 
som för övrigt är de viktigaste att nå eftersom 
de i regel har de största kunskaperna om gamla 
odlingar av rosor. När ytterligare information 
lämnas i lokaltidningen får den roskunnige läsa-
ren en påminnelse med all information om pro-
jektet och om var man ska lämna information.  

Det är viktigt att beakta att det för många 
människor är lättare att lämna sina kunskaper 
på telefon än i brev.

En svårighet vid alla former av upprop och 
när kontakt tas med människor är att övertyga 
dem om att just deras ros verkligen är av intresse 
för POM. Följande kommentar har inventerarna 
mött flera gånger: ”Den där gamle rosen, som 
stått där i alla tider, kan den va nåt å ha?”.

Informationen i uppropen ska vara kort och 
kärnfull. Den ska inte vara för allmänt hållen. 
Något intresseväckande exempel bör lämnas. 
Uppgifterna om var mottagarna av budskapen ska 
lämna sina kunskaper måste vara mycket tydliga.

Föreningsmetoden 
De flesta svaren på Föreningsmetoden i Öster-
götland erhölls av medlemmar i hembygdsfören-
ingarna. Dessa medlemmar har stora kunskaper 
om bygden, om var det finns gamla trädgårdar 
och torp, och om var det alltjämt finns rester 
av gamla trädgårdar och fastigheter. Många av 
hembygdsföreningarnas medlemmar visade sig 
också ha kunskaper om var gamla rosbuskar 
växer. Det finns mycket kunskap att hämta hos 
medlemmar i hembygdsföreningarna. Deras 
arbete med torpinventeringar är en bra källa vid 
fortsatta inventeringar.

Förhållandevis få tips kom in via upprop till 
övriga föreningar. Med tanke på hur många 
människor som nåddes via dessa föreningar borde 
svaren från dem varit fler. Breven till medlem-
marna i Svenska Rosensällskapet, trots att de var 
personligt adresserade, gav färre svar än väntat.

Föreningarnas intresse för POM:s arbete kan 
lätt underhållas och stärkas genom att invente-
rarna håller föredrag i föreningarnas regi, om 

rosor, om rosinventeringen eller om äldre kul-
turväxter i allmänhet.

Landskapsfloraregister 
Inventerarna lyckades finna färre rosor än väntat 
när de själva sökte efter rosor på lokaler som 
finns i Smålands och Upplands landskapsflora-
register. Orsakerna är sannolikt flera. Uppgifter-
na i registren är många gånger knapphändiga. I 
flertalet fall finns till exempel inga uppgifter om 
antal exemplar på den angivna lokalen. Det är 
ofta en svår uppgift att återfinna några få exem-
plar på ospecificerade lokaler som ligger ”1,2 
km NNV om kyrkan”. Drastiska förändringar 
i landskapet var säkert orsaken till misslyckan-
dena i några fall. Två eftersökta trädgårdar vid 
ödetorp var båda bevuxna med 15–20 år gamla 
granar och alla trädgårdsväxter var borta. Bris-
tande lokalkännedom hos inventeraren försvå-
rade säkert möjligheten att återfinna rosorna på 
några av de eftersökta lokalerna. 

Det visade sig att uppgifterna i floraregistret 
inte helt motsvarade rosinventerarens förvänt-
ningar. Registren har ofta inte identifierat skilda 
sorter av pimpinellrosor och inte heller skilt mel-
lan arten och de kulturrosor den gett upphov 
till. En uppgift om Rosa pimpinellifolia avsåg 
ibland arten med enkla blommor, ibland Rosa 
pimpinellifolia ’Plena’ med fyllda blommor och 
ibland avsågs andra sorter i Pimpinellifolia-grup-
pen, de flesta med ljust rosa blommor medan 
andra hade gula eller mörkt rosa blomfärger.

På Gotland lyckades arbetet med uppgifter 
från landskapets floraregister mycket bra tack 
vare utomordentligt god vägvisning.

Bilmetoden 
I Roslagen och Småland var bilmetoden 
effektiv för att inventera pimpinellrosor. När 
buskarna står i full blom är de mycket lätta 
att upptäcka från bilfönstret. Kanelrosorna är 
mindre braskande och därför något svårare att 
upptäcka.

Generellt kan sägas att metoden lämpar sig 
väl för rosor. Den kan med fördel användas som 
enda metod när stora områden ska genomsökas 
och den ska definitivt användas under trans-
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portsträckorna mellan andra trädgårdar/växt-
platser som besöks under POM:s kommande 
inventeringar. Ett tränat rosöga kan upptäcka 
många rosor utan att bilföraren samtidigt utgör 
en trafikfara för sig själv eller andra.

I vissa sammanhang, särskilt i områden med 
gammal och tät bebyggelse med trånga gator, är 
cykeln ett ännu bättre hjälpmedel än bilen.

Häradskartmetoden 
Häradskartmetoden visade sig ge sämre resultat 
än väntat. De flesta fynd som gjordes under de 
dagar metoden användes i Stockholms skärgård 
skulle påträffats med bilmetoden i gamla kultur-
miljöer. 

God allmänbildning om var gamla kulturmil-
jöer finns och nära kontakter med medlemmar i 
hembygdsföreningar gör metoden överflödig.

Kom–och–visa-metoden
Med god marknadsföring är kom–och–visa-
metoden effektiv. Många människor är vil-
liga att ta med, visa och berätta om sina rosor 
mot att inventerarna berättar vad man vet om 
rosorna. Med en begränsad arbetsinsats under 
kort tid kan förhållandevis många rosor studeras 

och mycket kunskap inhämtas. Endast de mest 
intressanta rosorna behöver därefter följas upp 
med studier och fotografering på växtplatsen. 
Metoden ger en god bild av vilka rosor som 
växer i trakten. 

Kom–och–visa-metoden är särskilt lämplig 
att använda i samband med publika trädgårds- 
och kulturevenemang med god massmediabe-
vakning.

Lokal annonsering
I små, geografiskt begränsade områden kan 
annonser/upprop i butiker, församlingssalar, på 
allmänna annonstavlor med mera ge napp. Öar 
i skärgårdar, fiske- och färjelägen, kulturenga-
gerade byar och koloniområden är exempel på 
platser där metoden kan vara framgångsrik. 

Personliga möten
Det generellt bästa resultatet av ett växtplats-
besök erhölls när personliga kontakter kunde 
knytas på växtplatsen. Personliga möten med 
ägarna till rosorna och med andra människor 
på växtplatsen och i dess närhet är avgörande 
för om en fullständig dokumentation ska kunna 
genomföras av varje inventeringsobjekt. Utan 

Tabell 1. Resultat av de sju rosinventeringarna, mätt i antal fältdagar, besökta växtplatser och studerade 
rosor. Dessutom framgår vilka huvudsakliga metoder som använts och vilka rosgrupper som studerats i 
de olika inventeringsområdena.

Område Metod Rosgrupp Fält-
dagar

Växt-
platser

Rosor

Gotland Upprop i massmedia Gammaldags rosor 34 159 542

Gotland Landskapsfloraregister Pimpinellrosor och kanel-
rosor

2 8 8

Ockelbo Kom–och–visa Gammaldags rosor 2 88 197

Roslagen Bilmetoden, härads-
kartor

Pimpinellrosor och kanel-
rosor

20 59 78

Småland Landskapfloraregister Pimpinellrosor och kanel-
rosor

8 25 25

Östergötland Föreningsmetoden Pimpinellrosor, kanelrosor 
och gammaldags rosor

16 58 77

Österlen Upprop i massmedia Gammaldags rosor 35 97 123

Summa 117 494 1 050
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Figur 6. Fylld kanelros Rosa majalis ’Foecundissima’. A. Huddinge, Södermanland. B. Hångers, Lärbro, 
Gotland. C. Hallvide, Eke, Gotland. D. Handelssort på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg.

A B

C D
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dessa människors kunskaper kan inte rosornas 
historia belysas.

Under inventeringarna har mötena med 
uppgiftslämnarna alltid varit positiva. Många 
trevliga samtal har utvecklats kring rosorna och 
deras historia. Den information uppgiftsläm-
narna förmedlar om rosornas historia är trovär-
dig. Många människor har genom åren själva 
aktivt letat rosor och andra trädgårdsväxter på 
ödetorp och andra växtplatser. Man har då ofta 
varit noga med att notera både insamlingsdatum 
och uppgifter om växtplatsen. I flera fall är de 
rapporterade rosorna rena ”släktrosor” som gått 
i arv inom familjen i flera generationer. Påfal-
lande många av de rosor som inrapporterats från 
tätorterna har flyttats dit från föräldrahem från 
olika platser runtom i landet.

En viktig uppgift är att återknyta kontakten 
med uppgiftslämnarna efter besökstillfället, 

framför allt för att ge mer fakta om just deras 
ros, men också för att ge information om inven-
teringen i stort. Under inventeringens gång, 
långt efter upprop i massmedia, kom successivt 
nya tips in till inventerarna. Dessa var ofta ett 
resultat av att människor hört av vänner eller 
arbetskamrater att rosinventeringen pågår.

Endast vid några få tillfällen har invente-
rarna sökt upp för dem kända rosentusiaster för 
att intervjua dem. Det finns många entusias-
ter i de inventerade områdena som ännu inte 
förmedlat något av sina stora kunskaper till 
inventerarna.

Sammanfattning 
Resultaten av de sex inventeringarna framgår av 
tabell 1. Arbetet med de olika inventeringsmeto-
derna kan sammanfattas på följande sätt: Bästa 
inventeringsresultat uppnås när flera invente-

Figur 7. Fylld pimpinellros Rosa pimpinellifolia ’Plena’. A. Valdemarsvik, Östergötland. B. Högsby, Småland. 
C. Fröjel, Gotland. D. Handelssort på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg.

A B

C D
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ringsmetoder kombineras med varandra och när 
samverkan sker lokalt med personer som har 
både roskunskaper och kunskaper om den aktu-
ella bygden och dess historia.

Molekylära studier, insamlingar och 
jämförande odlingar
För identifieringen av enskilda kloner provades, 
som komplement till traditionella morfologiska 
studier, en molekylär metod. AFLP (Amplified 
Fragment Length Polymorphism) är en metod 
som kan användas för att åskådliggöra variation 
mellan mycket närstående individer eller grup-
per av individer. Metoden går ut på att DNA 
fragmenteras, sorteras, märks och körs ut på en 
känslig akrylamidgel. Metoden prövades av Tor-
sten Eriksson, forskare vid Bergianska stiftelsen 
i Stockholm, på material av fylld kanelros och 
fylld pimpinellros från Roslagen.

Sedan gelerna körts visade det sig att varia-
tionsnivån var förvånansvärt låg jämfört med 
resultat från andra växtgrupper. Slutsatsen blev 
att metoden behövde en längre inkörningsperiod 
än den tvåveckorsperiod som fanns till förfo-
gande för att fungera som en acceptabel metod 
för att beskriva variationsnivån på de aktuella 
rosorna. Sedan försöken gjordes har ett par rap-
porter publicerats där man med framgång tycks 
ha använt AFLP-tekniken på rosor.

När det stod klart att AFLP-metoden krävde 
en fördjupad studie diskuterades problematiken 
med företrädare för Sveriges lantbruksuniversi-
tets institution för växtvetenskap på Balsgård. 
Institutionen har lång erfarenhet av genetiska 
studier på rosor och sortförädling av rosor. Ett 
projekt med titeln ”Inventering, utvärdering och 
bevarande av värdefulla, äldre och förvildade 
kulturrosor” formulerades i samverkan mellan 
POM och Balsgård. Projektledare är Gun Wer-
lemark, forskare vid SLU Balsgård. Projektet 
har erhållit medel från Formas (Forskningsrådet 
för miljö, arkitektur och samhälle) för perioden 
2002–2005. Projektet syftar till att 

1. Studera och beskriva både den morfologiska 
och genetiska variationen inom fylld kanelros 
och fylld pimpinellros.

2. Utvärdera och karaktärisera materialet samt 
selektera fram de bästa klonerna med avse-
ende på resistens, odlingsvärde och härdighet.

3. Lägga upp en strategi för bevarande och nytt-
jande av de utvalda klonerna.

4. Uppföröka de bästa klonerna och introducera 
dem på marknaden.

Projektet bygger på kloner som påträffats i de 
ovan beskrivna inventeringarna. Inventerarna 
för de olika områdena har i samverkan med 
undertecknad valt ut och tillsammans med Gun 
Werlemark samlat in intressanta kloner. Dessa 
insamlingar har kompletterats med material 
som hängivna privatpersoner skickat till Bals-
gård efter upprop i pressen. Samtliga insamlade 
kloner odlas på SLU:s försöksfält vid Balsgård. 
I skrivande stund odlas 70 kloner av fylld kanel-
ros och 133 kloner av fylld pimpinellros på för-
söksfälten. Under hösten 2003 och våren 2004 
ska ytterligare ca 30 kloner av båda arterna 
samlas in.

Dessa jämförande odlingar sker på ett enhet-
ligt underlag och under klimatiskt likartade för-
hållanden. Odlingarna ska ge svar på frågan om 
de morfologiska skillnader som kan iakttas på 
rosornas ursprungliga växtplatser är miljömäs-
sigt eller genetiskt betingade. 

En annan molekylär metod än den ovan 
beskrivna har använts på Balsgård. RAPD-
metoden (Random Amplified Polymorphic 
DNA) är väl beprövad inom släktet Rosa (Debe-
ner et al. 1996, Millan et al. 1996; se faktaruta 
sidan 13). De första RAPD-analyserna har visat 
att metoden fungerar väl på de aktuella rosorna 
och indikerar också en oväntat stor genetisk 
variation inom båda de undersökta arterna, sär-
skilt för fylld kanelros.

Taxonomisk bearbetning
Det är ännu för tidigt att dra några långtgående 
taxonomiska slutsatser av de hittills genomförda 
studierna. 

Detaljerade morfologiska studier ska genom-
föras både i fält och inomhus, under preparer-
mikroskopet. De insamlade plantorna på Bals-
gårds försöksfält ska jämföras med moderplan-
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torna på de ursprungliga växtplatserna, särskilt 
med avseende på eventuella skillnader i en rad 
karaktärer. De morfologiska studierna ska jäm-
föras med resultaten från de genetiska undersök-
ningarna.

Den morfologiska variationen inom fylld 
kanelros är störst beträffande antalet kronblad 
och deras storlek, blomfärgen och plantornas 
höjd. I naturen kan höjden variera från 2–3 dm 
på tämligen torra, betade växtplatser till 4 m på 
frodiga växtplatser. De jämförande odlingarna 
på Balsgård kommer att klargöra i vad mån 
dessa skillnader är genetiskt betingade.

På enbart variationen i blommans utseende 
och färg kan åtminstone sju kloner identifie-
ras inom fylld kanelros. En del av variationen 
åskådliggörs i figur 6. 

Utöver den tidigare kända variationen inom 
fylld pimpinellros har två särskilt intressanta 
kloner påträffats under inventeringen, båda i 
Östergötland. Den ena klonen har en påfallande 
sen blomning och en annan klon (figur 7A), har 
osedvanligt tätt fyllda blommor som dessutom 
inte skadas av fukt. Den senare av dessa kloner 
har även en ovanligt svag rotskottsbildning.

På enbart morfologiska grunder kan åtmins-
tone åtta kloner lätt identifieras inom fylld pim-
pinellros. Blommornas form, kronbladens antal 
och form samt bladverkets färg är de viktigaste 
karaktärerna för att identifiera dessa kloner. 
Delar av variationen framgår av figur 7.  
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ABSTRACT
Gustavsson, L.-Å. 2004. ”Kan den gamle rosen va 
nåt å ha?” POM:s pilotinventering av gamla kultur-
rosor. [An inventory of Rosa majalis ’Foecundis-
sima’ and Rosa pimpinellifolia ’Plena’] – Svensk Bot. 
Tidskr. 98: 31–45. Uppsala. ISSN 0039-646X.
In preparation for a national rose inventory, two 
well-known roses have been focused on, Rosa maja-
lis ’Foecundissima’ och R. pimpinellifolia ’Plena’. Their 
morphological variation is extensive and they are 
widely distributed and cultivated throughout Swe-
den. Their horticultural value is considerable.

The main purposes with this study were to test 
and develop useful inventory methods and tech-
niques for genetic studies of these roses. In addition, 
a radical taxonomic study, based on both morpho-
logical och genetic information, will be carried out.

Inventories have been carried out in six areas of 
Sweden: Gotland, Gästrikland, the Stockholm archi-
pelago, Småland, Östergötland, and Scania. 

Several inventory methods are evaluated. The 
best results were obtained when different inventory 
methods were used together, and when we collabo-
rated with people who know roses as well as the 
investigated district and its history.

In collaboration with Balsgård, Swedish Universi-
ty of Agricultural Sciences, clones of special interest 
have been collected for further morphological and 
genetic studies.
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Skogsklockan är starkt knuten till odlingsland-
skapet och växte förr bland annat på slåtter-
ängar och i utmarksbeten i skogen. Vi vet att 
skogsklockan var vanligare förr och att den för-
svunnit från många platser. Hur stark tillbaka-
gången varit och om den fortgår oförändrad är 
dock inte klarlagt. Ändrad bruknings tradition 
har drabbat arten som idag är rödlistad i kate-
gori NT (missgynnad). Det är angeläget att få 
en aktuell bild av artens status och den är där-
för utsedd till årets inventeringsart.

Skogsklocka Campanula cervicaria växer 
från Skåne norrut till Dalarna och Med-
elpad, den saknas på Gotland och är 

utgången i Halland och Ångermanland. Den är 
nuförtiden en typisk brynväxt som ofta påträffas 
i vägkanter, kraftledningsgator, åkerdiken och 
längs traktor- eller skogsvägar. Skogsklockan 
kan även idag påträffas i betesmarker och i mer 
naturliga miljöer som bergsbranter och åkanter. 
Arten är ljusälskande och föredrar basisk jord, 
men är inte kalkkrävande. Växtplatsen är ofta 
frisk och mullrik.

Skogsklocka är tvåårig och bildar första 
året en bladrosett för att nästa år blomma med 
ljusblå blommor. Den ogrenade blomstjälken är 
50–100 cm hög vilket gör arten relativt lätt att 
upptäcka när den blommar. Blommorna sitter i 
oskaftade huvuden i bladvecken i stjälkens topp. 
Foderbladen är trubbiga till skillnad från topp-
klocka C. glomerata som har spetsiga foderflikar. 
Blomningstiden är juli–augusti.

Vi är tacksamma för alla rapporter om skogs-
klocka, både aktuella och äldre. Även negativa 
fynd, dvs. misslyckade eftersökningar på tidiga-
re kända lokaler, är förstås också värdefull infor-
mation. Du kan rapportera på olika sätt, anting-
en via Artportalen (www.artportalen.se), eller så 
går du in på vår hemsida (www.sbf.c.se) och lad-
dar hem endera av två olika rapport blanketter. 

Den ena, rapportblankett skogsklocka.doc 
kan du skriva ut, fylla i manuellt och skicka 
med vanlig post. Den andra, rapportblankett 
skogsklocka.dot kan du fylla i på din dator och 
bifoga med e-post. På hemsidan finner du också 
mer information om hur inventeringen ska gå 
till. Du kan också beställa rapportblanketter av 
Linda på vårt kansli (018-471 28 91). Observera 
att du måste skriva en blankett för varje lokal.

Har du frågor om inventeringen är du väl-
kommen att kontakta mig: Ulla-Britt Andersson, 
Kummelvägen 12, 386 92 Färjestaden, tel: 0485-
332 24, e-post: ulla-britt_andersson@telia.com. 
Det är också jag som tar emot dina rapporter.

❀  ULLA-BRITT ANDERSSON

Skogsklocka – 
Årets växt 2004

Foto: Thomas Gunnarsson
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Cistrosorna hör till pärlorna i medelhavs-
ländernas flora. Tillsammans med de många 
andra tidigblommande arterna i denna miljö 
sätter de färg och form på vårresan. De danska 
botanisterna Niels Faurholdt och Ole Lyshede 
är våra ciceroner in i cistrosornas värld.

NIELS FAURHOLDT & OLE B. LYSHEDE

Allt fler blomvänner söker sig till medel-
havsländerna på våren och många har 
bestämda botaniska avsikter med sin resa. 

Några vill frossa i områdets överflöd av flug-
blomster och andra orkidéer, medan andra söker 
efter lök- och knölväxter eller kanske något 
helt annat. Här vill vi fästa uppmärksamheten 
på cistrosorna Cistus. De är värda en eller flera 
resor i sig själva, men kan naturligtvis kombi-
neras med studier av orkidéer eller lökväxter, 
eftersom dessa arter har liknande krav på sina 
växtplatser.

Vi har utarbetat denna första svenska över-
sikt av släktet för att underlätta botaniserandet 
bland cistrosorna under någon vårresa till 
medel havstrakterna. Vi tänker i framtiden på ett 
liknande sätt också ta upp andra, övervägande 
mediterrana släkten.

Då vi ännu bara har stiftat personlig bekant-
skap med 10 av de 19 Cistus-arterna har vi i hög 
grad förlitat oss på släktets behandling i europe-
isk litteratur.

Familjen solvändeväxter
Cistrosorna hör till solvändeväxterna Cistaceae. 
Familjen är rätt liten med åtta släkten och cirka 
165 arter (Norrie 1986). De flesta är låga buskar 
eller halvbuskar men det finns också enstaka 
fleråriga örter. De flesta arterna har motsatta 
blad som gärna är håriga, ofta med stjärnhår 

eller glandelhår. Blomställningen består av 
fåblommiga, klaseliknande knippen, eller så sit-
ter blommorna ensamma. Blommorna är radiär-
symmetriska, har undersittande hylle och är 
tvåkönade. Några arter har två, tydligt mindre 
foderblad eller så saknas några av dem, så att det 
bara finns tre foderblad. Några arter har många 
ståndare som har bildats genom klyvning och 
sitter i fem grupper. Frukten är en kapsel med 
ett eller flera rum och fröna har oftast en böjd 
grodd och en stärkelserik frövita.

Familjen har sin huvudutbredning i tempe-
rerade trakter i gamla världen med tyngdpunkt 
runt Medelhavet. Utbredningsområdet i gamla 
världen sträcker sig från Kanarieöarna i väster 
till en linje från Uralbergen till Iran i öster, och 
från Nordafrika i söder till Norra ishavet vid 
Kolahalvön i norr. 

Cistrosor – ett 
spännande inslag i 
medelhavsfloran

Figur 1. Garrigue på östra Rhodos. I förgrunden 
ses dvärgcistros Cistus salviifolius och i bakgrunden 
skymtas småblommig cistros C. parviflorus. Mars 
2002. Foto: Niels Faurholdt.
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Tabell 1. Arter och underarter i släktet Cistus och deras utbredning och blomningstid. Arterna 1–5 
och 17–19 har rosa blommor, arterna 6–16 har vita blommor. För de mediterrana arterna (1–16) följer 
numreringen och nomenklaturen Flora Europaea (Tutin m.fl. 1968). För de endemiska kanariska arterna 
(17–19) följer uppgifterna Schönfelder & Schönfelder (1997). Utbredningsuppgifterna följer i huvudsak 
Greuter m.fl. (1984).

Vetenskapligt namn Svenskt namn Utbredning Blomning

1 Cistus albidus L. sammetscistros Portugal till Italien febr.–juni

2 C. crispus L. vågbladig cistros Portugal till Sicilien, NV Afrika mars–juni

3 C. incanus L.

 ssp. incanus

 ssp. corsicus (Loisel.) Heywood 

 ssp. creticus (L.) Heywood

gråbladig cistros
Portugal, Korsika till SV Asien, 
NV Afrika
Korsika, Sardinien, NV Afrika
Italien till Ö Medelhavsomr., 
NV Afrika

febr.–maj

4 C. heterophyllus Desf. tjockbladig cistros NV Afrika febr.–maj

5 C. parviflorus Lam. småblommig cistros Östmediterran jan.–maj

6 C. varius Pourr. fransk cistros Sydfrankrike, NV Afrika mars–maj

7 C. monspeliensis L. smalbladig cistros Hela Medelhavsområdet, 
Kanarieöarna, Madeira

mars–juni

8 C. psilosepalus Sweet kalbladig cistros Portugal till Frankrike april–juni

9 C. albanicus Heywood albansk cistros Albanien, Grekland mars–maj

10 C. salviifolius L. dvärgcistros Hela Medelhavsområdet till Iran febr.–juni

11  C. populifolius L.

 ssp. populifolius
 ssp. major (Dunal) Heywood

poppelcistros
Portugal till Frankrike
Portugal, Spanien, NV Afrika

mars–juni

12 C. laurifolius L. lagercistros Portugal till Turkiet, NV Afrika maj–juli

13 C. ladanifer L. ladanumcistros Portugal till Frankrike, NV Afrika mars–juni

14 C. palhinhae Ingram algarvecistros Västkusten av Algarve mars–juni

15 C. clusii Dunal långhårig cistros Portugal till SÖ Italien, NV Afrika april–maj

16 C. libanotis L. kal cistros SV Portugal till SV Spanien febr.–april

17 C. symphytifolius Lam.

 ssp. symphytifolius
 ssp. leucophyllus (Spach) G. Kunkel

bredbladig cistros
Kanarieöarna
Gran Canaria

febr.–juli

18 C. osbeckiifolius H. Christ teidecistros Teneriffa april–juni

19 C. chinamadensis Bañares & P. Romero

 ssp. chinamadensis
 ssp. gomerae Bañares & P. Romero

chinamadacistros
Teneriffa 
La Gomera

april–maj
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Familjen omfattar fem släkten i gamla 
världen: Cistus, Fumana, Halimium, Helian-
themum och Tuberaria. I tempererade delar av 
Nord amerika finns släktena Crocanthemum, 
Hudsonia och Lechea, det förstnämnda är även 
representerat av några arter i tempererade delar 
av Sydamerika. I Sverige har vi tre vildväxande 
arter: ölandssolvända Helianthemum oelandicum, 
solvända H. nummularium och gotlandssolvän-
da Fumana procumbens.

Solvändeväxterna växer i hela sitt utbred-
ningsområde mest på torra och soliga ställen 
och cistrosorna utgör ett särdeles markant 
inslag i medelhavsländernas garrigue och mac-
chia. De ofta väldoftande buskarna med sina 

många och stora, röda eller vita blommor drar 
oundvikligen uppmärksamheten till sig när 
man besöker länderna kring Medelhavet eller 
Kanarieöarna.

Namn och nycklar
I England kallas cistrosorna för ”Rockrose” eller 
rätt och slätt ”Cistus” (mer sällan ses namnet 

”Gum Rose”), medan man i Tyskland säger 
”Zistrose”. I Danmark förekommer namn som 
”Soløjetræ”, ”Stenrose” eller ”Cistus”. I Sverige 
har både ”klipprosor” och ”cistrosor” använts. I 
tabell 1 har vi föreslagit svenska namn för alla 
arter. De svenska namnen kommer kanske inte 
att vinna så stor spridning men kan vara till 

Figur 2. Cistrossnyltaren Cytinus 
hypocistis parasiterar på cist-
rosornas rötter. Rhodos, april 
1996. Foto: Niels Faurholdt.

Figur 3. Dvärgcistros Cistus salvii-
folius. Rhodos, mars 2002. Foto: 
Niels Faurholdt.
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Bestämningsnyckel för cistrosor Cistus

 1. Blommor rosa  ......................................................................................................................................................... 2
 1. Blommor vita  .......................................................................................................................................................... 9

 2. Utan eller med rakt stift. Medelhavsområdet  ............................................................................................... 3
 2. Med böjt stift. Kanarieöarna  ............................................................................................................................... 7

 3. Pistill utan stift, märke sittande  ...................................................................................................  C. parviflorus
 3. Pistill med tydligt stift  ........................................................................................................................................... 4

 4. Blad oskaftade, parallellnerviga  .......................................................................................................................... 5
 4. Blad skaftade, fjädernerviga  ................................................................................................................................ 6

 5. Blad platta  ................................................................................................................................................. C. albidus
 5. Blad med vågig kant  ................................................................................................................................  C. crispus

 6. Blad längre än 20 mm, nerver nedsänkta på ovansidan  .............................................................. C. incanus
 6. Blad kortare än 20 mm, nerver ej nedsänkta på ovansidan  ............................................ C. heterophyllus

 7. Blomknoppar klotrunda  ..........................................................................................................  C. chinamadensis
 7. Blomknoppar äggformiga med en liten spets  ................................................................................................ 8

 8. Blad klibbhåriga, längre än 8 cm. Blomställning 
  mångblommig. Kapslar svagt håriga  ......................................................................................  C. symphytifolius
 8. Blad tätt håriga med silverglänsande kant, kortare än 
  7 cm. Blomställning fåblommig. Kapslar tätt håriga  ...........................................................  C. osbeckiifolius

 9. Foderblad 5  ............................................................................................................................................................ 10
 9. Foderblad 3  ............................................................................................................................................................ 15

 10. Blad oskaftade  .......................................................................................................................................................  11
 10. Blad tydligt skaftade  ............................................................................................................................................ 14

 11. Blad elliptiska, bladbas killik  ............................................................................................................. C. albanicus
 11. Blad oskaftade  ....................................................................................................................................................... 12

 12. Blad gråfiltade. Pistill med tydligt stift  ................................................................................................ C. varius
 12. Blad gröna. Pistill utan stift  ............................................................................................................................... 13

 13. Blad linjära eller linjärt lansettlika, något matta och 
  påtagligt krusiga. Yttre foderblad med bred, killik bas  .....................................................  C. monspeliensis
 13. Blad blanka, svagt krusiga. Yttre foderblad 
  med hjärtlik bas  ..............................................................................................................................  C. psilosepalus

 14. Blad sträva på ovansidan, med rundad eller killik bas  ............................................................  C. salviifolius
 14. Blad kala på ovansidan, med hjärtlik bas  ..................................................................................  C. populifolius

 15. Blommor ensamma  .............................................................................................................................................. 16
 15. Blommor i 2–flerblommiga blomställningar  ................................................................................................. 17

 16. Blad linjära–lansettlika med otydliga nerver på ovansidan. Kronblad 
  ofta med en mörk fläck vid basen. Frukt 10-rummig  ................................................................ C. ladanifer
 16. Blad omvänt lansettlika–spatellika med tydliga nerver på ovansidan. 
  Kronblad utan mörk fläck vid basen. Frukt 6-rummig  ............................................................  C. palhinhae

 17. Blad minst 6 mm breda. Blommor minst 5 cm i diameter  .....................................................  C. laurifolius
 17. Blad högst 4 mm breda. Blommor högst 3 cm i diameter  ....................................................................... 18

 18. Foder, blad- och blomskaft täckta av långa vita hår  .........................................................................  C. clusii
 18. Foder, blad- och blomskaft kala eller bara med få hår  ..............................................................  C. libanotis
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hjälp för dem som inte känner till de vetenskap-
liga namnen.

Vid utarbetandet av nyckeln utgick vi från 
den nyckel som finns i Flora Europaea (Tutin 
m.fl. 1964–1980), men vårt arbete resulterade i 
en helt ny och förhoppningsvis väl fungerande 
nyckel – som dock ännu inte provats i fält. De 
fyra underartsnycklarna är vår egen ”uppfin-
ning” och har heller inte provats i fält. Vi vill 
gärna höra ifrån läsare som har upptäckt fel eller 
oegentligheter i nycklarna!

Garrigue – den mediterrana buskheden
Cistrosor har ganska speciella ekologiska krav. 
Klimat, ljus- och jordmånsförhållanden ska 
stämma så att plantorna kan genomföra sin livs-
cykel och säkra kommande generationer. Dessa 
möjligheter finner cistrosorna i synnerhet i gar-
riguen (figur 1). Denna i medelhavsländerna 
vitt utbredda vegetationstyp har uppstått genom 
människans långvariga överutnyttjande av det 
som en gång var städsegröna ekskogar. Idag 
vidmakthålls områdenas egenart genom ett hårt 
bete och bränder, både naturliga och anlagda. 
Jordmånen är stenig, tämligen näringsfattig 
och ofta utsatt för störningar, vilket passar cist-
rosorna förträffligt.

Garriguen kännetecknas av ett 0,5–2 meter 
högt busksamhälle som ger plats även åt många 
ljusälskande örter. Cistrosorna är bland de van-
ligaste vedväxterna i garriguen, men en lång rad 
arter sätter sin prägel på dessa områdens bedå-
rande vårblomning, till exempel olika ginstarter 
(Cytisus, Genista, Calycotome), törnpimpinell 
Sarcopoterium spinosum, törelarter Euphorbia, 
lavendel Lavandula, rosmarin Rosmarinus, 
gamander Teucrium, stenlind Phillyrea och 
kristitörne Paliurus. Det säger sig självt att den 
kryddrika doften i garriguen är obeskrivlig! 

När man vandrar i garriguen bör man också 
hålla ögonen öppna efter den lilla bladlösa cist-
rossnyltaren Cytinus hypocistis (figur 2) som 
parasiterar på cistrosornas rötter. Artepitetet 
hypocistis betyder ”under Cistus”. Den ses som 
små, köttiga och starkt färgade blommor under 
Cistus-buskarna. Cistrosorna har även en välut-
vecklad mykorrhiza.

Garriguen är så vanlig i medelhavsområdet 
att de flesta länder har ett eget namn för dessa 
områden. Garrigue är det franska namnet, 
medan vegetationstypen i andra länder är känd 
under namn som ”barocal” (Portugal), ”tomil-
lares” (Spanien), ”gariga” (Italien), ”phrygana” 
(Grekland) och ”batha” (Israel). I den högre 

Nycklar till underarter av cistrosor

Cistus incanus
 1. Blad tydligt vågiga, 15–25 mm långa  .............................................................................................  ssp. creticus
 1. Blad platta, 25–50 mm långa  .............................................................................................................................. 2

 2. Foderblad med få, långa hår. Stam och bladskaft stjärnhåriga  ..............................................  ssp. corsicus
 2. Foderblad med många långa hår. Stam och bladskaft vitaktigt ludna  ................................... ssp. incanus

C. populifolius
 1. Foderblad med få vita hår. Blad ej eller bara svagt vågiga  ................................................ ssp. populifolius
 1. Foderblad ullhåriga. Blad vågiga  ......................................................................................................... ssp. major

C. symphytifolius
 1. Foderblad filthåriga, med långa, klibbiga hår; blad kraftigt vågiga  .............................  ssp. symphytifolius
 1. Foderblad filthåriga, men utan långa hår; blad (nästan) ej vågiga  .................................. ssp. leucophyllus

C. chinamadensis
 1. Blad grågröna, rynkiga på undersidan  ..............................................................................  ssp. chinamadensis
 1. Blad gröna, rynkiga på båda sidor  ...............................................................................................  ssp. gomerae
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och mörkare macchian finns cistrosorna i första 
hand i utkanterna, ofta längs vägar och i gläntor.

Lite biologi
Cistrosorna är städsegröna buskar som vanligen 
når en höjd av 1–1,4 meter; några arter blir ända 
upp till omkring två meter. Bladen är motsatta, 
och under den varma och torra mediterrana 
sommaren är det viktigt att bladen har ett välut-
vecklat skydd mot uttorkning. Hos cistrosorna 
är det antingen tal om en tät behåring av bladen 
eller en välutvecklad kutikula kombinerad med 
avsöndrandet av ett klibbigt harts (se nästa 
avsnitt).

De vackra, femtaliga och insektspollinerade 
blommorna visar sig på våren. Den enskilda 
blomman har en kort blomningstid, ofta blott 
en eller ett par dagar, men hos en enskild 
buske utvecklas blommorna fortlöpande över 
en lång period, så att den samlade blomnings-
tiden blir lång. De flesta arterna är självsterila 

och blommorna kan därför inte befruktas med 
pollen från andra blommor på samma buske. 
En pollinerad blomma producerar stora mäng-
der små frön som är försedda med ett särdeles 
hårt fröskal. Bara en mindre del av dessa frön 
gror första året, medan resten ingår i fröban-
ken där de kan vänta i många år innan de rätta 
förhållandena för groning inträder. Det rätta 
tillfället i detta fall är en brand, vilken dels 
bryter frönas frövila, dels skapar en attraktiv 
groningsbädd där f lertalet konkurrenter har 
bränts bort.

Kommersiell användning
Som trädgårdsväxter är cistrosorna populära i 
synnerhet i England, där klimatet inte är för 
kärvt. För trädgårdsändamål har det utvecklats 
ett antal hybrider och sorter som i engelska träd-
gårdsböcker och på internet fyller sida efter sida, 
men som är ointressanta för den mer fältmäs-
sigt botaniskt intresserade. Odling av cistrosor i 
större skala låter sig inte ske i Norden.

Mindre välbekant är kanske utnyttjandet av 
ladanum, det klibbiga, hartsliknande ämne som 
finns i en rad arter, och varifrån den västliga 
arten ladanumcistros Cistus ladanifer (figur 4) 
har fått sitt artepitet. Ladanum används idag 
främst i parfymindustrin, dels som fixativ för 
andra doftämnen, dels för sin egen doft. Ämnet 
utvinns ur blad och unga skott som skördas 
manuellt. Produktionen av ladanum äger 
huvudsakligen rum i västligaste Spanien och i 
Sydfrankrike. Det rör sig om dyra droppar. På 
Internet ligger det aktuella priset för ”100% 
Pure Cistus Essential Oil” på cirka 12 kronor 
per gram.

I gamla tider var utvinningen av ladanum 
främst känd från Kreta och Cypern. Där lät 
man getter beta bland cistrosorna under dagens 
varmaste timmar när hartsutsöndringen är som 
störst. Ämnet klibbade därvid fast i getternas 
päls som därefter klipptes av och behandlades.

I gamla tider användes ladanum som ett 
viktigt läkemedel, som afrodisiakum och vid 
balsamering. Bland alla de sjukdomar som det 
menades vara verksamt mot kan nämnas svag 
mage och lever, mjältproblem, astma, cancer, 

Figur 4. Ladanumcistros Cistus ladanifer. Algarve, 
Portugal, april 1999. Foto: Niels Faurholdt.
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skörbjugg, sår och inflammationer och det 
användes dessutom som kräkmedel. Ännu idag 
används cistrospreparat i medicinskt syfte, i syn-
nerhet i Spanien, Grekland och Turkiet. Exem-
pelvis används långhårig cistros Cistus clusii i 
Spanien mot inflammationer och gikt samt för 
att förbättra blodcirkulationen.  
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Faurholdt, N. & Lyshede, O. B. 2004. Cistrosor 
– ett spännande inslag i medelhavsfloran. [Cistus – a 

prominent Mediterranean genus.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 98: 47–53. Uppsala. ISSN 0039-646-X.
The interesting, evergreen shrubs of the mainly 
Mediterranean genus Cistus is presented, together 
with a key to species and subspecies.
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incanus ssp. incanus. Apulien, 
Syditalien, april 2002. Foto: Niels 
Faurholdt.
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Följ med på en resa till södra halvklotet och läs 
berättelsen om Gunnera – ett växtsläkte som 
trots sina 80 miljoner år på nacken inte har 
studerats särskilt mycket fram till våra dagar. 
Livia Wanntorp vid Stockholms universitet 
berättar här om Gunnera och sammanfattar 
en del av rönen från sin avhandling om detta 
märkliga släkte och dess systematik.

LIVIA WANNTORP

När Linné behövde namn för de växter 
han ville inordna i sitt nya system valde 
han ofta namn som använts av tidigare 

författare, men ibland döpte han växterna i 
stället efter botanistkolleger, levande eller döda. 
Därför har nästan alla äldre botanister något 
växtsläkte uppkallat efter sig. Så kom det sig 
att en rabarberliknande växt från Kapområdet 
i Afrika 1767 kom att få bära namnet Gunnera 
perpensa (figur 1). Släktet uppkallade Linné 

efter sin vän Johan Gunner, eller Johannes Gun-
nerus som han kallade sig i vetenskapliga sam-
manhang. Gunnerus var en norsk biskop och 
naturforskare som främst intresserade sig för den 
inhemska floran.

Gunnera perpensa förekommer inte bara i 
Sydafrika utan även i bergstrakter längre norrut 
i Afrika och på Madagaskar. Arten känns igen 
på sina krypande gula jordstammar och njur lika 
blad, lika kabblekans Caltha palustris. Den är 
den enda arten i undersläktet Gunnera.

År 1789, drygt tjugo år efter att Gunnera 
hade gjort sin entré i botaniken, upptäcktes två 
nya arter av släktet i sydligaste Sydamerika. Den 
småväxta krypgunneran G. magellanica (figur 
2) förekommer längs Anderna, från Eldslandet 
ända upp till Bolivia där den växer på höga 
höjder. Arten bildar mattor genom utlöpare i 
markytan och räknas numera till undersläktet 
Misandra som innehåller ytterligare en art från 
södra Sydamerika.

Röd jättegunnera Gunnera tinctoria (figur 4), 
den andra arten som upptäcktes 1789, har grova 
upprätta jordstammar med rosetter av rabar-
berlika blad som kan bli ända till två meter i 
diameter. Den var den första av släktets giganter 
som beskrivits från Sydamerikas bergstrakter. 
Dessa storvuxna växter har blivit populära och 
eftertraktade bland trädgårdsodlare och bildar 
blickfång i många botaniska trädgårdars vat-
tenlandskap. Gruppen är både vittspridd och 
artrik, med ett tjugotal arter som framför allt 
förekommer på fuktiga platser längs Andernas 
sluttningar, från Chile till Bolivia och ända upp 
till Mexiko. Några arter finns dessutom på Juan 
Fernández-öarna och på Hawaii. De tillhör alla 
det största undersläktet, Panke, döpt efter inka-
folkets namn på dessa växter.

Sedan dröjde det åter många år innan 
någon ytterligare gunnera-art kom till 
botanisternas kännedom. Först 1826 beskrevs 
Gunnera macro phylla (figur 3) från Java, där 
den växer i stänket från ett vattenfall i bergen 

Gunnera – ett antarktiskt växtsläkte

Figur 1. Gunnera perpensa. Efter Marloth (1925) 
och Boutique & Verdcourt (1973).
Gunnera perpensa, subgenus Gunnera.
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ovanför den berömda botaniska trädgården i 
Buitenzorg (nuvarande Bogor). Den har däref-
ter upptäckts på höga berg i hela det malajiska 
området, från Nya Guinea till Sumatra och 
Filippinerna. Ungefär vid samma tid upptäcktes 
ett antal små – ofta bara några centimeter höga 

– rosettväxter på Nya Zeeland och på Tasmanien 
(figur 5). Trots sin litenhet visade de sig höra till 
släktet Gunnera. Dessa arter bildar täta mattor 
med hjälp av utlöpare, ungefär som krypgun-
nera i Sydamerika, och förs till ett eget under-
släkte, Milligania.

Drygt hundra år senare, på 1930-talet, upp-
täcktes en liten oansenlig växt i de låglänta 
sumpmarkerna innanför kustdynerna i södra 
Brasilien. Den placerades först i ett helt annat 
släkte, men misstaget upptäcktes snart och arten 
heter nu Gunnera herteri (figur 7) efter en av 
upptäckarna. De första exemplaren av denna art 
hade faktiskt samlats trettio år tidigare av de 
svenska botanisterna Carl Lindman och Gustaf 
Malme. Deras fynd låg fortfarande obeskrivna 
på Naturhistoriska riksmuseet när den nya arten 
beskrevs (Arwidsson 1938). Gunnera herteri är 
världens minsta gunnera (cirka 4 cm hög). Den 

är ettårig (se nedan) och har placerats i ett eget 
undersläkte, Ostenigunnera.

Gunnera – en svårplacerad åldring
Linné placerade Gunnera i klassen Monoecia i 
sitt sexualsystem eftersom han- och honblom-
mor sitter i samma blomställning hos den art 
han kände till. Senare botanister har haft svå-
rare att placera släktet i växtsystemet. Hanblom-
morna är ytterst obetydliga, med två hylleblad 
och två ståndare, och honblommorna består 
i stort sett enbart av en tvåtalig pistill med 
undersittande fruktämne. Vanligen har släktet 
placerats någonstans i närheten av myrtenväx-
terna Myrtaceae som har liknande förhållanden. 
Särskilt har man velat föra samman Gunnera 
med familjen Haloragaceae dit slingorna Myrio-
phyllum hör, men ibland har man fört släktet 
till en egen familj, Gunneraceae. Osäkerheten i 
placeringen visade sig vara berättigad. Moleky-
lära studier har nu klargjort att Gunnera inte har 
något med myrtenväxterna att göra, utan släktet 

Figur 2. Krypgunnera Gunnera magellanica växer 
längs Anderna, från Eldslandet till Bolivia. Efter 
Mora-Osejo (1984).
Gunnera magellanica, subgenus Misandra.

Figur 3. Gunnera macrophylla förekommer både 
på Nya Guinea, Sumatra och Filippinerna. Efter 
Schindler (1905).
Gunnera macrophylla, subgenus Pseudogunnera.
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står isolerat bland den stora grupp blomväxter 
som brukar kallas för trikolpater. Namnet syftar 
på de tre öppningar som kännetecknar trikolpa-
ternas pollenkorn.

I samband med 1990-talets uppsving för 
molekylära studier upptäcktes äntligen en nära 
släkting (eller systergrupp) till Gunnera. Helt 
oväntat visade sig nämligen ett släkte av aro-
matiska små buskar, Myrothamnus (figur 8) 
med bara två arter, vara gunnerornas närmaste 
släktingar. Den ena arten växer på stäppartade 
bergssluttningar i Afrika, den andra på Mada-
gaskar. Myrothamnus är en så kallad uppståndel-
seväxt, vilket innebär att den kan uthärda långa 
torkperioder genom att skenbart helt vissna 
ner. Vid första regndroppen vecklar emellertid 
bladen ut sig igen och busken växer vidare som 

om ingen ting hänt. Trots de molekylära resulta-
ten är Gunnera och Myrothamnus till utseendet 
mycket olika: gunnera-arterna är örter som 
oftast är sambyggare, medan Myrothamnus är 
skild könade buskar.

Den isolerade placeringen bland blomväx-
terna stämmer väl med det faktum att Gunnera 
är ett mycket gammalt släkte som har funnits i 
över 80 miljoner år. Släktet har mycket karak-
teristiska pollenkorn och på många ställen på 
södra halvklotet har man funnit omisskännligt 
gunnerapollen. De äldsta fynden är från mitten 
av krita, den tid när blomväxterna först började 
dominera jordens växtvärld.

Blommor och blad
Gunnera har vanligen hjärtlika, njurlika eller 
handflikiga blad, vilka hos några arter kan bli 
ända upp till 3 meter i diameter. Bladen utgår 
från en jordstam. Jordstammen kan vara upprätt 
och mer än decimetertjock hos de sydamerikan-
ska arterna eller krypande som hos G. perpensa. 
De småväxta arterna i Nya Zeeland och på Tas-
manien sprider sig med smala utlöpare. Denna 
egenskap finns också hos krypgunnera och hos 
den storvuxna malajiska arten, G. macrophylla. 
Gunnera herteri saknar både utlöpare och jord-
stam och har ansetts vara en flerårig växt, som 
alla andra gunnera-arter. Mina egna studier har 
oväntat visat att G. herteri som enda art i släktet 
i själva verket har en ettårig livscykel (Wanntorp 
m.fl. 2001).

De små blommorna hos Gunnera sitter i 
klasar eller ax från bladvecken. Han- och 
honblommor finns ofta i samma blomställ-
ning. Samtliga arter – även de centimeterhöga 
nyzeeländska – är vindpollinerade, en ovanlig 
egenskap för regnskogsväxter som exempelvis 
G. macrophylla. Den reducerade blombyggna-
den och de skild könade blommorna är anpass-
ningar till detta pollinationssätt, som förstås 
också är en orsak till att pollenet är så vanligt 
som fossil. Frukterna är små, bärlika stenfruk-
ter, ibland grönaktiga, men ofta lysande i rött, 
orange eller vitt (figur 5). Spridningsbiologin 
är dåligt studerad, men säkerligen är frukterna 
fågelspridda.

Figur 4. Röd jättegunnera Gunnera tinctoria i Las 
Nieblas, Chile. Dess blad kan bli ända till två meter 
i diameter. Andra gunneror har upp till tre meter 
breda blad, bland de största i världen! Foto: Livia 
Wanntorp.
Gunnera tinctoria, subgenus Panke.
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Gunnera gillar cyanobakterier
Gunnera trivs ofta i fuktiga och svala miljöer. 
Längst i söder, i Nya Zeeland och på Eldslandet, 
växer de nära havsstranden medan de vid ekva-
torn finns på höga berg. Arterna i Nya Zeeland 
och på Tasmanien växer vid bäckar och rännilar, 
gärna där grundvattnet bryter fram i markytan. 
De växer ofta tillsammans med kuddlika rosett-
växter, anpassade till kyla och vind. Ungefär på 
samma sätt, gärna tillsammans med vitmossa 
(bl.a. praktvitmossa Sphagnum magellanicum), 
växer krypgunneran i Patagonien, medan G. 
herteri växer bland sileshår Drosera, bläddror 
Utricularia och mossor i de små oaser som bildas 
mellan sanddynerna längs Uruguays kyliga kust. 
Gunnera macrophylla och de flesta arterna inom 
undersläktet Panke växer i de höga bergens dim-
höljda branter där luftfuktigheten är hög.

Om man bryter av en stam på en gunnera ser 
man genast svartgröna fläckar inne i den bleka 
vävnaden. Fläckarna är centimeterstora hos de 
storvuxna arterna och millimeterstora hos de 
små (figur 6), och utgörs av samlingar av cyano-
bakterier (blågröna alger) av släktet Nostoc som 
finns på tidvis fuktig mark över hela världen. 
Bakterierna är samlade i bildningar som ofta kall-
lats körtlar på grund av slemmet som avsöndras i 
samband med bakteriernas intrång i växten. Det 
har dock nyligen kunnat konstateras att körtlar-
na i själva verket är ombildade rot anlag (Wann-

Figur 5. Gunnera cordifolia i Black Bog Creek på 
Tasmanien. Liksom hos alla andra gunneror utgörs 
frukten av en bärliknande stenfrukt. Foto: Alan Gray.
Gunnera cordifolia, subgenus Milli gania.

Figur 6. Gunnera chilensis. I den 
genomskurna stammen syns 
cyano bakterierna som mörk-
gröna fläckar. Foto: Livia Wanntorp.
Gunnera chilensis. Symbiotic 
cyanobacteria of the genus Nostoc 
are visible as dark green spots.
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torp m.fl. 2001). Nostoc-bakterierna tränger in 
genom dessa och invaderar värdväxtens celler. 
Cyanobakterier kan, i motsats till växterna, 
utnyttja atmosfärens kväve för sin ämnesomsätt-
ning. De omvandlar härvid det gasformiga kvä-
vet till former som värdväxten kan utnyttja och 
samtidigt får bakterierna skydd och husrum av 
sin värdväxt. Växtplatserna för Gunnera är ofta 
torvrika eller urlakade och marken är därför fat-
tig på mineralnäringsämnen. Cyanobakterierna 
bidrar säkert med en hel del av det kväve som 
behövs för gunnerornas snabba tillväxt (Berg-
man m.fl. 1992). I motsats till de flesta andra 
fall av symbios med cyanobakterier finns bakte-
rien inuti, inte mellan värdväxtens celler.

Gondwana
Släktet Gunnera förekommer alltså i Sydame-
rika, Afrika, Australien, Nya Zeeland och i det 

malajiska området (figur 9). Detta är en utbred-
ningstyp som förekommer hos en hel del växt-
grupper och som har gett biogeograferna mycket 
huvudbry. Utbredningstypen förekommer till 
exempel hos familjerna Proteaceae och Res-
tionaceae, och även hos en del släkten som till 
exempel sydbokarna Nothofagus. Den svenske 
botanisten Carl Skottsberg myntade begreppet 

”antarktisk” för denna typ av sydlig utbredning. 
Tidigare fanns det två tolknings alternativ för 
sådana utbredningar. Antingen hade grupperna 
förr haft en mycket större utbredning och norri-
från spritts ner till sydkontinenterna varefter de 
konkurrerats ut av modernare former i norr, eller 
så hade grupperna spritts mellan sydkontinen-
terna tvärs över de mellanliggande havsvidderna. 
Ingendera modellen tycktes vidare trolig. Endast 
några få biologer vågade ta till sig den illa 
beryktade kontinentalförskjutnings teorin som 

Figur 8. Myrothamnus flabellifolius. Det afrikanska 
släktet Myro thamnus har oväntat visat sig vara gun-
nerornas närmaste släktingar. Efter Mendes (1978).
Myrothamnus f labellifolius.

Figur 7. Gunnera herteri är världens minsta gunnera, 
bara 4 centimeter hög! Den växer i södra Brasi-
lien. Efter Mattfeld (1933).
Gunnera herteri, subgenus Ostenigunnera.
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redan 1912 lades fram av Alfred Wegener. Teo-
rin bygger på att sydkontinenterna en gång har 
varit förenade i en sammanhängande landmassa 
kring Antarktis – Gondwana. Ändå tycktes ju 
denna förklaring var mycket mer tillfredsstäl-
lande ur ett biologiskt perspektiv.

Lars Brundin (1966) vid Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm visade i ett väldigt arbete 
över sydliga fjädermyggor hur man genom att 
analysera arternas släktskap kunde visa biogeo-
grafiska samband som tycktes gå tvärs över den 
antarktiska iskontinenten. Sydbokarna visade sig 
ha ett liknande mönster. Ett problem för biogeo-
graferna var att enligt alla geologiska hypoteser 
kunde inte Gondwana ha existerat senare än 
under kritperioden för ungefär 80 miljoner år 
sedan. Alldeles för länge sedan, tyckte man, i 
en tid när man gärna ville använda förhållan-
dena under den senaste istiden för att förklara 
biogeografiska mönster. Kunde verkligen fjäder-
myggornas och sydbokarnas utbredning ha sin 
förklaring ända nere i krittiden eller ännu längre 
tillbaka?

Numera har teorin om plattektoniken i stort 
sett bekräftat Wegeners idéer om Gondwana 
och Brundins biogeografiska förklaringsmodell 
för antarktiska utbredningsmönster har blivit 

normalvetenskap. Det verkar också som om 
grupperna skulle kunna vara ännu äldre. Inom 
både fjädermyggor och sydbokar finns nämli-
gen grupper av lägre rang som verkar ha varit 
utbredda över det antarktiska området redan 
innan Sydamerika skildes från Australien och 
Nya Zeeland. Grupperna själva måste då vara 
ännu äldre.

Biogeografi hos Gunnera
Gunnera har alltså en typisk antarktisk utbred-
ning, men släktet skiljer sig från sydbokarna 
genom att det också finns i Afrika samt i Mexi-
ko och på Hawaii på norra halvklotet. Gunnera 
bör alltså ha existerat åtminstone innan Afrika 
skildes från resten av det antarktiska området i 
början av krita. Tack vare nya molekylära och 
morfologiska studier av släktskapet inom Gun-
nera, kan vi nu, i Brundins spår, analysera dess 
biogeografiska mönster (Wanntorp & Wanntorp 
2003). Figur 10 visar ett kladogram eller släkt-
träd över släktskapsförhållandena inom Gunnera 
baserat på både molekylära och morfologiska 
data. När man arbetar biogeografiskt utifrån ett 
kladogram antar man i första hand att mönst-
ren förklaras av vikarians. Detta innebär att en 
artbildning sker genom att en geografisk barriär 

Figur 9. De cirka 40 arterna av Gunnera förekommer spridda över en stor del av södra halvklotet.
Global distribution of the ca 40 known species of Gunnera.
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delar upp ett område, vilket leder till uppkom-
sten av två ”vikarierande” arter. Detta är den 
enklaste modellen för artbildning. Om man inte 
kan förklara artbildningen med vikarians, får 
man anta långspridning från ett område till ett 
annat, men det är en mer komplicerad process 
och denna förklaringsmodell tas bara till i andra 
hand (se även Swenson 2002).

Mina resultat (figur 10) visar att den sällsyn-
ta G. herteri utgör en systergrupp till alla andra 
arter inom Gunnera. Den afrikanska G. perpensa 
är därefter systergrupp till de resterande arterna. 
För mer än hundra miljoner år sedan hängde 
Afrika och Sydamerika samman i ett enda stort 
område och hade en gemensam flora och fauna. 
Gunnera herteri och G. perpensa är förmodligen 
de enda som finns kvar av de många arter som 
en gång växte i detta område.

Nästa förgrening omfattar två grupper: en 
som innehåller arterna från Nya Zeeland, Tas-
manien och Sydostasien, och en med arterna 
från Hawaii och de resterande amerikanska 
arterna. Det här mönstret är, som nämnts ovan, 
välbekant i fylogenetiska studier och innebär en 
nära relation inom artgruppen i södra Sydame-
rika å ena sidan och inom den i Australasien å 
den andra. Några studier baserade på insekter 
stöder däremot ett närmare förhållande mellan 
Nya Zeeland och Sydamerika (Brundin 1966). 
Enligt geologernas modell för uppsprickningen 

av Gondwana lämnade Nya Zeeland både Syd-
amerika och Australien redan under krita för 
80 miljoner sedan. Australien och Sydamerika 
hängde däremot samman via den antarktiska 
kontinenten ända till för 30 miljoner år sedan. 
Ännu finns det inget svar på problemet och de 
geologiska och biologiska resultaten verkar vara 
i konflikt.

Nya Guinea och Australien hör till samma 
geologiska platta. Enligt mina resultat är G. 
macrophylla en australisk art som spritts till 
det malajiska området i norr. Arten utgör en 
systergrupp till undersläktet Milligania på Nya 
Zeeland och Tasmanien och vikariansen antas 
ha skett när den australiska plattan skildes från 
Nya Zeeland för 80 miljoner år sedan.

Arterna från Hawaii och sydligaste Nord-
amerika utgör de närmaste släktingarna till de 
sydamerikanska arterna av undersläktet Panke. 
Det finns nästan inga andra grupper av organis-
mer där hawaiianska och sydamerikanska arter 
har befunnits vara systerarter. De äldsta fossil 
av Panke som har hittats – såväl pollen som blad-
avtryck – är faktiskt nordamerikanska. I nutiden 
finns bara G. mexicana kvar i Nordamerika. 
Dess plats i kladogrammet passar bra med dessa 
fossil och skulle kunna tyda på att Panke är av 
nordamerikanskt ursprung och har uppkommit 
genom långspridning från Sydamerika där syster-
arten G. magellanica finns. Panke skulle sedan 

Myrothamnus

Gunnera herteri

Gunnera perpensa

undersläkte Milligania

Gunnera macrophylla

Gunnera mexicana

andra arter

undersläkte Ostenigunnera

undersläkte Panke

undersläkte Gunnera

undersläkte Pseudogunnera
undersläkte Misandra

undersläkte Panke

Afrika

Sydamerika

Tasmanien
Nya Zeeland

Sydostasien

södra Sydamerika

Nordamerika

södra Sydamerika

Gunnera petaloidea
undersläkte Panke

Hawaii

Afrika Figur 10. Släktskapsförhållan-
dena i Gunnera baserat på 
molekylära och morfolo-
giska data. Bredvid varje 
gren anges den geografiska 
utbredningen (omritad efter 
Fig. 1 i Wanntorp & Wann-
torp 2003).
Suggested phylogenetical 
relationships in Gunnera 
based on molecular and 
morphological data (redrawn 
from Fig. 1 in Wanntorp & 
Wanntorp 2003).
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från sin nordamerikanska bas ha återkoloniserat 
de sydamerikanska Anderna och även Hawaii. 
Släktet har därefter gradvis dött ut i Nordame-
rika där den enda kvarvarande arten idag är G. 
mexicana. 

Mina studier visar alltså att den antarktiska 
utbredningen i Gunnera generellt avspeglar 
Gondwanas uppsprickning, men att denna 
enbart inte räcker till för att förklara det biogeo-
grafiska mönstret. 

Trots många botanisters intresse för Gun-
nera och dess spännande utbredning, var släktet 
dåligt studerat under lång tid. Modern fylo-
genetisk metodik har gjort fördjupade studier 
av släktets biogeografi möjliga men det finns 
fortfarande många intressanta frågeställningar 
kvar rörande Gunneras morfologi och taxonomi. 
Framtida studier kommer säkert att ytterligare 
öka kunskapen om detta spännande växtsläkte.  

•  Tack till Hans-Erik Wanntorp för inspiration 
och för hjälp med det svenska språket.
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ABSTRACT
Wanntorp, L. 2004. Gunnera – ett antarktiskt 
växtsläkte. [Gunnera – an Antarctic plant genus.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 98: 54–61. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
Gunnera has long interested biologists for its dis-
tribution on all continents of the southern hemi-
sphere. The natural history, systematics, and bio-
geography of Gunnera are presented.

Livia Wanntorp dispu-
terade 2002 i växtsys-
tematik med avhand-
lingen ”Fylogeni 
och biogeografi hos 
släktet Gunnera”. 
Hon har tidigare 
arbetat på Naturhis-
toriska riksmuseet 
och forskar idag vid 

Stockholms universitet på porslinsblommor och 
fortsätter sina studier av gunnerornas palynologi 
och paleobotanik.

Adress: Botaniska institutionen, Stockholms 
universitet, Lilla Frescativägen 5, 106 91 Stock-
holm
E-post: livia.wanntorp@botan.su.se
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Rapportera dina nya eller gamla fynd i Artpor-
talen! Ett stort steg på vägen mot en ny atlas 
över kärlväxterna i Sverige.

För fyra år sedan startade rapportsystemet 
Svalan för fåglar på Internet och med 
åren har det blivit en allt större succé. 

Nu lanseras motsvarande system för kärlväxter 
och fjärilar. Meningen är sedan att artgrupp 
för artgrupp ska läggas till tills det finns ett 
heltäckande system för rapportering av artupp-
gifter.

Svalan har hittills fått in närmare 2 miljoner 
observationer, vilket i sig är häpnadsväckande 
mycket. Med detta underlag är det lätt för vem 
som helst att via Artportalen t.ex. följa flyttfåg-
larnas ankomst, hur enskilda arter förekommer i 
landet eller regionalt och mycket mer.

Redan sommaren 2003 smygstartade kärl-
växtrapporteringen och under hösten har fler 
och fler börjat använda och samtidigt hjälpt 
till att testa systemet så att de flesta barnsjuk-
domarna har kunnat avhjälpas. Nu är systemet 
tillräckligt utbyggt för en bred lansering och 
användning.

För att rapportera arter via Artportalen måste 
man registrera sig, ha en e-postadress och få ett 
lösenord. Detta är främst gjort för att förhindra 

skämtrapporter. Erfarenheterna från fågelpor-
talen visar att man där i stort sett helt sluppit 
oseriös registrering.

Det går också bra att använda Artportalen 
utan att registrera sig, om man bara vill titta på 
fynd eller utbredningskartor. Det är enkelt att ta 
fram kartor över Sverige, enskilda landskap eller 
titta på vad man funnit inom enstaka ekono-
miska kartblad (5 × 5 km).

En viktig del i systemet som ännu inte är 
färdig är kvalitetssäkringen av de fynd som 
rapporteras. De flesta rapporter är naturligtvis 
okontroversiella men för vissa sällsynta och alla 
svårbestämda växter kan bestämningar behöva 
bekräftas. En verksamhet liknande den som 
utförs av ornitologernas rapportkommittéer pla-
neras. SBF:s styrelse har tillsatt en arbetsgrupp 
(se nedan) för att dels ta hand om det nationella 
arbetet och dels hjälpa till med att bygga upp 
den regionala kvalitetssäkringen.

Har du problem med att använda Artporta-
len, synpunkter eller tips så hör av dig till någon 
i arbetsgruppen.  

❀ Arbetsgruppen
Margareta Edqvist – margareta.edqvist@telia.com
Bengt-Gunnar Jonsson – bengt-gunnar.jonsson@mh.se
Mora Aronsson – mora.aronsson@artdata.slu.se
Owe Rosengren – owe.rosengren@comhem.se
Anders Svenson – anders.svenson@swipnet.se

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

www.artportalen.se
Idag finns rapportsystem för fåglar, kärlväxter 
och fjärilar. Inga program behöver laddas hem 
för att använda portalen, det räcker med en 
vanlig webbläsare. Portalen är främst anpassad 
till Internet Explorer 5 eller senare versioner 
men fungerar till största delen även i Net-
scape 7/Mozilla. Bredbandsuppkoppling är att 
föredra men det fungerar även med ett vanligt 
modem.

Artportalen är ett samarbete mellan Natur-
vårdsverket, ArtDatabanken, Sveriges Ornito-
logiska Förening, Svenska Botaniska Föreningen 
och Sveriges Entomologiska Förening.

www.artportalen.se
Kärlväxtatlas på Internet

Så här ser startsidan för Artportalen ut.
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Är du studerande och 
sugen på botanik?
Då ska du söka ett stipendium till Botanik-
dagarna i Örebro län. Botanikdagarna är ett 
fantastiskt tillfälle att under skicklig ledning 
få bekanta sig med floran inom ett område 
och träffa andra botanister. Mycket kunskap 
finns att tillägna sig under trevliga former till-
sammans med andra intresserade i botaniskt 
exklusiva miljöer.

Svenska Botaniska Föreningen delar ut 
studerandestipendier för deltagande i 
botanikdagarna. Stipendierna täcker kost-

naderna för mat, logi och resor. De delas ut till 
svenska studerande vid nordiska gymnasier och 
högskolors utbildning i biologiska ämnen, dock 

inte till forskarstuderande. Fördelningen görs 
inte bara på grundval av betygsmeriter, utan 
lika högt räknas botaniskt intresse och botanisk 
verksamhet.

Ansökningarna skall vara föreningens 
sekreterare tillhanda senast 30 april under 
adress: Evastina Blomgren, Dalgatan 7–9, 
456 32 Kungshamn. Ansökningarna skall inne-
hålla styrkt meritförteckning, intyg från lärare 
att den sökande är studerande, samt uppgifter 
om eventuell tidigare botanisk verksamhet, som 
exempelvis fältbiologiska kurser och invente-
ringar. 

Ytterligare upplysningar kan du få från Linda 
Svensson på SBF:s kansli på adress: c/o Avd. för 
växtekologi, Uppsala universitet, Villavägen 14, 
752 36 Uppsala. 
Tel: 018-471 28 91, fax: 018-55 34 19 
E-post: linda.svensson@sbf.c.se

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Dagordningen upptar följande punkter:
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare 

för mötet
 3. Val av justeringsperson
 4. Fråga om mötets utlysande
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående 

styrelsen
 8. Val av ordförande i föreningen

 9. Val av övriga styrelsemedlemmar och 
funktionärer för kommande period

 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgift för 2005
 12. Stadgeändring föranledd av anslutning-

en av lokala/regionala föreningar
 13. Arvoden och förmåner till styrelse-

medlemmar
 14. Botanikdagar 2005
 15. Övriga frågor
 16. Utdelande av guldlupp
 17. Årsmötets avslutande

Kallelse till SBF:s årsmöte 
8 juli 2004 i Örebro

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum 
i samband med Botanikdagarna i Örebro län 

torsdagen den 8 juli 2004 kl. 19.00 i Betaniakyrkan, Venav. 21, Örebro.
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En vecka innan midsommar kommer ett gyl-
lene tillfälle att sätta sig närmare in i dagg-
kåpornas fascinerande formvärld av bladflikar 
och blombägare. Bergslagen är lite av ett dagg-
kåpseldorado och under sakkunnig ledning 
kommer vi att lära oss känna igen många van-
liga arter och en hel del mycket sällsynta.

Under helgen 19–20 juni kommer vi att 
arrangera en daggkåpsexkursion i Berg-
slagen med Nora som utgångspunkt. 

Den här delen av Bergslagen är mycket rik på 
daggkåpor. 

Vi kommer att gå igenom alla vanliga arter i 
släktet, liksom en hel del sällsyntare som exem-
pelvis stubbdaggkåpa Alchemilla samuelssonii, 
sjuhörnig daggkåpa A. heptagona, baltisk dagg-
kåpa A. baltica, vågdaggkåpa A. cymatophylla 
och sarmatisk daggkåpa A. sarmatica. Kanske 
får vi även se trubbdaggkåpa A. plicata och hjul-
daggkåpa A. propinqua. 

Ledare blir Anders Bertilsson, Roland Carls-
son och Kjell Sundqvist.

Samlingsplats blir på torget i Nora kl. 10.00 
19/6 och avslutning sker ca 15.00 den 20/6.

Anmälningsavgift 200 kr betalas senast den 
3/5 till SBF (postgiro 11 44 68-2). Ange namn, 
adress, telefon och gärna e-postadress

Tänk på att ordna boende i tid. Tips om 
övernattningsmöjligheter kan ni få av Linda 
på kansliet (tel.: 018-471 28 91, e-post: linda.
svensson@sbf.c.se) eller på vår hemsida.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

❀  KJELL SUNDQVIST

Lär dig daggkåpor 
i sommar!

Namnskicket i SBT
Namnskicket i SBT följer nedanstående stan-
dardverk (se vidare SBT 92: 237–239). Auk-
torsnamn behöver inte anges för vetenskapliga 
namn som följer dessa verk. Text av taxono-
misk art kan avvika. Tillägg och ändringar 
publiceras även fortlöpande i SBT av Arbets-
gruppen för svenska växtnamn.

Kärlväxter. Karlsson, T. 1997. Förteckning över 
svenska kärlväxter. – Svensk Bot. Tidskr. 91: 
241–560. Fyra tillägg har publicerats i SBT (vol. 
96: 75, 186, 234, vol. 97: 179; listan finns även 
på http://linnaeus.nrm.se/flora/chk/chk3.htm). 
För odlade växter som inte nämns i Karlsson 
används Aldén m.fl. 1998. Kulturväxtlexikon. 
– Natur och Kultur/LTs förlag.

Mossor. Söderström, L. & Hedenäs, L. 1998. 
Checklista över Sveriges mossor. – Myrinia 8: 
58–90 (listan finns även på http://www.nrm.
se/kbo/check/mosscheck.html.se).

Alger. Tolstoy, A. & Willén, T (red.), 1997. Pre-
liminär checklista över makroalger i Sverige. – 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Ytterligare några 
svenska namn finns i Willén, T. & Waern, M. 
1997. Alger med svenska namn. – Svensk Bot. 
Tidskr. 81: 281–288.

Lavar. Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, 
J. 1995. Lavar med svenska namn – andra upp-
lagan. – Svensk Bot. Tidskr. 89: 129–149. För 
arter som saknas i detta arbete används Santes-
son, R. 1993. The lichens and lichenicolous 
fungi of Sweden and Norway. – SBT-förlaget, 
Lund. Ytterligare ett fåtal lavar finns i Hal-
lingbäck, T. 1995. Ekologisk katalog över lavar. 
– ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Svampar. Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (red.) 
1998. Ekologisk katalog över storsvampar och 
myxomyceter. 2:a uppl. – ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala. Ytterligare några svenska namn finns 
i Lundqvist, N. & Persson, O. 1987. Svenska 
svampnamn. – SBT-förlaget, Lund.
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