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Ett nytt spännande år

År 2005 verkar bli ett spännande år för alla som är intresserade 
av vår vilda flora.

Styrelsen arbetar för att allt fler av föreningens medlem-
mar ska kunna delta i olika arrangemang. Föreningskonferensen, 
som förra året var öppen för alla intresserade kommer också att vara 
det i år. Botanikdagarna 2005 äger rum i Medelpad – läs vidare om 
dessa uppskattade exkursionsdagar på nästa sida. En temaexkursion 
om kransalger kommer att anordnas i augusti vid Erken strax norr 
om Norrtälje. Kursen genomförs i samarbete med länsstyrelsen i 
Stockholm, som har gett vår kursledare Irmgard Blindow i uppdrag 
att utarbeta ett åtgärdsprogram för bevarande av kransalger. Fjol-
årets uppskattade exkursion till Kreta upprepas i år, så att alla som 
inte fick plats och alla andra intresserade får en ny chans att delta. 
Under sakkunnig ledning får föreningens medlemmar möjlighet att 
besöka botaniskt mycket intressanta områden i Västnorge. Exkursio-
nen till Padjelanta blev fulltecknad redan första anmälningsdagen.

Årets program ser ut på följande sätt. Reservera dagarna i alma-
nackan redan nu och anmäl Dig så snart inbjudan kommer. 

16 – 23 april Resa till Kreta
19 juni  De vilda blommornas dag i Norden
29 juni – 3 juli Botanikdagar i Medelpad och årsmöte
23 – 30 juli Fjällbotanikkurs i Padjelanta
4 – 7 augusti Norgeresa i Stavanger-området (se sid. 63)
19 – 21 augusti Temaexkursion om kransalger vid Erken
22 – 23 oktober Föreningskonferens

Regeringen ska till riksdagen under januari månad ha redovisat ett 
förslag till ett 16:e miljömål om biologisk mångfald. Då får vi veta 
hur vi i Sverige ska kunna kraftigt minska och stoppa förlusten av 
biologisk mångfald till år 2010. Sverige och världens länder antog 
vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 ett 
gemensamt mål om att göra just detta.

Jag har framhållit det tidigare och det tål att upprepas: En viktig 
förutsättning för att nå målen är att vi alla har förståelse för varför 
vi ska bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald. Det behövs 
ökad informations- och folkbildningsverksamhet. Föreningen har en 
viktig roll att fylla i detta arbete.

I förra häftet efterlyste jag idéer och synpunkter på föreningens 
verksamhet. Tack för alla trevliga svar!

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@telia.com

ORDFÖRANDEN HAR ORDET



2 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:1 (2005)

När jag kom inemot Dingersjö gästgivargård 
fick jag se det stora Aconitum hirsutum galea 
angusta, vilket bönderna kallade giske eller 
gisk, vilket sedan hela dagen blev så gement 
som ljung … Ifrån gästgivargården ¼ mil på 
vänster ligger det högsta berget i Medelpad på 
vänstra handen, Nolbyknulen (Linné 1734).

När Carl von Linné under sin lappländ-
ska resa 1732 reste genom Njurunda 
socken i södra Medelpad förvånades 

han över att se stora mängder med den hög-
vuxna fjällarten nordisk stormhatt Aconitum 
lycoctonum ssp. septentrionale och även höga berg 
ända framme vid kusten.

Botanikdagarna 2005 äger rum i landskapet 
Medelpad som ligger mitt i Sverige. Under tre 
heldagsexkursioner vill vi visa tillresta botanist-
kamrater den dramatiska medelpadsnaturen med 
höga berg, djupa älvdalar, finnmarker och ljust 
leende blomsterängar. Ett tiotal kunniga natur-
guider medföljer och lyfter fram särdragen i land-
skapets blomflora. Bland guiderna finns även 
några kännare av mossor, lavar och svampar.

Vi bor på Ålsta folkhögskola i Ljungans 
dalgång 6 mil väster om Sundsvall. Start med 
middag onsdag kväll 29 juni och avslutning 
lördag kväll 2 juli.

Kustturen inleds med att vi beser rysk drak-
blomma Dracocephalum thymiflorum i dess 
typiska miljö, en grusig eroderad åsslänt. Däref-
ter besöker vi Indalsälvens delta. Här på period-
vis översvämmade slamstränder nyetablerar sig 
vår enda nordiska tamarisk, klådris Myricaria 
germanica liksom mandelpil Salix triandra.

Vi besöker även mnemosynefjärilens svenska 
utbredningscentrum med frodiga gråalskogar 

på kalkmark. Denna speciella medelpadska 
naturtyp pryds på våren av bland annat skugg-
viol Viola selkirkii och scharlakansröd vårskål 
Sarco scypha coccinea. En slåtteräng med sommar-
blad av sundsvallsviol Viola collina är en annan 
höjdpunkt under kustturen. Det första giltiga 
svenska namnet på denna raritet är nämligen 
sundsvallsviol (Sveriges Flora av Neumann & 
Ahlvengren 1901). Här vid Sundsvall finns även 
dess locus classicus där lappmarksprästen och 
botanisten Lars Levi Læstadius först fann violen 
1824. Kustturen avslutas vid meandrande fro-
diga åstränder med bland annat älvsallat Mulge-
dium sibiricum som beskrevs första gången från 
en annan åstrand i Medelpad.

Välkomna till 
botanikdagarna 
i Medelpad!
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Borgsjöturen går genom ett område som är 
starkt påverkat av jämtländsk silurkalk. Socken-
namnet Borgsjö är kanske mest förknippat med 
svampbotanik. Mykorrhiza- och ängssvamparna 
i området har kartlagts under många svamp-
botaniska veckor. Vi inleder Borgsjöturen med 
knottblomster Microstylis monophyllus, en rar 
och rödlistad orkidé som har några rika lokaler i 
Medelpad. Taigaarten myrull Eriophorum brachy-
antherum håller till i samma kalkrika och käll-
påverkade kärrmiljö. Landskapets finaste väg-
kantslokal hyser tusentals brudsporrar Gymnade-
nia conopsea men även skogsklocka Campanula 
cervicaria. Under Borgsjöturen kommer vi även 
att få se bland annat stor låsbräken Botrychium 
virginianum, guckusko Cypripedium calceolus och 
kanske även myrstarr Carex heleonastes.

Haveröturen går västerut till ”Medelpads 
tak”. Temat blir skogsbrandens ekologiska bety-
delse för floran. Första stoppet äger rum i en 
högt belägen sumpskog i norrläge. I sådana fuk-
tiga lägen har elden inte gått fram så hårt. Nästa 
stopp blir vid den klassiska lokalen för smäll-
vedel Astragalus penduliflorus vid Bybergets torra 
talldominerade sydsluttningar. Vi lunchar sedan 
vid finnbyn Råsjö där länsstyrelsen påbörjat 
landets största naturvårdsbränningar. Här ska 

vi studera de första spirande kärlväxterna på 
fjolårets stora brandfält. Längs en idyllisk skogså 
kommer vi att bese skogsrör Calamagrostis chaly-
baea och eventuellt tågstarr Carex tenuiflora och 
lappranunkel Ranunculus lapponicus.

Kostnad per person för anmälningsavgift, exkursio-
ner, kost och logi fyra nätter i enkelrum: 3 200 kr, 
dubbelrum: 2 550 kr. Enbart anmälningsavgift och 
exkursioner: 950 kr. Sista anmälningsdag är 1 april. 
Bindande anmälan görs genom att sätta in 200 kr på 
föreningens postgiro 11 44 68-2. Ange samtidigt öns-
kat boende och eventuellt vem du vill dela rum med. 
Deltagarantalet är begränsat till 80 personer.
Förfrågningar: Linda Svensson 018-471 28 91, Jan-
Olof Tedebrand 060-56 32 94, Hjördis Lundmark 
060-930 13.

Sök ett stipendium till Botanikdagarna!
SBF delar ut studerandestipendier för deltagande  
i botanikdagarna. Stipendierna täcker kostnaderna 
för mat, logi och resor. De delas ut till svenska 
studerande vid nordiska gymnasier och högskolors 
utbildning i biologiska ämnen, dock inte till forskar-
studerande. Ansökan ska vara föreningens sekrete-
rare tillhanda senast 1 april under adress: Evastina 
Blomgren, Dalgatan 7–9, 456 32 Kungshamn.

I ansökan skall det finnas en motivering till var-
för du vill åka på botanikdagarna, intyg från lärare 
att du är studerande, uppgifter om tidigare botanisk 
verksamhet, som exempelvis fältbiologiska kurser 
och inventeringar, samt en styrkt meritförteckning.
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I Den virtuella floran kan man läsa följande: 
”Vitnoppa kan med sina hinnartade, gulvita 
och glänsande holkfjäll knappast förväxlas 
med andra arter …”. Jo då, det går!

INGEMAR JONASSON

I slutet av september 2003 besökte jag en stor 
grusplan vid Vallhamn på Tjörn i samband 
med växtinventering för den kommande 

Bohusfloran. Jag lade genast märke till en växt 
som i stora mängder fläckvis förekom på hela 
planen. De flesta exemplaren hade gått i frukt. 
Utseendet förbryllade. Av skäl, som jag så här 
i efterhand skulle vilja beteckna som bestäm-
ningspsykologiska, bestämde jag mig för att väx-
ten var ullört Logfia arvensis.

I slutet av augusti i somras gjorde jag ett åter-
besök på platsen. Ullörten fanns kvar i lika stora 
mängder, men jag hittade också ett exemplar av 
en halvmeterhög buske av en sort som jag inte 
kände igen. Ur mitt undermedvetna dök det 
emellertid upp en bild av klådris Myricaria ger-
manica som jag sett i någon bok. Både buskens 
och växtplatsens utseende stämde överens med 
motsvarande på bilden. Jag tog med en gren som 
belägg och visade den för Erik Ljungstrand. Jo, 
det var klådris, ny för Bohuslän. Och Erik var 

Vitnoppa åter-
funnen i Norden

Vitnoppa är en kortlivad, ullhårig ört med 
små blomkorgar i täta huvuden. Den har långt 
utsträckt blomningstid, från juni ända in i septem-
ber. Foto: Ingemar Jonasson.
Pseudognaphalium luteoalbum is a short-lived herb 
that has been considered extinct in the Nordic 
countries until it was found in 2003 on the island of 
Tjörn on the Swedish west coast.
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klart intresserad av att se växten in situ. Några 
dagar senare var han på plats vid Vallhamn. När 
vi gick ner mot klådrisets växtplats svepte jag ut 
med handen och sade:

– Har du sett så mycket ullört det växer här?
Några sekunders tystnad, varvid jag hörde 

hur Erik föll på knä bakom mig. Sedan ropade 
han:

– Ullört?! Detta är inte ullört. Det är vit-
noppa! Ansedd som försvunnen ur den nordiska 
floran sedan början av 1970-talet! Finns inte 
med i den senaste Kroken!

Och flera liknande saker som han plockade 
fram ur sitt enorma botaniska vetande.

Nu följde några omtumlande minuter. Min 
felbestämning kändes naturligtvis genant, men 
det var bara att svälja och i stället glädja sig över 
ombestämningen.

En försiktig bedömning ger vid handen att 
det finns fler än 3 000 fertila individ av vit-
noppa Pseudognaphalium luteoalbum på platsen. 
Storleken på de enskilda växterna varierar mel-
lan 5 och 40 cm och merparten är ogrenade. I 
september hade de flesta gått i frukt, men det 
fanns också sådana som var i full blom. Det 
fanns också gott om rosetter för nästa års blom-
ning.

Hur kom vitnoppan hit?
Det man först undrar över är förstås hur klåd-
riset och vitnoppan har hamnat här, långt från 
sina naturliga växtplatser. Klådris finns närmast, 

så vitt man vet, norr om Oslo. För att hitta vit-
noppa måste man bege sig till norra Tyskland.

Det som är gemensamt för både klådris och 
vitnoppa är att de har vindspridda frukter och 
att de helst vill ha grusig eller sandig mark som 
växtplats, gärna fuktig eller tidvis översvämmad. 
Dessa preferenser är uppfyllda här vid Vallhamn. 
Växtplatsen, en 250 × 450 m stor plan, iord-
ningställdes och användes under åren 1985 till 
1995 som uppställningsplats för importerade 
bilar från Japan. Marken är täckt av sand och 
grus och mindre stenar. Under senare tid har 
man även här och där fört på isländskt lavagrus 
som ursprungligen, 1995, importerades till Vall-
hamn som underlag vid ett vägbygge i närheten. 
Varken klådris eller vitnoppa är dock kända från 
Island och inte heller från Japan.

Planen är anlagd på fuktig mark och delar av 
den står periodvis under vatten, i synnerhet efter 
kraftiga regn. Sammansättningen av vitnoppans 
följeväxter tyder också på en fuktig biotop.

Tjörns kommun äger planen, som i dag hål-
ler på att växa igen med framför allt vårtbjörk, 
tall, olika viden och vass, men fortfarande är 
stora ytor fria från sammanhängande växtlig-
het. Delar av planen används numera till skilda 
ändamål. Man har anlagt en träningsoval för 
travhästar. Det finns också en liten tränings-
bana för mindre motorcyklar som ungdomar 
från en lokal motorcykelklubb använder. Man 
kan här och där tydligt se hur vitnoppan följer 
motorcyklarna i spåren. Ett miljö- och återvin-

Klådris är den enda vildväxande 
representanten i Norden för 
tamariskväxterna. Fyndet i Vall-
hamn ligger långt från de närmas-
te kända förekomster norr om 
Oslo. Foto: Ingemar Jonasson.
A single bush of Myricaria ger-
manica was found at Vallhamn. 
The species has its closest known 
localities in southeastern Norway.
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ningsföretag har ett antal av sina containrar 
uppställda på platsen. Den används också som 
uppställningsplats för långtradarsläp och man 
har även dumpat sprängsten på ett avsnitt.

Som synes finns det möjligheter att ställa upp 
flera olika hypoteser om hur klådriset och vit-
noppan har kommit till Tjörn.

Planens framtida öde är ovisst. För några år 
sedan var den aktuell för byggändamål, men 
dessa planer vilar.  
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ster S. pentandra, korgvide S. viminalis och 
krypvide S. repens

Vårtbjörk Betula pendula
Vass Phragmites australis
Kanadabinka Conyza canadensis
Småsporre Chaenorhinum minus
Rödtoppa Odontites vulgaris
Grå ögontröst Euphrasia nemorosa
Vit sötväppling Melilotus albus

Tämligen rikligt förekommande eller rikligt i f läckar
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culatus ssp. nodulosus och ryltåg J. articulatus
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En organism som svalt en organism som svalt 
en organism som svalt en organism! Dino-
flagellaterna är en sorts naturens ryska dockor. 
Dessa märkliga varelser presenteras här av växt-
fysiologerna Lars Olof Björn och Nils Ekelund.

LARS OLOF BJÖRN & NILS G. A. EKELUND

Dinoflagellaterna orsakar många bekym-
mer. De ger ofta upphov till giftiga alg-
blomningar (”red tides”) med fiskdöd 

och fördärvade mussel odlingar som följd. De 
orsakar också problem för de systematiker som 
försöker inordna dem i den levande världens 
stora  sammanhang. Trots att de på svenska ofta 
kallas pansaralger och traditionellt räknats in 
bland algerna, så är det högst tveksamt om de 
ska uppfattas som sådana. Bara ungefär hälften 
av de cirka 2 500 arterna lever av fotosyntes, 
och inom modern vetenskap är det nästan bara 
förmågan till fotosyntes som är gemensam för 
det vi i allmänhet uppfattar som alger. Förutom 
dessa nutida arter av dinoflagellater känner man 
till nästan lika många utdöda.

Traditionellt har man indelat algerna efter 
deras färg: Grönalger (som har ungefär samma 
färgämnen som högre växter), rödalger (vilkas 
färg oftast domineras av pigmentet fykoerytrin), 
brunalger (med karotenoiden fukoxantin), blå-
grönalger (som man senare förstått är bakterier 
och döpt om till cyanobakterier), och ytter-
ligare några grupper. Det har senare visat sig 
att upp delningen inte var så lyckad. Det finns 
rödfärgade grönalger, det finns cyanobakterier 
med ”grönalgsfärgen” klorofyll b och sådana 
med ”rödalgsfärgen” fykoerytrin, och nästan 
alla rödalger innehåller fykocyanin, ibland mer 
än fykoerytrin så att de är blåaktiga till färgen. 
Klorofyll d ansågs länge vara typiskt för röd-
alger. Sedan trodde man ett tag att det bara var 

en artefakt som uppkom genom omvandling av 
klorofyll a när man extraherar rödalger. Nu är 
den gängse uppfattningen att klorofyll d bara 
finns i vissa cyanobakterier. Om man får det 
i extrakt av rödalger beror det på att dessa har 
cyano bakterier som påväxt (Murakami m.fl. 
2004).

Tidigt upptäckte man att det var något lurt 
med den grupp som kallas för dinoflagellater. 
Inte nog med att ungefär hälften av arterna helt 
saknar fotosyntesförmåga och de färgämnen 
som är förknippade därmed. Dessa vållade dock 
inget större bekymmer för botanisterna efter-
som zoologerna gärna tog hand om dem. Men 
den hälft som hade förmåga att utnyttja ljusets 

Dinoflagellater 
– hopplock från livets smörgåsbord

Figur 1. Kemiska formler för några av de karo ten-
oider (en sorts gula eller gulröda färgämnen) som 
förekommer i dinoflagellater.
Formulas for some carotenoids occurring in dino-
flagellates.
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energi visade sig vara en brokig samling. En del 
tycktes ha färgämnen som en rödalg, en del som 
en brun alg, de flesta har ett speciellt färgämne 
(peridinin) som inte finns hos några andra, 
och några var utrustade som grönalger. En del 
dinoflagellater, till exempel Karenia brevis (som 
ställer till med giftiga algblomningar), har i sina 
kloroplaster den mycket speciella karotenoiden 
19’-hexanoyl-oxi-fukoxantin (Tangen & Bjørn-
land 1981, Kite & Dodge 1988; figur 1), som 
annars finns hos Emiliania huxleyi (tillhörande 
kalkflagellaterna, Coccolithophoridae, inom 
den större alggrupp som kallas haptofyter). Det 
föreföll som dinoflagellaterna varit gäster vid ett 
smörgåsbord där var och en plockat till sig vad 
den hade lust med.

Den vanligaste typen av dinoflagellat, och 
kanske den ursprungligaste, är den som innehål-
ler peridinin. Detta peridinin sitter tillsammans 
med klorofyll a på ett flertal varianter av ett 
protein. Peridininets funktion är tvåfaldig: Dels 
fungerar det som antennpigment, som samlar 
upp ljusenergi och leder energin vidare till klo-
rofyll a, så att det kan utnyttjas i fotosyntes-
processen. Dels har det, liksom det betakaroten 
som de flesta syreutvecklande organismer är 
utrustade med, förmåga att ”urladda” så kallat 
singlettsyre, det vill säga syre i ett tillstånd som 
är energi laddat på ett farligt sätt.

När man med elektronmikroskopi, biokemi, 
molekylärbiologi, paleontologi och andra spe-
cialgrenar inom vetenskapen försöker reda ut 
dinoflagellaternas släktskap med annat levande, 

så finner man att deras delar, i synnerhet kloro-
plasterna, härstammar från flera håll, olika för 
olika arter.

Olika sätt att livnära sig
Som nämnts finns det många dinoflagellater 
som inte livnär sig genom fotosyntes, utan 
genom att äta andra organismer, och många 
kombinerar båda sätten att livnära sig. I själva 
verket är ganska få arter helt autotrofa (självför-
sörjande med organiska ämnen). Även många 
arter med fotosyntesförmåga måste ta upp en 
del organiska ämnen ur sin omgivning. En del 
lever som parasiter på bland annat fiskar eller 
kräftdjur eller på andra dinoflagellater, och det 
finns till och med de som lever inuti andra. 

Den mest välkända heterotrofa (icke-foto-
syntetiska) dinoflagellaten är antagligen Noc-
tiluca, som orsakar mareld. Noctiluca kan för 
övrigt även livnära sig fotosyntetiskt med hjälp 
av en algsymbiont (Sweeney 1976). Också 
många andra dinoflagellater, både fotosynte-
tiskt levande och andra, har förmåga att sända 
ut ljus. Det är en synnerligen energikrävande 
process, som måste ha medfört en stor fördel för 
att kunna utvecklas. Det är inte alldeles själv-
klart vad denna fördel är, men en teori förefaller 
rimlig. Ljusutsändandet blir särskilt intensivt 
när dinoflagellaterna stimuleras mekaniskt, som 
i bränningar eller när en båt eller en fisk drar 
fram genom vattnet. Man tänker sig att ett djur 
– till exempel en liten fisk eller ett kräftdjur –
som skulle frestas att jaga dinoflagellater skulle 

Figur 2. Byggnaden hos Gonyaulax 
(Lingulodinium) polyedra som exem-
pel på en dinoflagellat med cellu-
losaskal. Denna organism har varit 
ett populärt objekt för studier av 
bioluminiscens och av den biolo-
giska klockan. 
The structure of Gonyaulax (Lingulo-
dinium) polyedra, a dinoflagellate with 
a shell of cellulose plates. It has been 
a popular object for studies of biolu-
minescence and the biological clock.
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dra på sig uppmärksamhet från större jägare 
på grund av ljuset de orsakar. Ett annat försvar 
som många dinoflagellater har är deras stora 
giftighet.

Dinoflagellater är i allmänhet försedda 
med två gissel med vilkas hjälp de kan simma 
omkring. Ett gissel är utsträckt och kan ge fart 
framåt. Det andra ligger i en fåra i en slinga 
runt ”kroppen” och kan användas för att vrida 
cellen runt dess egen längdaxel (figur 2). Det 
sammanlagda resultatet av de båda gisslens verk-
samhet blir att dinoflagellaten rör sig framåt i 
en spiralformad bana. De fotosyntetiskt levande 
dinoflagellaterna använder sin rörelseförmåga 
till att simma upp i närheten av vattenytan 
om morgonen för att dra nytta av ljuset, men 
gömma sig om natten på större djup, där de 
också har bättre möjlighet att komma åt en del 
näringsämnen. De rovlevande dinoflagellaterna 
använder naturligtvis sin rörelseförmåga för att 
nå sina byten (figur 3).

Som benämningen pansaralger antyder så 
är många dinoflagellater omgivna av ett skal, 
som är sammansatt av flera plattor (figur 2). 
Kemiskt sett är det i allmänhet uppbyggt av 
bland annat cellulosa. Även dinosporin, ett 
ämne som påminner om sporopollenin, kan 
ingå (Kokinos m.fl. 1998, Seo & Fritz 2000). 
Sporopollenin är det mycket motståndskraftiga 
ämne i pollenkornens cellvägg som gör att man 
kan artbestämma pollenkorn fast de legat tusen-
tals år i torvmossar. Förmågan att tillverka cel-
lulosa finns även hos cyanobakterierna (Nobles 
m.fl. 2001), och dinoflagellaterna – liksom för 
övrigt också högre växter – har säkert fått den 
förmågan i och med att deras förfäder en gång 
tog upp cyanobakterier i sig och gjorde om dem 
till kloro plaster. Det finns också dinoflagella-
ter med förkalkade skal och några med skal av 
kiselsyra.

De byten som dinoflagellater fångar utgörs 
mest av bakterier och encelliga alger, till 

100 µm

t = 0 s

t = 60 sA

B

C

D

F

G

E

Figur 3. Bildsekvens (A–G) under ungefär en minut som visar hur en dinoflagellat (Protoperidinium spi-
nulosum) har ”fått korn på” en trådformig kiselalg (Chaetoceros) och till slut (G och längst ner till höger) 
sänder ut en ”metrev” bestående av en tunn cytoplasmatråd genom samma öppning i pansaret där gisslen 
sticker ut och tar fast kiselalgen med den. Man ser på dessa bilder exempel på det spiralvisa simmande 
som gett gruppen dess namn (dine = virvel, spiral). Omritad efter Jacobson & Anderson (1986).
Series of drawings showing how a dinoflagellate has localized a filamentous diatom and finally (G and lower 
right) sends out a “fishing line” consisting of a thin cytoplasmic filament through the same opening in the 
shell where the cilia penetrate, and catches the diatom. The drawings illustrate the helicoidal way of swim-
ming which has given the group its name (dine = helix, vortex).
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exempel kiselalger och grönalger. De största 
skallösa arterna som Noctiluca kan till och 
med svälja fiskrom. Fångst- och ätmetoderna 
varierar mycket. En del ”sväljer” helt enkelt 
sina byten, tar in hela bytet innanför sin cell-
membran. Men det fungerar förstås inte för 
de bepansrade arterna. De kan i stället, efter 
att först ha lokaliserat och fångat in bytet med 
en metrevsliknande tråd (figur 4A), släppa ut 
en ”fångstslöja” i form av en hinna med vilken 
de omsluter bytet (figur 4 & 5). Denna hinna 
avger matsmältnings enzymer som löser upp 
bytet, varefter näringsämnena kan tas upp av 
dinoflagellaten. Ofta är dinoflagellatens byte 
större än den själv.

Kloroplasternas ursprung
De celldelar hos eukaryota (kärnförsedda) 
orga nismer i vilka fotosyntesen äger rum kal-
las kloroplaster. Kloroplaster är en organelltyp 
(en organell är en avgränsad, ofta membran-
omsluten del av en eukaryot cell) som mera 

allmänt går under beteckningen plastider. I 
celler av vanliga landväxter är varje kloroplast 
omgiven av två hinnor (membraner), men hos 
dinoflagellater har de oftast tre hinnor omkring 
sig. Man förklarar de högre växternas dubbla 
kloroplasthöljen med att dessa organeller utveck-
lats ur grönalger, som i sin tur uppstått genom 
att en heterotrof organism för mycket länge 
sedan i sig upptagit cyanobakterier som sym-
bionter. Cyanobakterierna har så småningom 
gett upphov till kloroplasterna. Andra bakterier 
har gett upphov till mitokondrierna, cellernas 
kraftverk, som också de är försedda med dubbla 
membraner. Dinoflagellaternas kloroplaster har 
däremot utvecklats genom upptagning av euka-
ryota alger som redan varit försedda med kloro-
plaster. Kloro plasterna i dessa upptagna alger har 
i sin tur inte alltid direkt uppstått ur upptagna 
cyanobakterier, utan ur upptagna alger. Det är 
alltså som om en organism svalt en organism 
som svalt en organism som svalt en organism; 
man kallar detta för tertiär endosymbios. Med 

Figur 4. En till tre minuter långa sekvenser av hur olika dinoflagellater efter att ha fångat in en alg med 
sin ”metrev” inhöljer den med sin fångstslöja för att därefter lösa upp den och tillgodogöra sig närings-
ämnena. I sekvens A fångar dinoflagellaten Zygabikodinium lenticulatum kiselalgen Leptocylindrus danicus, i 
sekvens B äter dinoflagellaten Oblea rotunda en cell av Pyromimonas sp. (med tider i sekunder angivna), 
i sekvens C är det dinoflagellaten Protoperidinium conicum som gett sig på kiselalgen Corethron hystrix. 
Om ritad efter Jacobson & Anderson (1986).
One- to three-minute sequences showing how various dinoflagellates after having caught an alga with their 
“fishing line” wrap it into their “fishing cloak” to dissolve and absorb it.
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tanke på att dinoflagellaterna dessutom kan vara 
endosymbionter i djur (främst koralldjur men 
även till exempel svampdjur, maneter, forami-
niferer, plattmaskar), så kan det kan bli ganska 
komplicerade symbiosförhållanden. Det är som 
en rysk matrjosjka-docka.

Dinoflagellaters orienteringsförmåga
När en kloroplast genom flerstegs-endosym-
bios inte längre behövs för fotosyntes kan den 
helt försvinna, men det kan också hända att 
den reduceras till en ”ögonfläck”. Det är en 
membranomgiven organell (ibland också utan 
membran) som själv inte är ljuskänslig, men 
som medverkar till dinoflagellaters förmåga 
att orientera sig efter ljuset. Genom att ögon-
fläcken kastar sin skugga på cellens ljuskänsliga 
område kan dinoflagellaten avgöra från vilket 
håll ljuset kommer. Som nämnts ovan simmar 
många dinoflagellater om natten ned till djup 
i havet där det finns mer näringsämnen, och 
upp mot ytan i gryningen så att de kan använda 

dags ljuset till fotosyntesen. För att simma åt rätt 
håll har de hjälp av sin förmåga att bestämma 
ljusriktningen. 

Dinoflagellaternas arvsmassa
Vid sekundär och tertiär endosymbios så 
kommer det ju i slutresultatet att förutom slut-
värdens cellkärna komma med en respektive två 
cellkärnor från de ”svalda” organismerna. De 
kommer under den fortsatta evolutionen att 
reduceras eller försvinna, eftersom inte alla deras 
gener behövs i den sammansatta organismen. 
De flesta generna har ju sina motsvarigheter i 
slutvärdens cellkärna. Ibland finns det emel-
lertid kvar rester av dessa cellkärnor, så kallade 
nukleomorfer. Även mitokondrier och kloro-
plaster har sina gener. I människor och djur 
finns det mycket få gener i mitokondrierna, men 
i växter betydligt fler. Växter har också en hel 
del gener i kloroplasterna (och i andra plastider), 
men det finns inte så många gener i kloroplas-
terna som i de cyanobakterier som de härstam-

Figur 5. Dinoflagellaten Protoperidinium spinulosum 
har fångat en cylindrisk kiselalg i sin fångstslöja. 
Från kiselalgen går en slangformad del av slöjan in i 
dinoflagellatens inre. För att de inre delarna ska bli 
mer synliga har en del av pansaret och det mesta 
av cellkärnan (N) skurits bort. Särskilt kan man 
här lägga märke till MB = ”mikrotubulikorgen”, 
från vilken fångstslöjan utgår. Från dinoflagellaten 
nedåt och förbi kiselalgen sträcker sig den fångst-
tråd eller ”metrev” med vilken kiselalgen först 
infångades. Omritad efter Jacobson & Anderson 
(1992).
The dinoflagellate Protoperidinium spinulosum (cut 
open to show the interior) has caught a diatom in 
its “fishing veil” emanating from the microtubular 
basket (MB). N= cell nucleus.
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mar från. En del av de ursprungliga cyanobak-
terie-generna har försvunnit på grund av att de 
inte är nödvändiga i växtcellen, andra har flyttat 
över till cellkärnan. Orsaken till överflyttningen 
till cellkärnan även av många gener som är nöd-
vändiga för fotosyntesen är antagligen att kloro-
plaster, särskilt när de är belysta, är en farlig 
miljö för DNA. I kloroplasterna hanteras farliga 
energiformer och radikaler (molekyler med udda 
elektroner, som är mycket reaktiva), och syre-
halten är hög. Kvar i kloroplasterna blir bara de 
gener vilkas aktivitet bäst regleras av tillståndet 
i kloroplasten, och vilkas produkter måste bli 
snabbt tillgängliga.

Hos en del dinoflagellater har uttunningen av 
kloroplasternas genetiska material gått mycket 
längre än hos högre växter (Hacket m.fl. 2004). 
Hos andra är förhållandet rakt motsatt. Det 
finns dinoflagellater som permanent har inlem-
mat en i stort sett intakt kiselalg i sin cell. De 
har dock fullständigt ”tämjt” den, så att den 
delar sig i takt med att dinoflagellaten delar sig.

Dinoflagellaters cellkärnor innehåller mer 
DNA än några andra varelsers. Cellkärnan är 
så stor att den upptar en stor del av cellvoly-
men. Detta framgår av figur 5, även om större 
delen av cellkärnan där tagits bort för att andra 
cell delar ska kunna visas. Dinoflagellater har 

b.
Sekundär
endosymbios

c.
Tertiär
endosymbios

Gröna dinoflagellater

Chlorarachniophyta

Euglenophyta (ögondjur)

Cryptophyta

Grönalg

Rödalg

Glaukocystofyt

Cyanobakterie

Primär
endosymbiontvärd

Dinoflagellater med peridinin

Apicomplexa (klorofyllfria 
parasiter, t.ex. malariaparasiten)

Stramenopiler/haptofyter

inkorporering av kryptofyt
i gisselförsedd tertiär
värdorganism

inkorporering av kromofyt
(t.ex. kiselalg) i tertiär
gisselförsedd värdorganism

Dinoflagellater med
kryptofyt-lik reducerad
endosymbiont

Dinoflagellater
med fukoxantin

inkorporering av grön-
alg i sekundär gissel-
försedd värd

inkorporering av rödalg
i sekundär gisselförsedd värd

a.
Primär endosymbios

Figur 6. Schema över hur kloroplaster genom endosymbios uppstått hos dinoflagellater och andra alg-
grupper. Efter Stoebe & Maier (2002).
Diagram showing how chloroplasts in dinoflagellates and other algal groups have been obtained through 
endosymbiosis.
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mellan 12 och 400 kromosomer i kärnan, och 
dessa är, i motsats till vad fallet är hos andra 
organismer, synliga (kondenserade) under hela 
cellcykeln. Utom hos några ”primitiva” grup-
per saknas histoner. Cellkärna och celldelning 
uppvisar också andra ovanliga drag, bland annat 

så upplöses inte kärn membranen när cellkär-
nan delar sig – som hos djur och växter – utan 
snörps ihop på mitten.

Hos högre växter och grönalger sätts det kol-
dioxidbindande enzymet rubisco (ett kortare sätt 
att skriva ribulosbisfosfat-karboxylas-oxygenas) 

Stramenopiler

Kryptofycéer

Haptofyter

Chromista

Dinoflagellater
 eller
Pansaralger
 eller
Dinoflagellata
 eller
Pyrrhophyta

Alveolata

Rödalger
Grönalger
och högre växter

Ögondjur m.m.
(Euglenophyta)

Euglyphina

Glaukofyter

Chlorarachniophyta

Ciliater

Spordjur

Heterolobosea

CB

CB

Figur 7. Översikt över hur olika alger och protozoer uppkommit genom endosymbios. De svarta linjerna 
anger utvecklingsgången för de gener som inte har sitt ursprung i plastider. CB = cyanobakterie som ger 
upphov till den första kloroplasten. Den uppåtgående röda pilen till vänster symboliserar att den stora 
gruppen Chromoalveolata (Chromista + Alveolata) ursprungligen erhållit sina kloroplaster genom att 
inkorporera en rödalg (liksom de nedåtgående gröna pilarna anger att ögondjursgruppen Euglenophyta 
och den lilla gruppen Chlorarachnio phyta fått sina kloroplaster genom att ta upp en grönalg). Det röda 
krysset visar hur ciliaterna förlorat sina kloroplaster. En del dinoflagellater har förlorat sina ursprung-
liga kloroplaster och en del av dessa har tagit upp nya genom att inkorporera celler från kryptofycéer 
(Cryptophyta), haptofyter eller stramenopiler. Spordjuren (Apicomplexa eller Sporozoa) har behållit 
plastider (men förlorat pigmenten, vilket anges genom att den röda linje som för till dem har streckats). 
Haptofyterna (Haptophyceae) kallas också Prymnesiophyta eller Phytomastigophora. Här ingår bland 
annat coccolitoforider (kalkflagellater). Stramenopilerna (som också kallas Heterokontophyta) omfat-
tar bland annat kiselalger, brunalger och gulgrön alger. Diagrammet försöker inte framställa evolutionens 
tidsskala på ett rättvisande sätt och avbrotten i strecken för de små organismgrupperna glaukofyter 
(Glauco phyta) och Heterolobosea betyder inte att dessa grupper skulle vara utdöda. Modifierat efter 
Bhattcharaya m.fl. (2003).
Overview of how various algae and protozoa have evolved by endosymbiosis. Vertical arrows signify trans-
fer of plastids (endosymbiotic events). “Rödalger” = red algae, “grönalger och högre växter” = green algae 
and higher plants.
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samman av två delar, varav den ena bildas med 
hjälp av en gen i cellkärnan, den andra med 
hjälp av en gen i kloroplasten. Hos peridinin-
haltiga dinoflagellater liksom hos rödalger finns 
det en annan typ av detta enzym, som bildas 
enbart med hjälp av ett par gener i cellkär-
nan. Ännu märkligare är att denna gen till sin 
struktur till 80 procent motsvaras av en gen hos 
bakterien Rhodospirillum rubrum som utför foto-
syntes utan syreutveckling (Morse m.fl. 1995). 
Det är kanske därifrån som dinoflagellaterna 
har ”knyckt” genen. En annan tänkbar möjlig-
het är kanske ännu mer fascinerande: Man tror 
att mitokondrier härstammar från den bakterie-
grupp som Rhodospirillum tillhör. Kanske följde 
rubisco-genen med de första mitokondrierna, 
och kom tidigt att överföras till cellkärnan hos 
dinoflagellaternas förfäder.

Det har kanske sålunda förekommit att 
dinoflagellater plockat upp inte bara hela celler 
eller hela kloroplaster från olika håll, utan även 
enstaka gener. Det tycks till och med ha hänt 
att enskilda gener, till exempel den för enzymet 
enolas, har satts ihop av delar från olika håll 
(Keeling & Palmer 2001).

Dinoflagellater har fler enzym med ovanliga 
egenskaper. De flesta enzym har bara ett kataly-
tiskt centrum. I sällsynta fall kan det finnas två. 
Men det ljusalstrande enzymet, luciferas, hos 
Gonyaulax polyedra (Lingulodinium polyedrum) 
har tre katalytiska centra på samma enzym-
molekyl (Liu m.fl. 2004).

Tillfälliga förbindelser
Dinoflagellaternas symbiosmöjligheter är inte 
uttömda med det som skildrats ovan. De kan 
exempelvis ta upp intakta cyanobakterier, som 
bibehåller förmågan till ett självständigt liv, och 
de kan en viss tid behålla kloroplaster från alg-
celler som de förtärt. Dessa kloroplaster tycks 
en tid kunna utföra fotosyntes, och förmodligen 
drar dinoflagellaten nytta av detta. Men så små-
ningom går kloroplasten under och assimileras 
och går samma öde till mötes som resten av den 

”svalda” algcellen. Mot bakgrunden av sådana 
tillfälliga förbindelser är det lättare att förstå 
kloroplasternas uppkomst. 

Bevis för att en upptagen alg verkligen blivit 
integrerad som en organell i en dinoflagellatcell 
kan knappast erhållas annat än genom att man 
antingen håller dinoflagellaten i kultur och ser 
att dinoflagellaten och endosymbionten delar sig 
synkront och att symbiontförhållandet kvarstår 
under flera generationer eller genom att man 
konstaterar att endosymbionten har exporterat 
viktiga gener till värdcellens cellkärna. Fields 
och Rhodes (1991) beskriver hur Gymnodinium 
acidotum kunde odlas under sådana förhål-
landen att den förlorade sin kryptofycé-endo-
symbiont Chroomonas. Det visade sig omöjligt 
att få dinoflagellaten att genomgå celldelning 
eller hålla sig vid liv någon längre tid i ett 
sådant tillstånd. När den åter sammanfördes 
med Chroomonas togs denna genast upp igen, 
och dinoflagellaten kunde sedan leva autotro-
fiskt ett par veckor utan tillsats av ytterligare 
Chroomonas-celler. Flera andra Gymnodinium-
arter har permanenta endosymbionter.

Dinoflagellater uppträder också ofta själva 
som symbionter inuti en rad ryggradslösa djur, 
som så kallade zooxanteller. Särskilt viktig är 
deras förekomst i koralldjur.

Dinoflagellaternas evolution
Av det ovanstående framgår att olika delar av en 
dinoflagellat kan härstamma från olika håll, och 
det råder inte enighet om hur deras evolution 
gått till. Speciellt finns det olika meningar om 
huruvida de första dinoflagellaterna hade kloro-
plaster eller inte. De senaste årens forsknings-
resultat gör dock följande bild ganska sannolik:

För mycket länge sedan, under prekambrium, 
inkorporerade en heterotrof (icke-fotosyntetisk) 
organism i sig först en sorts bakterie som gav 
upphov till mitokondrier, dels (antagligen långt 
senare) en sorts cyanobakterie som direkt eller 
indirekt gav upphov till alla plastider (kloro-
plaster och likartade organeller) i alla senare 
organismer. Denna cyanobakterie var utrustad 
med såväl fykobiliproteiner (fykoerytrin, fyko-
cyanin och allofykocyanin) som klorofyll a och 
klorofyll b. Hos senare frilevande cyanobakte-
rier har i allmänhet antingen klorofyll b (det 
gäller de flesta) eller fykobiliproteinerna gått 
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förlorade, men man kan också träffa på sådana 
som har båda pigmenttyperna (Hess m.fl. 
1996). Hos den kloroplast som härstammade 
från denna första ”endosymbiotiska händelse” 
(som kanske har ägt rum endast en gång) för-
svann fykobiliproteinerna på den utvecklings-
linje som ledde till grönalger och högre växter. 
På en annan utvecklingslinje försvann klorofyll 
b, och denna utvecklingslinje ledde till röd-
algerna (figur 7).

I ett senare utvecklingsskede, kanske under 
kambrium, kom en gemensam kloroplastfri 
förfader till dinoflagellater och spordjur att ta 
upp en encellig rödalg och omvandla den till 
kloroplast. Även spordjuren (som till exempel 
malaria parasiten) har rudimentära plastider 
(som här inte kallas kloroplaster utan apiko-
plaster), och man har visat att de är genetiskt 
besläktade med såväl rödalgernas som de peri-
dininhaltiga dinoflagellaternas kloroplaster. 
Kanske gav en utvecklingslinje redan i kam-
brium, men senast under tidig trias, upphov till 
riktiga dinoflagellater. Under trias spjälkades 
flera grupper av från dinoflagellaternas huvud-
linje, och en del förlorade åter sina plastider. 
Till dessa hör den plastidlösa mareldsorganis-
men. (Det är dock inte helt uteslutet att dess 
förfäder aldrig haft kloroplaster, utan att de 
bara kommit in på dinoflagellaternas huvud-
spår.) 

De dinoflagellater som behöll kloroplaster 
utvecklade peridinin, och denna plastidtyp 
anses alltså vara den ursprungligaste bland nu 
levande dinoflagellater. Men även på denna 
utvecklingslinje förlorade många organismer 
så småningom sina kloroplaster, medan andra 
bytte ut dem genom ytterligare endosymbios-
händelser, och en del som förlorat sina kloro-
plaster fick nya (Ishida & Green 2002). Några 
tog upp kloroplaster från den ”gröna” (klorofyll 
b-haltiga) utvecklingslinjen, alltså från grön-
alger, och dessa kloroplaster blev omgivna av två 
membraner, precis som hos högre växter. Andra 
tog upp hela celler av en alggrupp som kallas 
rekylalger (kryptofycéer), som i sin tur fått plas-
tider genom att ta upp rödalger. Åter andra tog 
upp hela celler av kiselalger eller brunalger.

Livscykel och generationsväxling
De flesta frilevande dinoflagellater har flera 
olika celltyper: vegetativa celler, gameter, zygo-
ter och motståndskraftiga cystor. De utdöda 
dinoflagellaterna har kunnat studeras nästan 
enbart som fossil av cystor, samt genom de 
kemiska fossil de efterlämnat. Gameter (köns-
celler) uppkommer genom tudelning av en vege-
tativ cell, och kan förenas till en zygot. Zygoten 
ger upphov till nya vegetativa celler, eventuellt 
med en cysta som mellanstadium om miljö-
förhållandena är ogynnsamma. De vegetativa 
cellerna kan också föröka sig könlöst genom del-
ning.  

•  Författarna tackar Susanne Ekelund för 
omritning av bilder, samt professor Lars 
Hederstedt och en anonym granskare för värde-
fulla synpunkter.
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ABSTRACT
Björn, L. O. & Ekelund, N. G. A. 2005. Dinoflagel-
later – hopplock från livets smörgåsbord. [Dino-
flagellates – collections from the smorgasbord of 
the living world.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 7–16. 
Uppsala. ISSN 0039-646X
The dinoflagellates constitute a group within the 
protistan supergroup Alveolata, and can be referred 
neither to the plant nor the animal kingdom. They 
swim about using two flagella and orient using vari-
ous stimuli. About half of the species are capable of 
oxygenic photosynthesis, but most of them comple-
ment this with capture of prey. Some live entirely 
by capturing small organisms, others are parasites. 
Some species are able to emit light. The group has 
a long evolutionary history, and almost as many 
extinct species as extant ones have been described. 
Remarkable is the way the photosynthetically 
potent dinoflagellates have acquired their chloro-
plasts by endosymbiosis with photosynthetic organ-
isms from many different groups. In some cases 
repeated endosymbiotic events have taken place.
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Det krävs nog både tur och skicklighet för att 
hitta en ny växtplats för dvärglåsbräken, en 
verklig lilleputt bland ormbunkarna. Kristoffer 
Stighäll besitter båda egenskaperna!

TEXT OCH FOTO: KRISTOFFER STIGHÄLL

Fältinventeringen av Upplands flora var 
egentligen avslutad redan förra säsongen. 
Men som alla vet så brukar slutdatum 

för jätteprojekt tendera att förskjutas. Särskilt 
vi som varit mycket i skärgården och som har 
egna båtar ombads därför ändå att komplettera 
rutorna även sommaren 2004. Särskilt sådana 
rutor som vi besökt i början av projektet hade 
fortfarande en hel del luckor.

Den 27 juni 2004 begav sig min fru och jag 
ut på en paddeltur i Roslagens mellersta skär-
gård, närmare bestämt till öarna runt Arholma. 
Vi hade tänkt paddla runt Idö, en ö som jag var 
med och inventerade vid projektstarten för tio 
år sedan. Förhoppningen var att kunna påvisa 
växande bandtång Zostera marina på någon av 
sandbottnarna på öns exponerade utsida. I bak-
huvudet hade jag också en gammal uppgift om 
att det ska ha hittats vårtåtel Aira praecox på ön. 

Jag har besökt ön flera gånger på senare år och 
just letat efter vårtåtel på sandmarker på utsidan 
av ön. Hittills dock resultatlöst. Med tanke på 
att artens förekomst här utgör en av de allra 
nordligaste utposterna vore det ju himla kul om 
den fanns kvar.

När vi paddlat några timmar och befann 
oss vid en del av Idö som vi inte varit på tidi-

Dvärglåsbräken på ny lokal i 
Roslagens skärgård

Dvärglåsbräken är en oftast mycket liten blekgrön, 
flerårig ormbunke, vars sterila bladskiva utgår från 
stjälkens bas. Bladets utseende varierar starkt 
från helt till trefingrat, parflikigt eller parbladigt. 
Sporangiesamlingen är smal och långskaftad. Arten 
växer på sandig gräsmark, ofta vid stränder, i Euro-
pa, Asien och Nordamerika.
Botrychium simplex is very small moonwort whose 
sterile blade is entire, pinnately lobed or pinnate 
and is inserted at the base of the leaf. The fertile 
panicle is narrow and far over-tops the sterile blade.
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gare så beslöt vi att landstiga och äta lunch. 
Solen stekte och det var massor av fjärilar och 
blomflugor på stranden. Efter en välbehövlig 
matbit gick jag iväg för att undersöka den ännu 
outforskade udden av ön. Men jag hann inte 
så långt. På udden fanns nämligen en fantas-
tiskt prunkande äng. Hällarna lyste intensivt 
av blommande blodnäva Geranium sanguineum, 
tjärblomster Viscaria vulgaris och gräslök Allium 
schoenoprasum. På en gräsfläck stod en grupp 
med utblommade Adam och Eva Dactylorhiza 
sambucina tillsammans med vårarv Cerastium 
semidecandrum, bergbräsma Cardamine hirsuta, 
brudbröd Filipendula vulgaris och luddlosta Bro-
mus hordeaceus.

En utblommad vårfingerört Potentilla crantzii 
gjorde att jag satte mig ner mitt på ängen och 
började anteckna. Jordtäcket var mycket tunt 
mellan hällarna och på en del ställen domi-
nerade kopparbryum Bryum alpinum. Sanden 
lyste igenom lite här och var och det är nu jag 
– troligen av en ren slump – får in en ynklig gul-
grön växt i synfältet. Växten har ett skaft med 
sporgömmeställning på. En låsbräken! Kul! Det 
är alltid trevligt att hitta låsbräknar och intres-
set har ökat och sökbilden blivit bättre under 
exkursioner med bland annat Janne Edelsjö. 

Men, den minimala låsbräken som jag nu 
hade framför min näsa hade dessutom bladet 
fäst vid basen på växten. Tanken svindlade; det 
kunde väl inte …

Utan att ha vågat säga högt det jag tänkte 
fortsatte jag nu i snigelfart och med fokuserad 
blick att finkamma mosstuvorna. Och strax 
dök det upp en till och en till och två. Nu var 
det ingen tvekan längre. Jag hade gjort mitt 
livs fynd. Detta var dvärglåsbräken Botrychium 
simplex ! Lycklig som ett barn studsar jag upp 
och rusar för att berätta om fyndet.

Väl tillbaka med kameran i hand så börjar en 
noggrannare genomletning av ängen. Detektiv-
arbetet fortsatte i gott och väl en timme och det 
slutade med att jag hittat 38 exemplar. Av dessa 
var bara fem stycken runt 3–4 cm höga. Resten 
var betydligt mindre, ofta bara runt en centime-
ter eller ännu mindre. Men så gott som alla hade 
faktiskt sporgömmen.

Jag lägger mig ner på mage för att ta en bild 
på den största plantan och börjar fokusera. Ni 
som fotograferar vet att små växter kan vara 
knepiga att komma riktigt nära och fokusering-
en stämmer aldrig. I ögonvrån ser jag en grupp 
rödaktiga små lostor. Återigen slår larmklockan 
igång. Detta är inte alls lostor, utan Aira ! 

Växtplatsen för dvärglåsbräken 
på Idö utgörs av en torr strand-
äng med bland annat blodnäva, 
gräslök och tjärblomster.
Botrychium simplex was found 
in 2004 on a dry seashore 
meadow on the island of Idö in 
Uppland.
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I skuggan av fyndet av dvärglåsbräknarna, så 
ter sig vårtåtlarna kanske triviala. Det är dock 
alltid en skön känsla att faktiskt återfinna arter 
som ingen sett på mycket lång tid. Strax efteråt 
hittades ytterligare en grupp med vårtåtel uppe 
på en mindre häll.

Växtplatsen
Udden är omgiven av tät barrskog och hav. 
Avståndet mellan skogsbrynet och strandlinjen 
är som mest ungefär 30 meter. Hällar går i 
dagen på hela udden och jordtäcket är överallt 
tunt. Inslaget av fin sand och grus är stort. Mel-
lan hällarna, som utgörs av en sur bergart, finns 
i lågpartierna sipperytor på finsediment. Det är 
här som kopparbryum breder ut sig. Lokalen 
liknar så till vida mycket den på Singö i norra 
Roslagen, och enligt uppgift även en av loka-
lerna på Åland. Singölokalen är nordligt expo-
nerad till skillnad från denna och vegetationen 
runt om på denna lokal är rikare. Förekomsten 
av Adam och Eva och vårklynne Valerianella 
locusta tyder på att sippervattnet troligen var 
kalkpåverkat. På en liten strandäng en bit ifrån 
växte både älväxing Sesleria uliginosa, källört 
Montia fontana, slåtterblomma Parnassia palu-
stris, krissla Inula salicina och tätört Pinguicula 
vulgaris. Erfarenheten tyder på att dvärglås-
bräken varierar stort mellan åren, säkert delvis 
beroende på vattentillgången. 

Idö har en lång hävdtradition, särskilt med 
betesdjur. Vissa delar av ön uppvisar också tyd-
liga spår efter lövtäkt. Den aktuella växtplatsen 
har säkert betats extensivt av betesdjur under 

mycket lång tid. I dagsläget är dock betestrycket 
på ön alldeles för lågt och dessutom sker betet 
på tidigare åkermark. På sikt kommer växt-
platsen att växa igen alltmer och man får anta 
att det kommer att påverka dvärglåsbräknarna 
negativt. Det finns all anledning att se över 
skötselplanen för naturreservatet.

Förekomst i resten av landet
I och med detta fynd finns idag tio aktuella 
lokaler med dvärglåsbräken. Därutöver är den 
känd från ett tjugotal gamla lokaler där den 
inte återfunnits. Med undantag från nyfynden 
i Dalarna, så utgör de sentida fynden enbart 
kustnära lokaler. Alla de uppländska återfinns 
idag på öar.

Populationsuppskattningar
Dala-lokalerna: Arten har alltid varit fåtalig och 

uteblivit vissa år, åtminstone på Grangärde-
lokalen. Grangärde, som mest ca 20 ex 1994. 
Norrbärke, som mest 20 ex 1996. År 2004 
lär den ha setts på båda lokalerna (J. Edelsjö, 
muntl.).

Stora Nassa, Uppland: Arten endast sedd två år, 
1997 och 2000. Som mest fanns ca 200 ex år 
2000 (R. Karlsson, floraväktarrapport).

Singö, Uppland: Upptäckt 1998 då 34 ex räk-
nades. Har varit årlig sedan upptäckten, som 
minst 12 ex år 1999.

Ornö, Södermanland: Endast sedd två år, 1999 
med tre ex och 2000 med två ex.

Fårö, Gotland: Sedd nästan årligen sedan 
upptäckten 1980. De senaste nio åren har 

Aktuella lokaler för dvärglåsbräken i Sverige
Dalarna Grangärde sn, Norhyttan 1993 (Eriksson & Källström 1994)
 Norrbärke sn, mellan Stollberg och Schisshyttan 1996 (Westman 1996)
Uppland Björkö-Arholma sn; Idö 2004 (K. Stighäll)
 Möja sn, Stora Nassa, Bredskär 1997 (Karlsson 1998)
 Singö sn, Kalvskäret, Svartklubbens lotsstation 1998 (Edelsjö & Nissling 1998)
Södermanland Ornö sn, Nedergårdsö 1999–2000 (R. Karlsson & G. Odelvik: Rydberg & Wanntorp 2001)
Gotland Fårö sn, Norsholmen 1980 (Fåhraeus 1981), ses ännu årligen (A. Nissling, muntl.)
Öland Högby sn, Kesnäsudden norrut 2003 (Andersson & Gunnarsson 2003)
Halland Skummeslöv sn (Jonsell 2000)
Skåne Skanörs sn, Skanörs ljung 1998 (Olsson 1999, Mattiasson 2004)
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antalet varierat mellan ett åttiotal ex och 
som mest 331 ex år 1999 (A. Nissling, opu-
blicerat).

Högby, Öland: Upptäckt 2003, då 22 ex räkna-
des.

Skummeslöv, Halland: Årlig men fåtalig (min-
dre än 10 ex). Först publicerad i Flora Nord-
ica år 2000.

Skanörs ljung, Skåne: Upptäcktes 1998 då 400 
ex hittades. Har varit årlig med som mest 
mer än 500 ex år 1999.  

•  Jag vill rikta ett varmt tack till kamraten 
Janne Edelsjö, som både har inspirerat mig 
till att leta efter låsbräknar och som lämnat 
synpunkter på texten. Det är också Janne som 
hjälpt till med uppgifterna om artens aktuella 
förekomst i landet och uppgifterna om popula-
tionerna.
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ABSTRACT
Stighäll, K. 2005. Dvärglåsbräken på ny lokal i 
Roslagens skärgård. [New Swedish locality for Bot-
rychium simplex.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 17–20. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
Botrychium simplex was found on the small island 
and nature reserve of Idö in the province of Upp-
land in 2004. A total of 38 individuals was found, 
ranging in size between 1 and 4 cm and almost all 
fertile. The habitat is a dry seashore meadow on 
sandy soil, which is slowly becoming overgrown 
because of too low grazing pressure. Accompany-
ing species were, e.g., Geranium sanguineum, Allium 
schoeno prasum and, on patches with seeping water, 
the moss Bryum alpinum.

Kristoffer Stighäll är 
ekolog och arbetar 
med skogsfrågor och 
fåglar, särskilt vitryggig 
hackspett, hos Svenska 
Naturskyddsföreningen. 
Fritiden ägnar Kristof-
fer främst åt Roslagens 
natur och har där gjort 
flera florainventeringar 

av skogar, skärgård och vissa utsatta arter.

Adress: Svenska Naturskyddsföreningen, Box 
4625, 116 91 Stockholm
E-post: kristoffer.stighall@snf.se

Efterlyses:
Linnés monster
När Carl von Linné fann blomvarianten peloria av 
gulsporre Linaria vulgaris drog han en vidunderlig 
slutsats, nämligen att nya arter kan uppstå inom 
växtvärlden. Ny forskning har visat att blomfor-
men uppstår via en speciell typ av mutation. Vi 
undersöker i naturliga populationer förekomsten 
och betydelsen av denna mutation som, ironiskt 
nog, verkar ha föga med artbildning att göra. Kän-
ner Du till förekomster av blomvarianten peloria 
hos gulsporre (se bild i t.ex. Den virtuella floran)? 
Vänligen kontakta då Emil Nilsson på Avdelningen 
för växtekologi, Uppsala universitet, Villavägen 14, 
752 36 Uppsala (e-post: emil.nilsson@ebc.uu.se).
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Annika Wuolo har gjort det andra fyndet i 
Sverige av hybriden mellan nattskatta och 
bägarnattskatta.

TEXT OCH FOTO: ANNIKA WUOLO

I floran finner man flera nattskattor, men det 
är bara vanlig nattskatta Solanum nigrum ssp. 
nigrum som är mer allmänt förekommande. 

Den växer framför allt i de södra delarna av 
landet och vill ha mycket ljus och kväve. Därför 
trivs den bra i radodlade grödor och har där 
visat sig vara ganska svårbekämpad. Det forskas 
en del på nattskattan för närvarande, främst 
i syfte att finna en effektivare bekämpnings-
metod.

På senare år har en annan art, bägarnatt-
skatta Solanum physalifolium blivit allt vanligare 
i odlingar i Skåne, och den har även börjat dyka 
upp längre norrut i landet. Det är botaniskt 
intressant men ingen önskvärd utveckling för 
grönsaksodlare. 

Under somrarna 2002 och 2003 har jag prak-
tiserat på växtskyddscentralen i Alnarp och har 
då fått följa utvecklingen av de två nattskattorna 
i några skånska grönsaksodlingar. Intressant i 
sammanhanget är att potatisbladmögel angriper 
bägarnattskatta, medan vanlig nattskatta är 
resistent. Jag fann dock några svampangripna 
plantor av nattskatta. Vid sökning på internet 
snubblade jag över upplysningen att arterna 
kan bilda en hybrid, men jag lyckades inte hitta 
någon beskrivning av den. För att få utrett om 
de angripna plantorna var hybrider kontaktade 

jag Thomas Karlsson på Naturhistoriska Riks-
museet. Han skickade kopior av ett par artiklar i 
tidskriften Watsonia, där hybriden fanns beskri-
ven (Leslie 1978, Edmonds 1981). Jag kunde då 
konstatera att de angripna plantor jag hittat i 
fälten inte var hybriden.

Här bör nämnas att bägarnattskatta har varit 
sammanblandad med en nära släkting, klibb-
nattskatta Solanum sarrachoides (som endast 
förekommer som en mycket sällsynt tillfällig 
gäst hos oss). I de båda citerade uppsatserna 
kallas därför bägarnattskattan oriktigt för S. sar-
rachoides. Skillnaderna mellan de båda arterna 
utreddes noggrant av Edmonds (1986).

Under ett av sensommarens besök i ett fält 
med rika bestånd av båda arterna vid Stock-
holmsgården i Valleberga socken i sydöstra 
Skåne fick jag ögonen på tre plantor, som var 
betydligt större och mer rikblommande än de 
omgivande nattskattorna. Ovanligt högresta 
nattskattor, var första tanken – men nej, bladen 
var bägarnattskattans. Å andra sidan var bären 
svarta som hos nattskatta, inte mörkgröna 
som hos bägarnattskatta. De var väldigt små 

Nytt fynd av nattskattahybrid

Hybriden mellan nattskatta och bägarnattskatta 
har svarta bär liksom nattskattan, men de är myck-
et små och innehåller få eller inga frön. Fodret är 
svagt klocklikt, vilket visar inslaget av bägarnatt-
skatta.
The hybrid Solanum nigrum × S. physalifolium has 
black berries like S. nigrum, but they are very small 
and contains no or just a few seeds.



WUOLO

22 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:1 (2005)

och nästan alla föll av utan att växa färdigt … 
kunde detta faktiskt vara hybriden? En av plan-
torna fick följa med till kontoret och jämfördes 
med beskrivningarna i litteraturen. Det mesta 
verkade stämma, bortsett från att bladen var 
helbräddade. Dock kan bägarnattskattan ha hel-
bräddade blad (i stället för grovtandade, vilket 
är vanligast), och i detta fält hade bägarnattskat-
torna övervägande helbräddade blad.

För att få säkert besked skickade jag delar av 
plantan till Thomas Karlsson på Riksmuseet. 
Han kunde fastställa att blommorna saknade 
livsdugligt pollen. I ett av de mycket få utveck-
lade bären fann han två stenceller (små hårda 
glasartade kroppar inne i bäret nära toppen). 
Sådana är utmärkande för bägarnattskatta, 
medan de alltid saknas hos nattskatta. Andra 
egenskaper som påminde om bägarnattskatta 
var det starka lila inslaget i blommorna och det 
tillväxande fodret. En tydlig skillnad mot bägar-
nattskatta var att plantan saknade glandelhår.

På grund av att plantan kombinerade karak-
tärer från de tänkta föräldrarna och dessutom 
uppenbarligen var steril ansåg Thomas att detta 
med stor sannolikhet var hybriden. Växtdelarna 
finns nu bevarade i Riksmuseets herbarium. 

Hybriden är funnen en gång tidigare i vårt 
land, nämligen vid Flygeltofta i Saxtorp socken i 
Skåne år 1958, av den skarpögde växtförädlaren 
och fältbotanisten Arvid Nilsson, Landskrona 

(Edmonds 1986). På Brittiska öarna har den 
visat sig vara relativt ofta förekommande (Stace 
1991). Den som vill försöka finna hybriden kan 
med fördel leta i kanterna av radodlade grödor 
på lätta jordar, där båda arterna tycks trivas bra. 
Det finns goda tillfällen, åtminstone så länge 
effektiva bekämpningsmedel mot nattskattorna 
saknas.  

•  Stort tack till Thomas Karlsson som granskat 
och bearbetat texten.
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Wuolo, A. 2005. Nytt fynd av nattskattahybrid. 
[Solanum nigrum × S. physalifolium found in Swe-
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The second Swedish find of Solanum nigrum × S. 
physalifolium was made in 2003 in Valleberga in 
southeastern Skåne, southernmost Sweden.

Annika Wuolo tog 
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programmet vid SLU, 
Alnarp under hösten 
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E-post: annika.wuolo@ktv.eboab.se 

Kronbladen hos hybriden kan ha ljust lila inslag.
The petals of the hybrid Solanum nigrum × S. physali-
folium can have a light purplish tinge.
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Parksallat är en trädgårdsflykting som på 
senare år verkar ha kraftigt utökat sina domä-
ner. Marielle Magnusson och Peter Hambäck 
beskriver situationen i Uppsala.

MARIELLE MAGNUSSON & PETER HAMBÄCK

Invasionsarter utgör ett av de största hoten 
mot den biologiska mångfalden världen över 
(Allendorf & Lundquist 2003, Gurevitch & 

Padilla 2004) och har till och med av vissa fors-
kare klassats som ett större hot mot den inhem-
ska floran och faunan än klimatförändringarna. 
En viktig orsak till dessa farhågor är erfaren-
heten att introducerade arter kan påverka hela 
ekosystemet – och de inhemska arterna – på 
många olika sätt: genom att konsumera andra 
växter eller djur, genom att sprida sjukdomar 

och parasiter, genom att konkurrera ut inhem-
ska arter eller förändra deras livsmiljö (Berg & 
Nilsson 1997). Av dessa anledningar spenderas 
årligen många miljoner på bekämpning av intro-
ducerade arter i USA, exempelvis fackelblomster 
Lythrum salicaria. Ur ett svenskt perspektiv kan 
det tyckas egendomligt, men har man sett den 
fullständiga dominansen av fackelblomster i en 
del nordamerikanska kärr så är det lättare att 
förstå varför.

I Sverige har man tidigare ofta sett introdu-
cerade arter, med vissa undantag, som kuriösa 
företeelser. Det gäller inte minst introducerade 
växter, där det existerar få svenska studier trots 
att vår flora under de senaste hundra åren 
ut ökats med ett stort antal arter. En av de få 
arter som rönt ett stort intresse och där det 
pågår ett aktivt arbete med att begränsa utbred-

Parksallat – ett hot mot 
inhemska växter?

Figur 1. Bestånd av parksallat 
som spridit sig från en trädgård 
i södra Uppsala. Infälld bild: 
blommande parksallat. Foto: 
Marielle Magnusson.
A stand of Cicerbita macrophylla 
that has spread from a garden 
in southern Uppsala. Inset: 
flowering C. macrophylla.
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ningen är jättelokan Heracleum mantegazzianum. 
Där har dock intresset snarare berott på jätte-
lokans hälsoskadliga effekter än på dess even-
tuella påverkan på biodiversiteten. Nyligen har 
dock arbetet med introducerade arter intensi-
fierats, bland annat genom ett stort projekt som 
undersöker introducerade arter och deras konse-
kvenser i akvatiska miljöer (www.aqualiens.tmbl.
gu.se) och genom olika initiativ från Centrum 
för biologisk mångfald i Uppsala.

Nya växtarter kan komma in på flera sätt. En 
del introduceras med kommersiella syften, för 
att förbättra jord- och skogsbruk eller som pryd-
nadsväxter i trädgårdar. Som exempel kan näm-
nas contortatallen Pinus contorta, där det dock 
är oklart hur väl den har naturaliserats i landet, 

och numera mycket vanliga arter som blomster-
lupin Lupinus polyphyllus, kanadensiskt gullris 
Solidago canadensis och jättebalsamin Impatiens 
glandulifera. I det senare fallet menar Larsson 
och Martinsson (1998) att jättebalsamin genom 
sin konkurrenskraft kan utgöra ett hot mot 
annueller och konkurrenssvaga perenner, men 
även lupiner kan förväntas ha stor inverkan på 
andra arter genom sin förmåga att fixera kväve. 

Ett annat sätt som vi fått in nya växtarter är 
genom oavsiktliga introduktioner, att frön följer 
med i barlastvatten, med tågtrafik, med utsäde 
eller på ull och skinn (Naturvårdsverket 1997). 
Detta gäller dock oftast störningsgynnade arter 
som sällan klarar att etablera sig utanför den 
störda miljön längs banvallar, på soptippar eller 

Figur 2. Vid inventeringen 2003 
hittades 29 parksallatbestånd i 
Uppsala.
Twenty-nine stands of Cicerbita 
macrophylla were located in Upp-
sala in 2003.
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i hamnar. Det finns dock undantag som vatten-
pest Elodea canadensis och ryssgubbe Bunias 
orientalis som troligen kommit in oavsiktligt i 
landet och sedan spridit sig över stora områden.

De flesta introducerade arter misslyckas med 
att etablera sig i sin nya miljö, men det fåtal 
som lyckas besitter flera egenskaper som hjälper 
dem att få en lyckad etablering. Förmågan att 
känna igen dessa egenskaper har länge intres-
serat ekologer, eftersom det skulle möjliggöra en 
riskanalys som i sin tur kan ligga till grund för 
eventuella kontrollåtgärder. Bland de karaktärer 
som underlättar etablering hör långlivade frön, 
snabb tillväxt och kraftig vegetativ förökning 
(di Castri m.fl. 1990), men det har ofta varit 
svårt att finna helt tillförlitliga karaktärer. Det 
kan bero på att det också finns egenskaper hos 
miljön som underlättar etablering. Vad man vet 
så kan till exempel ett gynnsammare klimat 
och frånvaron av naturliga fiender leda till att 
arter som inte är speciellt dominanta inom sitt 
normala utbredningsområde kan öka invasions-
artat i den nya miljön (Blackshaw m.fl. 1992, 
Torchin m.fl. 2003). Det är också klart att vissa 
ekosystem, som öar eller störda områden, är mer 
känsliga för invasioner (di Castri m.fl. 1990). 

I den här artikeln kommer vi att beskriva 
några konsekvenser av en introducerad växtart, 
parksallat Cicerbita macrophylla, på den omgi-
vande vegetationen. Parksallat är en trädgårds-
växt som ursprungligen kommer från Ryssland, 
och man noterade de första förvildade plantorna 
i Vaxholm redan 1921 (Gelin 1924). Den har 
huvudsakligen spridit sig från trädgårdar ut i 
den omgivande vegetationen genom frön, men 
har genom sin snabba tillväxt och sitt mark-
täckande växtsätt ofta blivit ett dominant inslag 
i lundar och längs vägar. Parksallat är flerårig 
och bildar täta bestånd med sina underjordiska 
utlöpare. På våren ser man hur de ljusgröna 
bladen breder ut sig som en matta och senare 
på säsongen skjuter blomstjälken, som kan bli 
två meter lång, upp och de blålila blommorna 
slår ut (figur 1). För att undersöka konsekven-
serna av parksallatens utbredning så gjordes en 
fältundersökning i Uppsala tätort under våren 
och sommaren 2003, genom att (a) inventera 
alla stadsdelar i Uppsala under perioden maj till 
augusti, (b) inventera förekomst och täcknings-
grad av andra arter i och utanför 15 parksallats-
bestånd, och (c) rensa små rutor från parksallat 
för att studera effekten på annan vegetation.
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parksallat och övriga arter 
i och utanför parksallat-
bestånd.
The mean cover (+S.E.) 
of Cicerbita macrophylla 
(“Parksallat”) and other 
species along a transect 
with eight 25 × 25-cm 
quadrats in (“innanför”) 
and outside (“utanför”) C. 
macrophylla stands.
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Inventering
Eftersom parksallat huvudsakligen spridit sig 
ut i naturen från trädgårdar och dylikt så kon-
centrerades inventeringen till bostadsområden, 
längs vägar och stigar, i skogsdungar i närheten 
av bostadshus samt i stadsnära skogar och parker 
i Uppsala tätort. Begränsningen gjordes av tids-
skäl och medför möjligen att några bestånd mis-
sats. Under inventeringen cyklades så gott som 
samtliga cykelvägar och gator i Uppsala under 
juni till augusti 2003. Vidare mättes beståndens 
ungefärlig yta.

Inventeringen visade att parksallat finns på 
29 platser i Uppsala med en ungefärlig sam-
manlagd yta av 5 000 kvadratmeter (figur 2). 
Bestånden är allt ifrån små bestånd om några 
kvadratmeter till områden på flera hundra 
kvadratmeter. En del lokaler består enbart av 
ett bestånd medan andra kan vara upp till 
tjugo bestånd, vanligast var tre bestånd per 
lokal. Platserna där parksallat växer är vägre-
nar, i anslutning till parkeringsplatser, längs 
gång vägar, cykelbanor och skogsstigar. Arten 
hittades i vissa fall inne i skogsdungar som låg 
i anslutning till trädgårdar, utmed trädgårds-
staket, längs med åkerkanter och i komposter i 
skogsbryn nära trädgårdar. Bestånden hittades 
dels på platser där källan, trädgården, fanns i 

närheten, men även på platser där det inte gick 
att hitta den i närliggande trädgårdar.

Effekter på annan vegetation
För att undersöka effekten av parksallat på den 
omgivande vegetationen placerades tre trans-
ekter med åtta rutor (25 × 25 cm) vardera på 
femton lokaler. Transekterna placerades inifrån 
parksallatbeståndet ut i övrig vegetation i olika 
riktningar, för att få en representativ bild av 
vegetationen i och utanför bestånden. Fyra rutor 
inventerades utanför och fyra rutor i beståndet. 
I rutorna noterades alla arter samt en uppskatt-
ning av deras täckning. 

Resultaten visar på en mycket kraftig domi-
nans av parksallat inne i bestånden medan det 
utanför förekommer en mångfald av arter (figur 
3). I det mest extrema fallet noterades 18 arter i 
rutor utanför beståndet av parksallat samtidigt 
som enbart en art noterades inne i beståndet. I 
andra fall var mångfalden liten även utanför 
parksallatbeståndet, till exempel där den omgi-
vande vegetationen dominerades av en annan 
introducerad art, kirskål Aegopodium podagraria. 
Man kan dock notera att det oftare förekommer 
fler arter i kirskålsbestånd än i parksallatbe-
stånd. I genomsnitt var täckningen i parksallat-
beståndet 91 % parksallat och 4 % övriga växter 
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Figur 4. Antalet arter i medeltal 
per ruta i och utanför parksallat-
bestånd.
Average number of species (+S.
E.) in (“innanför”) and outside 
(“utanför”) Cicerbita macrophylla 
stands.
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och utanför beståndet var täckningen av övriga 
växter 69 % (figur 3). Om man istället tittar på 
antalet arter i och utanför parksallatbestånden 
så kan man på ett liknande sätt se en tydligt 
lägre artrikedom inne i än utanför bestånden. I 
genomsnitt var det elva arter i bestånden och 46 
arter utanför (figur 4). 

Klippning av parksallat
För att ytterligare studera konkurrenseffekten på 
övrig vegetation så klipptes fyra rutor (40 × 40 
cm) fria från parksallat i sjutton bestånd. Lika 
många rutor med intakt parksallat markerades 
som kontrollrutor. Eftersom parksallat till stor 
del förökar sig med jordstammar växer det 
upp nya skott med jämna mellanrum. Rutorna 
klipptes därför ner igen när parksallaten hade 
växt upp. I lite mer än hälften av de 68 rutor 
som klipptes fria från parksallat växte det upp 

andra arter förutom parksallat, och allt från en 
till åtta arter växte upp per ruta. Medeltäck-
ningen av nya arter per ruta var 10 % medan 
täckningen i rutorna som inte klippts var 100 % 
parksallat. Det var också en mycket stor varia-
tion i vilka arter som kom upp mellan de olika 
lokalerna.

Från harmlös ruderat till svår konkurrent
Parksallat är ett typiskt exempel på en introdu-
cerad art som odlats som trädgårdsväxt och som 
sedan spridits från trädgårdar ut i omkringlig-
gande natur. I flera fall var det uppenbart vilken 
trädgård som var källan, eftersom det växte 
parksallat utanför trädgårdsstaketet och i ett 
större bestånd i närliggande skogsdungar. På 
andra ställen var det svårare att härleda källan. 
Då kan frön antingen ha spridits en längre väg 
med hjälp av vinden eller så kan de ha spridits 

Figur 5. Dominans av parksallatens ljusgröna blad i Stadskogen i Uppsala. Foto: Marielle Magnusson.
Dominance of Cicerbita macrophylla in Stadsskogen in Uppsala.
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oavsiktligt på människors skor, bildäck eller lik-
nande. På flera av lokalerna hade privata kom-
poster anlagts från vilken parksallat sedan hade 
spridit sig. 

Miljöerna där parksallat påträffas är klas-
siska invasionslokaler som diken, längs stigar 
och i komposthögar. Vårdsätra naturreservat är 
emellertid en lokal där parksallat är på väg in 
i ett tidigare opåverkat område. Etableringen 
har skett genom att parksallaten först blivit 
planterad som prydnadsväxt i en trädgård till 
ett sommarhus i reservatets utkant och där-
efter tagit sig in i reservatet. Det visar att om 
en invasionsart väl blivit etablerad, så kan den 
därefter växa in i mer ostörda biotoper. Park-
sallat har också en del egenskaper som gynnar 
den typen av etablering. Dels har den frön 
som lätt sprids med vinden till lämpliga loka-
ler, dels har den en kraftig vegetativ förökning 
som möjliggör spridning in i omkringliggande 
områden. Väl på plats bildar parksallat mycket 
täta bestånd med bladrosetter som förhindrar 
att ljus når ner till marken, vilket verkar leda 
till att annan vegetation konkurreras ut genom 
beskuggning. 

Att konkurrenseffekten på andra växter är 
stor visas dels av den nästan totala dominansen 
av parksallat inne i bestånden (figur 4), och 
därigenom också hur liten chans det är för 
övrig vegetation att överleva, och dels av rens-
ningsförsöken, där det i frånvaro av parksal-
lat kom upp en lång rad andra arter. Att det 
inte kom upp fler arter eller att arterna som 
växte upp inte hade större täckning kan bero 
på att parksallatens jordstammar under den 
uppklippta rutan hindrar andra arter att få 
fäste. En annan orsak kan vara att rutorna hade 
olika förutsättningar, en del klipptes tidigt på 
säsongen och hade tillgång på vatten medan 
andra klipptes senare när det var torrt i marken. 
Slutligen kan det bero på en tidseffekt, där 
övriga arter behöver mer än en säsong på sig för 
att hinna tillväxa. Försöket visar ändå att det 
finns andra arter i parksallatbeståndet som inte 
har någon chans att gro när parksallaten brer ut 
sig men som lyckas att växa upp när den rensas 
bort. 

Vad kan göras?
På ett större plan kan det kanske tyckas vara 
betydelselöst att vi noterat parksallat på 29 plat-
ser i Uppsala, även om effekten lokalt sett verkar 
vara ganska stor på annan vegetation (figur 5). 
Det är kanske inte befogat att överbetona detta, 
men samtidigt har studier från USA och andra 
platser visat att den initiala expansionsfasen 
hos introducerade arter kan gå långsamt för 
att sedan öka kraftigt. Att spridningsfasen går 
relativt långsamt kan bero på långa spridnings-
avstånd, innan arten är etablerad på många plat-
ser. När tätheten ökar minskar den effekten och 
expansionen kan accelerera. Erfarenheten från 
USA visar också att det i en sådan sen fas kan 
vara så gott som omöjligt att förhindra expan-
sionen. Ska expansionen förhindras så måste det 
ske relativt tidigt. 

Det kan med andra ord vara klokt att utar-
beta en åtgärdsplan redan innan en introducerad 
art blivit så pass vanlig att den inte längre kan 
bekämpas. Vi menar att detta skulle behövas 
för parksallat. Det är uppenbart att parksallat 
har avsevärd potential att påverka andra arters 
förekomst, inte minst inne i skogsområden och 
lundar, områden som är känsliga av flera skäl 
och som ofta innehåller flera skyddsvärda arter. 
Bland de arter som verkar konkurreras ut i den 
här studien finns till exempel blåsippa Hepatica 
nobilis och vitsippa Anemone nemorosa. I vårt 
undersökningsområde kan problemet exempli-
fieras med Vårdsätra naturreservat, det område 
i Uppsala som troligen är mest hotat och där 
parksallat redan har brett ut sig på cirka 650 
kvadratmeter. 

På de ställen där bestånden inte hunnit bli 
så stora är det kanske fortfarande möjligt att bli 
av med parksallaten utan alltför stora insatser. 
Åtgärder som man skulle kunna vidta är de klas-
siska metoderna för ogräsbekämpning: 1) Det 
drabbade området kan täckas med svart plast. 
Plasten måste ligga två säsonger för att det ska 
ge någon effekt. 2) Bestånden kan grävas upp. 
Det är då viktigt att man gräver upp allt, för 
finns det jordstammar kvar så ger de upphov till 
nya skott. 3) Slutligen kan man kanske använda 
ångapparater och döda bladen genom att spruta 
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varm ånga över dem. Bladens celler sprängs 
sönder när den varma ångan når dem och upp-
repas behandlingen så att även tillväxtpunkten 
skadas så kan man bli kvitt de stora bestånden 
av parksallat.

Liknande åtgärdsplaner finns oss veterli-
gen endast för jättelokan, en invasionsart som 
många känner till. Till exempel så har läns-
styrelsen i Skåne utarbetat en övergripande 
skötselplan och en del kommuner har mer eller 
mindre organiserade försök att minska utbred-
ningen av jättelokan. 

Förutom parksallat och jätteloka kan det 
naturligtvis finnas andra växtarter som har en 
liknande potential att påverka den inhemska flo-
ran, vilket borde studeras mer intensivt än idag. 
Några arter som åtminstone lokalt kan vara 
mycket vanliga är kanadensiskt gullris, höstgull-
ris Solidago gigantea, lupiner, jättegröe Glyceria 
maxima, vattenpest, ryssgubbe, vresros Rosa 
rugosa och häggmispel Amelanchier spicata. Alla 
dessa arter har egenskaper som gör att de kan 
påverka flera delar i ekosystemet, och därigenom 
påverka andra arter. 

I slutändan är det troligen problemets 
omfattning som kommer att avgöra huruvida 
någon åtgärd kommer att sättas in, eftersom 
effektiva åtgärder kan bli kostsamma. För intro-
ducerade arter som är såpass etablerade som till 
exempel kirskål är det troligen mest realistiskt 
att helt enkelt betrakta dem som inhemska. 
Dessutom kan man troligen betrakta de flesta 
introducerade arter som ganska harmlösa, och 
kanske till och med som ekologiskt betydel-
sefulla eller estetiskt tilltalande tillskott i den 
svenska floran. I Uppsala har det till exempel 
förts en intensiv debatt om ryssgubbens vara 
eller inte vara, där åtskilliga insändare i tidning-
en försvarat ryssgubben som ett vackert inslag 
längs våra vägar. Liknande argument har också 
framförts vad det gäller lupinernas utbredning 
längs vägarna. Dessa värden får dock inte hin-
dra myndigheter och andra berörda från att 
sätta in åtgärder när skyddsvärd natur inom 
reservat håller på att helt ersättas av introduce-
rade arter. 

Framtiden
Om några år kan parksallat vara än mer utbredd 
och utgöra ett större hot än idag. Vissa bestånd 
som inventerades hade ännu inte brett ut sig spe-
ciellt mycket utan växte utmed staket i utkanten 
av trädgårdar. Men på grund av att den bildar så 
täta bestånd och att det i dessa bestånd nästan 
enbart finns park sallat anser vi att den utgör ett 
hot, i alla fall på lokal nivå. Det kan vara värt 
att försöka bekämpa parksallat men det kräver 
också en helhetssyn på problemet, eftersom den 
förmodligen fortfarande planteras i trädgårdar 
varifrån den kan spridas på nytt. Ett första steg i 
att bekämpa arten vore därför att privat personer, 
handelsträdgårdar och parkförvaltningar undvi-
ker parksallat.  

•  Tack till Jan Bengtsson som på flera sätt för-
bättrat studien samt till Håkan Rydin vars kom-
mentarer förbättrat texten.
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ABSTRACT
Magnusson, M. & Hambäck, P. 2005. Parksallat 
– ett hot mot inhemska växter? [Cicerbita macro-
phylla – a threat to native plants?] – Svensk Bot. 
Tidskr. 99: 23–30. Uppsala. ISSN 0039-646-X.
Cicerbita macrophylla is an introduced species which 
has spread from gardens into natural communities 
where it competes with the native vegetation. The 
purpose of this study was to examine the distribu-
tion of C. macrophylla in Uppsala, east central Swe-
den, and evaluate if the species poses a threat to 
native plants. After inventories in almost all accessi-
ble parts of Uppsala, C. macrophylla was found at 29 
localities. We measured the cover of C. macrophylla 
and the rest of the vegetation in and outside 15 
large stands. Furthermore, four plots were cleared 
from C. macrophylla in some stands and the vegeta-
tion in these was compared with four control plots. 
Results showed that C. macrophylla was completely 
dominant inside the stands, whereas there was 
a variety of species outside the stands. Only a 
few other species emerged in the plots that were 
cleared from C. macrophylla vegetation. The conclu-
sion from our studies is that Cicerbita macrophylla is 
a highly competitive species, which can outcompete 
indigenous species where it establishes.
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Floraväkta i fjällen i sommar!

Länsstyrelsen i Norrbottens län är sedan några år ansvarig för floraväktarverksam heten i 
Norrbottens län. Fjällfloraväktarverksamheten har framförallt ägt rum i Abiskotrakten (se 

SBT häfte 1 1998). För att få bättre kunskaper om andra delar av länets vidsträckta fjällregion 
söker vi erfarna fjällvandrare och fältbotanister som vill kombinera fjällvandring med viktigt och 
spännande inventeringsarbete. Under 2005 samarbetar vi även med länsstyrelsen i Västerbottens 
län varför insatser i detta län också är aktuella.

Länsstyrelsen arbetar sedan 2004 med ett upplägg där vi uppmuntrar frivilliga inventerare 
med viss kostnadstäckning och praktisk förberedelsehjälp. Sommarens målområden kommer 
preliminärt att ligga i norra Padjelanta national park i Lule lappmark samt Rautasjaure och Riks-
gränsfjällen i Torne lappmark. I Västerbottensfjällen behövs insatser i framför allt Vindelfjällen.

Kontakta Ola Larsson på länsstyrelsens fält enhet för mer information. 0920-962 86 eller ola.
larsson@bd.lst.se
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Linné skrev i sin ungdom en förteckning som 
han kallade Adonis Stenbrohultensis över de 
odlade växterna i hans fars trädgård i Sten-
brohults gamla prästgård. Växterna där hade 
i sin tur flyttats över från Linnés födelsehem 
i Råshult där hans far var komminister innan 
han blev kyrkoherde i Stenbrohult. Mariette 
Manktelow har undersökt vilka kulturväxter 
som kanske kan finnas kvar på dessa platser 
och i trakten omkring alltsedan Linnés dagar.

TEXT OCH FOTO: MARIETTE MANKTELOW

Linnés Råshult är känt över hela världen 
som Carl von Linnés födelseplats. Med 
Linnés egna ord kan vi läsa i hans självbio-

grafier om hur han där föddes 1707, natten mel-
lan den 22 och 23 maj (modern tideräkning), 

just i wackraste wåren, då giöken utropat som-
maren (Vita 3, Malmeström & Uggla 1957).

Råshult ligger i Stenbrohults socken i södra 
Småland, och det landskap som karakteriserade 
dessa marker verkar Linné ha drömt sig tillbaka 
till livet igenom (figur 1). Bland hans kvarlåten-
skap lär ska finnas en lapp, där han med darrig 
gammelmansstil har skrivit ”Nostalgia – Sten-
brohult”. Detta har tolkats som att uttrycket 
nostalgia bäst kunde beskrivas för honom själv 
med barndomens ängder (Levertin 1908, Fred-
bärj 1951). Med detta har vi lätt att identifiera 
oss. Vi bär väl alla inom oss barndomens land-
skap. För en del av oss ligger ett romantiskt 
skimmer över detta landskap, kanske särskilt om 
vi har tvingats lämna det och aldrig kan återse 
det. På sjuttonhundratalet tog det lång tid att 
resa över landet. Linné besökte sin hembygd 
endast ett fåtal gånger sedan han anlänt till 
Uppsala 1728. I ett julbrev 1768 till sina syskon 
i Småland lät han hemlängtan blomma ut när 
han skrev från Uppsala om 

Råshult Södregårds trädgård och 
Adonis Stenbrohultensis – vad finns kvar?
En inventering av kulturväxter i Råshult

Figur 1. Ängarna vid Råshult visar 
ännu den blomsterprakt som 
omgav den unge Carl Linnaeus i 
1700-talets Småland. Här blom-
made sommaren 2003 rikligt med 
slåttergubbe och Jungfru Marie 
nycklar.
The meadows at Råshult still dis-
play the profusion of flowers that 
surrounded the young Carl Lin-
naeus in his 18th century Småland. 
In the summer of 2003, Arnica mon-
tana and Dactylorhiza maculata ssp. 
maculata flowered abundantly.
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alla mine käre anhöriga, som där [i Småland] 
få leva tillsammans uti förtrolig vänskap; då 
jag där emot här är pilgrim i fäderneslandet 
och har ingen släkt eller anhörig (Fredbärj 
1951).

Kanske kände han sig aldrig riktigt hemma i 
Uppsala, där han dessutom blev utsatt för den 
akademiska avundsjukans gissel (Fries 1903).

 För att förstå Linnés vetenskap är det viktigt 
att förstå honom som person; han uttryckte sig 
så personligt mitt i sin vetenskapliga gärning. 
För att förstå Linné som person är det viktigt 
att söka kunskap i den hembygd han kom 

från. Den här uppsatsen handlar om hans fars 
trädgård, som först anlades vid komminister-
gården i Råshult, och sedan flyttades och vidare-
utvecklades på kyrkoherdebostället vid Stenbro-
hults kyrka. På den senare platsen gjorde den 
unge studenten Carl Linnaeus en växtförteck-
ning – Adonis Stenbrohultensis – över faderns 
trädgård (Linnaeus [1732] 1951; se appendix 
till denna uppsats). Genom växtförteckningen 
vet vi vilka växter Nils Linnaeus odlade år 1732. 
Adonis Stenbrohultensis förelåg som handskrift 
fram till 1951, då Svenska Linnésällskapet gav 
ut den i sin skriftserie ”Valda avhandlingar av 

Figur 3. Detalj ur ”Karta över alla ägorne till hem-
manet Råshult i Kronobergs län, Allbo härad och 
Stenbrohults socken upprättad i och för laga skifte 
år 1841”. Råshultsstugan är markerad med ett blått 
kryss. Områden benämnda ”Trägård” är här mar-
kerade med hel blå linje, ”kålgård” med streckad 
blå linje. Modifierad från Ekwall-Bauer (1995).
Detail from “A map over the whole estate of the 
homestead Råshult in Kronoberg County, Allbo 
Hundred and Stenbrohult Parish, made in and for 
the enclosure in 1841”. The main building in Råshult 
is marked with a blue cross. The areas marked 
“Garden” are here surrounded by blue continu-
ous lines, Cabbage Garden with a dotted blue line. 
Modified from Ekwall-Bauer (1995).

Figur 2. En teckning av A. C. Wetterling visar den 
ingärdade trädgården invid det dåvarande bonings-
huset på Råshult. Teckningen gjordes troligen 1820 
eller 1821 (från Sernander 1921).
A fenced garden is shown beside the dwelling house 
at Råshult on a drawing by A. C. Wetterling, prob-
ably made in 1820 or 1821 (from Sernander 1921).
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Carl von Linné”. Den redigerades och kommen-
terades av Telemak Fredbärj. Några sidor fattas 
i handskriften, där växterna är ordnade efter 
Linnés sexualsystem. De felande sidorna inne-
håller Linnés klass ett till fyra, samt delar av 
klass sex. Med ledning av ett liknande manus-
kript av Linné, ”Adonis Uplandicus” (Linnaeus 
1731a), gjorde Fredbärj en bedömning av vilka 
arter som kunde ha funnits i det ursprungliga 
manuskriptet och tillfogade dessa. Han tolkade 
också de latinska frasnamnen till binära namn. 
(Jag har i detta arbete inte ifrågasatt Fredbärjs 
frasnamnstolkning, utan endast uppdaterat 
taxonomin enligt Karlsson [2004] och Aldén 
m.fl. [1998].) I den mycket genomarbetade 
introduktionen redogjorde Fredbärj för histori-
ken kring Nils Linnaeus trädgård i Stenbrohult, 
ett arbete som varit till stor nytta för alla som 

intresserat sig för denna del av Linnés ungdom 
och hembygd.

Alla kan nog vara överens om att de väx-
ter Linné upplevde i sin barndom var viktiga 
för hans senare utveckling i livet. Glädjande 
nog har kunskapen om dessa växter ökat på 
senare år. Det har också blivit möjligt för oss 
att dela Linnés upplevelse av dem. Genom 
en imponerande insats av främst Lena och 
Michaël Michaëlsson (med stöd av länsstyrelsen 
i Kronobergs län och insatser av bland andra 
agrarhistorikern Clas Tollin) har Råshults ängar 
rekonstruerats till 1700-tal, med en massiv 
blomning av ängsväxter som resultat. En annan 
imponerande insats har bröderna Sven och Ing-
var Nilsson gjort genom sin gedigna inventering 
av Stenbrohults flora (Nilsson & Nilsson 2004). 
Deras arbete presenterar inte bara en växtlista, 

Figur 4. Handritad karta av Brider från 1877 som visar hur Råshults trädgård såg ut när det ännu var en 
komministergård. Framför huset är körsbärsträd markerade, men inga andra träd. Texten nere till höger 
lyder: ”Wid södra gafvel står ett gammalt hylleträd, hvars omkrets är 1,5 aln (stammen), det är troligen 
det största o tjockaste hylleträd som finns på långa nejder härifrån”. Från Ekwall-Bauer (1995).
Handmade map by Brider, from 1877, showing the Råshult garden while still a Rector’s farm. In front of the 
main building, a row of cherry trees are marked out, but no other trees. The text says: “At the southern 
gable is an old elderberry tree, whose circumference is 1.5 ell (the stem), it is probably the biggest and 
thickest elderberry tree in the neighbourhood.” From Ekwall-Bauer (1995).
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utan även en historisk redogörelse för insamlat 
växtmaterial och vegetationsförändringar genom 
tiderna.

Tillsammans bidrar dessa tre insatser (Fred-
bärjs, Michaëlssons och Nilssons) till att öka 
kännedomen om Linnés barndoms flora. I den 
andan har också föreliggande arbete genomförts. 
Jag fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs 
län att under år 2003 genomföra en inventering 
av kulturväxter på Råshults Södregård inför 
en eventuell arkeologisk utgrävning av tomten. 
Inventeringen är ett av flera projekt som initie-
rats i Råshult sedan platsen blev kulturreservat 
den 12 december 2002. Målet för mitt arbete 
var att undersöka om växter från Nils Linnaeus 
första trädgård i Råshult i början av 1700-talet 
kan ha överlevt till våra dagar.

Kan trädgårdsväxter överhuvudtaget överleva 
från 1700-talet fram till våra dagar? Man kan 
som ett parallellt exempel se på den trädgård 
Linné anlade vid den gård han ägde utanför 
Uppsala, Linnés Hammarby. Enligt traditionen 
har vissa växter där pekats ut som kvarlevande 
från Linnés tid. Genom en botanisk inventering 
och analys av befintligt källmaterial gjordes 
nyligen bedömningen att ett fyrtiotal arter i 
området har – med olika grad av sannolikhet 

– sitt ursprung ur Linnés egna odlingar från 
1760-talet (Manktelow 2001). Till de arter som 
så gott som bevisligen härstammar från Linnés 
odlingar hör ett 230 år gammalt sibiriskt äppel-
träd Malus baccata, en stationär klon av dårört 
Scopolia carniolica, en vegetativt spridd popula-
tion av hammarbytaklök Jovibarba globifera och 

Figur 5. Ett monument över Carl von Linné restes invid järnvägen bakom Råshultsstugan 1866. Det 
omgavs med en parkanläggning. Monumentet var tänkt som ett blickfång för de på den tiden långsamt 
förbipasserande tågresenärerna. Planschen gavs ut i verket ”Nordiska taflor” 1866, där en tidstypisk 
text lyder: ”När man på södra stambanan ilar fram mellan Liatorp och Elmhult i Småland, passerar man 
Råshults prestgård, der Carl Linné föddes”.
A monument of Carl Linnaeus was erected beside the railway, on the slope behind the main building at 
Råshult in 1866. A park was laid out around it. The monument was displayed to the people on the slowly 
bypassing trains. This plate is from the work “Nordiska taflor” (Nordic Plates) from 1866, where the text, 
characteristic of its time, explains: “When speeding by on the Southern Line between Liatorp and Elmhult 
in Småland, one passes Råshult rectory, where Carl Linnaeus was born”.
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en frösådd population av sibirisk nunneört Cory-
dalis nobilis (Manktelow 2004). Den sistnämn-
da är väl dokumenterad. Linné fick några frön 
av sibirisk nunneört från Altai på 1760-talet som 
han sådde i botaniska trädgården i Uppsala och 
på Hammarby. Idag har denna handfull frön 
resulterat i en stor population som översvämmar 
hela Uppsala och mindre populationer på flera 
andra platser i Sverige. Arten har såvitt man vet 
inte införts i Sverige igen förrän på 1990-talet 
(Magnus Lidén, muntl.), utan har spridit sig 
genom myror som släpat fröna längs Uppsalas 
husgrunder och genom turister som plockat med 
sig frön hem från Linnés Hammarby.

Undersökningen i Linnés Hammarby visar 
att trädgårdsväxter kan överleva genom olika 
strategier under flera hundra år. På samma sätt 
bör man fråga sig om även arterna i Nils Lin-
naeus trädgård kan ha överlevt tills idag. En 
sådan forskning är inte bara av lokalt intresse, 

utan har vetenskapshistoriskt värde på en glo-
bal nivå. Carl von Linnés tidiga intresse för 
botaniken är viktigt för studiet av Linné som 
den framstående forskare han blev vid Uppsala 
universitet. Han lade grunden till de botaniska 
och zoologiska vetenskaperna, och har därmed 
blivit en av världens mest berömda vetenskaps-
män genom tiderna. Linnés tidigaste botaniska 
influenser är viktiga i sammanhanget därför att 
han inte formades i någon vetenskaplig skola 
genom en kunnig mästares undervisning, utan 
inhämtade mycket av sina kunskaper genom 
egen kraft. Han läste ivrigt allt han kom över av 
botanisk litteratur. I Lund använde han nätterna 
till att läsa böckerna i värden Stobaeus bibliotek. 
I Uppsala var föreläsningarna under all kritik, 
och Linné fick inhämta sin kunskap på universi-
tetsbiblioteket: 

här wid Upsala war ett förträfligt Bibliothek 
(Vita 3, Malmeström & Uggla 1957). 

Figur 6. Den gamla kyrkstigen mellan Råshult och Stenbrohults kyrka syns ännu i landskapet. Varje 
söndag måste Nils Linnaeus ha vandrat denna väg med sin familj medan de ännu bodde i Råshults Södre-
gård.
The old church path from Råshult to Stenbrohult church is still visible. Nils Linnaeus presumably walked this 
path with his family every Sunday while they lived at Råshult.
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Hans tidiga influenser fick på detta vis utveck-
las fritt utan påverkan av starka personer, och 
blir därför betydelsefulla för den bana som 
ledde fram till sexualsystemet och gjorde honom 
världsberömd. En stark tidig influens var förstås 
faderns intresse för växter och hans rika träd-
gård, och den kan därmed få representera början 
av Linnés akademiska utveckling. Men faderns 
trädgårdsväxter speglar också en annan, mindre 
akademisk sida av Linné. I Uppsala framställs 
Linné rätt naturligt som den akademiska världs-
berömda professor han blev genom sin tjänst vid 
universitetet. I Stenbrohult och övriga Småland 
får man i stället en uppfattning av honom som 
en bygdens son, en rätt så typisk smålänning. 
Mitt eget intryck är att det vetenskapshisto-
riska arvet i Småland förvaltas såväl i folklivet 
som i de vetenskapliga arkiven. Ett akademiskt 
studium av Nils Linnaeus trädgård kan därför 
raskt förvandlas till ett studium av helt vanliga 
småländska trädgårdar, och arkivsökningarna 
byts ut mot trivsamma pratstunder över en kopp 
kaffe med småländska kringlor. Slutsatsen av 
min studie har nämligen blivit att Stenbrohults-
bor, utan att egentligen veta om det, i tre sekler 
har förvaltat ett stort kulturarv i sina trädgårds-
täppor: de överlevande blommorna från Nils 
Linnaeus berömda trädgård.

Historien bakom Nils Linnaeus trädgård
Den unge Nils Linnaeus har själv berättat i en 
tjänsteskrivelse om hur Råshults Södregård var 
en något eftersatt gård innan han fick ta över 
den som ny komminister i Stenbrohults socken 
(Lindell 1923). Där levde två gamla gubbar 
i ett gammalt dåligt hus. Gårdens ängar var 
igenväxta, alltså kanske inte särskilt väl skötta. 
Men den 17 mars 1706 flyttade den nye kom-
ministern Linnaeus och hans nyblivna hustru, 
Christina Brodersonia, dotter till kyrkoherden 
Samuel Brodersonius i Stenbrohult, in i Råshult. 
Där byggde han med hjälp från församlingen 
en ny stuga, och han verkar med liv och lust 
ha tagit sin nya gård i besittning. Han lagade 
de förfallna uthusen och röjde i de igenvuxna 
ängarna. Han lät utsyna ekar som stod för nära 
åkrarna. 

Effter giörligheten vinlade [jag] mig om vara 
en flijtig oeconomus, med trääs planterande 
och annat (Lindell 1923).

I detta ”annat” rymdes även anläggningen av 
en trädgård. Vi vet en del om denna genom de 
båda sönerna Carl och Samuel. Carl skrev i sina 
självbiografier att fadern 

straxt han var gift anlade en liten trädgård 
wid Råshult, där införde så många wäxter han 
utur trädgårdarne kunne sig skaffa; i ingenting 
hade sitt större nöje än i sin trädgård, mehr 
för åtskillige örter skull, än nytta skull (Vita 2, 
Malmeström & Uggla 1957). 

Samuel, som var 11 år yngre än Carl, har i ett 
brev gett oss en bild av trädgårdens struktur: 

I denna trägård hade sahl. far sielf, med egen 
hand, giort en upphöjning, såsom et rundt 
bord, runt omkring sängar och örter eller 
buskar, som skulle representera gästerna, och 
blomster afbildade rätterna på bordet.

 Samuel beskrev också faderns odlarglädje: 

Då wår sahl. far […] flötte till Råshult, som 
är capellan boställe wid Stenbrohult, anlade 
han en liten trädgård der (ty han war en stor 
älskare af Botaniquen …). I thenne planterade 
han åtskillige wäxter, och hälst sådane som 
hade wackra blomor.”

Han beskrev faderns kärlek till blommor som 
mycket stor: 

Ty så högt wärderade han den minsta och 
osynligaste wäxt som den skiönaste, wälluch-
tande blomma (Virdestam 1931). 

Vi förstår från dessa beskrivningar att Nils Lin-
naeus var en blomsterentusiast. I prästerskapets 
uppgift låg visserligen att sprida kunskap om 
växternas nytta, men hos Nils Linnaeus fanns 
en ytterligare dimension i relationen till väx-
terna. Han tyckte om blommornas skönhet. 
Han anlade en figurativ trädgård. Varifrån hade 
Nils fått denna kärlek till växter? Kanske lig-
ger svaret i hans egen uppväxt, som sonen Carl 
beskrivit den: 

Pastor Sven Tiliander uptog sin Systerson Nils 
ock hölt honom i skola med sina söner, där sys-
tersonen såg pastor Sven Tilianders nöje för sin 
Trägård, ock deraf feck en smak för denna vet-
tenskapen (Vita 3, Malmeström & Uggla 1957).
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Figur 7. Detalj ur karta över växtbeståndet på Råshults tomt upprättad av hortonomkursen på Alnarp i 
september 1946 (från Stenbrohults pastorsexpeditions arkiv).
Detail from a map of the plants in the garden at Råshult, made by an Alnarp horticultural course in Sep-
tember 1946 (from the archive at the Stenbrohult parish office).
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Då Nils Linnaeus svärfar dog, fick han överta 
kyrkoherdeskapet i Stenbrohult. Den lilla famil-
jen flyttade till kyrkoherdebostället vid Sten-
brohults kyrka 31 januari 1708 (Lindberg 1957). 
Carl var då ett år och åtta månader. Nils Lin-
naeus flyttade över växter från Råshult till en ny 
trädgård vid kyrkoherdebostället i Stenbrohult. 
Samuel skrev: 

1709 anlade han här en trägård: transporterade 
både trä och örter från Råshult: fast ei alla, ty 
en del stå der ännu (Virdestam 1931). 

Varför tog inte Nils Linnaeus med sig alla arter 
vid flytten till Stenbrohults prästgård? En orsak 
var troligen att han fick behålla Råshult för 
sin svärmors och minderåriga svågrars räkning 
(Lindell 1923). Trädgården i Råshult kunde 
alltså utnyttjas av honom själv och hans släk-
tingar.

Eftersom han inte bodde så länge i Råshult 
innehöll trädgården där säkerligen inte lika 
många arter som sonen Carl 22 år senare räkna-
de upp från Stenbrohult (Linnaeus [1732] 1951). 
Att trädgården stadigt växte vet vi genom Samu-
els beskrivning av faderns karaktär, att han 

önskade flera species altid än han hade (Virde-
stam 1931). 

Den blev till sist tillräckligt stor för att bli vida 
berömd. I reserapporten från Öländska resan 
skrev Carl efter ett besök i Stenbrohult att 

trägården som min Far … här anlagt, hade 
flere slags örter, än någon trägård i Småland 
haft (Linnaeus 1745). 

I en av sina självbiografier skrev han följande: 
Fadren anlade strax han blef Pastor vid Sten-
brohult en den vackraste Trägård, som var uti 
länet, upfyld med utvalda Trän, ock de raraste 
Blommor 

och på ett annat ställe beskrev han trädgården 
som den som 

i hela landet hölts för den yppersta (Vita 3 och 
4, Malmeström & Uggla 1957).

Nils Linnaeus stora, berömda trädgård mötte 
ett trist, men alltför vanligt öde. Den eldhär-
jades. Efter faderns död 1748 besökte Carl 
Stenbrohult på väg till Skåne i maj 1749. Han 

beskrev hur trädgården stod förfallen och jäm-
förde den med ett övergivet slagfält: 

Jag tyckte mig se fältet där fordom Troja legat 
på det stället, där min salig fader … anlagt den 
trädgården, som fordom blänkte av de raraste 
örter i Sverige, vilken en häftig vådeld alldeles 
förstört, förrän tiden honom bortryckte förledit 
år den 12 maji (Linnaeus [1751] 1975; citatets 
latinska fraser här översatta till svenska). 

Trots förödelsen tycktes flera växter ha överlevt. 
Samuel skrev 1778: 

Af alt jordiskt nöje war bothaniquen det största 
för min Sahl. far. Många rudera witna än ther 
om både i Råshult och Stenbrohult (Virdestam 
1931).

Växtmaterialet i Nils Linnaeus trädgård
På slutet av 1700-talet fanns alltså flera arter 
kvarstående på de två platser där Nils Linnaeus 
anlagt trädgårdar i Råshult och vid Stenbrohults 
kyrka. Vilka av de ”utvalda Trän” och ”raraste 
Blommor” han odlade kan då finnas kvar idag, 
och hur har de överlevt? Adonis Stenbrohulten-
sis (Linnaeus [1732] 1951; se Appendix) ger oss 
en ögonblicksbild av trädgårdens artbestånd 
i Stenbrohult från sommaren 1732. En del av 
dessa arter hade sitt ursprung från trädgården i 
Råshult, och några lämnades kvar där vid flyt-
ten. Arter kan därmed ha överlevt i Råshult. Vid 
Stenbrohult kan träd, buskar, örter med rot-
knölar eller jordstammar, lökar och eldhärdiga 
frön ha överlevt eldsvådan. Men en annan viktig 
överlevnadsfaktor är kanske den viktigaste: de 
flesta arterna har troligen överlevt genom att de 
förflyttades till andra trädgårdar före branden, 
som växtbyten och gåvor.

Uttrycket ovan att Nils Linnaeus ”införde så 
många wäxter han utur trädgårdarne kunne sig 
skaffa” visar hur man byggde upp en trädgård på 
1700-talet. Växter gick från hand till hand. När 
sonen Carl som nytillträdd professor ville utöka 
den botaniska trädgården i Uppsala (”Hortus 
Upsaliensis”), skrev han själv att växtbeståndet 

föröktes igenom de frön, som Linnaei vän-
ner ock allmenna commerce med utländingar 
kunde honom skaffa (Vita 3, Malmeström & 
Uggla 1957). 
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Förfarandet var i stort sett detsamma som vi 
känner idag. Om man hade råd köpte man 
växter, annars byttes frön, lökar och plantor 
mellan växtintresserade. Vi får nog aldrig veta 
exakt på vilka vägar Nils Linnaeus samlade 
sina trädgårdsväxter. Till skillnad från hans 
berömde son Carl finns här inga efterlämnade 
brev eller notiser om frösändningar. Historien 
lämnar oss i stället med en hypotes, att växter 
vandrade från hand till hand vid möten mel-
lan växtintresserade personer. Nils Linnaeus 

trädgårdsintresse var ju egentligen en samlares, 
så han skaffade sig troligen genom åren ett 
expanderande nätverk av trädgårds entusiaster. 
Om trädgården verkligen var en av de präkti-
gaste i Småland, blev han dessutom känd vida 
omkring. En tämligen säker källa för arter till 
Nils Linnaeus trädgård bör förstås vara mor-
brodern Sven Tilianders trädgård i Pjätteryd. 
Vänner och kollegor hjälpte säkert till med att 
utöka växtbeståndet i trädgården, och naturligt-
vis även sonen Carl, som delade Nils intresse. 

Figur 8. Brunröd daglilja fanns i Nils 
Linnaeus trädgård. Några gamla 
exemplar på Råshult kan härstamma 
från 1700-talet. Bild från Curtis 
Botanical Magazine. London. 1793. 
Plansch 64.
Hemerocallis fulva grew in Nils Lin-
naeus’s garden. Some old plants in 
Råshult may origin from the 18th 
century.
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Achillea ptarmica (1947, 1982)
Aconitum napellus (1947, 1982)
Aconitum ×stoerkianum (A. variegatum; 1947)
Adonis annua (A. autumnalis; 1947)
Alcea rosea (Althaea rosea; 1947) 
Allium fistulosum (1982)
Allium sativum (1982)
Althaea off icinalis (1982)
Amaranthus caudatus (1947)
Amberboa moschata (Centaurea moschata; 1947)
Angelica archangelica (1982)
Aquilegia vulgaris (1947, 1982)
Artemisia abrotanum (1982)
Artemisia pontica (1982)
Asparagus off icinalis (1982)
Astrantia major (1947, 1982)
Bellis perennis (1982)
Bryonia alba (1982)
Calendula officinalis (1947)
Campanula latifolia (1947)
Campanula trachelium (1947)
Centaurea cyanus (1947, 1982)
Cichorium intybus (1982)
Consolida ajacis (rosa) (1947)
Dianthus barbatus (1947, 1982)
Digitalis purpurea (1947)
Dimorphotheca pluvialis (1947)
Dracocephalum moldavica (1982)
Fritillaria imperialis (1947, 1982)
Galanthus nivalis (1982)
Glebionis coronaria (Chrysanthemum coronarium; 1947, 1982)
Helianthus annus (1947)
Helleborus niger (1947)
Hemerocallis fulva (1982)
Hepatica nobilis (Anemone hepatica; 1947)
Hesperis matronalis (1947, 1982)
Humulus lupulus (1949)
Hyssopus officinalis (1947, 1982)
Inula helenium (1982)
Iris latifolia (I. anglica; 1947)
Iris persica (1947)
Iris susiana (1947)
Lavandula angustifolia (L. officinalis; 1947, 1982)
Levisticum officinale (1982)
Lilium bulbiferum (1947, 1982)
Lilium candidum (1947, 1982)
Lilium martagon (1947)
Linum usitatissimum (L. sativum) (1949)
Lupinus albus (1947)

Lupinus luteus (1947)
Lupinus polyphyllus (1947)
Lychnis chalcedonica (1947, 1982)
Lychnis coronaria (1947)
Malva moschata (1982)
Melissa off icinalis (1982)
Mentha ×piperita (1947)
Mentha spicata ’Crispa’ (1982*)
Muscari botryoides (1982)
Myrrhis odorata (1982*)
Narcissus poëticus (1947, 1982*)
Narcissus pseudonarcissus (1947, 1982)
Nepeta (troligen N. cataria) (1947)
Nigella damascena (1947)
Ornithogalum umbellatum (1982)
Paeonia ×festiva (P. officinalis 1947, 1982*)
Papaver somniferum (1947)
Peucedanum ostruthium (1982)
Physalis alkekengi (1982)
Polemonium caeruleum (1947, 1982)
Primula veris (1947)
Prunus tenella (1982)
Rhodiolum rosea (Sedum rosea; 1982)
Ribes rubrum (1949)
Ribes uva-crispa (1949)
Rosa pimpinellifolia (R. spinossissima; 1947)
Rudbeckia laciniata (1982)
Ruta graveolens (1947, 1982)
Salvia officinalis (1947, 1982)
Salvia pratensis (1982)
Sanguisorba minor (1982)
Sanguisorba off icinalis (1982)
Scabiosa atropurpurea (1947)
Sempervivum tectorum (1949)
Solidago canadensis (1947)
Stachys off icinalis (Betonica off icinalis; 1982)
Symphytum officinale (1982)
Tagetes erecta (1947)
Tagetes patula (1947, 1982)
Tanacetum balsamita (Balsamita major; 1982)
Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium; 1982)
Tanacetum vulgare (1947)
Tanacetum vulgare f. crispum (Chrysanthemum vulgare; 1982)
Thymus serpyllum (1982)
Tradescantia ×andersoniana (1982)
Tulipa gesneriana (1982)
Tulipa sp. (”röda tulpaner”) (1947)
Tulipa sylvestris (1947)
Viola odorata (1947)

Tabell 1. Arter inplanterade på 1940- respektive 1970-talet i den anlagda örtagården och på tomten vid 
Råshults Södregård enligt Mathiasen-Mo (1947), Mo (1949; växtmaterial troligen från Alnarp) och Peters-
son (1982; växtmaterialet huvudsakligen från Uppsala, utom de markerade med asterisk som togs från 
Råshults Södregårds tomt, Gunnar Petersson muntl.). Synonymer som användes i ursprungsdokumenten 
samt färgvarianter är angivna inom parentes.
Species introduced to the ornamental garden and grounds at Råshult Södregård, according to Mathiasen-
Mo (1947), Mo (1949; plant material probably from Alnarp), and Petersson (1982; plant material mainly 
from Uppsala, except for those marked with an asterisk, which were taken from the Råshult grounds, Gun-
nar Petersson pers. comm.). Synonyms used in original documents and colour varieties are given in brackets.



ADONIS STENBROHULTENSIS

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:1 (2005) 41

Det är i det sammanhanget intressant att notera 
att potatis Solanum tuberosum förekom i Nils 
Linnaeus trädgård, en art som då ännu var exo-
tisk i Sverige (Arnborg 1996). Den kan förstås 
ha funnits i odling i trakten, men det finns 
också en möjlighet att sonen Carl fört med sig 
en knöl från Uppsala botaniska trädgård, där 
vi vet att den odlades vid samma tid (Linnaeus 
[1731b] 1888).

På samma sätt fanns det förstås ett flöde av 
arter ut ur Nils Linnaeus trädgård till andra 
trädgårdar i bygden genom det nätverk han 
hade som kyrkoherde i Stenbrohult. Detta flöde 
bör ha pågått under de fyrtio år trädgården exis-
terade, från 1706 till 1746, och Nils Linnaeus 
trädgård bör ha varit den viktigaste källan för 
nya arter i Stenbrohults trädgårdar. Därefter får 
man räkna med att växterna spred sig från mot-
tagarnas trädgårdar. Under en tid då fattigdom 
regerade och inköp av plantor var sällsynt hos 
allmogen, måste ett tämligen konstant antal 
lättodlade växter ha varit omhuldade och spri-
dits mellan människor i trakten. Troligen var 
det först under sent 1800-tal och därefter som 
trädgårdsbestånd utökades med material från 
handelsträdgårdar.

Förutom de arter som kan finnas kvar i 
Råshult och Stenbrohult, kan man alltså räkna 
med att det förekommer växter i Stenbrohults 
trädgårdar som direkt härstammar från Nils 
Linnaeus 1700-talsträdgård, särskilt vid mer 
opåverkade, övergivna torp och gårdar.

Förändringar i Råshults Södregårds 
trädgård sedan Linnaeus dagar
Vi vet genom Samuel Linnaeus att arter kvar-
stod i Råshult under slutet av 1700-talet, och 
man frågar sig då var trädgården låg. Områ-
det kring Råshultsstugan har genomgått flera 
omvandlingar sedan dess, och är inte på något 
sätt orörd mark. En teckning av Alexander 
Wetterling, troligen från 1820 eller 1821 (Ser-
nander 1921; se figur 2) visar en omgärdad 
trädgård söder om boningshuset, som ligger 
på samma plats som den nuvarande Råshults-
stugan. På en skifteskarta från 1841 (figur 3) är 
trädgårds området markerat på ungefär samma 

plats. Teckningen användes som underlag för 
ett mer känt koppar stick av Råshult (Afzelius 
1823). Troligen uppfördes det hus som syns på 
teckningen emellertid efter Nils Linnaeus tid i 
Råshult. Linnaeus hus ska ha varit det som syns 
i fonden på bilden (Lindell 1923). Det är troligt 
att den trädgård vi ser på teckningen anlades 
efter att det nya boningshuset uppfördes, med 
söder väggen som uppvärmande instrålnings-
reflektor. Exakt var Nils Linnaeus trädgård låg 
är förstås svårt att säga, men en god gissning är 
i det trädgårds område som låg strax sydost om 
hans hus (figur 3), alltså den del av tomten där 
humle störarna och vinbärsbuskarna är plante-
rade idag. Hans kvarstående växter bör ha flyt-
tats in i den nyuppförda trädgården söder om 
det nya boningshuset. Trädgården tycks åter ha 
flyttats i mitten av 1800-talet, och befann sig 
enligt en ritning från 1877 framför huset (figur 
4, Ekwall-Bauer 1995). Man får återigen räkna 
med att växter förflyttades i den omdaningen.

Marken bakom huset omvandlades starkt 
efter att järnvägen drogs förbi. Man skapade 
här år 1866 ett minne till Linnés ära för de 
förbifarande resenärerna, en ståtlig park med 
en centralt placerad Linné-obelisk, omgärdad 
av en granitmur med två järngrindar (Sernan-
der 1921). Detta var i sanning ett 1800-tals-
monument som måste ha stått i stor kontrast till 
Råshults Södregårds bondgårdsmiljö (figur 5). 
År 1914 gjordes en olycklig renovering av parken. 
Grässvålen togs bort och ersattes av matjord. 
Den ursprungliga vegetationen höggs bort, och 
barrträd som tuja och ädelgran planterades 
i stället. Detta förändrade den ursprungliga 
floran, vilket väckte starka reaktioner (Lind-
man 1920). Gården övergick 1904 från att vara 
komministergård till att bli en vanlig bondgård 
(Gustawsson 1980), och år 1930 beviljades stats-
medel till restaurering av Råshult till ett musealt 
Linnéminne (Gustawsson 1980). I samband 
med detta återskapades stugan till 1700-tals-
skick. En skötselplan för Råshults ängar genom-
fördes (se nedan). De malplacerade barrträden 
kring obelisken togs bort och inplanteringar 
skedde som återställde lövängsaspekten (Boberg 
1931, Sernander 1933). En plan över tomten 
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från 1946 visar arter som bok, björk, ask, lönn, 
ek och hassel i parken (figur 7; Råshult 1946).

Initiativtagare till att återskapa den ursprung-
liga ängsvegetationen runt obelisken var Rutger 
Sernander (Sernander 1933). Han skrev också 
en skötselplan för Råshults ängar, som dock 
ansågs vara för allmänt hållen (Gustawsson 
1980). Sernander hade emellertid ett unikt 
spårsinne för linneanska botaniska relikter, och 
vid ett besök i Råshult (Sernander 1921) inter-
vjuade han gårdens husmor om namnen på de 
fruktsorter och blommor som växte där. Han 
bedömde i sin rapport sannolikheten för väx-
ternas ursprung ur 1700-talet och gav råd om 
bevarande av träden. Genom Sernanders under-
sökningar vet vi att på Råshultstomten fanns i 
början av 1900-talet stora röda äpplen, vita gyl-
len, citronäpplen (melon), kanikeräpplen Malus 
domestica, gråpäron Pyrus communis, bigarråer 
Prunus avium och den äldre plommonsort 
Prunus domestica ssp. domestica som i trakten 
benämns ”krikon” (se mer om detta nedan). 
Åtminstone vitgyllen och kanikeräpplena kan ha 
haft en historia från 1700-talet i bygden (Nils-
son 1987), men de är idag borta från Råshults 
Södregård. Sernander (1921) noterade också 
brunröd daglilja Hemerocallis fulva (figur 8) och 
aklejor Aquilegia vulgaris, som ”enligt traditio-
nen av ålder varit kända för sina olika färger”. 
Sernanders stora intresse för att söka efter och 
dokumentera genuin linneansk flora har varit 
ovärderlig för andra linneanska platser i Sverige, 

främst Linnés Hammarby (Manktelow 2001). 
Tyvärr tillbringade han alltför litet tid i Råshult 
och Stenbrohult.

Restaureringen av Råshult fortsatte och 
man fokuserade nu på Nils Linnaeus trädgård. 
Svenska Handelsträdgårdsmästares Förening 
ordnade en insamling bland sina medlemmar 
för att anlägga en rekonstruktion av trädgården 
enligt bilden från början av 1800-talet (figur 2) 
och den beskrivning av faderns trädgård Samuel 
Linnaeus gav i sitt brev (Virdestam 1931). Plane-
ringen av anläggningen blev en övningsuppgift 
för hortonomkursen på Alnarp (Mo 1949). Ett 
förslag till utformning ritades av hortonomen 
Bertil Mathiasen-Mo (1947), och en modell 
av det blivande Råshult byggdes upp (figur 9; 
modellen finns att beskåda i Råshultsstugan). I 
planen, som föredrogs i Föreningen för Dendro-
logi och Parkvård 1948 (Mo 1949), ingick även 
inplanteringar i ängsmarken bakom huset och 
anläggningen av en linåker med angränsande 
humlestörar och vinbärsbuskar på tomtens nord-
östra hörn. Under ledning av Telemak Fredbärj 
och med insatser av vaktmästaren i Råshult, 
Karl Niva, anlades så 1950 en blomstergård 
på Råshults Södregård söder om boningshuset, 
omgiven av en gärdesgård enligt förlagan (Lind-
berg [1967] 1992, Mo 1949). Växtmaterialet 
togs troligen från Alnarp (tabell 1).

Runt 1970 genomförde Hembygdsföreningen 
Linné en växtinsamling, där man anmodades ta 
med sig äldre växtmaterial från torp och gårdar 

Figur 9. En modell av Råshult med 
den planerade prydnadsträdgården 
från 1950-talet finns idag utställd i 
Råshultsstugan.
A model of Råshult, with the 
planned ornamental garden from 
the 1950s, is today on display in the 
Råshult main building.
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i trakten. Dessa växter planterades i rabatten 
vid humlestörarna (Allan Ericsson, muntl.). 
Någon dokumentation över vilka arter som då 
insamlades gjordes emellertid inte. Den lilla 
blomstergården från 1950 hade på 1970-talet 
hunnit bli mycket nedgången. Utgångna arter 
hade dessutom börjat ersättas av sådana som 
inte fanns beskrivna i Adonis Stenbrohultensis 
(Allan Ericsson, muntl.). Därför renoverades 
trädgården genom Hembygdsföreningen Lin-
nés försorg under ledning av Gunnar Petersson, 
dåvarande örtagårdsmästare i Linnéträdgården 
i Uppsala. Gunnar Petersson tog vara på några 
plantor på tomten: krusmynta Mentha spicata 
’Crispa’ från den gamla blomstergården, bond-
pion Paeonia ×festiva från området framför 
Råshultsstugans dörr, spansk körvel Myrrhis 
odorata från ingången till blomstergården, samt 
en gammal form av pingstlilja Narcissus poëticus 
från rabatten vid humlestörarna i nordöstra 

hörnet av tomten (Gunnar Petersson, muntl.). 
Ursprunget för dessa individ är inte känt, men 
pingstliljorna härrörde troligen från hembygds-
föreningens växtinsamling 1970. Tillsammans 
med växtmaterial från Linnéträdgården i Upp-
sala ingick dessa arter i den renoverade bloms-
tergården som nu kallades ”örtagården” och 
invigdes 1980. Dess växtbestånd presenterades i 
ett litet häfte (Petersson 1982, tabell 1). Stiftel-
sen Linnés Råshult har idag som markägare ett 
huvudansvar för örtagården, i samarbete med 
Gunnar Petersson.

Inventering av Råshults Södregårds tomt
För att få en inblick i om några växter av histo-
riskt värde kan finnas på Råshults Södregårds 
tomt, inventerade jag kulturväxterna där i två 
omgångar, 8–10 maj samt 3–5 juli 2003, så att 
både vår- och sommarfloran kunde studeras. 
För att underlätta fynd av växter hade gräsmat-

Figur 10. Styvmorsviol, här från Råshult, var en av de vilda växterna i Adonis Stenbrohultensis.
Viola tricolor was one of the wild plants in Adonis Stenbrohultensis.
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tan inte slagits i den västra delen av gårdstunet 
samt skyddats från tramp genom en avspärrning. 
Inventeringsresultatet presenteras i tabell 2. Den 
lokala historien kring de kulturväxter på Råshult 
som ingår i Adonis Stenbrohultensis (Appendix) 
dokumenterades i största möjliga mån genom 
intervjuer med lokalbefolkningen, Stiftelsen 
Linnés Råshults personal och medlemmar i 
Hembygdsföreningen Linné. För att avgöra san-
nolikheten för en arts äldre ursprung, invägdes 
i den samlade informationen en bedömning av 
artens förmåga att överleva.

Flera av arterna återfanns i den sydöstra delen 
av tomten, i ett parti som jag har tolkat som en 
igenvuxen rabatt med ursprung från tiden mel-
lan 1841 och 1930. Innan 1841 fanns det troli-
gen inte någon rabatt på den platsen, eftersom 
skifteskartan visar att det var ett icke inhägnat 
område, alltså troligen trampat och betat av 
gårdens djur (figur 3, Område 254). Inget pekar 
heller på att rabatten anlagts efter att Råshult 
blev ett museum 1930. På vegetationskartan 
från 1946 finns inga anmärkningar om några 
blomsterrabatter i denna del av trädgården 
(figur 7). I Hembygdsföreningen Linné känner 
man heller inte till att området varit föremål för 
några inplanteringar (Allan Ericsson, muntl.). 
Detta tyder på att området är en övergiven 
igenvuxen rabatt, och dess ålder pekar mot att 
växterna bör komma från den lokala kulturväxt-
floran. Vissa arter i den gamla rabatten ingår 
i Adonis Stenbrohultensis och har ett särskilt 
bevarandevärde.

Eftersom marken kring Råshultsstugan har 
varit föremål för sentida prydnadsinplanteringar 
i sin egenskap av att vara Linnéminne, är den 
paradoxalt nog den minst troliga platsen att 
finna arter från Nils Linnaeus trädgård. Dessa 
bör man snarare söka i gamla glömda trädgår-
dar, orörda sedan åtminstone tidigt 1900-tal. 
Kunskap om de enskilda arternas historia 
finner man särskilt hos äldre sockenbor med 
växt intresse. Därför utökades undersökningen 
med intervjuer och inventeringar av granngår-
dar, torp under Råshult, samt några omgivande 
gårdar med äldre historia. Inventeringsresultatet 
presenteras i tabell 2.

Arter på Råshults Södregård med 
möjligt ursprung i Nils Linnaeus trädgård
Slutsatsen av min inventering har blivit att sex 
arter bör skyddas vid en eventuell uppgrävning 
av området, och ytterligare sex arter måste 
undersökas närmare innan slutligt beslut om 
skydd kan tas. Två arter ur Adonis Stenbrohul-
tensis som förekommer i Råshult har undan-
tagits särskilt skydd eftersom de är vilda och 
vanligt förekommande: styvmorsviol Viola 
tricolor (figur 10) och groblad Plantago major. 
Den senare är dessutom en art som endast har 
förmodats ingå i Adonis Stenbrohultensis på de 
förlorade manuskriptbladen (Fredbärj 1951).

Växter som bör bevaras på Råshults Södregård
Hemerocallis fulva brunröd daglilja
Innan Råshult blev ett museum, på den tid då 
den var en bondgård, nämnde Rutger Sernander 
brunröd daglilja (figur 8) härifrån vid ett besök 
i Linnés fotspår (Sernander 1921). Han sökte då 
efter gammaldags växter som kunde vara rester 
från Nils Linnaeus trädgård, och skrev att det 
i trädgården växte ”Hemerocallis fulva, vilken 
kallades ’Liljor’, och ingen visste när den kom-
mit hit”. Plantorna som Sernander såg var troli-
gen de som syns i en rabatt framför huset på ett 
fotografi av Råshult från 1930-talet (fotografiet 
ligger i en monter i Råshultsstugan). Idag finns 
endast några sterila plantor i den igenväxta syd-
östra delen av tomten, troligen av samma klon. 
Plantorna bör flyttas till näringsrikare rabatter 
för att fås att blomma igen. Brunröd daglilja 
finns också på Råshults Norregård (tabell 2), 
troligen också av samma klon. Arten har även 
noterats på fler ställen i Stenbrohults socken-
flora (Nilsson & Nilsson 2004).

Muscari botryoides pärlhyacint
En äldre sort av pärlhyacint växer invid de nu 
nedhuggna askarna längs södra staketet. Dessa 
individ är troligen inte förädlade, utan härstam-
mar direkt från den vilda populationen. Pärl-
hyacinterna bör flyttas till en rabatt och förökas 
upp. Samma sorts pärlhyacint förekom vid flera 
av de torp och gårdar som undersöktes i invente-
ringen (tabell 2).
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Bistorta officinalis stor ormrot
Bakom hembygdsmuseet, som ligger bredvid 
Råshultsstugan, växer denna art i gräsmat-
tan. Stor ormrot är belagd från Råshult redan i 
mitten av 1800-talet. Vi vet inte med säkerhet 
om denna art ingick i Nils Linnaeus trädgård, 
eftersom manuskriptbladet med den klass den 
tillhör saknas i originaldokumentet. Fredbärj 
(1951) antog emellertid att den kunde ha ingått 
i Adonis Stenbrohultensis, och den förekom i 
trädgårdar på 1700-talet, till exempel i Uppsala 
(Rudbeck 1685). Därför bör arten bevaras som 
en möjlig relikt från Nils Linnaeus trädgård i 
Råshult.

Prunus domestica ssp. domestica plommon 
(”krikon”)
På Råshults Södregård står två träd av s.k. kri-
kon i den södra delen. Krikon tycks vara ett 
ännu så länge outrett begrepp i Sverige. Nam-
net tycks i folkmun knutet till en äldre plom-
monsort med ovala frukter och grova tornar, 
som inte är identisk med det träd som till exem-
pel i Botaniska trädgården i Uppsala artbestämts 
till krikon Prunus domestica ssp. insititia, med 
klotrunda frukter och smalare tornar. Sernander 
(1942) har delvis utrett dessa båda underarter 
och påpekat att den växt Linné benämnde kri-
kon (eller tysk plommon) troligen var en kors-

Figur 11. Röda vinbär av en äldre 
sort från Råshult Norregård, 
Signe Almblads trädgård.
Ribes rubrum of an older variety 
from Råshult Norregård (Råshult 
Northern Farm), Signe Almblad’s 
garden.

Figur 12. Den fläder som finns 
vid Råshult är säkerligen en rest 
från 1700-talet.
The Sambucus nigra shrubs found 
at Råshult today most likely have 
their origins in the 18th century.
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ning mellan krikon och slån, s.k. terson. Denna 
korsning skulle i så fall under Linnés ungdom 
ha varit gängse odlad i södra Småland. Linné 
nämner ”tysk plommon” bland annat i Adonis 
Stenbrohultensis, och enligt honom var detta 
taxon vanligt i Småland, men saknades i Upp-
salas trädgårdar (Fries 1899). Enligt Sernander 
(1942) har det svenska namnet krikon sedan 
Linnés tid övergått till en äldre form av plom-
mon, de något torniga små träd med små ovala 
frukter som benämnts ”krikon” av Anton Nils-
son (1989). Sernanders teori är mycket intres-
sant och bör utredas vidare, särskilt som man 
på Linnés Hammarby har upptäckt en mycket 
smaklig form av terson (Sernander 1942, Mank-
telow 2001), vilken skulle kunna ha en koppling 
till Linnés odlingar på Hammarby.

De gamla plommonträden (med den lokala 
benämningen krikon) i Råshult kan tillhöra 
samma taxon som Nils Linnaeus odlade i sin 
trädgård (”röda plommon”), och möjligen vara 
en del av samma klon. Träden tycks vara rester 
av en gammal lund, som kan återskapas genom 
att rotskott tillåts växa upp från träden. Trädens 
historia i Råshult är delvis dokumenterad. Enligt 
Signe Almblad, barnfödd på Råshults Norregård, 
fanns på Råshults Södregård tidigare en ”hel 
radda träd som vaktmästare Gustaf kallade en 
krikonlund”, vilket stämmer med karteringen 
på figur 7. På figur 4 finns däremot på samma 
område noterat en rad ”gamla körsbärsträd”, 
men inga ”krikon”. Enligt Signe Almblad fanns 
inga körsbärsträd på Råshults Södregård i bör-
jan av 1900-talet. Invånarna på gården innan 
det blev museum angav för Rutger Sernander 
(1921) att där fanns ”krikon” och bigarråer i 
trädgården. Troligen är de ”körsbärsträd” som 
anges i figur 4 egentligen bigarråer, och ”krikon” 
har, liksom de andra fruktträden, inte ritats ut. 
Nordost om Råshults Södregård står ännu ett 
gammalt ”krikonträd”, troligen en rest från en 
lund på Råshults Norregård.

Ribes rubrum röda vinbär
Sernander nämnde att det fanns röda vinbär i 
Råshult med små välsmakande bär. Både röda 
och vita vinbär odlades av Nils Linnaeus. De 

gamla sorter som idag är samlade i Råshults 
rabatter från omkringliggande trädgårdar är 
av största intresse att bevara, men det behövs 
ut redas vilka som samlats i bygden och vilka som 
eventuellt inplanterades från Alnarp enligt för-
slaget från 1947 (Mathiasen-Mo 1947, Mo 1949). 
Om mer dokumentation inte kan hittas för att 
identifiera ursprunget till de vinbär som finns på 
Råshults Södregård är det säkraste att åter samla 
in vinbärsbuskar från gårdar i bygden, till exem-
pel Råshults Norregård där de har funnits sedan 
1800-talet (figur 11; Signe Almblad, muntl.). 

Sambucus nigra fläder 
På gårdstunet står flera buskar av fläder (figur 
12). Dessa tycks ha en mycket gammal historia 
på gården. En notering på en handritad karta 
från 1877 (figur 4) berättar om en kvarstående 
mycket gammal fläder söder om Råshultsstugan, 
alltså platsen för den gamla trädgården: 

Wid södra gafvel står ett gammalt hylleträd, 
hvars omkrets är 1,5 aln (stammen), det är tro-
ligen det största o tjockaste hylleträd som finns 
på långa nejder härifrån. 

Måttet 1,5 alnar motsvarar ungefär 90 centime-
ter, så trädet måste verkligen ha varit gammalt. 
Fläder var en av arterna i Adonis Stenbrohul-
tensis, och de buskar som står här idag har med 
största sannolikhet sitt ursprung i buskar som 
Nils Linnaeus planterade. All fläder bör därför 
bevaras i Råshult som ett levande kulturminne.

Växter som bör studeras närmare på Råshults 
Södregård
Aquilegia vulgaris akleja
När gräset lämnades att växa under 2003 
kom rätt många individ av akleja fram i den 
sydöstra, igenväxta delen av tomten. Färgerna 
varierade från vanliga blå eller rosa till djuplila 
eller köttfärgade. Flera individ var sporrlösa 
eller hade svagt utvecklad sporre (figur 13). Vid 
Sernanders besök 1921 rapporterade han från 
sin intervju med ”husmodern” att ”överallt 
rundt husen växa ’Acklejer’ (Aquilegia vulgaris), 
som enligt traditionen av ålder varit kända för 
sina olika färger”. Han citerade därefter mycket 
riktigt att Linné nämnt aklejor av flera färger 
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i Adonis Stenbrohultensis, ”variat diversibus 
coloribus” (varierar i olika färger). Aklejor av 
olika färger var i odling redan på 1600-talet. 
Detta ses bland annat i Rudbecks förteckning 
över växterna i Uppsala botaniska trädgård 
(Rudbeck 1685). Där växte blå, vita, röda och 
köttfärgade sorter, i enkla, dubbla och sporrlösa 
former (”stellata”). Aklejor korsar sig lätt mel-
lan närstående arter, och de mörkare färgerna 
tros härstamma från hybridisering med arterna 
A. atrata och A. nigricans (Jonsell 2001). De 
äldre aklejorna i Råshult som Sernander obser-
verade kan ha varit rester från Nils Linnaeus 
odlingar. Enligt planen för örtagården, skulle 
tre bestånd av akleja planteras in där (Mathia-
sen-Mo 1947). Om man utgår från att den 
blomstergård som invigdes 1950 följde planen 
borde dessa aklejor ha varit av olika sorter och 
färger och kommit från Alnarp. Jag har i denna 
undersökning endast funnit planen, men inte 
något underlag för artsammansättningen i den 
färdiga blomstergården. Däremot finns en kom-
mentar att man dessutom tänkte plantera in 
akleja i gräsvegetationen bakom huset i slänten 
mot järnvägen (Mo 1949). Vad som egentligen 
planterades in bör utredas närmare, möjligen 
finns det dokumenterat i Alnarps arkiv. Vid 
restaureringen 1980 fördes dock inga plantor av 
aklejor in från Uppsala, utan i rabatterna använ-
des det befintliga materialet (Gunnar Petersson, 
muntl.). År 1991 planterades mörkt blå, nästan 
svarta aklejor med ursprung från Pjätteryd in på 
norra delen av Råshultstomten (Helmut Bauer, 
muntl.). På Råshult finns alltså en intressant 
genetisk ursprungspopulation, eventuellt upp-
blandad med nyare inplanteringar från Alnarp. 
För insamling av äldre, lokalt material skulle 
jag rekommendera insamling av akleja från 
någon mer orörd trädgård i trakten, till exem-
pel Bokelund. Dock har aklejorna i Råshult ett 
bevarande värde. Färg- och formvarianter bör 
studeras närmare. Inga fler inplanteringar av 
denna art bör ske.

Galanthus nivalis snödroppe 
I den sydöstra delen av trädgården fanns några 
överblommade snödroppar. De bör observeras 

i blom för att avgöra om de är av en sort som 
kan härstamma från 1700-talet, eller om de är 
inplanterade senare. Om de är av en äldre sort 
bör de bevaras.

Myrrhis odorata spansk körvel
Längs Råshultsstugans västra vägg står idag en 
rad med spansk körvel. Den planterades där 
av Gunnar Petersson, som fann den på tomten 
vid restaureringen av örtagården 1980 (Gun-
nar Petersson, muntl.). Det är mycket troligt 
att arten tillhör den ursprungliga gårdsfloran, 
eftersom den rapporterats därifrån redan 1926, 
innan Råshult blev museum (Nilsson & Nils-
son 2004). I Stenbrohult finns den belagd 
redan 1863, från en plats som möjligen kan vara 
Råshult (Sven G. Nilsson, muntl.). Spansk kör-
vel står märkligt nog inte med i Adonis Stenbro-
hultensis, trots att den odlades på 1700-talet och 
tidigare (Rudbeck 1685, Linnaeus [1731b] 1888, 
Fries 1899). Den bör ha ingått i Nils Linnaeus 
trädgård, kanske efter 1732, och dess möjliga 
äldre ursprung i Råshult gör att den förtjänar ett 
beskydd här. Växtens historia i Stenbrohult bör 
emellertid studeras närmare.

Narcissus poëticus pingstlilja 
I den sydöstra delen av trädgården fann jag 
sterila blad som jag bedömde vara pingstlilja. 
Inventeringen av närliggande torp och gårdar 
visade att det på en del gårdar runt Råshult 
finns flera bestånd av gammaldags, doftande 
pingstliljor (tabell 2). Dessa är troligen av 
samma klon. Pingstliljorna i Råshult bör flyttas 
till närings rikare jord, drivas i blom för sort-
bestämning och bevaras om de är av äldre sort. 
Äldre pingstliljor finns som angetts ovan också 
i örtagården. På Råshultstomten finns också en 
modern varietet av pingstlilja planterad, så kall-
lad majlilja (Signe Almblad, muntl.), med stor, 
orangegul bikrona.

Prunus sp.
Söder om den gamla sädboden (som ligger söder 
om Råshultsstugan) står en obestämd buske 
av släktet Prunus som i blomning ser ut som 
ett mellanting mellan plommon och körsbärs-
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plommon Prunus cerasifera. Tyvärr hade busken 
ingen frukt under 2003, och bör artbestämmas 
nästa gång den bär frukt. Möjligheten att terson 
fortfarande växer här bör utredas, eftersom Ser-
nander (1940) har tolkat Linnés ”krikon” som 
detta taxon.

Syringa vulgaris syren
I den oslagna gräsmattan återfanns ett skott 
av syren. Inga syrenbuskar finns nämnda eller 
markerade på gården (Råshult 1946). Genom 
att gräva försiktigt runt syrenskottet kan man 
se på rotsystemet om detta är en frösådd, då 
den är mindre intressant. Om det i stället är ett 
rotskott bör man låta den växa upp för att se 
hur blommorna ser ut. Både vita och lila syrener 
är vanliga i trakten idag. Båda färgvarianterna 
odlades av Rudbeck i Uppsala (Rudbeck 1685). 
De har sannolikt förekommit även i Nils Lin-
naeus trädgård, men eftersom manuskriptbladet 
med klass 2 (syren har två ståndare) saknas 
i Adonis Stenbrohultensis finns ingen skriven 
källa som styrker detta. Det finns dock en 
mycket gammal syrenhäck kvar på Stenbrohults 
gamla prästgård. Gunnar Petersson har plan-
terat en syren bakom Råshults Södregård hus 
(eller möjligen bakom hembygdsmuseet) som är 
hämtad från Sven Tilianders gamla gård i Pjät-

teryd. Blommorna på Pjätterydsbusken är iden-
tiska med dem i häcken vid Stenbrohults gamla 
prästgård, och man antar att bägge buskarna har 
anknytning till Nils Linnaeus (Gunnar Peters-
son, muntl.).

Växter i Råshult som har inkommit i 
senare tid
Vissa förvildade arter i Råshult kunde konstate-
ras eller förmodas vara helt eller delvis införda 
på 1900-talet. Detta gäller arter med ursprung 
från Linnéträdgården i Uppsala som förvil-
dats från örtagården (tabell 1): akleja (se även 
ovan), fingerborgsblomma Digitalis purpurea 
och hesperis Hesperis matronalis. Vissa arter 
visar genom sin placering vid komposthögen 
sydväst om huset, samt i eller nära rabatter, 
att de snarare är inplanterade än rester från 
det gamla Råshult: stor sandlilja Anthericum 
liliago, påsklilja Narcissus pseudonarcissus, höst-
rudbeckia Rudbeckia laciniata (det ska finnas 
både enkel och dubbel rudbeckia på gården; 
Helmut Bauer, muntl.), hundrova Bryonia alba, 
malört Artemisia absinthium. Åter andra är sen-
tida växter, eller dokumenterat inplanterade i 
sen tid: vårstjärna Scilla forbesii, jättebalsamin 
Impatiens glandulifera, bergklint Centaurea 
montana (denna art är hämtad i Pjätteryd, men 

Figur 13. Aklejorna på Råshult finns i många färger 
samt i sporrlösa former.
Aquilegia vulgaris at Råshult appear in many colours 
and in spurless varieties.
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ingår inte i Adonis Stenbrohultensis; Helmut 
Bauer, muntl.), en dubbel obestämd schersmin 
Philadelphus sp.

Tusenskönan Bellis perennis i Råshults gräs-
mattor skulle kunna ha varit en kvarleva från 
1700-talet. På Linnés Hammarby är av allt att 
döma tusenskönorna en rest från Linnés egna 
planteringar på 1760-talet (Manktelow 2001). 
Emellertid klargjordes ursprunget av Råshults 
tusenskönor genom en intervju med Signe Alm-
blad, barnfödd på Råshults Norregård. Hennes 
syster Elsa Nilsson köpte på 1940-talet två plan-
tor av tusensköna, eller ”pytter”, som de kallas 
i trakten. Innan dess fanns inga tusenskönor i 
Råshult. Plantorna som köptes hade stora blom-
korgar med dragning åt rött. De förvildade sig i 
gräsmattorna, och spreds ytterligare genom att 
man slog gräset och gav till korna, som spred 
dem vidare genom spillningen. Blommorna idag 
är både mindre och vitare, och har alltså återgått 
till sin ursprungliga form, vildtypen. Möjligen 
inplanterades tusensköna en gång till när örta-
gården restaurerades 1980, då med material från 
Linnéträdgården i Uppsala.

Råshultsstugans tak är idag bemängt med 
taklök som härrör från det återställande av 
huset till 1700-tal som skedde under 1930-talet 
(Boberg 1931, Mo 1949). De flesta växter från 
den renoveringen togs troligen från Alnarp, 
eftersom man får anta att den mängd som 
krävdes för att täcka taket inte kan ha insamlats 
lokalt. Taklök fanns säkerligen i trakten. I Spo-
lia Botanica (Linnaeus [1729] 1888), skrev den 
unge Carl Linnaeus att taklök i Småland före-
kom ”på taken hos hwar bonde”, och den har 
funnits på taken till torp under Råshult så sent 
som på 1870-talet (Nilsson & Nilsson 2004). 
Äldre individ av taklök bör insamlas levande 
från någon av de äldre lokaler som nämns i 
Nilsson & Nilsson (2004).

Växter på torp och gårdar runt Råshult
Eftersom Råshults Södregård varit föremål för 
inplanteringar och omstruktureringar är det vik-
tigt att söka äldre växter med möjligt ursprung 
från Nils Linnaeus trädgård på andra ställen. 
Jag genomförde därför en mindre inventering av 
några granngårdar till Råshult, några torp som 

Figur 14. En fin rekonstruktion 
av Nils Linnaeus gård vid Sten-
brohults kyrka finns i barnbo-
ken ”Blomstergrisen” av Björn 
Bergenholtz. Norr om gården 
mot kyrkan ligger blomster-
trädgården med sin speciella 
form, medan kålgården är 
belägen söder om gården (bil-
den är beskuren).
A good reconstruction of Nils 
Linnaeus’s rectory by Stenbro-
hult church is found in the chil-
dren’s book Blomster grisen by 
Björn Bergenholtz. The garden 
is located between the farm 
and the church.
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lydde under Råshult, samt en del andra gårdar 
som finns kvar sedan 1700-talet. Detta är bara 
en blygsam början till vad som kan göras. För 
att utöka en sådan undersökning måste man 
utgå från det nätverk som omgav Nils Linnaeus, 
samt det nätverk mellan gårdarna som växterna 
kunde förflyttas genom. Under min inventering 
fann jag några växter med äldre historia som 
ingick i Adonis Stenbrohultensis. Intressantast 
här var kanske fynden vid Stenbrohults gamla 
prästgård, platsen där Carl von Linné växte upp.

Stenbrohults gamla prästgård
Vid Stenbrohult, varifrån Linné ([1732] 1951) 
beskrev sin fars trädgård i Adonis Stenbrohul-
tensis, växer flera intressanta arter som skulle 
kunna vara rester av den gamla trädgården. De 
arter som påträffades vid inventeringen räk-
nas upp i tabell 2. Vissa av dem står listade 
i Adonis Stenbrohultensis. Pestskråp Petasites 
hybridus verkar till och med stå kvar på sin 
ursprungliga plats. I barnboken ”Blomstergrisen” 
(Bergenholtz 2003) har en mycket trovärdig 
rekonstruktion av Stenbrohults trädgård målats 
efter en tolkning av skrivna källor samt befint-
ligt kartmaterial (Björn Bergenholtz och Lena 
Michaëlsson, muntl.; figur 14). Man ser där att 
blomsterträdgården låg norr om gården, vilket 
också styrks av skrivna källor (Virdestam 1928, 
sid. 18), och en kålgård var placerad söder om 
gården. Att det fanns mer än ett trädgårdsområ-
de kan man också utläsa ur Linnés anteckningar 
i Adonis Stenbrohultensis, där han särskilt mar-
kerat att blodkörsbär Prunus cerasus växte ”i kål-
gården”, alltså utanför trädgården. Om den pest-
skråp som idag växer i området söder om gården 
är en relikt från 1700-talet, har den alltså också 
stått i kålgården.

Syrenhäcken vid Stenbrohult har en ansen-
lig ålder, med mycket tjocka stammar. Som 
omnämnts kan Nils Linnaeus ha fått syren från 
Sven Tiliander. I syrenhäcken växte parksmul-
tron Fragaria moschata, vilket kan ha varit vad 
Linné benämnde ”jordgubbar” i Adonis Sten-
brohultensis, med frasnamnet: ”Fragaria fructu 
parvi, pruni magnitudine”. En annan tolkning av 
Linnés frasnamn kan vara backsmultron Fraga-

ria viridis (Hylander 1945), men parksmultron 
verkar troligare eftersom den var vanlig i odling 
i 1700-talets trädgårdar. I häcken fanns också 
blåsippa Hepatica nobilis. Nedanför slänten 
bakom syrenhäcken, i kanten av hagmarken, 
fanns ett bestånd av myskmalva Malva moschata 
(figur 15). Väster om den gamla gården, vid 
stranden, stod några buskar krusbär Ribes uva-
crispa med små goda frukter. Vad gäller krusbär 
kan man nog inte finna några kvarstående sorter 
från 1700-talet, eftersom deras frön sprids med 
fåglar och nya individ korsar sig med de gamla. 
Idag är det svårt att identifiera de gamla sorter 
som nämns i litteraturen från 1700-talet (Sven-
gunnar Ryman, muntl.). Av vilda eller förvil-
dade arter som angavs i Adonis Stenbrohultensis 
påträffades vid Stenbrohults gamla prästgård: 
nysört Achillea ptarmica, ängshaverrot Tragopo-
gon pratensis, luktviol Viola odorata (ett sterilt 
exemplar) och styvmorsviol. En fläderbuske stod 
i närheten av syrenhäcken. Äldre kulturväxter 
som inte står med i Adonis Stenbrohultensis och 
observerades här var vårtörel Euphorbia cyparis-
sias och kaukasiskt fetblad Phedimus spurius. 
Den tidigare har sedan länge funnits på denna 
plats och spridits till privata trädgårdar i trakten 
(Nilsson & Nilsson 2004). Hästkastanj Aesculus 
hippocastanum som en gång vuxit här finns ånyo 
planterad, men individernas ursprung är okänt.

Övriga lokaler
De torp och gårdar som inventerades under 
sommaren 2003 presenteras i tabell 2. Flera av 
de arter som påträffades finns även i Adonis 
Stenbrohultensis och kan vara intressanta att 
samla in. Om trädgården varit övergiven under 
en längre tid, ökar sannolikheten för att det är 
lokalt ursprungligt material som kvarstår. Om 
ägarna till trädgården har haft ett stort intresse 
för trädgårdsodling ökar sannolikheten för att 
växtmaterial från andra håll inplanterats.

Råshults Södregårds närmaste omgivningar
Väster om järnvägen, vid den punkt där den 
gamla kyrkstigen sluter an mot grusvägen 
(figur 6), växte några parksmultron i den mot-
satta vägkanten. Som nämnts tidigare, odlades 
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parksmultron allmänt innan det vi idag känner 
som jordgubbar fick spridning i landet. Jord-
gubbe Fragaria ×ananassa är en korsning av 
två amerikanska arter. Korsningen uppkom i 
Europa på 1750-talet, och blev snabbt populär 
(Hylander 1945). Parksmultron odlingar kan 
överleva i flera hundra år. På Linnés Hammarby 
finns en population som beräknas härstamma 
från Linnés dagar (Manktelow 2001). Likaså 
torde dessa individ i Råshult ha sitt ursprung 
från en närliggande trädgård med anor från 
1700-talet, troligen den på Råshults Södregård. 
Norr om hembygdsföreningens kafé (som ligger 
norr om Råshults Södregård) växer vid sten-
muren längst ner mot järnvägen några buskar 
av benved Euonymus europaeus. Här fanns även 
en schersmin Philadelphus sp. av en yngre sort 
med kritvita blommor. På Råshults Norregård, 
Rune och Signe Almblads tomt, fanns plommon 
(”krikon”), brunröd daglilja, bondpion, röda 
och vita vinbär, pärlhyacint, snödroppe, syren 
och bolltistel Echinops sphaerocephalus. Boll-
tisteln var tagen från det nuvarande entréhuset 
norr om Råshults Södregård. Det fanns även 
enkla och dubbla snödroppar. De dubbla sades 
ha ett äldre ursprung på platsen (Signe Almblad, 
muntl.).

Torp och gårdar i trakten
Nytorp 
Vid detta torp, tidigare under Råshults Södre-
gård (Härder 1991), fanns en del gamla växter. 
Dock tydde en del inplanteringar på ett stort 
trädgårdsintresse hos de senast bosatta. Intres-
sant var planteringen av hästkastanj som vård-
träd, ett bruk som är vanligt förekommande 
på torp i trakten (Lena Michaëlsson, muntl.). 
När Carl von Linné köpte Hammarby, den 
första gård han ägde, planterade han två häst-
kastanjer framför entrén till huset (Manktelow 
2001). Kan detta ha varit något som var van-
ligt förekommande på herrgårdar i Småland 
på 1700-talet, och på 1800-talet anammades 
även av torparna? Vid Nytorp fanns även fing-
erborgsblomma, klarblå aklejor med sporrar, 
vita lupiner, snödroppar, pingst- och påskliljor 
(de senare dubbla av en äldre sort, figur 16), 

pärlhyacint och syrener. Alla arter förekommer 
i Adonis Stenbrohultensis. Vid Nytorp fanns 
också en schersmin av en yngre sort med kritvita 
blommor. Den äldre, ursprungliga formen med 
gräddvita blommor, som väl var den som Nils 
Linnaeus odlade, har inte påträffats under den 
här inventeringen.

Bokelund
Vid detta ålderdomliga torp, som tidigare till-
hörde Djäknabygd, växte en mycket gammal 
benved (105 cm i omkrets i brösthöjd). Här stod 
även en kanske hundraårig hästkastanj, troli-
gen som vårdträd. För övrigt fanns här finger-
borgsblomma samt vit och röd krollilja Lilium 
martagon, en art som även är förvildad vid 
Tångarne (intill vägen till Höö) och Duvelycke 
(Nilsson & Nilsson 2004). Här fanns också 
aklejor i många färger: blå, mörkrosa, mörklila 
och vit, med starkt förkortade till normala spor-
rar. Trädgården gav ett ålderdomligt intryck. 
Perennerna var delvis spridda i en gräsvegetation, 
och där fanns få sena inplanteringar. Detta är 
en mycket intressant plats för insamling av äldre 
växtmaterial.

Stenstugan
Stenstugan var ursprungligen, från 1835, en 
backstuga under Råshults Södregård (Härder 
1991). Sedan några år tillbaka är torpet övergivet 
och trädgården igenvuxen. Här återfanns vid 
besöket ett stort, ståtligt körsbärsplommonträd, 
några intressanta arter som snödroppar, vita, blå 
och rosa lupiner, påskliljor, pingstliljor, rabarber 
Rheum rhabarbarum, syren (utblommad, men 
den bleka bladfärgen tydde på vita blommor), 
samt två gamla hamlade askar Fraxinus excelsior 
vid entrén.

Djäknabygd
Djäknabygd är en fädernegård till Ingvar Nils-
son, som var min ciceron på platsen den 8 maj 
2003. Här fanns vid grunden av det äldre, bort-
tagna boningshuset ett gammalt och tämligen 
stort snår med den plommonfrukt som Ingvars 
far kallade ”krikon”, identiskt med de gamla 
plommonträd som står på Råshults Södregård. 
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Här fanns även förr vita vinbär sedan sent 1800-
tal, som dock inte återfanns vid vårt besök. 
Pingstlilja förekom här i ett gammalt bestånd 
som fanns redan på 1880-talet, då växtplatsen 
var slåtteräng (Nilsson & Nilsson 2004). Enkla 
påskliljor påträffades likaså, med kalkblad 
ljusare än bikronan. Andra arter här var fläder, 
rabarber, gröna och röda krusbär samt rosa och 
blå aklejor. Vid det nya boningshuset fanns röda 
vinbär, rotäkta gula plommon av ”en gammal 
sort” (troligen allmänt gulplommon), samt vita 
och blå syrener. I den nyare trädgården stod ett 
äppelträd av sorten Melon, som här kallades 

”Citronäpple”. Ett citronäpple förevisades också 
Sernander [1921] på Råshults Södregård. På 
figur 7 är en stubbe av ”Melon” utmärkt. Denna 
äppelsort är mycket gammal, och förekom till 
exempel i Uppland på 1790-talet (Nilsson 1987). 
Men i Stenbrohultstrakten tycks den inte ha 
funnits före 1860, då den infördes till det närbe-
lägna Urshult (Klingspor 1925).

Kroken
Detta var ett torp under Stenbrohults prästgård 
(Härder 1991). Här bodde från 1919 till 1962 
Oskar och Ellen Holgersson. Härder (1991) 
skrev att Ellen ”hade en mycket vacker trädgård 
med många blommor i alla de sorter”, vilket 

tyder på ett stort trädgårdsintresse med ökad 
sannolikhet för införsel av icke lokalt växtmate-
rial. Idag bebor parets två döttrar stugan. Här 
fanns hästkastanj, av allt att döma planterad 
som vårdträd. I trädgården fanns brandlilja Lili-
um bulbiferum, trädgårdsnattviol, parksmultron, 
myskmalva, studentnejlika Lychnis chalcedonica, 
samt flera stora, gamla gullregn Laburnum sp.

Taxås
Gården fanns på Nils Linnaeus tid, och man 
kunde ha förväntat sig ett flöde av trädgårdsväx-
ter hit från Stenbrohults prästgård. Några intres-
santa växter påträffades också här: fläder, röda 
vinbär, fingerborgsblomma, jordärtskockor Heli-
anthus tuberosus, munkrenfana Tanacetum vul-
gare f. crispum, tremastarblomma Tradescan tia 
(Andersoniana-gruppen) samt purpurklätt Lych-
nis coronaria. Särskilt intressant är munkrenfana, 
purpurklätt och jordärtskockor som alla ingick i 
Adonis Stenbrohultensis.

Andra möjliga platser
I denna inventering kunde endast ett fåtal plat-
ser undersökas och ett mindre antal intervjuer 
göras. Andra trädgårdar som är av intresse är till 
exempel Stenbrohults nyare prästgård (dit växter 
kan ha flyttats från den gamla prästgården), den 

Figur 15. I närheten av Nils Lin-
naeus kyrko herdeboställe vid 
Stenbrohults kyrka växer några 
arter som finns med i Adonis 
Stenbrohultensis, som denna 
myskmalva.
In the vicinity of Nils Linnaeus’s 
rectory by Stenbrohult church 
some plants are found that are 
listed in Adonis Stenbrohultensis. 
such as this Malva moschata.
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gamla prästgården i Pjätteryd (där Nils Linnae-
us morbror Sven Tiliander bodde), Möckelsnäs, 
Höö gård, samt andra äldre torp och gårdar i 
trakten. En undersökning av dessa platsers kul-
turväxter har delvis gjorts genom inventeringen 
av Nilsson & Nilsson (2004) samt den insam-
ling av äldre växtmaterial som har påbörjats i 
olika omgångar av Hembygdsföreningen Linné 
(Helmuth Bauer, muntl.).

Hortus Stenbrohultensis
Det finns enligt mitt förmenande mycket som 
tyder på att växtmaterialet i Nils Linnaeus träd-
gård kan ha överlevt till våra dagar, till och med 
på en så påverkad tomt som Råshults Södregård. 
Jag skulle vilja avrunda min inventeringsrapport 
med en liten appell: Det är nu hög tid att åter-
samla de växter som en gång spridits från Nils 
Linnaeus trädgård. Vi lever i en omvälvande tid 
då många äldre torp och gårdar står övergivna. 
Det stora trädgårdsintresset av idag skapar ett 
stort inflöde av nya arter och nya varieteter av 
gamla arter. Kunskapen om det lokala äldre 
växtmaterialet håller samtidigt på att gå förlo-
rad, eftersom de människor som bäst känner till 

traktens historia naturligt nog är de äldsta, och 
den muntliga traditionen i hög grad har minskat 
i det svenska samhället. 

Sannolikheten för att en särskild växt här-
stammar från 1700-talet måste bedömas från art 
till art, och det är viktigt att poängtera att man 
idag inte kan få fram några bevis för växternas 
ursprung. Men trots detta är det viktigt med en 
insamling av lokalt växtmaterial, eftersom alter-
nativet kan vara att det går förlorat. Kunskapen 
om de äldre trädgårdsväxternas historia är ännu 
levande i Stenbrohults socken, och det är min 
förhoppning att traktens unika trädgårdsväxter 
med anknytning till Nils Linnaeus odlingar kan 
få samlas i ett pånyttfött Hortus Stenbrohulten-
sis inom en snar framtid.  

•  Jag vill först och främst tacka Lena och 
Michaël Michaëlsson, som var mig behjälpliga 
under mina inventeringsdagar i Råshult och vars 
gästfria hem stod öppet för mig. Jag hade även 
stor hjälp av Hans Hedlund och övrig perso-
nal vid Stiftelsen Linnés Råshult, samt Louise 
Ellman-Kareld vid Länsstyrelsen i Kronobergs 
län. För att underlätta min undersökning fick 

Figur 16. Dubbla påskliljor av en äldre sort frodas vid Nytorp, som har legat under Råshult Södregård.
Narcissus pseudonarcissus of an older variety thrive at Nytorp, a croft under Råshult Södregård (Råshult 
Southern Farm).
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gräsmattan stå oklippt och det traditionella 
midsommarfirandet flyttas. För detta vill jag 
tacka Hembygdsföreningen Linné samt de mid-
sommarfirande i Råshult 2003. För deltagande 
i mina lokala undersökningar är jag tacksam 
mot Signe och Rune Almblad samt Ingvar Nils-
son. Jag har även fått viktig information av 
Helmut Bauer, Allan Ericsson, Gunnar Peters-
son och Svengunnar Ryman. Bildmaterial har 
ställts till förfogande av Björn Bergenholtz och 
Stenbrohults pastorsexpedition. Kommentarer 
till manuskriptet har tacksamt tagits emot av 
Helmut Bauer, Bengt Jonsell, Michaël Michaëls-
son och Sven G. Nilsson. Undersökningen har 
finansierats av statliga medel i form av anslaget 
för kulturmiljövård 28:26, som länsstyrelsen i 
Kronobergs län beslutar över på delegation från 
Riksantikvarieämbetet.

Citerad litteratur
Afzelius, A. 1823. Egenhändiga anteckningar af Carl 

Linnaeus om sig sjelf med anmärkningar och till-
lägg. – Upsala.

Aldén, B., Engstrand, L., Iwarsson, M., m.fl. 1998. 
Kulturväxtlexikon. – Natur och Kultur/Lts förlag.

Arnborg, G. 1996. Folk och potatis. – Arnborg, 
Gråbo.

Bergenholtz, B. 2003. Blomstergrisen. – Rabén & 
Sjögren, Stockholm.

Boberg, P. 1931. Program för restaurering av Råshults 
Södregård i Stenbrohults socken, Kronobergs län. 

– Smålands Museums Arkiv.
Ekwall-Bauer, I. 1995. Nostalgia Stenbrohult. Åter-

kommande meningsskiljaktigheter om vård 
och skötsel av en av Sveriges största kultur- och 
naturhistoriska attraktioner. Riksintresset Råshult. 

– Uppsats från Etnologiska institutionen vid 
Lunds universitet, Kulturmiljövård, HTX 113, 
våren 1995.

Fredbärj, T. 1951. Caroli Linnaei Adonis Stenbrohul-
tensis. Valda avhandlingar av Carl von Linné 11. 

– Svenska Linnésällskapet, Ekenäs.
Fries, T. M. 1899. Caroli Linnaei Hortus Uplandicus. 

– Uppsala.
Fries, T. M. 1903. Linné. Lefnadsteckning. 2. Fahl-

crantz, Stockholm.
Gustawsson, K. A. 1980. Råshults Södregård, Sten-

brohults socken. – Smålands museum, Växjö.
Hylander, N. 1945. Linné, Duchesne och smultronen. 

– Svenska Linné-Sällsk. Årsskr. 28: 17–40.
Härder, A. 1991. En sammanställning av gammal 

torp och backstugebebyggelse under Råshults 

Södergård – Norregård, Stenbrohults Prästgård 
och Lilla Stenbrohult. – Stenbrohult i Forntid 
och nutid 16. Hembygdsföreningen Linné 1991: 
23–48.

International Plant Names Index 2004. – Publicerad 
på internet: www.ipni.org.

Jonsell, B. 2001. Aquilegia. – I: Jonsell, B. (red.), Flora 
Nordica 2. The Bergius Foundation, Stockholm.

Karlsson, T. 2004. Checklista över Nordens kärlväx-
ter – version 2004-01-19. – Publicerad på internet: 
www.nrm.se/fbo/chk/chk3.htm.

Klingspor, D. M. 1925. Fruktodlingens uppkomst 
och utveckling i Urshultsbygden. – Hyltén-Caval-
lius-föreningens Årsbok 1925: 48–59.

Levertin, O. 1908. Carl von Linné. – I: Samlade 
skrifter. Bonnier.

Lindberg, A. 1957. Linnés faders Nicolaus Linnaeus 
släktanteckningar. – Stenbrohult i Forntid och 
nutid 6. Hembygdsföreningen Linné.

Lindberg, A. [1967] 1992. Hembygdsföreningen 
Linné – en tillbakablick. – Stenbrohult i Forntid 
och nutid 17. Hembygdsföreningen Linné.

Lindell, E. 1923. Råshult Södregård. – Sv. Linn. 
Årssk. 6: 136–151.

Lindman, C. A. M. 1920. Ett besök vid Råshult. 
– Svenska Linné-Sällsk. Årsskr., sid. 103–116.

Linnaeus, C. [1729] 1888. Spolia Botanica. – I: Ähr-
ling, E. (red.), Carl von Linnés Ungdomsskrifter 
1. Norstedt & Söner. Stockholm. 

Linnaeus, C. [1731a] 1888. Adonis Uplandicus. – I: 
Ährling, E. (red.), Carl von Linnés Ungdomsskrif-
ter 1. Norstedt & Söner. Stockholm.

Linnaeus, C. [1731b] 1888. Hortus Uplandicus. – I: 
Ährling, E. (red.), Carl von Linnés Ungdomsskrif-
ter 1. Norstedt & Söner. Stockholm.

Linnaeus, C. [1732] 1951. Adonis Stenbrohultensis. 
– I: Fredbärj, T. (red.), Caroli Linnaei Adonis 
Stenbrohultensis. Valda avhandlingar av Carl von 
Linné 11. Svenska Linnésällskapet, Ekenäs.

Linnaeus, C. 1745. Carl Linnaei Öländska och Got-
ländska resa på Riksens högloflige ständers befall-
ning förrättad åhr 1741. – Gottfried Kiesewetter. 
Stockholm & Upsala.

Linnaeus, C. [1751] 1975. Carl Linnaei Skånska Resa. 
Redigerad av C.-O. von Sydow. – Wahlström & 
Widstrand, Stockholm.

Malmeström, E. & Uggla, A. H. (red.) 1957. Vita 
Caroli Linnaei. Carl von Linnés självbiografier. 
– Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Manktelow, M. 2001. Linnés Hammarby – ett 
blommande kulturarv. – Svensk Bot. Tidskr. 95: 
251–313.

Manktelow, M. 2004. ”Er Scopolia växer otroligt bra 
i min trädgård”. Om några Hammarby växters 
ursprung och betydelse. – Linnés Historiska 
Landskap 1: 38–54.



ADONIS STENBROHULTENSIS

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:1 (2005) 57

Mathiasen-Mo, B. 1947. Förslag till plantering. 
Råshult. – Tre skisser. Alnarp. Stenbrohults pas-
torsexpeditions arkiv.

Mo, B. 1949. Trädgården vid Linnés Råshult – ett 
försök till rekonstruktion. – Lustgården 30: 
62–72.

Nilsson, A. 1987. Våra äpplesorter, 2:a uppl. – Nord-
iska museet, Stockholm.

Nilsson, A. 1989. Våra päron-, plommon- och körs-
bärssorter: deras historia, egenskaper och känne-
tecken. – Karlebo, Stockholm.

Nilsson, S. G. & Nilsson, I. N. 2004. Biologisk 
mångfald i Linnés hembygd i Småland 4. Kärl-
växtfloran och dess förändring i Stenbrohults 
socken. – Svensk Bot. Tidskr. 98: 65–160.

Petersson, G. 1982. Örter vid Linnés Råshult. 
– Hembygdsföreningen Linné, Stenbrohult.

Rudbeck, O. 1685. Hortus Botanicus. – Upsala.
Råshult, Kronobergs län, Allbo härad, Stenbrohults 

socken, upprättad av hortonomkursen sept. 1946. 
– Stenbrohults pastorsexpeditions arkiv.

Sernander, R. 1921. I Linnés fotspår. – Svenska 
Linné-Sällsk. Årsskr. 4: 33–64.

Sernander, R. 1933. Angående skötseln av Södra 
Råshults löväng. – Smålands museums arkiv.

Sernander, R. 1940. Prunus spinosa × Prunus insititia 
i den svenska växtvärlden jämte några ord om 
Prunus-arternas växtgeografiska ställning i den-
samma. – Acta Phytogeogr. Suecica 13: 101–120.

Sernander, R. 1942. Meddelande från den linnéanska 
stiftelsen på Hammarby 14. – Svenska Linné-
Sällsk. Årsskr. 25: 70–83.

Virdestam, G. 1928. Linné och Stenbrohult. – Svens-
ka Linné-Sällsk. Årsskr. 11: 7–40.

Virdestam, G. 1931. Kring några brev av Samuel 
Linnaeus. – Svenska Linné-Sällsk. Årsskr. 14: 
115–125.

ABSTRACT
Manktelow, M. 2005. Råshult Södregårds trädgård 
och Adonis Stenbrohultensis – vad finns kvar? En 
inventering av kulturväxter i Råshult. [Plants from 
Nils Linnaeus’s garden at Råshult – are they still 
around?] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 31–59. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.
The paper presents an inventory of cultivated plants 
at Carl Linnaeus’s birth place Råshult in Stenbrohult 
parish in Småland, south Sweden, where his father, 
the vicar Nicolaus (Nils) Linnaeus, had a garden 
from 1706 to 1709. The family brought most of the 
plants with them when moving to the rectory by 
the church in 1709. Carl Linnaeus listed the spe-
cies in his father’s garden during a visit in 1732. The 
plant list, Adonis Stenbrohultensis, is believed to have 
contained around 220 species, but parts of the 

hand-written document have been lost. The garden 
was destroyed in a fire in 1746. Six species growing 
today in the court yard of Råshult are judged to 
be possible remnants from Nils Linnaeus’s garden: 
Hemerocallis fulva, Muscari botryoides, Bistorta off ici-
nalis, Prunus domestica, Ribes rubrum, and Sambucus 
nigra. Another six species demand further investiga-
tion. Rearrangements in the Råshult garden and 
plant introductions are documented. An additional 
inventory of old farms and crofts in the neighbour-
hood, including the old rectory at Stenbrohult 
church, confirmed that an additional 24 species 
from Adonis Stenbrohultensis occur in the area. Their 
origin needs further investigation. The conclusion 
is that the genetic material from Nils Linnaeus’s 
garden might have survived in local gardens in the 
parish of Stenbrohult. Continuous research should 
include further inventories, interviews with elderly 
locals and an Adonis Stenbrohultensis gene bank.
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Appendix
Växter uppräknade i Carl von Linnés beskrivning 
över Nils Linnaeus trädgård vid kyrkoherdebostäl-
let i Stenbrohult, ”Adonis Stenbrohultensis”. Fetstil 
markerar de växter som bedöms kan ha överlevt 
tills idag. Arter som av Fredbärj (1951) antogs ha 
funnits på de sidor som felas i originalmanuskrip-
tet anges här inom parentes. Nomenklaturen har 
moderniserats enligt Karlsson (2004), Aldén m.fl. 
(1998) och International Plant Name Index (2004). 
Vid osäkerheter på underartsnivå har endast art-
namn angivits.
Plants listed in Carl Linnaeus’s description from his 
father’s garden at the rectory at Stenbrohult, Adonis 
Stenbrohultensis. Bold type is used for plants judged 
to have been able to survive until today. Species 
suggested by Fredbärj (1951) to have been included 
on the missing pages of the original manuscript are 
here given in brackets. The nomenclature is mod-
ernized, using Karlsson (2004), Aldén et al. (1998) 
and the International Plant Name Index (2004). 
Where there is uncertainty on the subspecific level, 
only the species name is given.

Achillea ptarmica, nysört
Aconitum napellus, äkta stormhatt
Acorus calamus, kalmus
Adonis annua, höstadonis
(Aesculus hippocastanum, hästkastanj)
Alcea rosea, stockros
Allium cepa, lök (rödlök, schalottenlök)
Allium f istulosum, piplök
Allium porrum, purjolök
Allium sativum, vitlök
Allium schoenoprasum, gräslök
Allium scorodoprasum, skogslök
Althaea off icinalis, läkemalva
Amaranthus caudatus, rävsvans
Anaphalis margaritacea, pärleternell
Anethum graveolens, dill
Angelica archangelica, kvanne
Anthriscus cerefolium, dansk körvel
Apium graveolens, selleri
Aquilegia vulgaris, akleja
Aristolochia clematitis, hålrot
Armoracia rusticana, pepparrot
Artemisia abrotanum, åbrodd
Artemisia dracunculus, dragon
Artemisia pontica, romersk malört
Arum maculatum, fläckig munkhätta
Asclepias syriaca, sidenört
Asparagus officinalis, sparris
Atriplex hortensis, trädgårdsmålla
(Avena sativa, havre)
Barbarea vulgaris, sommargyllen
Bellis perennis, tusensköna (dubbel, röd)
(Berberis vulgaris, berberis)
Beta vulgaris, beta
(Bistorta officinalis, stor ormrot)

Borago off icinalis, gurkört
Brassica oleracea var. capitata, vitkål
Brassica oleracea var. gongylodes, kålrabbi
Brassica oleracea var. sabauda, savoykål, 
Brassica oleracea var. sabellica, grönkål
Brassica oleracea var. selenesia, kruskål (ej identifierat)
Brassica oleracea var. viridis, bladkål (troligen foderkål)
Brassica rapa, rova
Bryonia alba, hundrova
Buxus sempervirens, buxbom
Calendula off icinalis, ringblomma (gula, dubbla)
Cannabis sativa, hampa
Centaurea cyanus, blåklint (blå, brun, röd, vit, vit med blå

mitt, vit med röd mitt)
Chamaemelum nobile, romersk kamomill
Chenopodium capitatum, smultronmålla
Cichorium intybus, cikoria
Cnicus benedictus, kardbenedikt
Cochlearia off icinalis, skörbjuggsört
(Colchicum autumnale, tidlösa)
Consolida ajacis, romersk riddarsporre (purpur, köttfärgad, vit, dubbel)
C. regalis, riddarsporre
Coriandrum sativum, koriander
(Cornus mas, körsbärskornell)
(Cornus suecica, hönsbär)
Corylus avellana, hassel
(Crocus sativus, saffranskrokus)
Cucumis sativus, gurka
Cucurbita pepo, pumpa
(Daphne laureola, lagertibast)
Datura stramonium, spikklubba
Daucus carota, morot
Dianthus barbatus, borstnejlika (röd, vit, brokig)
Dianthus plumarius, fjädernejlika
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma
Dracocephalum moldavica, turkisk drakblomma
Echinops sphaerocephalus, bolltistel
(Epilobium hirsutum, rosendunört)
Eranthis hyemalis, vintergäck
Erysimum cheiri, gyllenlack
(Euonymus europaeus, benved)
(Fagopyrum esculentum, bovete)
Ficus carica, fikon
Fragaria moschata, parksmultron 
Fritillaria imperialis, kejsarkrona
Galanthus nivalis, snödroppe
(Geranium pratense, ängsnäva)
(Gladiolus communis, småblommig sabellilja)
Glebionis coronaria, kranskrage
(Hedera helix, murgröna)
Helianthus annuus, solros
Helianthus tuberosus, jordärtskocka
Helleborus niger, julros
Hemerocallis fulva, brunröd daglilja
Hepatica nobilis, blåsippa (röd dubbel)
Hesperis matronalis, hesperis
Hesperis tristis, sorgört
Hibiscus trionum, timvisare
(Hordeum vulgare, korn)
Humulus lupulus, humle
Hyssopus off icinalis, isop (blå, vit, grå)
(Ilex aquifolium, järnek)
Impatiens balsamina, balsamin
Inula helenium, ålandsrot
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(Iris germanica, trädgårdsiris)
(Iris graminea, gräsiris)
(Iris sibirica, strandiris)
( Jasminum off icinale, jasmin)
Laburnum anagyroides sydgullregn
Lactuca sativa, sallat
Lavandula angustifolia, lavendel
Lepidium sativum, smörgåskrasse
Levisticum officinale, libbsticka
(Ligustrum vulgare, liguster)
Lilium bulbiferum, brandlilja
Lilium candidium, madonnalilja
Lilium martagon, krollilja
Lithospermum off icinale, stenfrö
Lonicera caprifolium, kaprifol
Lupinus albus, vitlupin
Lupinus angustifolius, blålupin
Lupinus luteus, gullupin
Lychnis chalcedonica, studentnejlika
Lychnis coronaria, purpurklätt
Malus domestica, apel (sötäpple, kriskäpple)
Malus sylvestris var. paradisiaca, paradisäpple
Malva verticillata var. crispa, krusmalva
Malva sylvestris ssp. mauritiana, stor rödmalva
Malva moschata, myskmalva
Melilotus officinalis, gul sötväppling (gul, vit [= M. 

albus?])
Melissa off icinalis, citronmeliss
Mentha aquatica, vattenmynta
Mentha spicata ‘Crispa’, krusmynta
Mirabilis jalapa, underblomma (brokiga blr, vita)
Morus nigra, svart mullbär
Muscari botryoides, pärlhyacint
Narcissus poëticus, pingstlilja (enkel, dubbel)
Narcissus pseudonarcissus, påsklilja
Nicotiana rustica, bondtobak
Nicotiana tabacum, virginiatobak
Notobasis syriaca, syrisk tistel
Ocimum basilicum, basilika
(Oenothera biennis, nattljus)
Origanum majorana, mejram
Ornithogalum divergens, spärrmorgonstjärna
Paeonia ×festiva, bondpion (enkel, dubbel)
(Panicum miliaceum, hirs)
Papaver rhoeas, kornvallmo
Papaver somniferum, opievallmo (med fransade kronblad, 

brun enkel & dubbel, vit enkel & dubbel) 
Pastinaca sativa, palsternacka
Petasites hybridus, pestskråp
Petroselinum crispum, persilja (krusbladig, slätbladig)
Peucedanum ostruthium, mästerrot
(Phalaris canariensis, kanariegräs)
Phaseolus coccineus, rosenböna
Phaseolus vulgaris, böna (vita, med svarta rännor)
Philadelphus coronarius, doftschersmin
Physalis alkekengi, judekörs
Phytolacca acinosa, kermesbär
Pimpinella anisum, anis
Pisum sativum, ärt (gröna ärtor, harärtor, prikärtor, 

socker ärtor, ärtor med breda skidor)
(Plantago major, groblad)
Polemonium caeruleum, blågull
(Polygonatum verticillatum, kransrams)
(Portulaca oleracea, portlak)

Primula elatior, lundviva
Prunus cerasus, surkörsbär (moreller, blodkörsbär)
Prunus domestica ssp. domestica, plommon (röda, vita)
Prunus domestica ssp. insititia, krikon 
Prunus tenella, dvärgmandel
Pyrus communis, päron (bergamotter, bon-

kretänger)
Raphanus sativus var. niger, rättika (månadsrättika, vinter-

rättika)
Raphanus sativus var. sativus, rädisa
(Rheum rhabarbarum, rabarber)
(Rhodiola rosea, rosenrot)
Rhus toxicodendron, giftsumak
Ribes rubrum, trädgårdsvinbär (röda, vita)
Ribes uva-crispa, krusbär (vita släta, ludna, röda)
Rosa ×alba, jungfruros
Rosa ×centifolia, centifoliaros
Rosa gallica, provinsros
(Rubia tinctorum, krapp)
Rubus idaeus, hallon (vita)
Rudbeckia laciniata, höstrudbeckia
(Rumex sanguineus, skogsskräppa)
Ruscus aculeatus, stickmyrten
Ruscus hypoglossum, tungmyrten
(Ruta graveolens, vinruta)
Salvia off icinalis, kryddsalvia
Salvia pratensis, ängssalvia
Sambucus nigra, fläder
Sambucus nigra f. laciniata, flikfläder
Sanguisorba minor, pimpinell
(Sanguisorba officinalis, blodtopp)
Satureja hortensis, sommarkyndel
Scorzonera hispanica, svartrot
(Secalum cereale, råg)
Sempervivum tectorum, taklök
Sinapis arvensis, åkersenap
Sium sisarum, sockerrot
Solanum tuberosum, potatis
Spinacia oleracea, spenat
Stachys officinalis, humlesuga
Staphylea pinnata, pimpernöt
Symphytum officinale, äkta vallört
(Syringa ×persica, persisk syren)
(Syringa vulgaris, syren)
Tagetes erecta, stort sammetsblomster (enkla, dubbla)
Tagetes patula, sammetsblomster (enkla, dubbla)
Tanacetum balsamita, balsamblad
Tanacetum parthenium, mattram
Tanacetum vulgare f. crispum, munkrenfana
Thymus serpyllum ssp. serpyllum, backtimjan (brun, vit)
Tradescantia virginiana, tremastarblomma
Tragopogon pratensis, ängshaverrot
(Triticum aestivum, vete)
(Tropaeolum majus, indiankrasse)
Tuilpa gesneriana, tulpan
Urtica pilulifera, romersk nässla
(Valeriana phu, kattvänderot)
(Valerianella locusta, vårklynne)
Viburnum opulus ‘Roseum’, snöbollsbuske
Vicia faba, bondböna
Vinca major, stor vintergröna
Viola odorata, luktviol
Viola tricolor, styvmorsviol
Zea mays, majs
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THOMAS RANIUS

I naturvården är den eventuella förekomsten 
av utdöendetrösklar betydelsefull; finns det 
ett tröskelvärde måste mängden av en arts 

lämpliga livsmiljö överstiga detta värde för att 
risken för att arten ska försvinna ska kunna hål-
las på en låg nivå. Det bästa sättet att studera 
utdöende risker är att utföra långtids experiment, 
men sådana studier är kostsamma och förekom-
mer därför knappast. De flesta studier av tröskel-
värden är istället baserade på observationer av 
förekomstmönster i naturen. Dessa mönster är 
också resultatet av ett slags långtidsexperiment 
som naturen och människan genom histo-
rien omedvetet utfört. Problemen med sådana 

”experiment” är att de inte är utformade för att 
besvara forskarnas frågor och att dokumentation 
av landskapets historik ofta saknas.

I SBT 98:5 finns en artikel med anknytning 
till tröskelvärden och naturvård (de Jong m.fl. 
2004). Enligt den engelska sammanfattningen 
är en av slutsatserna att ”Several studies show 
that the probability to find rare and more spe-
cialised species increases considerably when the 
abundance of dead wood is more than 20 m3/ha.  

… We conclude that we in the future need larger 
areas with high-quality habitats with at least 20 
m3 of dead wood/ha”. Detta tröskelvärde på 20 
kubikmeter per hektar kommer förmodligen att 
figurera i naturvårdsdebatten under de närmaste 
åren. Därför är det angeläget att titta närmare 
på hur de Jong m.fl. (2004) har kommit fram 
till just detta värde.

”Several studies” tycks syfta på två studier: en 
av Martikainen m.fl. (2000) och en av Økland 
m.fl. (1996). Båda dessa studier redovisar bra 
och intressanta data, men jag är tveksam till hur 
de Jong m.fl. (2004) tolkar dessa studier. När 
de Jong m.fl. refererar till dessa studier disku-

terar de inte ”rare and more specialised species”, 
utan vedlevande arter i allmänhet, och därför 
gör jag också det i detta inlägg.

Martikainen m.fl. (2000) studerade vedskal-
baggar i södra Finland (men inte i Ryssland, 
som de Jong m.fl. (2004) anger) och kom fram 
till att sambandet mellan antal arter och mängd 
död ved kunde beskrivas enligt en logaritmisk 
funktion (figur 7 i de Jong m.fl. 2004). Det 
händer inget speciellt med artantalet just vid 
20 m3/ha död ved, och inte vid någon annan 
nivå heller. Kan då inte den finska studien säga 
något om hur mycket död ved som behövs? 
Jo, det kan den, åtminstone om vi bortser från 
problemen med att dra slutsatser från en enda 
studie (dvs. att den är gjord i ett visst landskap 
med en viss historik i en viss geografisk skala, 
med en viss insamlingsmetod, och att det för 
enskilda bestånd fanns en avvikelse mellan 
observerat artantal och det funktionen förutsä-
ger), och för ett ögonblick antar att funktionen 
i figuren verkligen återger det sanna sambandet 
mellan artantal och mängden död ved. Antag 
att skogen med 200 m3 död ved per hektar 
hyser en komplett vedskalbaggsfauna. Då kan 
vi räkna ut att om vi vill ha 80 procent av 
alla vedskalbaggar så måste mängden död ved 
uppgå till 53 m3/ha, om vi vill ha 60 procent 
måste den uppgå till 13 m3/ha, medan om vi 
nöjer oss med 40 procent räcker det med 3 
m3/ha. Eftersom överlevnad av denna typ av 
arter beror på processer som äger rum över stora 
skalor i tid och rum är de siffror som jag räknat 
fram här mycket otillförlitliga. Jag presenterar 
dem ändå, eftersom de visar vad som krävs 
för att besvara frågan ”Hur mycket död ved 
behövs?”: kunskap om vedorganismers habi-
tatkrav är nödvändig, men man måste också 
ta ställning till hur mycket biologisk mångfald 
man vill ha. När de Jong m.fl. (2004) argu-

Hur mycket död ved behövs i skogen?

DEBATT
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menterar för att det bör finnas minst 20 m3 död 
ved per hektar i många bestånd så förutsätter 
det ett bestämt mål för hur mycket biologisk 
mångfald det ska finnas i det brukade skogs-
landskapet, men vilket mål de har går inte att 
utläsa ur deras artikel.

Økland m.fl. (1996) studerade vedskalbag-
gar i skogar i södra Norge. Det var möjligt att 
statistiskt analysera ungefär 100 arter (medan 
omkring 90 var för sällsynta för att det skulle 
vara möjligt), och av dessa var det åtta som 
saknades när en viss mängd död ved under-
stegs. Tre av arterna saknades i områden där 
mängden död ved understeg 8 m3/ha, och 
fanns där den översteg 23 m3/ha, två saknades 
där mängden död ved understeg 27 m3/ha 
och fanns där den översteg 28 m3/ha, medan 
tre saknades när antalet grova döda stammar 
understeg en viss nivå, som varierade mellan 
4 och 7 per hektar. De värden för mängden 
död ved och antalet grova döda stammar som 
anges här var mätt som ett medelvärde över 1 
eller 4 km2. Ett problem med den norska stu-
dien var att man för många arter samlade in få 
individer (vilket kan bero både på populations-
storleken och fångst effektiviteten för de fällor 
som användes). Därför var det i många fall 
en ren slump som gjorde att en art fångades i 
vissa skogar men inte i andra. Om det fanns 
arter som hade riktigt höga krav beträffande 
mängden död ved så skulle de förmodligen 
bli så sällsynta att de inte gick att analysera 
statistiskt. Eftersom det i denna studie alltså 
var lättare att upptäcka tröskelvärden som låg 
på vissa nivåer än på andra, ger studien ingen 
rättvisande bild av hur olika vedorganismers 
tröskelvärden är fördelade mellan olika nivåer 
av mängden död ved.

Det tycks finnas tröskelvärden för enskilda 
vedlevande arter. Det visar Økland m.fl. (1996), 
men också Ranius (2002) och Penttilä m.fl. 
(2004). Olika vedorganismer har olika biologi 
(t.ex. fortplantningskapacitet och kolonisations-
förmåga), är specialiserade till olika typer av död 
ved och svarar på mängden lämpligt habitat i 
olika rumsliga skalor (Holland m.fl. 2004). Det 
är därför rimligt att anta att vedorganismers krav 

på hur mycket död ved som behövs är spridd 
över ett mycket stort spann, och det är svårt att 
finna något skäl att tro att arternas krav skulle 
vara koncentrerade till vissa gemensamma trös-
kelvärden. Att fastslå ett specifikt tröskelvärde 
blir därför en högst tvivelaktig rekommendation 
till naturvårdande skogsfolk; 20 m3/ha är ur bio-
logisk synpunkt inte en mer relevant målsättning 
än någon annan för mängden död ved. Det är 
möjligt att framtida forskning kommer att visa 
att mitt antagande är felaktigt, och att det finns 
tröskelvärden som är gemensamma för ett större 
eller mindre antal vedorganismer. Men tills dess 
är det föga meningsfullt att spekulera kring vilka 
dessa eventuella tröskelvärden är.  

•  Mats Jonsell, Stig Larsson och Martin Schroe-
der har bidragit med värdefulla synpunkter.
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Thomas Ranius tar i sin debattartikel upp 
ett antal mycket viktiga frågor. Finns det 
tröskelvärden för hur mycket död ved 

olika arter kräver? Vid vilken volym ligger i så 
fall tröskelvärdena? Hur ska man tolka de trös-
kelvärden som hittills presenterats? Som framgår 
både av vår artikel och av Thomas inlägg är det 
inte så enkelt att få säkra svar på frågorna.

Thomas håller med om att det finns tröskelvär-
den för olika arters krav på substratmängd, men 
menar också att detta är spritt över ett stort antal 
olika värden och att det därmed inte är möjligt att 
finna ett gemensamt tröskelvärde. Vi är helt eniga 
med Thomas om detta, och vi ger också exempel 
på olika tröskelvärden i vår artikel. Likväl står vi 
fast vid vårt påstående att det i den brukade sko-
gen i framtiden kommer att behövas större områ-
den med minst 20 m3 död ved per hektar för att 
klara mångfaldsmålet och anser att det finns stöd 
för detta, även om antalet studier fortfarande är få.

Eftersom olika arter har olika tröskelvärden 
så har Thomas rätt i att vilken nivå man ska 
lägga sig på beror på vilka arter och hur stor del 
av faunan man vill bevara. Mer än 50 procent av 
arterna som behöver död ved klarar sig med lägre 
täthet än 20 m3/ha, och många arter klarar sig 
uppenbarligen med 2–3 m3/ha. Samtidigt finns 
det ett stort antal arter som kräver 20 m3/ha eller 
mer, bland annat många av de rödlistade arterna. 
Thomas undrar vilket mål vi har satt upp för hur 
mycket biologisk mångfald det skall finnas. Vi 
har givetvis inte satt upp något eget mål för detta. 
Däremot finns det ett skogspolitiskt mål som 
säger att alla naturligt förekommande arter ska 
bevaras i livskraftiga populationer. Frågan är allt-
så hur mycket död ved som krävs för att klara alla 
arter. Helt klart är att vissa arter har så speciella 
substratkrav att det krävs mycket stor mängd död 
ved. Dessa arter går knappast att kombinera med 
normalt skogsbruk, utan måste bevaras inom 

nationalparker, naturreservat och biotopskydd. 
Ett stort antal arter har dock lägre krav och skulle 
kunna kombineras med ett anpassat skogsbruk.

Finns det då något stöd från forskningen för 
hur mycket död ved det bör finnas i det brukade 
landskapet? Martikainen m.fl. (2000) visar i sitt 
arbete att sambandet mellan antalet skalbaggsarter 
och mängden död ved inte är linjärt. Vid en liten 
mängd död ved ger en ökning av mängden död 
ved en stor ökning av antalet skalbaggsarter. Om 
mängden död ved däremot är stor händer inte så 
mycket med artantalet om man ökar den ytterli-
gare. Något exakt tröskelvärde finns givetvis inte, 
och som vi också påpekar i artikeln kommer vi 
aldrig att kunna hitta generella tröskelvärden. Vi 
konstaterar dock att i just det här exemplet börjar 
kurvan att plana ut runt 20 m3, det vill säga en 
större del av faunan skulle kunna bevaras om 
man strävade efter den nivån i många äldre skogs-
bestånd. På ungefär samma nivå hamnar Angel-
stam m.fl. (2003) när det gäller mängden död ved 
och bevarandet av hackspettar och Økland m.fl. 
(1996). Ett annat exempel är Penttilä m.fl. (2004) 
som studerat vedsvampar och fann att under 20 
m3/ha saknades rödlistade arter helt.

Vi gör inte anspråk på att ha hittat det ”sanna” 
värdet. Däremot menar vi att den nivå man väljer 
bör vara kostnadseffektiv och så länge som en 
liten ökning kan ge ett stort utbyte bör man om 
möjligt fortsätta att öka mängden och därmed 
få ett effektivt naturvårdsarbete. Att fokusera på 
20 m3/ha anger ett gränsområde som empiriska 
studier visar har en viss betydelse, det är dock 
viktigt med en nyanserad diskussion kring detta 
värde. Samtidigt hoppas vi att den framtida 
debatten inte blir låst av just denna siffra. Vi skri-
ver också i våra slutsatser att hur mycket död ved 
som finns per hektar inte är det viktigaste. Andra 
viktiga frågor är exempelvis hur veden är fördelad 
i landskapet (per hektar är kanske inte det bästa 
måttet) och vilka kvaliteter som finns.   

JOHNNY DE JONG, ANDERS DAHLBERG 

& JOGEIR N. STOKLAND

Författarna svarar

DEBATT
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Exkursion till 
Norge 4–7 augusti

Under några trevliga dagar kommer vi 
att besöka flera fantastiska lokaler längs 
Norges västkust med utgångspunkt i 

Stavanger. Vi kommer att bli guidade av Svein 
Imsland och John Inge Johnsen, två duktiga 
botaniker från Norsk Botanisk Forening. På 
torsdagen sker inkvartering och en kortare 
exkursion. Under fredag och lördag blir det 
heldagsexkursioner och söndagen kommer att 
planeras utifrån när hemresan måste påbörjas.

Det kommer att finnas flera boendealternativ, 
hotell, motell eller campingstuga som kostar 
cirka 400–750 kr natten. Till det kommer mat 
och transporter till självkostnadspris under 
exkursionsdagarna.

Vi räknar med en exkursionsgrupp på max 15 
personer. Anmäl dig genom att sätta in 750 kr i 
anmälningsavgift på föreningens postgirokonto 
11 44 68-2 före 10 mars. Förutom hur du vill bo 
så vill vi gärna veta hur du tar dig till Stavanger, 
bland annat för att vi ska kunna planera om det 
behöver hyras extra bilar under helgen.

Hör av dig till Linda på kansliet om det är 
något du undrar över, tel: 018-471 28 91, 
e-post: linda.svensson@sbf.c.se.

Preliminärt program för exkursionerna
Jæren är ett 70 km vidsträckt område med sand-
stränder mot Atlanten. Längs stranden och på 
lädynerna finns en rik strandflora där man bland 
annat kan se engelsk fetknopp Sedum anglicum, 
blodtopp Sanguisorba officinalis, hedjungfrulin 
Polygala serpyllifolia, klittnattljus Oenothera oake-
siana, sand pyrola Pyrola rotundifolia ssp. mariti-
ma, hästtunga Pentaglottis sempervirens, ostronört 
Mertensia maritima, ängsskära Serratula tinctoria, 
kärrknipprot Epipactis palustris, dynknipprot 
E. helleborine ssp. neerlandica, strandnycklar 
Dactylorhiza purpurella, revsvalting Baldellia 
repens, östersjötåg Juncus arctica ssp. balticus, den 
nyligen upptäckta strimtåg Juncus foliosus och 
bågstarr Carex maritima. På klippor i området 
växer det hinnbräken Hymenophyllum wilsonii 
och hjorttunga Asplenium scolopendrium.

Den andra dagsturen kommer att gå till 
Ryfylke och Rennesøy eller Finnøy där man 
bland annat hittar dansk stensöta Polypodium 
interjectum, glansbräken Asplenium adian-
tum-nigrum, kustgullpudra Chrysosplenium 
oppositifolia, småfruktig jungfrukam Aphanes 
australis, purpurljung Erica cinerea, skogslysing 
Lysimachia nemorum, ekorr svingel Vulpia bro-
moides och sandlosta Anisantha sterilis.

Andra spännande arter vi kan förvänta oss att 
stöta på är havsbräken Asplenium marinum, stor-
fryle Luzula sylvatica och hedstarr Carex binervis.

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Hinnbräken Hymenophyllum wilsonii och purpurljung Erica cinerea tillhör de nordiska arter som har den mest 
extremt oceaniska utbredningen. De finns bara i västligaste Norge och på Färöarna. Foto: Åke Svensson.
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Rättelser
Axelius, B. & Karlsson, J. 2004. Japanplym, ny röd-
alg för Sverige. – Svensk Bot. Tidskr. 98: 268–273.
I beskrivningen av morfologin av japanplym Hetero-
siphonia japonica kallas de ljusbrytande punkter som 
kan ses vid förstoring av enskilda celler felaktigt för 
pyrenoider (s. 269, första stycket sista meningen och 
s 271, figur 4B). Dessa ljusbrytande punkter är asso-
cierade till de många cellkärnor som finns i varje cell 
och inte till cellens kloroplaster och ska därför inte 
benämnas pyrenoider.
On pages 269 (in the text) and 271 (Fig. 4B), the 
word pyrenoids is erroneously used to describe the 
light-refracting  structures associated with the multiple 
nuclei in the cells of Heterosiphonia japonica.

Ström, L. & Christensen, T. R. 2004. Myrens väx-
ter styr växthuseffekten. – Svensk Bot. Tidskr. 98: 
313–316.
I texten på s. 313 står det felaktigt att ett utsläpp 
av en metanmolekyl motsvarar ett utsläpp av 23 
koldioxidmolekyler. Det korrekta är att ett utsläpp 
av ett gram metan motsvarar ett utsläpp av 21 gram 
koldioxid. Ett utsläpp av en metanmolekyl motsvarar 
i själva verket åtta koldioxid molekyler.

Carlsson, B. 2004. Åtgärdsprogram och rödlistor. 
Föreningskonferensen 2004. – Svensk Bot. Tidskr. 
98: 365.
I texten sägs felaktigt att granlav är en av de nytill-
komna lavarna på nya rödlistan. Det ska vara garnlav.

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. 1998. 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 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 www.nrm.se/kbo/
check/mosscheck.html.se).

Alger. Tolstoy, A. & Österlund, K. 2003. 
Alger vid Sveriges östersjökust – en fotoflora. 
– ArtDatabanken, Uppsala. Tolstoy, A. & Wil-
lén, T (red.), 1997. Preliminär checklista över 
makroalger i Sverige. – ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala. Ytterligare några svenska namn finns i 
Willén, T. & Waern, M. 1997. Alger med svens-
ka namn. – Svensk Bot. Tidskr. 81: 281–288.

Lavar. Nordin, A., Thor, G. & Hermansson, J. 
2004. Lavar med svenska namn – tredje upp-
lagan. – Svensk Bot. Tidskr. 98: 339–364. För 
arter som saknas i detta arbete används Santes-
son m.fl. 2004. Lichenforming and licheni-
colous fungi of Fennoscandia. – Museum of 
Evolution, 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.

SBT-rea
Vi måste rensa i vårt lager av gamla tidskrifts-
häften. Därför passar vi nu på att erbjuda dem 
till rekordlågt pris. Det är årgångarna 1980 
(volym 74) till och med 2000 (volym 94) som är 
aktuella. Tyvärr är inte alla årgångar kompletta 
utan några häften är slutsålda redan. Om du vill 
ha en fullständig förteckning över vilka häften 
som finns kan du ringa kansliet eller titta på vår 
hemsida www.sbf.c.se under rubriken Tidskrif-
ten. Observera att ett av häftena som finns kvar 
är Thomas Karlssons kärlväxtlista på 320 sidor.

Häftena erbjuds för endast 2 kr styck om 
man beställer dem före 1 mars. Portokostnader 
tillkommer. Om du beställer alla tillgängliga häf-
ten (för närvarande 92 st) får du dem för totalt 
400 kr inkl. porto. Kontakta Linda på kansliet 
(018-471 28 91, linda.svensson@sbf.c.se).


