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Min sommar bland slåttergubbar och 
silversmygare

Hoppas er sommar varit bra med många härliga botaniska 
upplevelser! Min sommar har till stor del bestått av fält-
arbete åt länsstyrelsen i Jönköpings län men också några 

egna trevliga exkursioner.
Juni började med besök i många väldigt fina slåtterängar, från 

slåttermader till riktiga svinrotsängar. Det är oroande att medel-
åldern hos markägarna är så hög. Jag mötte bara ett par brukare 
som är under sjuttio år, men de flesta hade ändå goda förhoppning-
ar att ängarna även i framtiden skulle skötas på samma sätt som nu. 
De blomsterrika slåtterängarna har nu blivit utsedda som Natura 
2000-områden och markägarna har därmed fått samhällets erkän-
nande att de på ett utmärkt sätt skött och förvaltat några av Europas 
förnämsta naturområden. 

I juli övergick jag till att besöka betesmarker. Jag fastnade särskilt 
för en stor betesmark i Repperda som i mina ögon är länets finaste 
pärla. Det är extra roligt att brukaren är intresserad av att behålla 
områdets höga naturvärden. Betesmarken är stor och artrik med en 
del grova ekar och med många fina arter. Här finns trumgräshoppa, 
silversmygare och alla rödlistade arter av bastardsvärmare. Redan 
i maj kan man njuta av backsippa, smalbladig lungört samt olika 
sandmaskrosor, fläckmaskros och kvällsmaskros. Vid midsommar-
tid blommar brudsporre, nattvioler, spindelört, backklöver, kattfot, 
slåttergubbe, slåtterfibbla, fältgentiana och många andra. 

I augusti besökte jag alla kända lokaler för klockgentiana i länet. 
I det här fallet känns situationen mera bekymmersam. Klockgentia-
nan finns både utmed stränder och i anslutande betesmarker. Dålig 
hävd i några betesmarker har resulterat i att arten försvunnit eller 
är på väg att försvinna. Många stränder växer igen med en tät bård 
av pors och blåtåtel. Utmed stränder finner jag nu ofta gentianan 
i anslutning till badplatser eller där någon markägare eller fiskare 
drar upp sin båt. Det finns dock fortfarande några sjöar och betes-
marker som hyser stora bestånd av klockgentianan. Rekordet för 
länet fann jag vid Långasjön utanför Vaggeryd där 5 000–7 000 
exemplar blommade runt sjön.

* * *
Tack till alla ledare som ställt upp under De vilda blommornas dag, 
Botanikdagarna i Medelpad, kursen om kransalger, exkursioner till 
Kreta, Padjelanta och Norge och i andra sammanhang, och som gett 
föreningens medlemmar rika naturupplevelser.

MARGARETA EDQVIST

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Fältgentiana och trum-
gräshoppa pryder betes-
marken i Repperda. Foto: 

Niklas Johansson.
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Lars Arvidsson och Svante Hultengren berättar 
om en karaktäristisk och intressant skorplav 
som påträffats i Bohuslän. De beskriver artens 
ekologi och utbredning samt hur man skiljer 
den från dess närmaste släktingar.

LARS ARVIDSSON & SVANTE HULTENGREN

År 1997 blev en av författarna (SH) kon-
taktad av Arne Mattsson, som vid den 
tiden var inventerare vid Skogsvårds-

styrelsen i Uddevalla. Under fältarbete med 
nyckel biotoper hade Arne träffat på en intres-
sant löv- och blandskogsmiljö i Forshälla socken 
någon mil sydost om Uddevalla i Bohuslän. 
Bland annat hade han funnit den sällsynta jätte-
laven Lobaria amplissima på en gammal ek. Vid Lobaria amplissima på en gammal ek. Vid Lobaria amplissima
ett besök på lokalen kunde Svante konstatera 
att det fanns många rödlistade arter i området 
och han samlade också en vårtlav med gulaktig 
bål som vid en hastig bestämning antogs vara 
barkvårtlav Pyrenula laevigata. Vid närmare 
undersökning kunde Göran Thor som fått ett 
beläggexemplar för bestämning konstatera att 
det rörde sig om atlantisk vårtlav P. occidentalis
(syn. P. harrisii), en art som inte tidigare påträf-
fats i landet.

Atlantisk vårtlav finns omnämnd i förordet 
till Artfaktaboken om lavar (Thor & Arvidsson 
1999; som P. harrisii) som en av några nyupp-
täckta arter som var starka aspiranter på att bli 
rödlistade. Så skedde också ett år senare (Gärd-
enfors 2000). I den andra upplagan av Foucards 
svenska skorplavsflora finns arten också med 
(Foucard 2001), liksom i den senast publice-
rade lavchecklistan (Santesson m.fl. 2004). Då 
noggrannare fynduppgifter och ekologi inte 
närmare presenterats för en svensk läsekrets vill 
vi härmed berätta om våra iakttagelser kring 
atlantisk vårtlav.

Lokalen
Lokalen för atlantisk vårtlav är Högalids berget 
(Tollåsen) i Forshälla socken, cirka 1,5 km 
nordost om Vassbosjön och ungefär en mil 
sydost om Uddevalla (figur 1). Växtplatsen är 
belägen i Uddevalla kommun, i det inre av mel-
lersta Bohuslän. Lokalen (figur 2) utgörs av en 
lövskogsdominerad bergrygg vars krön når 132 
meter över havet. Själva växtplatsen är en fuktig 
nordvästexponerad blockbrant med gran, asp, 

Atlantisk vårtlav Pyrenula 
occidentalis i Sverige

Figur 1. Lokalen för atlantisk vårtlav ligger ungefär 
en mil från havet i mellersta Bohuslän.
The locality for Pyrenula occidentalis in southern 
Bohuslän.
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rönn, sälg, hassel, glasbjörk, ek och olvon (figur 
3).

Atlantisk vårtlav växer här på ett tiotal träd 
(hassel, rönn, asp och ek; figur 4). De träd som 
bär laven är smala (5–10 cm i diameter), har slät 
bark och står intill bergväggen i branten. Atlan-

tisk vårtlav förekommer på de nedre delarna 
av stammarna, upp till cirka en meters höjd. 
Omedelbart associerade är andra slätbarksarter, 
till exempel skriftlav Graphis scripta, tunn porlav 
Pertusaria leioplaca, fläcklav Arthonia radiata
och havstulpanlav Thelotrema lepadinum.

Figur 2. Växtplatsen för atlan-
tisk vårtlav på Högalidsberget 
i Forshälla socken i mellersta 
Bohuslän. Foto: Svante Hultengren.
The habitat for Pyrenula occiden-
talis in southern Bohuslän.

Figur 3. Den nordväst-expone-
rade branten med smala lövträd 
som bär atlantisk vårtlav. Foto: 
Svante Hultengren.
Trunks of deciduous trees with 
Pyrenula occidentalis.
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Lavens utseende
Atlantisk vårtlav tillhör släktet vårtlavar Pyre-
nula. Detta och närstående släkten känneteck-
nas av de karaktäristiska fruktkropparna eller 
perithecierna. Dessa är vårtlika, vanligen mörka 
och mer eller mindre insänkta i laven. Bålen 
hos vårtlavarna är skorpformig och innehåller 

”orange grönalger” (släktet Trentepohlia). Repar 
man på bålen av lavar med en sådan algkom-
ponent syns algerna som ett gulaktigt streck. I 
peritheciernas urnformiga inre hittar man den 
vävnad som producerar sporsäckar och sporer. 
De sistnämnda är kännetecknade för släktet 
Pyrenula. Sporerna är fyrcelliga och bruna i 
moget tillstånd samt har ellipsoida till rombiska 
fack och förtjockade väggar. Samtliga svenska 
vårtlavar växer på lövträdsbark.

Atlantisk vårtlav bildar släta, som unga oliv-
gula, som äldre rödbruna bålar som blir upp till 
6 cm i diameter. Perithecierna är ganska små 
(0,4–0,6 mm i diameter) och sporerna 13–22 
× 8–11 µm. Hymeniet har små oljedroppar. 
Atlantisk vårtlav skiljer sig kemiskt från övriga 
svenska arter. Vid test med kaliumhydroxid 

(KOH) ger bålen en rödviolett reaktion. Hålls 
laven under en UV-lampa reagerar lavbålen med 
en karaktäristisk guldgul fluorescens (figur 5). 
Orsaken till detta är att arten dels innehåller 
en eller flera oidentifierade antrakinoner vilka 
medför den röda K-reaktionen, dels lichexanton 
som ger den mycket karaktäristiska UV-fluo-
rescensen. För synonymik och litteratur se Kalb 
& Hafellner (1992), Poelt & Vězda (1981) samt 
Santesson m.fl. (2004).

I Sverige känner vi fyra licheniserade arter av 
släktet Pyrenula. Mest bekant är säkert bokvårt-
laven Pyrenula nitida som förekommer på äldre Pyrenula nitida som förekommer på äldre Pyrenula nitida
bokar i södra Sverige och som har betydligt 
större fruktkroppar (upp till 1,2 mm i diameter) 
än övriga vårtlavar. Mer lika är däremot bark-
vårtlav P. laevigata och askvårtlav P. laevigata och askvårtlav P. laevigata P. nitidella (i P. nitidella (i P. nitidella
Foucards flora benämnd liten bokvårtlav). Den 
förstnämnda har en vitaktig till grönvit bål 
medan den senare har mörkgrön bål och karak-
täristiska K+ röda kristaller på perithecieväggens 
insida (mikroskop!). De nu nämnda arterna sak-
nar den atlantiska vårtlavens karaktäristiska UV-
reaktion. Utöver de nämnda arterna förekommer 

Figur 4. Atlantisk vårtlav från 
Högalidsberget i Bohuslän. 
Lavens fruktkroppar syns som 
små mörka vårtor mot en röd-
brun bakgrund. Laven växer här 
på en hasselstam. Foto: Svante 
Hultengren.
Pyrenula occidentalis from the 
Swedish locality in Bohuslän.
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en icke licheniserad art, hasselvårtlav Pyrenula 
coryli, i södra och mellersta Sverige.

Utbredning och ekologi
Atlantisk vårtlav är i Skandinavien tidigare bara 
känd från kustnära delar av Hordaland och 
Sogn og Fjordane på norska västlandet. På de 
brittiska öarna är arten utpräglat västlig och 
finns till exempel i Wales, västra Skottland och 
sydvästra Irland (Purvis m.fl. 1992). Arten är 
även känd från Madeira, och utanför Europa 
är atlantisk vårtlav även uppgiven från Nord-
amerika och Sydafrika. På de norska och brit-
tiska lokalerna växer arten på slät lövträdsbark, 
främst av hassel, rönn och järnek. Den föredrar 
skuggiga lokaler med konstant och hög luftfuk-
tighet, exempelvis nordvända bergssidor, raviner 
och trädridåer längs bäckar och åar. Det svenska 
förekomstsättet liknar mycket det som beskrivits 
från andra delar av Europa.

I sin beskrivning av det oceaniska inslaget 
av lavar i Skandinavien betecknar Jørgensen 
(1996, s. 303) Pyrenula occidentalis som extremt Pyrenula occidentalis som extremt Pyrenula occidentalis
oceanisk (euoceanisk). Denna utbredningstyp 
är starkt knuten till det västligaste Europa och 
förekommer i Norden nästan uteslutande i de 
klimatologiskt mest gynnade delarna av det 

norska västlandet. Bland busk- och bladlavar 
som har denna utbredning kan anföras arter ur 
släktena Bunodophorum, Degelia, Hypotrachyna, 
Leptogium, Pannaria, Parmeliella, Pseudocyphel-
laria, Sticta och Usnea.

Några få arter som Jørgensen för till denna 
grupp förekommer (eller har förekommit) i 
Sverige. Dessa är kastanjegytterlav Fuscopan-
naria sampaiana som är försvunnen från sina 
två kända växtplatser i Västsverige; den säregna 
och lätt förbisedda snabelsporlaven Celothelium 
ischnobelum som Svante Hultengren hittat i 
Dalsland; den sällsyntaste och västligaste av 
våra ärrlavar, grynig ärrlav Sticta limbata som 
nu anses försvunnen från Sverige, samt slutli-
gen bohuspåskrislav Stereocaulon delisei, som 
inte setts sedan 1938. De euoceaniska lavarnas 
situation i Sverige skulle kunna karaktäriseras 
som ”flämtande lågor i sydväst”. Och flera av 
dem har slocknat. För grundläggande fakta om 
oceaniska lavar i Norden hänvisas till Degelius 
(1935).

Invandringshistoria
Man kan fråga sig om detta enda svenska fynd 
av atlantisk vårtlav avspeglar artens verkliga 
utbredning i Sverige eller om den är förbisedd. 

Figur 5. Atlantisk vårtlav foto-
graferad i UV-ljus. Arten har en 
gulaktig fluorescens. Foto: Svante 
Hultengren.
Pyrenula occidentalis under the 
UV-lamp. Note a yellowish-orange 
fluorescence.
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Om arten varit spridd i landet borde den ha 
påträffats under de senaste årtiondenas intensi-
fierade fältarbeten. Inte minst i södra och syd-
västra Sverige har studiet av den epifytiska lav-
floran varit ganska omfattande (Arup m.fl. 1997, 
Hultengren 1999). Man skulle också kunna 
tänka sig att arten genom sin relativt oansenliga 
kemiska särart skulle ha undgått tidigare forska-
re och kunna påträffas under andra namn i våra 
herbarier. Ett stickprov i herbarierna i Göteborg 
och Uppsala har dock inte givit några nya fynd. 
Detta skulle möjligen också kunna indikera 
att arten inte varit vanligare innan landskaps-
förändringar och luftföroreningar började slå ut 
känsliga arter. En annan möjlighet är att arten är 

under spridning och således är en ny medlem av 
vår flora. En tredje möjlighet är naturligtvis att 
den upptäckta arten också tidigare bara förekom-
mit i en liten isolerad och klimato logiskt gynnad 
del av landet som inte tidigare uppmärksammats. 
Hur det än förehåller sig med den atlantiska 
vårtlavens historia är den ett intressant tillägg till 
vår flora av starkt oceaniska arter. Den är repre-
sentant för ett artrikt och karaktäristiskt släkte 
av skorplavar som har sin tyngdpunkt i tropiska 
och subtropiska områden. 

Hot mot den svenska förekomsten
Man kan konstatera att Sveriges samtliga 
licheniserade Pyrenula-arter finns med på den 

Tabell 1. De mest intressanta epifyterna från Högalidsberget.
Some interesting epiphytes from the locality with Pyrenula occidentalis in Bohuslän.

Rödlistade arter Red-listed species
Bacidia biatorina grynig lundlav, NT – missgynnad; på ek
Bactrospora corticola liten sönderfallslav, VU – sårbar; på ek
Fellhaneropsis vezdae stiftkvistlav, VU – sårbar; på sälg
Lobaria amplissima jättelav, VU – sårbar; på ek (meddelad av Arne Mattson)
L. scrobiculata skrovellav, NT – missgynnad; på ek
L. virens örtlav, VU – sårbar; på ek
Nephroma laevigatum västlig njurlav, NT – missgynnad; på ek
Normandina pulchella mussellav, NT – missgynnad; på ek
Opegrapha sorediifera mjölig klotterlav, NT – missgynnad; på sälg
Pertusaria multipuncta violettgrå porlav, VU – sårbar; på björk, sälg, hassel och asp
Pyrenula occidentalis atlantisk vårtlav, CR – akut hotad; på rönn, asp, hassel, ek, 
Sphinctrina turbinata kortskaftad parasitspik, NT – missgynnad; på porlav Pertusaria pertusa på ek

Signalarter Indicator species
Arthonia leucopellaea kattfotslav; på gran
A. spadicea glansfläck; på hassel 
A. vinosa rostfläck; på ek
Lobaria pulmonaria lunglav; på asp
Lopadium disciforme barkkornlav; på ek
Parmeliella triptophylla korallblylav; på ek
Thelotrema lepadinum havstulpanlav; på rönn och hassel

Övriga Other
Arthonia ruana jaguarfläck; på hassel och rönn
Bacidia viridifarinosa grön lundlav; på ek och sälg
Lecanactis abietina gammelgranslav; på gran
Pertusaria hemisphaerica snöbollslav; på ek
Trapelia corticola barktrapelia; på sälg
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senaste svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). 
Bokvårtlaven är förd till kategorin Missgynnad
(NT), askvårtlaven är Starkt hotad (EN), atlan-
tisk vårtlav Akut hotad (CR) och barkvårtlaven 
anses Försvunnen (RE).

Då alla arterna av vårtlavar växer på bark 
av lövträd innebär skogsåtgärder som slutav-
verkning och gallring allvarliga hot. Det är även 
möjligt att luftföroreningar har negativ inverkan 
på Pyrenula-arterna. För arter med små popula-
tioner är också slumpfaktorer betydelsefulla, inte 
minst för arter som befinner sig i kanten av sitt 
utbredningsområde. Lokalen för atlantisk vårt-
lav i Bohuslän är klassificerad som nyckelbiotop 
enligt skogsvårdsstyrelsen. Lokalen är därmed 
utpekad som en värdefull biotop. Inför en even-
tuell avverkning bör frågan om ett permanent 
skydd avgöras. En möjlighet är att göra ett bio-
topskydd enligt 7 § 11 kap. miljöbalken.

Andra lavar på lokalen
Högalidsberget är intressant inte bara för sin 
förekomst av västlig porlav. En rad andra intres-
santa barklevande arter har hittats här (tabell 
1). I bergbranternas överhäng noteras också den 
karaktäristiskt kuddformiga klippkakan Leca-
nactis latebrarum. Sistnämnda art har en ocea-
nisk tendens.

Epifytfloran på Högalidsberget uppvisar 
inte oväntat flera oceaniska element. Välkända 
är jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens, 
västlig njurlav Nephroma laevigatum och mussel-
lav Normandina pulchella. Utöver atlantisk vårt-
lav har även skorplavarna grynig lundlav Bacidia 
biatorina, violettgrå porlav Pertusaria multi-
puncta och barktrapelia Trapelia corticola en Trapelia corticola en Trapelia corticola
västlig utbredning. Överlutornas karaktäristiska 
klippkaka får räknas till samma växtgeografiska 
grupp.  

•  Vi vill tacka Arne Mattsson för att han tog 
kontakt och uppmärksammade oss på lokalen så 
att den kunde undersökas närmare. Tack också 
till Göran Thor som identifierade arten på ett 
tidigt stadium samt till Anders Nordin för hjälp 
med genomgång av vårtlavar i herbariet i Upp-
sala.
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ABSTRACT
Arvidsson, L. & Hultengren, S. 2005. Atlantisk 
vårtlav Pyrenula occidentalis i Sverige. [Pyrenula 
occidentalis found in Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 
99: 226–232. Uppsala. ISSN 0039-646X.
The lichen Pyrenula occidentalis (R.C.Harris) 
R.C.Harris is reported for the first time from 
Sweden. It was found on smooth bark of Sorbus 
aucuparia, Populus tremula, Corylus avellana and 
Quercus sp. in a moist and shaded deciduous for-
est in central Bohuslän, SW Sweden. The locality 
is described and the ecology and distribution of 
the species is briefly outlined. P. occidentalis is an 
interesting addition to the oceanic lichen flora of 
southern Sweden.
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Växtnamn som använts som förnamn kan väl 
inte finnas så många, tror ni kanske. Helt fel! 
Karin Martinsson presenterar en imponerande 
lista över botaniska förnamn genom tiderna.

KARIN MARTINSSON

Att växtnamn får tjäna som inspirations-Att växtnamn får tjäna som inspirations-Akälla för namn på människor har länge Akälla för namn på människor har länge Avarit vanligt vid nybildning av familje-Avarit vanligt vid nybildning av familje-A
namn. På 1600-talet uppkom till exempel 
många adliga namn sammansatta av natur-
element. I dessa används växtnamn som lilja, 
palm och ros, symbolladdade växter som ofta 
förekommer i konst, litteratur och folkdiktning 
(Brieskorn 1912), men också namn på svenska 
träd och buskar: ek, asp, ask, hassel, alm, al, 
lönn och lind, gärna med efterled i form av en 
växtdel: -rot, -löv, -blad, -kvist och -gren. Detta 
namnskick kopierades sedan av borgar klassen 
(Daun 1971). Växtnamn var också vanliga 
bland 1800-talets soldatnamn (Furtenbach 
1987). Några exempel på gamla soldatnamn, 
hämtade från indelta Södermanlands regemente, 
är Blomster, Ekollon, Enbuske, Klöverblad, 
Ringblom, Syren, Tallkott och Wallmo (Wahl-
berg 1990).

Som förnamn är växtnamn betydligt ovan-
ligare och har i första hand givits till flicke-
barn. Detta kommenteras redan 1852 av Elias 
Fries: ”Liksom stora och förnäma män fordom 
benämndes efter skogens vilda djur, såsom Ulf, 
Björn o.s.v., benämnes qvinnorne efter fältets 
blommor”. Ulf (varg), Björn, Ramn (korp) och 
Orm är exempel på mansnamn som går långt 
tillbaka i svensk namntradition. Flickor döps 
däremot sällan efter djur, även om undantag 
finns såsom Svala, Duva, Delfina och Vargina 
(Bæksted 1988, Malmsten 1993). Istället liknas 
de vid blommorna på marken. En titt i floran, 

trädgården eller på fönsterbrädets växter kan ha 
givit uppslag till nya namn med en vacker klang 
och som associeras med något positivt.

Källor
De botaniska förnamnen är ofta mycket ovan-
liga och förekommer därför med få undantag 
inte i vanliga namnböcker. För att hitta de 
ovanliga namnen har jag använt mig av ett antal 
CD-romutgåvor av olika register. Dessa beteck-
nas i namnlistan med en upphöjd siffra enligt 
följande:

– Släktforskarförbundets Dödbok1 som omfat-
tar drygt 4,2 miljoner svenskar vilka avled mel-
lan 1950 och 1999. Dödboken ger information 
om varje persons samtliga förnamn, efternamn, 
födelsedatum och födelseort.

– Namnmaskinen2 (Wåhlin 1998) omfattar 
152 000 namn på svenskar som levde år 1997. 
Namnmaskinen ger statistik över de enskilda 
förnamnen, deras popularitetstoppar fördelat på 
årtionden och geografiska utbredning samt hur 
stor andel av bärarna som är födda utomlands.

– Statistiska centralbyråns namnstatistik3

(www.scb.se) ger aktuell namnstatistik för svens-
ka män och kvinnor. Den förnyas varje år, men 
bör behandlas med viss försiktighet eftersom 
den inte ger några andra uppgifter om namnens 
bärare.

– Släktforskarförbundets CD-romutgåvor 
av folkräkningarna 18904, 19705 samt 19806. I 
dessa har jag hittat uppgifter om syskonskaror 
samt föräldrarnas yrken.

– Patentverket7 har också på förfrågan lämnat 
uppgifter om förekomsten av vissa namn år 1999.

Förmänskligande av växter
Under romantiken började växtnamn använ-
das till andra ändamål än bara som namn på 
växter. Vid 1800-talets mitt florerade de flitigt 

I namnfloran – 
växtnamn som förnamn
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som namn på litterära kalendrar, blomsteralma-
nackor, födelsedagsböcker och tidskrifter. Dessa 
kunde ha namn som till exempel Gullvivan, 
Blåklockan, Linnaea eller Viola och var en form 
av förströelselitteratur som i synnerhet vände 
sig till en kvinnlig läsekrets. Under samma tids-
period var också liknelsen mellan kvinnor och 
blommor kännetecknande för synen på kvin-
nans ”natur” (Broberg 1991).

En tongivande svensk författarinna under 
romantiken var Wilhelmina Stålberg som med 
förkärlek skrev om kvinnor och blommor. Hon 
konstaterar i förordet till ”Blomsterspråket” från 
1848 att:

Quinnan har i alla tider företrädesvis älskat 
och omhuldat blommorna. Orsaken därtill 
ligger dels i hennes milda, för naturen känsliga 
själ, dels deri att hon i så många afseenden 
liknar blommorna: hon knoppas, blomstrar, 
tjusar och – vissnar, liksom de.

Wilhelmina Stålberg är också författare till 
”Fosterländsk Blomster-almanack”, som kom ut 
i några årgångar vid 1840-talets mitt, och där 
varje månad representeras av en blomma. De 
tolv blommor som är utvalda i almanackans 
första årgång, utgiven 1844, har också använts 
som kvinnonamn. De är i kronologisk ordning: 
Linnaea, Bellis, Camellia, Althaea, Primula, Rosa, 
Iris, Veronica, Georgina, Hortensia, Pyrola och Pyrola och Pyrola
Erica.

Det i särklass praktfullaste exemplet på 
romantikens botaniska förströelselitteratur är 
den franske författaren Taxile Delords ”Les 
Fleurs Animées”, tryckt 1847, ett slags satirisk 
botanik- och trädgårdsbok för kvinnor. Dess 
första, rikt illustrerade och underhållande del 
innehåller sällskapslekar, ”botaniska fabler” och 
symbolspråk. I J. J. Grandvilles vackra färg-
litografier porträtteras blommorna i form av 
kvinnor, exempelvis den lummiga vinrankan 

De vanligaste växtförnamnen är alla 
flicknamn. Rosa har varit ett av de 
vanligare. Illustration av J. J. Grand-
villes i Taxile Delords ”Les Fleurs 
Animées”, tryckt 1847. Foto: Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Vitis, den törstiga luktärten och fröken Kaffe 
på visit hos fröken Te. Ett kapitel handlar också 
speciellt om ”Les noms des fleurs et les noms des 
femmes”– växternas namn och kvinnornas namn. 
Författaren frågar sig varför kvinnor envisas 
med att leta efter namn i almanackan när det 
finns så många vackra att hämta från naturen: 

”Les femmes ś appelleront bien longtemps Pétronille, 
avant qú une seule décide à se nommer Réséda”.

Under jugendperioden var stiliserad växt-
ornamentik i böljande former ett särdrag, 
liksom romantiska bilder av kvinnor. Stilen 
hämtade bland annat sin inspiration från den 
engelska Arts and Crafts-rörelsen, där en av 
förgrundsgestalterna var illustratören och form-
givaren Walter Crane. Idag är han kanske mest 
ihågkommen för sina barnboksillustrationer, 
till exempel ”Flora’s Feast”, vars första upplaga 
trycktes 1889, där han låter växterna få mänsk-
lig gestalt. Walter Crane, liksom illustratören 
Kate Greenway, anses ha inspirerat Elsa Beskow 
i hennes konstnärskap (Sjögren 1983). I Elsa 
Beskows illustrationer förekommer rikligt med 
förmänskligade växter, exempelvis i ”Putte 
i blåbärsskogen” (1901), ”Blommornas bok” 
(1905) och ”Blomsterfesten i täppan” (1914). 
Liknande förmänskligade växter finns även i 
Ottilia Adelborgs ”Prinsarnas Blomsteralfabet” 
från 1893.

Med engelsk förebild
De första ”botaniska” förnamnen, Rosa, Ama-
ryllis och Flora, uppträdde i Sverige på 1700-
talet och var hämtade ur herdedikten med 
förebilder i klassisk kultur. Inom botaniken 
är det inte ovanligt att växtsläkten uppkallats 
efter kvinnor i klassisk och nordisk mytologi 
eller litteratur, till exempel Althaea, Andromeda, 
Cassiope, Daphne, Hebe, Ismene, Liriope, Marica, 
Phoebe, Phyllis, Thalia och Thalia och Thalia Zenobia. Några av 
dessa namn har också förekommit som förnamn 
i Sverige, men i de flesta fall är det inte speciellt 
sannolikt att en koppling gjorts till namnets 
botaniska innebörd.

Det är först under romantikens blomster-
kult som en verklig nybildning av botaniska 
förnamn tar sin början. Under 1800-talets slut 

tilltar växtnamnsmodet i popularitet för att nå 
sin kulmen i Sverige i början av 1900-talet. Då 
var kvinnonamnen Viola, Iris, Linnea och Rosa 
som mest populära. Namnet Linnea var det 
sjätte vanligaste kvinnonamnet både 1900 och 
1925, då hette ungefär fem procent av Sveriges 
kvinnor Linnea. År 1925 låg dessutom Viola på 
åttonde plats som namn på knappt fem procent 
av den kvinnliga befolkningen. Därutöver fanns 
en mängd ovanligare namn. I Kjöllerströms 
namnbok från 1895 räknas blomnamnen till 
gruppen ”tillfälliga kvinnonamn” det vill säga 
sådana namn ”som uppstått af något infall” 
och inte kan förväntas få någon större sprid-
ning. Som exempel ges Castanja, Convallaria, 
Dalia, Gullvifva, Hedera, Iris, Jasmina, Lin-
nea, Myrtin, Nemofila, Palma, Petunia, Pyrola, 
Reseda, Ros, Syrena och Adonis, det sistnämnda 
ett mansnamn.

Det svenska namnskicket hade säkert påver-
kats av det engelska namnmodet. I England bör-
jade det under 1800-talets första hälft bli popu-
lärt att ge blomnamn till sina döttrar (Elert & 
Elert 1989), ett mode som nådde sin kulmen vid 
förra sekelskiftet (Dunkling & Gosling 1983). 
I en artikel i tidskriften ”Notes and queries” 
från 1904 ges följande exempel på vad engelska 
flickor kunde döpas till: Marigold, Rosemary, 
Iris, Ivy, Primrose, Hazel, Heather och Gloxinia, 
på svenska ringblomma, rosmarin, iris, mur-
gröna, jordviva, hassel, ljung och gloxinia. Vissa 
av de engelska namnen nådde också Sverige, en 
del utan att översättas till svenska. Det engelska 
flicknamnet Myrtle förekommer med ett stort 
antal stavningsvarianter på svenska, till exempel 
Mörtel och Myrtill. Detsamma gäller det engel-
ska Violet som på svenska bland annat omvand-
lats till Vajlet.

Ett fåtal nya botaniska förnamn tillkom 
under 1970-talets flower power- och gröna 
vågen-period. Från denna tid härrör sig flick-
namnen Solblomma, Kamomill och Mossa. I en 
namnbok från mitten av 1970-talet rekommen-
deras också flicknamnen Bellis, Blomma, Erika, 
Flora, Lilja, Malva och Viva (Åström 1974).

Från slutet av 1980-talet märks åter igen 
en nybildning av botaniska förnamn. Dessa 
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avspeglar ett intresse för en annan typ av växter 
än de som tidigare tjänat som förebild. Få av de 
äldre botaniska personnamnen var hämtade från 
ätliga växter. Däremot finns flera exempel från 
1900-talets sista årtionden där barn fått namn 
efter kryddväxter, bär och frukter. Namn som 
för första gången dyker upp under denna period 
är bland annat Mynta, Timjan, Chili, Citrona, 
Smultron och Hallon. Motsvarande utveck-
ling kan ses bland de engelska förnamnen där 
Almond, Cherry och Orange tillhör nytillskot-
ten (Elert & Elert 1989).

Enligt Malmsten (1991) går det två till tre 
generationer mellan förnamnens popularitets-
toppar. Därför spås Viola och Iris att snart göra 
comeback. Ett blygsamt uppsving kan redan nu 
ses för gamla blomnamn som Malva och Flora.

Inspirationskällor
Hur resonerade blomsterbarnens föräldrar när 
de gav sina småttingar växtnamn? Först och 
främst varierar det säkert från fall till fall hur 
starkt knutet ett visst förnamn varit till en speci-
ell växt. Att ett barn fått ett växtnamn behöver 
inte betyda att hon eller han uppkallats direkt 
efter växten. Det finns ofta flera alternativa för-
klaringar – modenycker, namnets betydelse, en 
förebild i form av en verklig eller litterär person 
eller rent skenbara likheter. Exakt vilka motiv 
och förebilder som föräldrarna haft då de valt 
namn till sina barn är och förblir i många fall 
okänt.

I en uppsats om namn i en by i Dalarna 
skiljer Daun (1971) mellan tre sätt för namn-
givning: uppkallelse, såsom val av namn efter 
en släkting, prefiguration, det vill säga val av 
namn med en positiv association samt mekaniskt 
namnval, vilket oftast innebär att födelsedagens namnval, vilket oftast innebär att födelsedagens namnval
namn i almanackans namnlängd väljs. Bland 
de botaniska förnamnen finns exempel på alla 
tre kategorierna, men det är den andra gruppen 
som dominerar.

Till namnets positiva egenskaper får räknas 
att det är originellt. Bland nyblivna föräldrar 
kan märkas en strävan att ge sitt barn ett unikt 
namn. Två gymnasister i Jönköping genom-
förde vid slutet av 1980-talet en undersökning 

av ovanliga förnamn i Jönköpings län (Axels-
son & Carlsson 1989). De gick igenom telefon-
katalogen och skrev sedan brev till alla personer 
med ovanliga förnamn. Dessa tillfrågades om 
de kände till varför de hette som de gjorde. Det 
visade sig att de blivit uppkallade efter litterära 
och bibliska gestalter, stumfilmsstjärnor, predi-
kanter, läkare, sjömän, amerikasläktingar och 
tyska flyktingar. Namnen kunde också vara rena 
nybildningar, pojken Geron fick sitt namn för 
att han skulle vara den ende som lystrade när 
hans föräldrar ropade på honom. De flesta av 
de botaniska förnamnen är också mycket ovan-
liga och bärs, eller har burits, av ett litet fåtal 
svenskar, ofta färre än tio personer.

Vid det mekaniska namnvalet är det inte 
bara födelsedagen, utan också tiden på året då 
ett barn föds som kan vara avgörande vid valet 
av namn. Visans Maja ter sig mycket neutralt 
i jämförelse med fantasifulla namn som exem-
pelvis flicknamnen Februaria och Decembria, 
Skotte för en pojke född på skottdagen 1920 
och Nyårsdaga för en flicka född den 1 januari 
1917.1 Tidsaspekten kan också betonas genom 
att barnet får namn efter en växt som blommar 
vid tiden för födelsen eller som på annat vis för-
knippas med födelsedagen. Bland de botaniska 
förnamnen är vårblommorna ett speciellt kärt 
tema: Blåsippa, Gullviva, Konvalj, Scilla och 
Tussilago.

Bland tryckta alster har almanackan varit den 
främsta källan till namnförslag, åtminstone efter 
namnreformen 1901. Den svenska almanack-
ans namnlängd har sitt ursprung i den kristna 
kyrkans helgonlängd, vilken skulle påminna 
oss om de olika martyrernas dödsdagar. Många 
av de gamla namnen var mycket märkliga och 
kvinnonamnen var få. Den mest radikala för-
ändringen av namnlängden genomdrevs 1901, 
då de flesta gamla helgonnamnen ersattes med 
aktuella förnamn. År 1972 hävdes Kungliga 
Vetenskapsakademiens monopol på almanackan. 
Sedan 2001 finns en ny namnlängd för svenska 
almanackor, utarbetad av en namnlängdskom-
mitté (Svenska Akademien). Endast fem växt-
namn finns med: Linnea, Rosa, Viola, Iris och 
Veronica. Det låga antalet botaniska förnamn 
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i almanackorna avspeglas även i de speciella 
namnböcker som riktar sig till nyblivna föräld-
rar; de innehåller ganska få växtnamn.

De växtnamn som används i Sverige som 
förnamn är ofta välkända namn hämtade ur den 
svenska floran eller bland våra vanligaste träd-
gårds-, krydd- och krukväxter. Ofta är samma 
namn kända från det brittiska namnskicket 
(Elert & Elert 1989). Uppslagen till botaniska 
personnamn tycks ha ökat med en ökad känne-
dom om de vilda och odlade växterna. År 1883 
kom till exempel den första upplagan av ”Svensk 
flora för skolor” (Krok & Almquist 1883) som 
användes i skolundervisningen. Under 1800-
talet ökade också intresset för hortikultur bland 
gemene man, såväl i fönsterträdgården som i 
den egna täppan, vilket ledde till nya namn-
uppslag. Trädgårdsblommorna utmärks ofta av 
positiva egenskaper, de odlas för att de är vackra 
att se på eller för att de doftar gott. Detsamma 
gäller krukväxterna, vilka är de växter som 
finns närmast oss, året runt, och som kräver 
kärleksfull vård och omsorg för att överleva. Att 
namnge sitt barn efter en odlad blomma kan 
därför ligga nära till hands.

Det är i första hand de vetenskapliga släkt-
namnen som inspirerat till efterföljd, främst de 
feminina som har en a-ändelse såsom Primula
och Viola. Lika väl som a-ändelsen faller rätt i 
munnen för flicknamn kunde man tänka sig att 
maskulina släktnamn som slutar på -us skulle 
passa för pojkar. Vanliga svenska pojknamn är 
ju till exempel Magnus, Hampus, Pontus och 
Linus. Men trots att floran är rik på växtnamn 
med ändelsen -us, såsom Quercus och Quercus och Quercus Pinus, är 
det sällan dessa förekommer som personnamn. 
Likaså är det ytterst ovanligt att artepitet före-
kommer som personnamn, även om det finns 
några undantag, exempelvis borealis, verna och verna och verna
nemorosa.

Vissa av växtnamnen har blivit, eller period-
vis varit, oerhört populära och legat placerade 
på tio-i-topp-listan över svenska förnamn. 
Andra har förblivit det som kanske föräldrarna 
ursprungligen avsåg dem att vara, ovanliga 
namn för speciella barn. Enligt Malmsten (1991) 
är uppskattningsvis hälften av alla förnamn 

i Sverige unika, det vill säga de svenskar som 
bär dem är ensamma i landet om sitt namn. År 
1995 var det bara fyra växtnamn som var för sig 
bars av fler än tusen svenskar – Linnea, Viola, 
Iris och Rosa.

Floran är en outsinlig källa till namnförslag 
för föräldrar i alla länder, oavsett om de väljer 
växternas folkliga eller vetenskapliga namn. I 
andra språkområden finns många exempel på 
botaniska förnamn som ännu inte vunnit fäste 
i Sverige. I Tyskland förekommer som kvinno-
namn till exempel Clematis (klematis Clema-
tis), Inula (krissla, ålandsrot Inula) och Clivia 
(mönje lilja Clivia) (Weitershaus 1998). Bland 
engelska växtnamn som ännu inte är kända på 
svenska kan nämnas Marigold (ringblomma 
Calendula), Fern (ormbunke), Sorrel (syra), 

Gullviva Primula veris. Illustration av Ottilia Adel-
borg ur ”Prinsarnes Blomsteralfabet” 1893, ori-
ginalillustrationerna tillhör Adelborgska fonden 
för Gagnefs minnesstuga. Foto: Uppsala universitets-
bibliotek.
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Snowdrop (snödroppe Galanthus) och Holly 
(järnek Ilex) (Dunkling 1977, Elert & Elert 
1989).

De nationella skillnaderna i namnfloran 
kan dels spegla växtgeografiska skillnader, dels 
skillnader i hur välljudande namnet är på olika 
språk. Finland har till exempel en bred flora av 
botaniska förnamn som speglar den nordiska 
florans särart, men som i sina svenska former 
inte skulle passa som personnamn. Till dem hör 
kvinnonamnen Raita (sälg), Karpalo (tranbär), 
Lillukka (stenbär), Angervo (älggräs, även som 
pojknamn), Kaisla (säv) och Ulpukka (gul näck-
ros) (Kiviniemi 1982). Från USA kan nämnas 
de utpräglat amerikaanknutna namnen Esch-
scholzia (sömntuta Eschscholzia) och Sequoia 
(mammutträd Sequoia s.lat.) (Elert & Elert 1989, 
BabyNameGuide 2004).

Nämnas kan också att det år 1792 infördes 
en revolutionskalender i Frankrike istället för 
den kristna tideräkningen (Jean-Bernard 1910). 
Alla helgonnamnen byttes ut mot namn på väx-
ter, frukter och jordbruksredskap såsom Fritil-
laire och Artichaut. Under Napoleontiden åter-
gick man dock till den gregorianska kalendern.

Föräldrarnas yrke eller intresse
Hur medvetna har småbarnsföräldrarna varit när 
de gav sina telningar namn? Visste till exempel 
Ester Afzelias (född 1893) föräldrar att Afzelia

är ett släkte i ärtfamiljen Fabaceae? Att vissa 
föräldrar varit väl insatta i de botaniska nam-
nens innebörd visas om inte annat genom att 
flera barn har fått två eller tre blomnamn i rad. 
Namnet Linnea förekommer till exempel ofta 
tillsammans med andra blomnamn. I Dödboken 
finns sju kvinnor som alla hetat Viola, Linnea 
och Rosa. Ett annat exempel är kombinationen 
Linnéa Viola Reseda.1

I familjer där föräldrarna ägnat sig åt botanik 
och trädgård, professionellt eller som fritidssys-
selsättning, finns många exempel på hur deras 
intresse avspeglas i barnens förnamn. Rektor 
Robert Mörner, barnbarn till botanikprofes-
sorn Elias Fries, och hans fru Svea hade båda 
ett grundmurat intresse för botanik. De ville 
att deras fem döttrar, födda mellan 1901 och 
1909, skulle ha blomnamn ”som en hyllning till 
den store anfadern och de älskade blommorna” 
(Fichtelius 1996). Döttrarna fick som tredje-
namn heta, i turordning, Linnea, Viola, Gull-
viva, Blåsippa och Brunkulla. Det sista namnet 
förklaras av att Robert Mörner var rektor för en 
folkhögskola i Jämtland. Lilla Brunkulla föddes 
för övrigt samma år som brunkullan Nigritella 
nigra valdes till Jämtlands landskapsblomma nigra valdes till Jämtlands landskapsblomma nigra
(Vegelius 1981).

Botanisten Veit Wittrock, som var Bergi-
anska trädgårdens föreståndare i början av 
1900-talet, kom oavsiktligt att påverka namn-

Den sexåriga Viola Ekblom, 
storasyster till Linnea och 
Flora, sittande på jätte-
näckrosens blad i Bergianska 
trädgårdens Victoriahus. 
Foto: Bergianska trädgården, 
1904.
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givningen i en ung familj. Kring sekelskiftet 
genomförde Veit Wittrock ingående studier av 
variationen hos tre växtarter: styvmorsviol Viola 
tricolor, linnea tricolor, linnea tricolor Linnaea borealis samt akleja Linnaea borealis samt akleja Linnaea borealis Aqui-
legia vulgaris. Hans arbeten illustrerades med 
utsökta akvareller utförda av Naturhistoriska 
riksmuseets tecknare Axel Ekblom och hans 
hustru Thérèse. I samband med Viola-projektet 
föddes parets första dotter som döptes till Viola 
(se bild). Den andra dottern fick följdriktigt 
heta Linnea, men när den tredje dottern kom-
mit till världen vägrade prästen gå med på att 
döpa henne till Akleja, hon fick istället heta 
Flora (Björk 1999).

Flera av blombarnen har föräldrar som stude-
rat botanik på universitetetsnivå (muntliga upp-
gifter). En kvinna bestämde sig redan när hon 
som student läste floristik för, att om hon fick 
en dotter skulle flickan heta Melica efter släktet 
Melica. Hon fick inte bara en dotter, utan tre 
som fick heta Mélica, Milia och Molinia efter 
grässläktena Melica, Milium och Molinia. Andra 
exempel är botanistdottern Sara Zamia, född på 
1990-talet och uppkallad efter kottepalmssläktet 
Zamia, samt entomologdöttrarna Pyrola, Linnea, 
Erica och Ulva födda på 1960- och 70-talen. 
Pyrola har i sin tur fått döttrarna Veronica och 
Nicandra. Ulva brukar normalt tolkas som en 
feminin form av Ulf, men avser i det här fal-
let grönalgen havssallat Ulva lactuca. Här kan 
också nämnas svampkännaren Bengt Cortins 
dotters namn. Han var själv född Andersson 
men tog sig efternamnet Cortin från svampsläk-
tet Cortinarius, spindelskivlingar. När hans dot-
ter skulle döpas föreslog prästen att hon skulle 
ges ett svampnamn. Bengt Cortin valde då 
Inoloma som andranamn åt flickan, vilket är en 
synonym till Cortinarius.

Trädgårdsmästarbarnen har en litet annan 
namnflora än botanistbarnen, med namn 
hämtade från populära trädgårdsväxter. Den 
halländske trädgårdsmästaren Axel Waldemar 
Liljenberg hade fyra döttrar med andranamnen 
Escheveria, Georgina, Linnea och Viola, födda 
mellan 1882 och 1889.4 Hans kollega Anders 
August Asp från Rottneby i Dalarna var far till 
Rosa Linnea Alfrida och Gunnar Arthur Roseus, 

födda 1883 respektive 1886.4 Flora Corona, 
född 1887, var dotter till en norsk trädgårds-
mästare verksam i Skåne. Trädgårdsväxtnamnen 
avspeglar också sin tids modeväxter. Som ett 
modernt exempel kan nämnas trädgårdsmästar-
dottern Anna Lewisia, född 2003, uppkallad 
efter det bland finsmakare populära Lewisia-
släktet.

Till de mer fantasifulla föräldrarna måste 
Petrus Källgren räknas. Han föddes år 1843 
i Hammerdal i Jämtland och flyttade så små-
ningom till Enköping. Där gifte han sig med 
den trettiofem år yngre Emma Kristina Elisabet 
Grahn och fick tillsammans med henne sex 
barn. I Enköpings stads församlingsbok står Pet-
rus Källgren registrerad som uppfinnare, något 
som kanske avspeglas i att valet av namn till 
barnen med åren blev allt djärvare. De två först-
födda flickorna fick heta Viola och Linnea som 
tredje respektive andra namn. Det femte barnet 
döptes till Joab Gustaf Krysantemum och 1914 
föddes sladdbarnet Rurik Prunus Pinus.

Får man heta så?
För att skydda barn från att märkas för livet 
genom föräldrarnas infall är namngivningen 
reglerad i svensk lag. I §34 av namnlagen från 
1982 sägs att ”Som förnamn får inte godkännas 
namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda 
till obehag för den som skall bära det eller namn 
som av någon annan anledning uppenbarligen 
inte är lämpligt som förnamn”. Namnförslaget 
Karl Oskar Lingon godkändes till exempel inte 
på 1990-talet med motiveringen att namnet 

”kunde leda till obehag för bäraren” eftersom 
det associerade till något ätbart (Olsson 1999). 
Eftersom namnen Hallon och Smultron har 
godkänts kan tillämpningen av lagen te sig 
något slumpartad.

Och visst förekommer det att barn blir retade 
för sina namn. En finsk kvinna, numera bosatt 
i Jönköping, berättar att hennes växtintresserade 
far valde namnet Taimi, vilket på finska betyder 

”liten växt” eller ”planta”, åt sin dotter eftersom 
hon var så liten till växten. I skolan fick hon 
istället öknamnet Itu, som är namnet på grod-
den på en potatis (Axelsson & Carlsson 1989).
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Namnlista
Nedan följer en namnlista över botaniska för-
namn. Listan omfattar namn som kan härledas 
till ett svenskt eller vetenskapligt växtnamn samt 
några botaniska termer och sortnamn. De flesta 
är namn på infödda svenskar men några är 
också namn på invandrade svenskar, det rör sig 
då om namn som stavas på samma sätt som de 
svenska eller vetenskapliga växtnamnen, såsom 
Gardenia och Camelia. I vissa fall är det svårt 
att avgöra om det verkligen finns en koppling 
mellan växt- och människonamn.

Några namn kan klinga märkliga i våra öron, 
och det är därför viktigt att komma ihåg att 
barnens föräldrar bara haft goda avsikter med 
sina namnval. De flesta av de originellare nam-
nen har inte heller varit tilltalsnamn, utan andra 
eller tredje namn.

Acacia, Akacius
Släktet Akacia var tidigare populärt som kruk-Akacia var tidigare populärt som kruk-Akacia
växter och vid seklets början kunde handelsträd-
gårdarna hålla flera olika arter i sitt sortiment 
för försäljning. År 1997 fanns två svenska kvin-
nor vid namn Acacia, varav en född utomlands.2

En pojke kallad Akacius föddes 1914 i Kalmar 
län.1

Adonis
Adonis var växternas gud i grekisk mytologi. 
Han dödades av en björn och där hans blod 
rann ut på marken växte gula blommor upp. 
Adonis är också släktnamn för våradonis Adonis 
vernalis och höstadonis eller gossen i det gröna vernalis och höstadonis eller gossen i det gröna vernalis
A. annua. Adonis förekommer som både kvinno- 
och mansnamn i Sverige. År 1997 hette tjugo 
män och en kvinna Adonis.2 Ett exempel är Vil-
got Adonis född 1898.1

Akleja
Axel och Thérèse Ekbloms dotter fick inte 
döpas till Akleja i början av 1900-talet eftersom 
prästen ansåg att det inte var ett kristet namn. 
Numera går det dock bra att heta Akleja, det 
finns för närvarande en svensk kvinna med 
namnet7 samt en Ackeleja född på 1990-talet2. 
Namnet Akelei finns som flicknamn i Tyskland 
(Weitershaus 1998).

Amanita
Svampnamn är mycket ovanliga som person-
namn, både som för- och efternamn. Tre kvin-
nor födda 1957, 1966 respektive 1967 heter 
Amanita, ett namn som påminner om kvinno-
namnet Anita.2 Amanita är flugsvamparnas 
släkte.

Amaryllis
Kvinnonamnet Amaryllis förekommer redan 
hos de romerska skriftställarna Theocritus, 
Ovidius och Virgilius som namn på en herde-
flicka. I Sverige finns en handfull kvinnor som 
döpts till Amaryllis, till exempel Syster Iris 
Amaryllis född 1905 i Östergötland.1 År 1997 
fanns tre kvinnor vid namn Amaryllis i Sverige 
varav två födda utomlands.2 Flicknamnet Ama-
ryllis förekommer även i Tyskland och England 
(Withycombe 1950, Weitershaus 1998). Det 
omskrevs i engelsk poesi på 1500- och 1600-
talet av bland annat John Milton (Withycombe 
1950).

Anemone, Nemorosa, Vitsippa
Anemone är sippornas och anemonernas släkte. 
År 1997 fanns sexton svenska kvinnor med 
namnet Anemone.2 Genom utbyte respektive 
tillägg av en bokstav ansluter namnen Anne-
mone7 och Anemona2 till andra, mer välkända, 
kvinnonamn. År 1997 fanns också en svensk 
man vid namn Anemoneo.2 Anemone förekom-
mer även som flicknamn i Tyskland (Weiters-
haus 1998). Den mest kända anemonen är 
vitsippa Anemone nemorosa. Även dess artepitet 
finns som förnamn. På 1980-talet har två flickor 
döpts till Nemorosa.2 Två flickor hette år 2003 
Vitsippa.2

Aralia
Namnet på krukväxten Aralia har använts Aralia har använts Aralia
som flicknamn under två perioder, kring förra 
sekelskiftet och i slutet av 1900-talet. Av de sju 
Aralia som finns registrerade i Namnmaskinen 
är tre födda på 1910-talet och fyra på 1980–90-
talen. Det första svenska belägget för Aralia var 
en trädgårdsmästardotter från Ekerö i Uppland, 
född 1890.4 Aralia förekommer även som kvinno-
namn i Finland (Kiviniemi 1982).
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Arnica
Flicknamnen Arnika respektive Arnica förekom-
mer i Tyskland och i anglosaxiska länder och 
uppfattas där som ett växtnamn hämtat från 
Arnica montana. Att de inte blivit så populära i 
Sverige kan förklaras av att växten på svenska 
heter slåttergubbe, medan de tyska och engelska 
trivialnamnen är just Arnika respektive Arnika respektive Arnika Arnica. 
År 1997 fanns bara två Arnica i Sverige, födda 
på 1940- respektive 1970-talet. Arnika stavat 
med k är vanligare och förekommer på kvinnor 
födda på 1970–80-talen. Detta sammanfaller 
till viss del med namnet Annikas storhetstid 
under 1970-talets andra hälft.2

Artemisia
Släktnamnet Artemisia är taget efter den gre-Artemisia är taget efter den gre-Artemisia
kiska gudinnan Artemis som bland annat var 
barnaföderskornas beskydderska. År 1997 fanns 
sex svenska kvinnor vid namn Artemisia, varav 
fyra födda utomlands.2

Aster
Två korgblommiga trädgårdsväxter har lämnat 
namn till trädgårdsmästardottern Aster Geor-
gina, född 1889 i Vänersborg. 4

Astrakan
Gerreon Astrakan Daniel Blomberg, född 1888, 
var trädgårdsmästarson från Örgryte.4

Avena
Avena sativa är det vetenskapliga namnet för Avena sativa är det vetenskapliga namnet för Avena sativa
havre. Avena förekommer mycket sällsynt som 
flicknamn, främst i Västsverige, exempelvis en 
kvinna född 1914 i Göteborgs och Bohus län.1

Två av tre Avena som levde 19972 och en av de 
två Avena i Dödboken var också födda i samma 
län. Det är osäkert om namnet verkligen är 
taget efter växten.

Azalea
Krukväxten azalea tillhörde kring sekelskiftet de 
främsta presentblommorna. Som kvinnonamn 
är det mycket ovanligt i Sverige. I Dödboken 
finns en Azalea, född 1894 i Helsingborg. Den 
enda nu levande svenska Azalea är född utom-
lands.2 Namnet förekommer i Tyskland med de 
olika stavningsformerna Azalea, Azalee, Azalie 
(Weitershaus 1998).

Banana
Banan var i början av 1900-talet en stor exklu-
sivitet. De första bananbåtarna lade till i Sverige 
1909, men importen kom igång i större skala 
först under 1920-talet. En kvinna född på 1930-
talet heter Banana.

Basilika
Enligt Patent- och registreringsverket fanns 1999 
två svenska kvinnor vid namn Basilika, varav en 
var född utomlands.2 Basilika är ursprungligen 
ett grekiskt ord som betecknar en typ av kyrko-
byggnad. Kryddan basilika Ocimum basilicum
blev populär med ”pizza-kulturen” under 1900-
talets senare del.

Begonia
Växtsläktet Begonia omfattar 900 arter, varav Begonia omfattar 900 arter, varav Begonia
åtskilliga används som krukväxter. I Sverige 
finns en flicka med namnet Begonia, född på 
1990-talet.2 Namnet förekommer som flick-
namn i Tyskland (Weitershaus 1998).

Belladonna
Två kvinnor bär det tvetydiga namnet Bella-
donna.2

Bellis
Namnet Bellis är känt i Sverige sedan 1867. Det 
räknas dels som en kortform för Isabella, dels 
som ett blomnamn efter tusensköna Bellis peren-
nis (Otterbjörk 1979). Bellis kommer av latinets 
bellus vilket betyder vacker eller söt. År 1997 bellus vilket betyder vacker eller söt. År 1997 bellus
fanns 36 svenska kvinnor vid namn Bellis, varav 
mer än hälften i Västsverige.2 I Dödboken finns 
Bellis också som namn på en man.1 På engelska 
heter tusensköna Daisy, vilket kommer av Day’s 
eye som syftar på blomkorgens egenskap att eye som syftar på blomkorgens egenskap att eye
öppna sig på morgonen och slå ihop till kvällen 
(Dunkling & Gosling 1983). I England anses 
flicknamnet Daisy vara ett smeknamn för Mar-
garet (Withycombe 1950), den engelskfödda 
kronprinsessan Margareta kallades till exempel 
för Daisy liksom den danska drottningen Mar-
grethe. Daisy började användas i England på 
1860-talet, samtidigt som Marguerite blev popu-
lärt i Frankrike (Dunkling & Gosling 1983). 
Marguerite är det franska namnet för tusen-
sköna (petite margueritesköna (petite margueritesköna ( ) och prästkrage (grande 
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marguerite). Namnen Daisy, Daysy och Deisy 
hade en popularitetstopp i Sverige på 1920–30-
talen, den franska varianten Marguerite på 
1950–60-talen.

Betula, Björk
Björksläktets namn Betula ansluter till det van-Betula ansluter till det van-Betula
liga kvinnonamnet Ulla. I Dödboken finns en 
Betula född 1914 i Ångermanland. Flicknamnet 
Björk har fått ett uppsving i Sverige genom den 
isländska sångerskan Björk, tidigare i bandet 
Sugar Cubes. Sju av tio svenskfödda Björk är 
födda på 1990-talet.2 Namnet förekommer 
också som tillnamn i Dalarna och på invand-
rade isländskor.1

Blomma
Uttrycket ”barn och blomma” är känt sedan 
1525 i Sverige och betecknade från början 
en blomstrande barnaskara. Med tiden kom 

blomma alltmer att få betydelsen ”hustru” 
(Odenstedt 1997). Flicknamnet Blomma är 
enligt Otterbjörk (1979) känt i Sverige för första 
gången 1846. Redan 1827 målade dock Otte 
Henrik Wallgren ett porträtt av Blomma Joseph-
son, född Magnus (Uggla 1928). Hon var emel-
lertid född i Strelitz och således invandrare. Det 
var hennes barnbarn, Blomma, som föddes 1846. 
I folkräkningen för 1890 förekommer namnen 
Blomma och Blomy för två flickor, barn till 
ryska respektive polska judar. År 1999 fanns tre 
svenska kvinnor som hette Blomma samt två 
kvinnor och tre män med namnet Blomman.7

På 1970-talet döptes två flickor till Solblomma 
och en pojke till Blom-linus. Månskensblomma 
är född på 1990-talet.2 Däremot avslogs på 
1990-talet en begäran från ett föräldrapar som 
ansökte om att få döpa sin dotter till Blomster-
blomman (Repo 1995).

Förnamn med betydelsen blomma förekom-
mer på många språk. Det engelska flicknamnet 
Flower registrerades redan 1625 och finns även 
noterat då och då under 1800-talet (Withy-
combe 1950). I England förekommer även den 
mer poetiska benämningen Blossom (Dunkling 
1974). Det franska ordet för blomma, Fleur, blev 
populärt i England genom The Forsyte saga som saga som saga
publicerades av John Galsworthy 1922–1930. 
När den nyblivna modern Annette för första 
gången håller sin dotter i famnen viskar hon ”Ma 
petite fleur!” varvid barnets far genast replikerar: 

”Fleur! We’ll call her that” (Withycombe 1950). 
Namnet Fleur hade ytterligare en popularitet-
stopp på 1970-talet när Forsytesagan gick som 
TV-serie i England (Dunkling & Gosling 1983). 
På turkiska är flicknamn som innehåller epitetet 
gül, vilket också betyder blomma, vanliga är till 
exempel Aygül (månblomma) och Gülsari (smör-
blomma). År 1995 hette trettio kvinnor i Sverige 
Gül. Den tjeckiska motsvarigheten är Kvéta 
(blomma) (Ingvar Svanberg muntl.).

Blåklint
En kvinna född 1975 heter Blåklint.3

Blåklocka
En kvinna heter Blåklocka.3 Namnet är även känt 
från Storbritannien, Bluebell (Elert & Elert 1989).

Blåsippa Hepatica nobilis. Illustration av Ottilia 
Adelborg ur ”Prinsarnes Blomsteralfabet” 1893, 
originalillustrationerna tillhör Adelborgska fonden 
för Gagnefs minnesstuga. Foto: Uppsala universitets-
bibliotek.



VÄXTNAMN SOM FÖRNAMN

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005) 243

Blåsippa, Hepatica
Två svenskor födda på 1970- respektive 1990-
talet heter Blåsippa och en flicka född på 
1990-talet har fått namnet Hepatica.2 Namnet 
Sippa förekommer bland kvinnor av finländskt 
ursprung.6

Borealis, se Linnea

Briza
Två flickor födda på 1980- respektive 1990-talet 
heter Briza.2 Det är också namnet på det vackra 
darrgräset Briza media vars småax är formade 
som skälvande hjärtan.

Brunkulla
Två kvinnor födda i början av seklet, en i Norr-
land och en i Västsverige, heter Brunkulla.2 Den 
ena är säkerligen identisk med en av rektor Mör-
ners döttrar.

Bryonia
Rut Bryonia föddes 1897 i Jönköpings län.1 Hon 
fick samma namn som hundrova, släktet Bryo-
nia. I England förekommer växtens trivialnamn 
som flicknamnet Bryony och har gjort det sedan 
1930-talet (Dunkling & Gosling 1983).

Calla, Kalla
Namnet Calla är känt för första gången 1835 
och anses vara ett smeknamn för Karolina eller 
hämtat från missne Calla palustris (Otterbjörk 
1979). Det var mest populärt på 1800-talet fram 
till sekelskiftet 1900. År 1995 fanns fortfarande 
drygt 250 svenskor vid namn Calla eller Kalla.2 

Antalet hade dock halverats under de närmast 
föregående tjugo åren.

Camelia
År 1997 hette tjugotre svenskor Camelia, varav 
elva födda utomlands, och tre hette Camellia.2

Kamelia Camellia japonicum tillhör samma 
grupp av svårodlade, statusfyllda växter som 
gardenia, azalea och hortensia. Växten är mest 
känd genom Alexandre Dumas den yngres 
roman figur, kurtisanen Kameliadamen. Hon 
använde sig av vita och röda kamelior för att 
signalera till sina kunder vilka dagar i månaden 
som hon var tillgänglig. Flicknamnet Camelia 
används i England sedan 1930-talet (Dunkling 

& Gosling 1983), det tidigaste belägget från 
Sverige är en kvinna född 1854.4

Chili
En flicka född på 1990-talet har fått namnet 
Chili.2 Chilipeppar Capsicum annuum har under 
samma årtionde blivit oerhört populär som 
krydda.

Chrysanthemum
Krysantemum Chrysanthemum ×morifolium, var 
mycket populär vid 1900-talets början, både 
som trädgårdsväxter och som presentblommor 
vid högtidsdagar. Joab Gustaf Krysantemum 
Källgren har nämnts redan i inledningen till 
denna uppsats. År 1997 fanns i Sverige en 
kvinna med namnet Chrysanthemum, född 
utomlands vid sekelskiftet2 och i Dödboken 
är Virginia Chrysantamum född 1904 regist-
rerad. Krysantemum förekommer i Tyskland 
i en kvinnlig form, Chrysantha (Weitershaus 
1998). Växtnamnet Chrysanthemum betyder 
guldblomma.

Cikoria
Äldre personer förknippar nog främst cikoria 
Cichorium intybus med ransoneringstidens kaffe-
surrogat, gjort på cikoriarot. För yngre gene-
rationer är cikoria snarare den vackert ljusblå 
blomma som pryder öländska och gotländska 
vägkanter i semestertid. Två flickor födda på 
1990-talet har fått namnet Cikoria.2

Cineraria
Hulda Octavia Ceneraria föddes 1893 i Skåne.1

Hon var troligen uppkallad efter cineraria 
Pericallis ×hybrida, en rikblommig men kort-
livad krukväxt, som säljs i blomsteraffärerna på 
våren.

Citrona
En flicka född på 1990-talet heter Citrona.2

Convallaria, Konvalja
Dagmar Astrid Convallaria föddes den 27 
augusti 1889 i Uddevalla, ett par månader 
efter det att liljekonvaljen Convallaria majalis 
blommat ut.1 Namnet är mycket ovanligt och 
bärs för närvarande bara av en kvinna född på 
1960-talet i Östsverige. Dessutom finns en Con-
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vally född på 1920-talet och en Konvalja född 
på 1910-talet.2 Convallari föddes den 18 mars 
1904 i Sörmland.1 Konvallaria, född i början 
av 1900-talet i Frustuna socken i Sörmland, var 
trädgårdsmästardotter (Berg 1913).

Cydonia
Cydonia är släktnamn på kvittenträdet. Namnet 
kommer av den grekiska staden Kydon, numera 
Chania, på Kreta. Två kvinnor med namnet 
Cydonia föddes 1924 samt 1927 i Skåne.4 Inspi-
rationen till namnet kan komma från apoteks-
världen där kvittenkärnor, Cydonia, tidigare 
tillhörde sortimentet eller från det betydligt 
vanligare namnet Sidonia.

Dahlia, Georgina
Kvinnonamnen Dahlia och Dalia var som van-
ligast på 1910-talet, men har på 1980–90-talen 
åter ökat i popularitet.2 År 1997 hette samman-
lagt cirka 250 kvinnor Dalia eller Dahlia, den 

förra stavningen är den vanligaste. Växtsläktet 
Dahlia uppkallades 1791 efter Linnélärjungen Dahlia uppkallades 1791 efter Linnélärjungen Dahlia
Andreas Dahl. Några år senare beskrevs samma 
växtsläkte under ett annat namn, Georgina. Det 
var det senare namnet som först slog igenom och 
dahlior omnämns därför i äldre växtlitteratur 
ofta som georginer. Eftersom Georgina också 
kan vara en kvinnlig form av Georg är det svårt 
att avgöra om kvinnor med detta namn uppkal-
lats efter växten. I kombination med andra växt-
namn ökar förstås sannolikheten, till exempel 
Hyacintha Georgina (f. 1855) och den tidigare 
nämnda Aster Georgina. Det tjeckiska kvinno-
namnet Jirina är en omskrivning av georgin 
(Ingvar Svanberg muntl.).

Edelweiss
Den korgblommiga eternellen edelweiss Leonto-
podium alpinum från Alperna blev känd i Sve-
rige på 1850-talet genom den alpina sporten. 
Den åtråvärda alpblomman blev ”symbolen 
för det som blott kunde nås genom faror och 
ansträngningar” (Söderberg 1952). Edelweiss 
har främst använts som kvinnonamn i Sverige 
med varierande stavning: Edelweis, Edelweiz, 
Edelveis, Edelvei och Edel-Weiss, alla utom den 
sistnämnda födda på 1920–30-talet.2 I Död-
boken finns tre kvinnor vid namn Edelweiss 
födda mellan 1894 och 1909.1 Det förekommer 
även som mansnamn, Edelweiss föddes 1902 
och Edel-weiss föddes 1907.1 År 1997 fanns två 
män i Sverige med namnet Edelweiss, varav en 
född utomlands.2 Kvinnonamnet Edel hade en 
topp på 1920-talet. Edelweiss finns även som 
kvinnonamn i Tyskland, men lämpar sig enligt 
en tysk namnbok inte som förnamn.

Erica
Namnet Erica tolkas oftast som en feminin form 
av Erik, men kan också vara taget efter klock-
ljungsläktet Erica (Otterbjörk 1979). Erica är Erica (Otterbjörk 1979). Erica är Erica
känt från Sverige redan 1686, och var som mest 
populärt, stavat med k, på 1970–90-talen. Nam-
net blev populärt i Tyskland genom romanen 

”Ekkehard” av J. V. von Scheffel publicerad år 
1857 (Seibicke 1996). En av romanfigurerna är 
en prinsessa ”Erika das Heideblümlein” – Erika 
den lilla hedblomman.

Liljekonvalj Convallaria majalis. Illustration av Wal-
ter Crane ur ”Flora’s Feast”, 1892. Foto: Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Escheveria
De suckulenta echeveriorna odlades vid förra 
sekelskiftet i stor mängd till grupplanteringar. 
Trädgårdsmästardottern Escheveria föddes 1882 
i Halland.4

Evonymus
Evert Bertil Evonymus föddes 1910 i Stock-
holms län.1 Växtnamnet Euonymus förekom-Euonymus förekom-Euonymus
mer i både grekisk och romersk litteratur, hos 
Aristoteles, Theofrastos och Plinius. Det betyder 
gott namn och kommer av de två grekiska orden 
eu=skön, god, väl och onyma =namn (Corneliu-onyma =namn (Corneliu-onyma
son 1997).

Flora
Till de klassiska kvinnonamnen hör Flora, det 
latinska namnet för vår- och blomstergudin-
nan. Flora härleds ur latinets flos vilket betyder flos vilket betyder flos
blomma. I England blev namnet Flora populärt 
genom den jakobitiska hjältinnan Flora Mac-
donald (Withycombe 1950). Flora är först känt 
som svenskt flicknamn 1798, det kom in i alma-
nackan år 1901 och ersatte då Florentin som i 
sin tur tidigare ersatt Florentine. Flora var som 
mest populärt i Sverige på 1800-talet och kring 
förra sekelskiftet. År 1997 fanns fortfarande 262 
svenska kvinnor vid namn Flora. De flesta var 
födda på 1910–40-talen, men namnet har åter-
igen blivit populärt på 1990-talet.2

Fuchsia
En kvinna bosatt i Sverige, men troligen inte 
född i landet, heter Fuchsia.6

Gardenia
Krukväxten gardenia Gardenia augusta har Gardenia augusta har Gardenia augusta
mycket väldoftande blommor. Enligt Patent- 
och registreringsverket finns tre kvinnor i Sve-
rige vid namn Gardenia, varav en född utom-
lands.2

Gentiana
Växtsläktet Gentiana är uppkallat efter kung Gentiana är uppkallat efter kung Gentiana
Genthios av Illyrien som levde cirka 100 år före 
Kristus. I Namnmaskinen finns åtta kvinnor vid 
namn Gentiana varav sex födda på 1990-talet 
och en pojke vid namn Gentian, även han född 
på 1990-talet.2

Georgina, se Dahlia

Gerania
Birgit Gerania, född 1913, var möjligen uppkal-
lad efter rosengeranium Pelargonium graveolens. 
Den har odlats som krukväxt i Sverige sedan 
slutet av 1700-talet och är den enda av pelargo-
nerna som behållit 1700-talsbenämningen gera-
nium (Martinsson 2000).

Gullris
Två kvinnor födda på 1920–30-talen heter Gull-
ris2 och i Dödboken finns en Gullris född 1899. 
Om namnet verkligen syftar på växten gullris 
Solidago virgaurea är osäkert. Kvinnonamn som 
innehåller förledet Gull- är ganska vanliga och i 
allmänhet nybildningar (Otterbjörk 1992). Jäm-
för också med namnet Lingonris nedan.

Gullviva, Viva, Primula
En av vårens käraste blommor är gullviva Pri-
mula veris. Den har i olika former givit namn 
till många småflickor, speciellt på 1910–20-
talen (Allén & Wåhlin 1979). Flera av dem är 
födda i gullvivornas tid på försommaren: Gull-
vivan född 16 juni, Gully-Viv född 18 maj samt 
Gullviva född 16 maj.1 I Namnmaskinen finns 
elva Gullviva, två Gullviv och tre Gullvivan, de 
flesta födda på 1910–20-talet, men några Gull-
viva även på 1990-talet.2 Gullvivan är Närkes 
landskapsblomma, men förnamnet tycks inte 
speciellt knutet till landskapet. Namnet Viva 
är känt för första gången i Sverige 1898 och 
associeras ofta med gullviva (Otterbjörk 1979). 
Det kan också vara en förkortning av exempel-
vis Viveka och Vivianne, men dessa namn blev 
populära i Sverige först på 1930–50-talen. Viva 
är även den feminina formen av latinets vivus
vilket betyder levande. En vacker variant är 
namnet Solviva på en kvinna född 1912.1 Även 
släktnamnet Primula förekommer som person-Primula förekommer som person-Primula
namn, det finns tre kvinnor som heter så i 
Dödboken samt en kvinna född 1852 registrerad 
i folkräkningen 1890. Förnamnet Primula kan 
också vara ett sätt för föräldrarna att markera 
att barnet är deras första. Primula är diminutiv, 
feminin form av latinets primus – den förste. primus – den förste. primus
Ordningsnamn är inte ovanliga som förnamn 
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såsom Sjunning, Åttfrid, Niontilda och Tret-
tontina.1

Hallon
Hallon är namnet på tre nu levande svenskar, 
två flickor och en pojke.7

Hassel
Flicknamnet Hazel blev populärt i England 
vid 1800-talets slut. År 1997 fanns 60 kvinnor 
i Sverige med namnet Hazel, varav 25 födda 
utomlands.2 Den svenska stavningen Hassel är 
betydligt ovanligare. I Dödboken finns fyra 
kvinnor och två män med förnamnet Hassel, 
bland annat Anna Hassel Violet född 1909 i 
Örgryte.1

Hedera
Äldsta svenska belägget för namnet Hedera är 
en kvinna född 1819 i Uddevalla. I Dödboken 
finns 25 kvinnor vid namn Hedera som första 
eller andra namn, de flesta från Kristianstads 

län i Skåne där namnet är känt sedan 1842.4

Hedera helix är det vetenskapliga namnet på Hedera helix är det vetenskapliga namnet på Hedera helix
murgröna, en växt som finns som både vild 
och odlad i Skåne. På svenska har växten även 
kallats heder och hedera (Vide 1966, Lyttkens 
1981). År 1997 hette fortfarande sexton kvin-
nor Hedera, födda under första halvan av 1900-
talet.2 Hedera omnämns 1895 av Kjöllerström 
som ett namn av tillfällig karaktär. Det skulle 
även kunna vara bildat av orden heder eller 
hedra. För namnet på Hedera Nigella, född 
1889 i Stockholm, får man dock förutsätta att 
det är murgrönan som stått modell.4 Det eng-
elska namnet för murgröna, Ivy, blev populärt 
som flicknamn i England vid 1800-talets slut 
(Withycombe 1950).

Helleborus
Gustaf Theodor Helleborus föddes den 9 janua-
ri 1905 i Södermanland.1 Han har samma namn 
som julros Helleborus niger. Den har sitt svenska 
namn av att den kan blomma mycket tidigt, 
eller sent, på säsongen, då snön fortfarande lig-
ger kvar, det vill säga vid samma tid på året som 
Helleborus föddes. 

Hepatica, se Blåsippa.

Hjortrongull
En flicka född på 1980-talet i södra Sverige 
heter Hjortrongull.2

Hortensia
En typisk ”gåbortsblomma”, som åtminstone i 
början av förra seklet ansågs lite förmer än andra 
krukväxter, var hortensia Hydrangea macrophylla. 
Kvinnonamnet Hortensia var som mest populärt 
på 1800-talet och vid sekelskiftet med en topp 
på 1910–20-talen.2 Från 1973 till 1995 halvera-
des antalet Hortensia i Sverige från 214 till 104 
(Allén & Wåhlin 1995). Det italienska kvin-
nonamnet Ortensia, en feminin form av Hor-
tensius, kom till Frankrike på 1600-talet med 
Ortensia Mancini, syskonbarn till kardinal Jules 
Mazarin. I Frankrike omvandlades det till Hor-
tense och exporterades vidare i den formen till 
England (Withycombe 1950). Växten hortensia 
fick sitt namn efter Hortense Barré, nära vänin-
na till 1700-talsbotanisten Peter Commerson.

Julros Helleborus niger. Illustration av Walter Crane Helleborus niger. Illustration av Walter Crane Helleborus niger
ur ”Flora’s Feast”, 1892. Foto: Uppsala universitets-
bibliotek.
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Hyacint, Hyacinta 
Hyakinthos är ursprungligen ett grekiskt mans-
namn. Det är också namnet på en romersk 
martyr, St Hyacinth (Withycombe 1950). Växt-
släktet Hyacinthus är uppkallat efter Hyakinthos Hyacinthus är uppkallat efter Hyakinthos Hyacinthus
i den grekiska mytologin, en vacker yngling som 
genom en olyckshändelse dödades av Apollon. I 
Sverige är hyacint först känt som personnamn 
på syskonen Charles Hyacinthe Hercule, född 
1832 i Göteborg, och Engela Hyacinthe född 
1844 i Säve. De var båda barnbarn till den fran-
ske konsuln i Göteborg, Roch Hyacinthe Louis 
Pierre Fourrier de Serre (Backman 1989). Som 
kvinnonamn förekommer hyacint i olika former 
i Sverige: Hyacinta (1898), Hyacinta (1910), 
Hyasinta (1917), två Hyacinta (1910- och 1990-
talen) och fyra Hyacinth (1930–50-talen). 1, 2

Det finns även som mansnamn, Helge Axel 
Hyacint född 1905 i Stockholm.1 I Tyskland 
förekommer även namnformerna Jacinta och 
Jacintha (Weitershaus 1998).

Iris
Iris var regnbågens gudinna inom den grekiska 
mytologin. Förnamnet Iris kom till Sverige från 
Finland vid mitten av 1800-talet. Namnet är 
belagt som personnamn först 1843 i Finland, 
men var vanligt redan i 1700-talets herdedikt 
hos till exempel Carl Michael Bellman och 
Hedvig Charlotta Nordenflycht (Otterbjörk 
1979). Iris var som mest modernt i Sverige på 
1910- och 20-talen (Klintberg 2001). År 1997 
fanns knappt 12 000 kvinnor med namnet Iris i 
Sverige.2

Jasmin
Namnet Jasmin började bli vanligt i Sverige först 
på 1970–90-talen. Det kommer av det arabiska 
växtnamnet yasmin, som betecknar arter av 
släktet Jasminum. I England räknas namnet till 
blomnamnsperioden kring sekelskiftet (Dunk-
ling & Gosling 1983). I Sverige kan namnet 
Jasmin enligt Malmsten (1991) kopplas samman 
med den ökade invandringen från östra medel-
havsområdet. De Jasmin, Jasmine och Jasmina 
som finns registrerade i folkbokföringen 1980 
har företrädesvis slaviska efternamn. Jasmin 
förekommer också som mansnamn.2

Kamomill
Två kvinnor födda på 1970-talet och en flicka 
född på 1990-talet heter Kamomill.2 De två 
förstnämnda föddes under den period då flick-
namnet Kamilla var som mest populärt.

Kastanja
I Dödboken finns två kvinnor med namnet Kas-
tanja. Den ena, Nanny Kastanja Reseda, föddes 
i kastanjernas tid, den 15 september 1900.1 Ebba 
Kastania Therése, som föddes 1884 i Ronneby, 
var dotter till en tysk mjölnardräng.4

Krusmynta
Astrid Lindgrens barnböcker har satt tydliga 
spår i namngivningen av svenska barn i form 
av otaliga Emil, Ida och Ronja. Det längsta 
namnet av Astrids figurer har Pippilotta Vik-
tualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter 
Långstrump. Möjligen är det Pippi som fått stå 
namnmodell för de elva flickor, födda under 

Klockhyacint Hyacinthoides non-scripta. Illustration 
av Walter Crane ur ”Flora’s Feast”, 1892. Foto: 
Uppsala universitetsbibliotek.



MARTINSSON

248 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005)

1980-talets andra hälft och 1990-talet, som år 
1997 hette Krusmynta.2 Namnet förekommer 
också i den gotländska folkvisan ”Uti vår hage” 
där refrängen avslutas med orden ”kom ljuva 
krusmynta, kom hjärtans fröjd”.

Laurus
I Dödboken finns fem män med namnet Laurus, 
den tidigaste född 1891.1 År 1997 bars namnet 
av tre personer, den yngste född på 1990-talet.2

Namnet kan ha två förklaringar. Det kan vara 
en maskulin form av flicknamnet Laura, vilket 
var modernt kring förra sekelskiftet. Det kan 
också vara hämtat från lagerträdet Laurus nobilis, 
som brukar få stå symbol för lärdom och segrare.

Lavendel
Lavendel Lavandula angustifolia är en både 
vacker och väldoftande liten buske. Vid folkbok-
föringen 1890 noterades tre kvinnor med nam-
net Lavendela, en född 1843 samt två födda 

1874.4 År 1997 fanns två flickor i Sverige med 
namnet Lavendel, födda på 1970- respektive 
1990-talet.2 En annan variant är Lavendla, ett 
namn som bars av en kvinna född 1892 i Väst-
manland.1 Namnet knyter an till det ursprung-
ligen tyska flicknamnet Vendla. I Kjöllerströms 
namnbok från 1895 ges Lavenda som exempel 
på ett ”klingklangnamn”, det vill säga ett namn 
som skulle få en bärarinna av enkelt ursprung 
att verka finare än sin börd. I Storbritannien 
förekommer flicknamnet Lavender (Elert & 
Elert 1989).

Lilja
Lilja är känt i Sverige som kvinnonamn första 
gången 1831, det stavades då Lilia (Otterbjörk 
1979). De flesta kvinnor med namnet Lilja är 
dock inte födda i Sverige. Av de Lilja som finns 
i Dödboken har många finska namn. År 1997 
fanns 310 svenska kvinnor med namnet Lilja 
varav två tredjedelar födda utomlands, de flesta 
på 1930-talet.2 Kanske reflekterar det strömmen 
av finska krigsbarn under andra världskriget. 
Växtnamnet lilja förekommer även som förnamn 
på tyska, Lelia, och holländska, Lelie (Weiters-
haus 1998). Det ryska kvinnonamnet Perinka 
betyder svärdslilja (Fries 1852). Det engelska 
namnet Lily anses däremot vara en kortform 
av Elizabeth. Även namnet Liljan förekommer i 
Sverige. Det är troligen ett sätt att stava Lilian, 
ett namn som var speciellt populärt på 1930–40-
talen (Allén & Wåhlin 1995).

Lingonris
Första belägget för namnet är Sigrid Lingonris 
Charlotta, född 1873 i Jönköping.4 Två kvinnor 
födda på 1920–30-talen heter också Lingonris.2

De är födda vid samma tid som de två kvinnor-
na med namnet Gullris. Detta var storhetstiden 
för namnet Doris (Allén & Wåhlin 1995), vilket 
kanske kan förklara användningen av ändelsen 
-ris.

Linnea, Borealis
Första gången som Linnea är känt som flick-
namn är 1841 (Martinsson 2005). Året därpå 
gav botanikprofessorn Elias Fries namnet till en 
av sina döttrar, Linnéa Johanna, och ytterligare 

Lilja Lilium candidum. Illustration av J. J. Grandvilles 
i Taxile Delords ”Les Fleurs Animées”, tryckt 1847. 
Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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ett år senare döptes ett barnbarn till Carl von 
Linné till Carolina Linnéa (Martinsson 2005). 
Under 1900-talets första årtionde var Linnea 
som mest populärt. Det var det sjätte vanligaste 
kvinnonamnet och utgjorde fem procent av 
de tio vanligaste kvinnonamnen (Otterbjörk 
1979). Fortfarande ligger både Linnea och Lin-
néa på hundra-i-topp-listan bland de kvinnliga 
förnamnen, sammanlagt cirka 156 000 kvinnor 
bar någon av de två namnvarianterna år 2003.3

Ett av de få exemplen på att en växts artepitet 
använts som förnamn finns i samband med 
Linnea. Trädgårdsmästaren Karl Erik Åkerblom 
i Giresta socken i Uppland hade två döttrar, 
Linnéa Dorothea och Selma Borealis, födda 
1881 respektive 1883 (Martinsson 2005). Nam-
net Borealis förekommer för övrigt oberoende 
av Linnea, till exempel Borealis född 1923 i 
Ångermanland1 samt Saga Borealis född 1903 
i Partille1. Observera att trots att namnet bety-
der nordlig, så föddes en av flickorna i södra 
Sverige.

Lobelia
Fyra kvinnor med namnet Lobelia är kända från 
Sverige. Den första är en trädgårdsmästar dotter 
född 1888 i Uppland, de övriga födda 1913, 
på 1930- respektive 1970-talet, varav en utom-
lands.1, 2, 4

Lupin
En kvinna född på 1980-talet heter Lupin.2

Blomsterlupin Lupinus polyphyllus förekommer 
både som trädgårdsväxt och som förvildad längs 
våra vägar.

Magnolia
År 1997 fanns elva svenska kvinnor med namnet 
Magnolia, två födda på 1910-talet, de övriga på 
1970–90-talen.2 Namnet är belagt från Sverige 
första gången 1877.4

Malva
År 1997 fanns 79 svenskor med namnet Malva, 
de flesta födda på 1990-talet.2 Malva anses 
oftast vara en kortform av Malvina, ett namn 
som hämtats från James McPhersons ”Ossians 

Den blyga Pyrola, omgiven av dansande Linneor. Illustration av Elsa Beskow ur ”Blomsterfesten i täppan” 
1914. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.



MARTINSSON

250 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005)

sånger” från 1765 (Kisbye 1983). Malvina är 
känt från Sverige redan 1805, Malva först 1863 
(Otterbjörk 1979). Malva kan också härledas 
till växtsläktet Malva dit flera vilda och odlade Malva dit flera vilda och odlade Malva
malvaarter hör.

Mandarina
Mandariner blev vanliga i Sverige först vid mit-
ten av 1900-talet. Därför är det osäkert om 
Mandarina född 1898, Mandarine född 1888, 
Mandarinea född 1892 och Mandarineo född 
1905 fått sina namn efter denna citrusfrukt.1

Däremot kan flickorna Mandarin, född på 1990-
talet, och Mandarine, född på 1980-talet, vara 
döpta efter frukten.2

Mandel
De äldsta beläggen för namnet Mandel i Sverige 
är två judiska män, invandrade från Palestina 
samt Polen och födda 1835 respektive 1852.4

I folkbokföringen för 1890 finns ytterligare 

tjugo män med namnet Mandel, de flesta från 
Småland och västkusten.4 Tre män, två födda på 
1910-talet och en på 1950-talet, samt tre kvinnor 
på 1930-, 70- och 90-talen heter Mandel.2 Sve-
riges mest kände Mandel är seriefiguren Mandel 

”91:an” Karlsson vid I16 i Halmstad, tidningen 
började ges ut 1932. 

Mandelblom
En flicka född på 1990-talet heter Mandel-
blom.2

Mango
Mansnamnet Mango förekommer på tre perso-
ner födda på 1960- och 90-talen.2 De tropiska 
mangofrukterna började bli vanliga i svenska 
livsmedelsbutiker först på 1980-talet.

Mangold
I Dödboken finns sex män registrerade som 
hetat Mangold i förnamn, två från Skåne och 

Giroflée är det franska namnet på 
lövkoja Matthiola incana. Gyllenlack 
Erysimum cheiri, som bilden visar,
heter Giroflée Jaune på franska. 
Illustra tion av J. J. Grandvilles i 
Taxile Delords ”Les Fleurs Ani-
mées”, tryckt 1847. Foto: Uppsala 
universitets bibliotek.
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fyra från Uppland, till exempel Albert Mangold 
Helge född 1909. Det fanns tretton svenska 
män 1997 vid namn Mangold, födda på 1920–
40-talen2. Namnet Mangold har tyskt ursprung 
och stavades ursprungligen Manegolt efter 
manag (= många) och manag (= många) och manag waltan (=härska). Grön-
saksnamnet mangold nämns för första gången 
på svenska i Ahlich trädgårdsbok från 1722, det 
anses ha samma ursprung som mansnamnet. 
Det är först i sen tid som grönsaken börjat odlas 
allmänt av hobbyodlare, och det är mindre 
troligt att mansnamnet förr sammankopplades 
med grönsaken.

Mathiola
Matthiola är släktnamnet på den väldoftande Matthiola är släktnamnet på den väldoftande Matthiola
lövkojan M. incana. Iris Dalia Mathiola föddes 
1913 i Karlshamn och begåvades med tre växt-
namn av sina föräldrar.1

Mauranda
Trädgårdsmästardottern Ragnhild Mauranda, 
född 1885 i Småland, var troligen uppkallad 
efter klängväxten Maurandia, med samma 
namn på svenska.4

Mejram
En kvinna född i början av 1900-talet heter 
Mejram.2 Namnet är troligtvis en omskrivning 
av Miriam, snarare än hämtat från kryddväxten 
mejram Origanum majorana.

Melica
Tjugotvå flickor, varav en född utomlands, hette 
1997 Melica. De var främst födda på 1990-talet, 
men också på 1980-talet.2 Det är troligt att 
åtminstone en del av flickorna är uppkallade 
efter grässläktet Melica, men namnet Melica 
förekommer också som kvinnonamn i bland 
annat USA och Slovenien.

Mimosa
Femton flickor med namnet Mimosa och elva 
Mimoza finns registrerade i Namnmaskinen, 
alla födda i Sverige på 1990-talet.2 Patent- och 
registreringsverket uppgav 1999 en högre siffra 
om 18 respektive 38 av vardera namnet. Det 
svenska växtnamnet mimosa används för olika 
väldoftande snittblommor av släktet Acacia.

Missne
En kvinna född på 1970-talet.2 Missne är ett 
alternativt svenskt namn för kalla Calla palustris.

Molke
Sju män med förnamnet Molke finns i folkbok-
föringen för 1980.

Mossa
En kvinna född 1974 i Skåne heter Mossa, hen-
nes äldre syster heter Mylla.2,6

Mynta
Sex flickor, födda på 1980-talet och 90-talen 
heter Mynta eller Myntha.2 I Finland finns 
kvinnonamnet Minttu med samma betydelse 
(Kiviniemi 1982).

Myosotis
Myosotis är släktnamnet för förgätmigej. I 
Namnmaskinen finns två Myosotis och en Myo-
zotis födda på 1980-talet, alla tre är flickor.2 Det 
finska kvinnonamnet Lemmikki har samma 
betydelse (Kiviniemi 1982).

Myrica
Åtta kvinnor och flickor, alla utom en födda 
efter 1970, heter Myrica.2 Myrica gale är namnet Myrica gale är namnet Myrica gale
på pors, en välkänd brännvinskrydda.

Myrra
Myrra är kåda från myrraträdet Commiphora 
myrrha. Namnet förekommer även som flick-
namn, Myrra och Myrrha, på sammanlagt åtta 
kvinnor, de flesta födda på 1980–90-talen.2

Myrten
Myrten Myrtus communis är en växt som fått 
symbolisera ungdomlig oskuldsfullhet och som 
starkt förknippats med giftermål (Martinsson 
2004). Det engelska namnet på växten, Myrtle, 
började användas som flicknamn i England på 
1850-talet och var som mest populärt mellan 
1880- och 1930-talen (Dunkling & Gosling 
1983). Myrtle förekommer även som flicknamn 
i Tyskland (Weitershaus 1998). I Sverige finns 
ett stort antal namnformer, varav de flesta är 
varianter på det engelska Myrtle: Myrta, Myrte, 
Myrtel, Myrtenell, Myrtha, Myrthe, Myrtele, 
Myrth, Myrthel, Myrthie, Myrthild, Myrthle, 
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Myrthil, Myrtil, Myrtild, Myrtill, Myrtli, Mör-
tel och Myrtly. De vanligaste är Myrtel och 
Myrtle.1,2 I Namnmaskinen finns bara sex kvin-
nor med det svenska namnet Myrten.

Narcissus, Narcissa
Namnet Narcissus är ursprungligen ett mans-
namn, i Dödboken finns två svenska män vid 
namn Narcissus, födda 1894 respektive 1911. 
Namnet finns även belagt i feminin form, exem-
pelvis Narcissa född 1906. Antalet stavningsfor-
mer har ökat genom invandringen från utlandet, 
dit hör kvinnonamnen Narciss, Narcisa och 
Narciza samt mansnamnet Narciso. Narcis kan 
bäras av både män och kvinnor.2 Släktnamnet 
Narcissus har sitt ursprung i grekisk mytologi. Narcissus har sitt ursprung i grekisk mytologi. Narcissus
Narkissos var en vacker yngling som försmådde 
flickan Ekos kärlek. Hon tynade bort tills bara 
rösten återstod och han dömdes till att förälska 
sig i sin egen spegelbild. Även han tynade lång-

samt bort och förvandlades till en narciss. Den 
helige Narcissus var biskop i Jerusalem år 195 
(Withycombe 1950) och det var efter honom 
som den gamla namnlängden hade Narcissus 
som namnsdag den 29 oktober. Elsa Narcissa 
Ingegerd född 1912 samt Emil Narcissus född 
1911 var båda födda på Narcissus-dagen.1 Båda 
föddes dock efter att namnlängden ändrades vid efter att namnlängden ändrades vid efter
1901 års namnreform, då Narcissus byttes mot 
Viola. Det engelska trivialnamnet Daffodil är 
känt som flicknamn från engelskspråkiga länder 
(Dunkling 1977).

Nejlica
Enligt Patent- och registreringsverket fanns 1999 
en kvinna i Sverige vid namn Nejlica.

Nemophila
I folkbokföringen för 1890 förekommer sju 
kvinnor med namnet Nemophila stavat på 
fyra sätt; Nemophila, Nemofila, Nemofia samt 
Nemofilia. Troligtvis är alla sju uppkallade efter 
den bedårande ljusblåblommiga växten Prins 
Gustafs öga Nemophila menziesii, även kallad 
kärleksblomma och på engelska Baby blue-eyes.

Nigella
Hedera Nigella föddes 1889 i Stockholm och 
delar sitt andranamn med en kvinna född på 
1920-talet.2, 4 Nigella damascena är namnet på 
den ettåriga trädgårdsväxten jungfrun i det 
gröna. Namnet förekommer även i England, till 
exempel på TV-kocken Nigella Lawson vars 
matlagningsprogram även visats i Sverige de 
senaste åren. Enligt SCB:s namnstatistik fanns 
tre svenska kvinnor med förnamnet Nigella 
31/12 2003.

Norna
Kvinnonamnet Norna syftar troligen i de flesta 
fall på nornorna i nordisk mytologi. Av 22 kvin-
nor med namnet Norna i folkbokföringen 1980 
är bara två födda i Norrland där orkidén norna 
Calypso bulbosa växer.

Nyponros, se Rosa

Olivia
Olivia kommer av latinets oliva som betyder oliv-oliva som betyder oliv-oliva
träd och har funnits som kvinnonamn i Sverige 

Pensé Viola ×wittrockiana. Illustration av J. J. Grand-
villes i Taxile Delords ”Les Fleurs Animées”, tryckt 
1847. Observera att det franska verbet penser
betyder att tänka. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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sedan 1700-talet. Namnet bärs av drygt 9 000 
svenskor och var som mest populärt på 1800-
talet. Åtminstone i något fall kan man tänka sig 
att namnet har en starkare anknytning till väx-
ten, till exempel som namn på trädgårdsmästar-
dottern Malva Olivia, född 1869 i Arboga.4

Orchidé, Orchidé, Orchidé Orchis
Orkidéer, såväl vilda som odlade, är växter med 
hög status. I Namnmaskinen finns en kvinna 
döpt till Orchid på 1920-talet samt två flickor 
födda på 1990-talet kallade Orchide respektive 
Orchidé.2 Orkidésläktet Orchis har fått namn Orchis har fått namn Orchis
efter sina runda jordknölar som liknats vid tes-
tiklar, orchis är grekiska och betyder just testikel orchis är grekiska och betyder just testikel orchis
(Corneliuson 1997). Namnet har förekommit 
åtminstone en gång som mansnamn i Sverige 

– Jean Orchis född 1899 i Skåne.1

Palma, Palmina
Växtnamnet palm var känt för svenskarna långt 
innan palmer började odlas i Sverige. Namnet 
förekommer ofta i bibelns texter och är främst 
förknippat med firandet av palmsöndagen. Barn 
födda denna dag, söndagen före påskdagen, har 
ibland fått ett förnamn som erinrar om födelse-
dagen. I Dödboken finns två Palma, födda 
på palmsöndagen 1903 respektive 1904, samt 
en Palmina född på palmsöndagen år 1900. I 
Tyskland förekommer kvinnonamnet Palmira 
och mansnamnet Palmiro, båda med italienskt 
urspung, som namn på barn födda på palm-
söndagen. Det finns en diger flora palmnamn: 
Palmary, Palméa, Palmera, Palmela, Palmar, 
Palmi, Palmy, Palmert och Palmon, för att bara 
nämna några.1, 4 I norra Sverige var mansnamnet 
Palmer populärt på 1910–40-talen.2 I England 
betecknar mansnamnet Palmer enligt Dunkling 
& Gosling (1983) ursprungligen en pilgrim med 
en palmkvist i handen.

Paprica
En kvinna född i Småland på 1940-talet heter 
Paprica.6 

Pensée
Trädgårdsformen av styvmorsviol kallas på 
svenska för pensé Viola ×wittrockiana. Liksom 
Viola förekommer även pensé i olika former som Viola förekommer även pensé i olika former som Viola

förnamn. I Dödboken finns Pensée född 1916 
registrerad samt sex kvinnor som hetat Pensea.1

Att det senare namnet verkligen syftar på blom-
man pensé styrks av att två av dessa kvinnor 
hette Rosa Viola Pensea (födda 1907 respektive 
1908), det vill säga de hade tre blomnamn i följd. 
Vid folkbokföringen 1890 registrerades ett fos-
terbarn, en flicka född 1883 i Stockholm, som 
Pensea Viola Tricolor.4 Andra varianter är Pensé, 
tre kvinnor födda på 1930–60-talen, och Penséa, 
tre kvinnor födda i början av 1900-talet.2 Det 
engelska flicknamnet Pansy förekom på 1880–
1930-talen (Dunkling & Gosling 1983).

Petunia
Petunia Petunia ×hybrida odlas främst som 
ettårig utplanteringsväxt. Inga Magnhild Petu-
nia föddes 18921 och hundra år senare föddes 
ytterligare en Petunia.2 Klara Betunia, född 
1903 i Kristianstads län1, var troligen också 
uppkallad efter petunian, även om begynnelse-
bokstaven bytts ut. I folkminnesanteckningar 
från Skåne kallas växten på dialekt ”betunia” 
(Vide 1966).

Pimpinella
En kvinna heter Pimpinella.3 Namnet förekom-
mer även i Tyskland med olika stavningar såsom 
Bibernell, Pimpinelle och Pimpernell (Weiters-
haus 1998).

Pinus
Uppfinnarsonen Rurik Prunus Pinus Källgren, 
född 1914, har nämnts i inledningen. En pojke 
född på 1990-talet är också döpt till Pinus.2

Poa
Sju kvinnor födda mellan 1961 och 1978 finns 
registrerade med förnamnet Poa vid folkräk-
ningen 1980. 6

Pomona
Floras höstliga motsvarighet är den romerska 
fruktträdsgudinnan Pomona. Det första belägg 
för namnet som jag hittat är från 1888 då Ella 
Pomona föddes i Landskrona.4 Enligt patent-
verket fanns i Sverige år 1999 fyra flickor födda 
på 1980–90-talen med namnet Pomona.2 En 
av dessa skulle ursprungligen fått heta Äpple på 
förslag från sin storebror. Prästen och föräld-
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rarna enades dock om kompromissen Pomona, 
hämtat från äppelsorten med samma namn 
– ‘Cox Pomona’ (Olsson 1999). Det finns fler 
förebilder för namnet. I Görel Kristina Näslunds 
äppelbok för barn, utgiven 1986, har flickan 
Pomona huvudrollen. Det finns för övrigt tre 
kvinnor med det engelska förnamnet Apple i 
Sverige, alla födda utomlands.2

Primula, se Gullviva

Pyrola
Äldsta svenska belägget är från 1877.4 I Död-
boken finns fyra kvinnor vid namn Pyrola 
och i Namnmaskinen sexton. En liten ökning 
av namnet märks efter 1960.2 I Elsa Beskows 

”Blomsterfesten i täppan” är Pyrola en söt men 
blyg flicka som inte vågar lämna skogen. Det 
finska kvinnonamnet Talvikki betyder också 
pyrola (Kiviniemi 1982).

Quercus
En man född på 1970-talet heter Quercus.2

Reseda
Luktreseda Reseda odorata har oansenliga blom-
mor, men de har en mycket god doft. Därför var 
reseda populär både som krukväxt och trädgårds-
växt på 1800-talet och i början av 1900-talet. 
Första belägget för namnet som jag kunnat hitta 
är en kvinna född 1853 i Skaraborgs län.4 År 
1997 fanns fortfarande 38 svenska kvinnor vid 
namn Reseda, främst födda på 1910–20-talen.2

Rindi
Sedan landskapsblommorna infördes 1908, är 
murgrönan Gotlands landskapsblomma (Vegeli-
us 1981). Den heter på gutamål rind, i bestämd rind, i bestämd rind
form rindi. Rindi är också namnet på Gotlands 
botaniska förenings medlemsskrift samt Got-
lands högskolas studentkår. År 1997 fanns sex 
kvinnor med namnet Rindi, varav två födda på 
Gotland.2 Namnet Rind är vanligare än Rindi, 
det finns tjugofem kvinnor med det namnet 
i Namnmaskinen, utspridda över hela Sverige 
och hela perioden 1900–90. Namnet Rind kan 
även ha en annan förebild än Rindi. Rind finns 
omnämnd i nordisk mytologi, hon var mor till 
Odens son Vale (Baeksted 1988).

Rosa, Nyponros
Det första blomnamn som förekommer som 
svenskt personnamn är Rosa år 1798, i sin fran-
ska form Rose finns det omnämnt redan 1734 
(Otterbjörk 1979). Det fanns 1997 fortfarande 
drygt 5 000 kvinnor i Sverige som hette Rosa. 
Namnet hade en popularitetstopp på 1920-talet 
och förekom främst i södra delen av landet, säl-
lan i Norrland.2 Enligt Dunkling & Gosling 
(1983) var det namnet Rose som inspirerade till 
växtnamnsvoguen i England. En svensk kvinna 
heter Nyponros.3 Förledet Ros- förekommer i 
flera dubbelnamn, till exempel Ros-Viol och 
Rosengull.2

Rosmarin
En flicka född på 1990-talet på Gotland har 
kryddnamnet Rosmarin.2 Namnet anknyter till 
det betydligt vanligare Rose-Marie. 

Saffran
Tre svenska kvinnor, födda på 1960- och 1990-
talen, heter Saffran.2 Troligen är förebilden 
hämtad från England där Saffron förekommer 
som flicknamn.

Salvia
Namnet salvia kan vara hämtat från någon av 
kryddgårdsväxterna salvia Salvia eller svensk sal-Salvia eller svensk sal-Salvia
via Tanacetum balsamita. Det kan också härle-
das ur latinets salvus som betyder frisk och sund, salvus som betyder frisk och sund, salvus
vid liv. Första svenska belägget för namnet är en 
kvinna född 1898 i Närke.1 År 1997 fanns fyra 
kvinnor i Sverige vid namn Salvia.2

Scilla
Fem kvinnor födda efter 1960, tre av dem på 
1990-talet, heter Scilla.2 Blåstjärnorna Scilla till-Scilla till-Scilla
hör de tidigaste vårblommorna i trädgården.

Smultron, Smultronstrå
Enligt Namnmaskinen förekommer förnamnet 
Smultron på tre flickor, en född på 1970-talet 
och två på 1990-talet. 2 En flicka har fått nam-
net Smultronstrå på 1990-talet.2

Soldanella
Två kvinnor födda på 1970-talet heter Solda-
nella.2 Släktet Soldanella, alpklockor, förekom-
mer i bergsområden i södra Europa, men det 
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är osäkert om det finns någon koppling mellan 
växt- och flicknamnet.

Syrena
Kvinnonamnet Syrena förekommer främst i Norr-
land, av 303 Syrena i Namnmaskinen var drygt 
två tredjedelar födda i Norrland, främst på 1910- 
till 30-talen. Ett liknande namn är Syrene som är 
koncentrerat till Västsverige och Norrland.2

Tilia
Tilia anses oftast som en förkortning av Ottilia 
(Otterbjörk 1979). Jag har dock träffat en Tilia, 
född 1995, som av sin trädgårdsintresserade 
mamma uppkallats efter linden Tilia cordata.

Timjan
Elva svenska flickor, alla födda efter 1980, heter 
Timjan liksom en man född på 1970-talet.2

Namnet Thymiane förekommer i Tyskland.

Timotej
Två flickor och en pojke, alla födda efter 1970, 
heter Timotej.2 Gräset timotej Phleum pratense lär 
i sin tur vara uppkallat efter en svensk invandrare 
i Nordamerika, Timoteus Hansson, som var den 
förste att odla gräset där (Svanberg 1998).

Trifolia
Fyra svenska kvinnor med namnet Trifolia är 
kända. Den första, Selma Linnea Trifolia, föd-

des 1898 i Asa församling i Småland. Två år 
senare föddes ytterligare en Trifolia i Asa och 
1909 en i Alvesta, tre mil söder om Asa.1 En 
Trifolia är också känd från Göteborg, född 1908. 
Möjligen kan Trifolia vara ett så kallat ordnings-
namn. Selma Linnea Trifolia var familjens tredje 
barn (SVAR CK7522, SVAR CB1592).

Tulipa
År 2003 fanns två kvinnor i Sverige med nam-
net Tulipa.3

Tussilago
Två flickor födda på 1990-talet heter Tussilago.2

Tuvstarr
År 1913 illustrerade John Bauer Helge Kjellins 
”Sagan om älgtjuren Skutt och lilla prinsessan 
Tuvstarr”. En av illustrationerna tillhör de mest 
älskade Bauer-bilderna, den som föreställer den 
guldlockiga prinsessan Tuvstarr som sitter vid 
skogstjärnens kant och ser undrande ner i det 
mörka vattnet där hon tappat sitt guldhjärta. 
Växten tuvstarr Carex cespitosa är i sig alltför Carex cespitosa är i sig alltför Carex cespitosa
oansenlig för att sätta fart på nyblivna föräldrars 
fantasi. Det är snarast John Bauers bild av den 
blonda prinsessan som fått föräldrarna till fyra 
svenska flickor att ge sina döttrar namnen Tuv-
starr respektive Tuvstar.7 Namnen hör hemma i 
det sena 1900-talet.2

”Prinsessan är borta, nu är det bara en 
blomma med Tuvstarrs namn, en vit liten 
blomma vid randen av tjärnen”. Illus-
tration av John Bauer ur ”John Bauers 
bästa”, 1937. Foto: Uppsala universitets-
bibliotek.



MARTINSSON

256 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005)

Valeriana
I Dödboken finns sex kvinnor med namnet 
Valeriana födda 1894–1914, varav fyra i Kalmar 
län.1 Valeriana finns upptaget i en artikel i Kal-
martidningen Barometern 1905 om kvinnliga 
förnamn i Kalmar (Backman 1905). I gamla 
almanackan hade Valerian namnsdag den 18 
april. En av de sex kvinnorna med namnet Vale-
riana var född på Valerian-dagen.

Vallmo
En kvinna heter Vallmo.3 Namnet förekommer 
också på engelska, Poppy.

Verna
Trädgårdsmästardottern Verna Amalia föddes 
1870 i Arboga, hon var syster till den tidigare 
nämnda Malva Olivia.4 I Dödboken finns 286 
kvinnor med förnamnet Verna registrerade. 
Verna kan tolkas dels som en feminin form av 
Verner, dels som latinets ”vårlig” och i den for-
men använt som artepitet. Ytterligare ett exem-
pel med botanisk prägel är Verna Viola Zenobia 
född i Linnés hemsocken Stenbrohult år 1904.1 

Zenobia är ett släkte i ljungfamiljen Ericaceae 
och ett klassiskt kvinnonamn.

Veronica
Namnet Veronika är känt från Sverige sedan 
1600-talet, ursprungligen stavat med k men 
numera oftast med c (Malmsten 1993). Det finns 
i almanackan som namnsdag den 30 maj. Drygt 
15 000 svenskor heter Veronica med c.3 Några av 
dem bär sitt namn som botaniskt förnamn, till 
exempel den i inledningen nämnda Veronica, 
syster till Nicandra och dotter till Pyrola.

Vicia
Nio kvinnor födda på 1910-talet heter Vicia.2

I Dödboken finns ytterligare sju födda mellan 
1905 och 1921. Vicia är släktnamn för bond-
böna och vicker, sambandet mellan växtnamnet 
och kvinnonamnet är osäkert.

Vide
Mansnamnen Vide och Wide förekommer 
främst i Småland som andra eller tredje namn. 
År 1997 fanns 339 svenska män med namnet 
Vide varav två tredjedelar i Östsverige, många 
födda på 1920–40-talen.2 Namnet har på senare 

tid börjat användas som flicknamn, 19 flickor 
födda på 1980–90-talen heter Vide enligt 
Namnmaskinen.2 Enligt Otterbjörk (1992) är 
Vide känt första gången 1904 och är troligtvis 
ett nybildat namn, eventuellt efter videsläktet 
Salix. I folkbokföringen för 1890 finns det 
dock belagt redan från 1860, från Skåne. En 
småländsk man född 1904 uppger att han fick 
sitt namn efter barnvisan ”Sov du lilla vide-
ung”, skriven av Zacharias Topelius och tonsatt 
av Alice Tegner (Axelsson & Carlsson 1989). 
Våren 1999 föddes en liten pojke på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. I födelseannonsen hälsar 
de nyblivna föräldrar honom välkommen med 
orden ”Lilla Videung! Välkommen vår son Vide”.

Viola
Kvinnonamnet Viola är känt från Sverige första 
gången 1844. Det var mest populärt i början 
av förra seklet, men var fortfarande 1995 ett av 
de vanligaste blomnamnen med knappt 80 000 
bärare.2 I Sydsverige förekommer det även som 
dubbelnamn, till exempel Ann-Viol och Maj-
Viol (Allén & Wåhlin 1979). Tre personer i 
Dödboken heter bara Viol, varav en man född 
1910. Uttrycket ”en blyg liten viol” används för 
att beteckna en vacker men skygg flicka eller 
kvinna (Odenstedt 1997). Namnet Viola, i en 
eller annan form, används som kvinnonamn i 
många länder. I södra Frankrike var det känt 
redan under medeltiden som Violette. På 1500-
talet var Violet vanligt i Skottland och William 
Shakespeare använde namnet både i ”Tretton-
dagsafton” och ”Som ni behagar” (Otterbjörk 
1979, Weitershaus 1998). Det var extremt 
populärt i England under 1900–1920-talen 
(Dunkling & Gosling 1983). Violetta förekom i 
Sverige på 1600-talet (Malmsten 1993). På 1920- 
och 30-talen kom den engelska formen Violet 
hit, ett namn som framförallt i norra delarna av 
landet försvenskades till bland annat Vajlet, Vaj-
lit, Vailet och Waileth. 

Vitsippa, se Anemone

Zea
Två kvinnor födda 1918 fick namnet Zea. Det 
förekommer också bland kvinnor födda på 1970-
talet.4 De senare är troligtvis adoptivbarn från 
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Korea som förutom sina svenska förnamn även 
har namnet Zea i olika sammansättningar. Zea 
mays är det vetenskapliga namnet på majs, men 
det är osäkert om de äldre kvinnornas föräldrar 
haft majs i tankarna.

Zinnia
Zinnia elegans, på svenska kallad zinnia, är en 
ettårig prydnadsväxt för utplantering. År 1997 
fanns elva svenskor vid namn Zinnia, alla födda 
efter 1970.2 Namnet finns dock belagt i Sverige 
långt tidigare, en Zinnia föddes redan 1903 i 
Tjällmo i Östergötland.1 I England anses Zin-
nia vara ett modernt kvinnonamn (Weitershaus 
1998).  

•  Tack till Christina Backman, Monica Cortin, 
Benita Gabrielsson, Sten Jonsson, Stefan Samu-
elsson, Katarina Stenman och Ingvar Svanberg 
som bidragit med uppgifter om växtnamn. Bil-
derna av Elsa Beskow och Ottilia Adelborg är 
återgivna med tillstånd från Elsa och Natanael 
Beskows dödsbo respektive Adelborgska fonden 
för Gagnefs minnesstuga. Prof. em. Sigurd Fries 
tackas för kommentarer till manuskriptet.
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ABSTRACT
Martinsson, K. 2005. I namnfloran – växtnamn 
som förnamn. [Plant names as first names.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 99: 233–258. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
The use of plant names as first names became 
modern in Sweden during the second half of the 
19th century. A survey is given over more than 220 
plant names, most of them women’s names, in use 
during the 19th and 20th centuries. Many names 
are Swedish versions of names already established 
in other languages, e.g. Rose/Rosa and Violet/Viola, 
but some have their origin in Sweden, for instance 
Linnéa. Several of the more original names, like 
Escheveria, Zamia and Brunkulla, were given to the 
children of botanists or gardeners. The first names 
are most often taken from the Swedish vernacular 
name of a plant or the name of a genus, e.g. Scilla or 
Gentiana, but a few species epithets have also been 
used (Borealis, Nemorosa and Verna).

Karin Martinsson är fil.
dr i systematisk botanik 
och jobbar vid Uppsala 
universitets botaniska 
trädgård. Hon är gud-
mor till botanistdottern 
Malva, barnbarn till 
trädgårdsmästardottern 
Linnea och barnbarns 

barnbarns barn till Hyacinth.

Adress: Botaniska trädgården, Villavägen 8, 
752 36 Uppsala
E-post: karin.martinsson@botan.uu.se



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005) 259

Även på fäbodarna ville man omge sig med 
vackra eller användbara växter. Barbro Risberg 
beskriver vilka vårdträd och prydnadsväxter 
man ännu kan hitta vid Torsåkers fäbodar i 
Gästrikland.

TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

ITorsåker i sydvästra Gästrikland har det 
funnits fäbodar så länge som det bedrivits 
kreatursskötsel. Bruket sträcker sig mycket 

långt tillbaka i tiden, kanske tusen år eller 
mera. Fäbodplatserna har oftast varit belägna 
på samma ställen under lång tid. Fäboddriften 
upphörde på de flesta vallarna mellan 1890 och 
1930. Idag är en del vallar kanske bara en glänta 
i skogen med några vårdträd och den flora 
som omisskännligt skvallrar om att här varit 
en mänsklig bosättning. Andra vallar är för-

vånansvärt intakta med pietetsfullt renoverade 
byggnader och hävdade gårdstun. I anslutning 
till några finns fortfarande öppen odlingsmark, 
på flera ställen brukad i form av viltåkrar för till 
exempel älg. Oftast är den odlade marken stadd 
i igenväxning. Jag har besökt 18 vallar med sam-
manlagt 30 kvarstående stugor och ett större 
antal lador, ladugårdar och andra ekonomi-
byggnader. 

En starkt bidragande inspirationskälla till 
denna undersökning är boken ”Torsåkers fäbo-
dar” av William Eriksson. Den kom ut 1957 
och innehåller en kartläggning av situationen 
då och en tillbakablick ungefär femtio år bakåt 
i tiden. Boken behandlar i huvudsak kultur-
historia och arbetet på fäbodarna, men fragment 
av botaniska notiser finns. Nu har ytterligare 
femtio år gått och fortfarande är spåren av vad 
som en gång hände på dessa platser mera påtag-

Förvildade och kvarstående 
växter vid Torsåkers fäbodar

Rönn är det vanligaste vårdträ-
det vid Torsåkers fäbodar. Den 
pampiga rönnen på bilden har en 
omkrets på 332 cm. Den står vid 
Walls fäbodar.
This imposing Sorbus aucuparia
tree is 332 cm in circumference at 
breast height.
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liga än vad jag hade förväntat mig. Denna upp-
sats behandlar kvarstående, odlade växter och 
vårdträd. Jag har planer på att beskriva den vilda 
floran senare.

En annan intressant referenspunkt är den 
uppsats som Wilhelm Arnell publicerade i 
Svenska trädgårdsföreningens tidskrift 1902: 

”Om allmogeträdgårdar i Gestrikland”. Jag 
kommer nedan att citera honom i anslutning 
till flera av de arter som han nämner för att få 
en jämförelse med den tiden. Hans uttalanden 
gäller trädgårdar och kyrkogårdar. Materialet 
till den artikeln hade Arnell fått genom fotvand-
ringar i Gästriklands socknar under sju somrar, 

1895–1901. Under den perioden undervisade 
han vid läroverket i Gävle.

De arter som finns kvar har två egenskaper. 
Dels är de representativa för vad som en gång 
planterades vid fäbodstugorna, dels vittnar 
förekomsterna om arternas förmåga att hålla sig 
kvar på platsen. Vid presentationen av varje art 
finns en sifferangivelse inom parentes, exempel-
vis för rönn (10/18). Den betyder att rönn hit-
tades på 10 av 18 undersökta fäbodvallar.

Vårdträd
Det träd som oftast är kvarstående är rönn
Sorbus aucuparia (10/18). Ibland, som vid Viby 
fäbod, står de gamla tynande rönnarna inne i 
växande granskog, ibland finns de på de öppna 
gårdstunen. Ofta har de en kraftig påväxt av 
lavar, framför allt skägglavar Usnea. Stora rönnar 
är för övrigt mycket ovanliga i trakten, då betes-
trycket från älgar under de senaste decennierna 
varit så starkt att ytterst få plantor kunnat växa 
upp till träd. Grova rönnar finns vid Tolvens 
fäbodar, Lindesbergs fäbodar (166 cm omkrets i 
brösthöjd), Norrbo fäbodar (165 cm) och Walls 
fäbodar (332 cm).

Lönn Acer platanoides (4/18) som vårdträd är Acer platanoides (4/18) som vårdträd är Acer platanoides
inte så vanligt. Där den finns har ofta de plan-
terade träden gett upphov till föryngring i när-
heten, särskilt på hyggen. Det gäller till exempel 
för platsen för Bagghytte fäbodar, där några 
stora lönnar står på ett hygge. Kanske är de 
andra generationen efter de lönnar som en gång 
planterades här. Driften på vallen upphörde 
1894. Samma spridning på intilliggande hygge 
finns också från moderträd på Åsmundshytte 
västra fäbodvall, väster om Krattdammen.

Apel Malus domestica (3/18). Äppelträd finns Malus domestica (3/18). Äppelträd finns Malus domestica
kvarstående på tre ställen. De ger fortfarande frukt.

”Fäbogranar” kallas stora solitära granar som finns 
på fäbodvallar. Här en bild från Knalbo fäbod med 
gran, björk och rönn. Träden gynnas av bristen på 
konkurrens i den öppna miljön och av de ofta goda 
markförhållandena.
Large solitary Picea abies trees are not uncommon 
at the summer pastures in Torsåker.
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Ask Fraxinus excelsior (2/18), är anträffad 
endast vid Lindesbergs och Walls fäbodar. Ask 
är annars det vanligaste vårdträdet i byarna i 
Torsåker. Ofta händer det att ask föryngrar sig i 
fuktstråk och bäckdalar med utgångspunkt från 
de planterade träden. Ask kan också förekomma 
naturaliserad på rikmyrar och i sumpskog. 
Arnell: ”kanske det vid Gestriklands allmoge-
hem vanligast planterade trädet”.

Balsampoppel Populus balsamifera ’Hortensis’ 
(1/18) finns vid Tjärnäs fäbodar på Tjäderberget. 
Platsen, som inte har någon kvarvarande bebyg-
gelse, övergavs 1900–1908. Fäboden flyttades 
hit efter laga skiftet cirka 1840. Tidigare hade 
den varit belägen vid Edskevallen. Här finns nu 
ungefär fyrtio stycken, cirka tio meter höga och 
några decimeter grova träd av balsampoppel. De 
har förmodligen uppkommit som rotskott efter 
ett moderträd som varit planterat på platsen. 
Arnell: ”gammal, odlad och förvildad vid äldre 
herrgårdar, sällan vid allmogehem, saknas i 
moderna planteringar”.

Gran Picea abies är ett kännetecken för vissa Picea abies är ett kännetecken för vissa Picea abies
vallar, då i den form som i trakten kallas för 

”fäbogran”. Träden kännetecknas av att de växt 
i gynnsam miljö och ofta utvecklats som soli-
tärer. Under de omständigheterna kan granar 
bli mycket grova och höga. Några av de grövsta 
fäbogranarna finns vid Viby (233 cm), Wall 
(317 cm) och Sörbo (290 cm). 

Buskar
Den planterade buske som är överlägset van-
ligast och längst kvarstående är syren Syringa 
vulgaris (8/18). Vid till exempel Åsmundshytte 
västra fäbodar finns ett fantastiskt syrensnår, 
där arten antingen närspritt sig eller så kan det 
som från början varit en syrenhäck ha växt till 
mycket i både volym och höjd. Blomningen var 

mycket riklig våren 2004. Om syren skriver 
Arnell: ”Gammal, allmän vid bondgårdar”.

Spireaarter har också god förmåga till när-
spridning och bildar på det sättet snår. Det 
handlar om två arter: häckspirea Spiraea salici-
folia (2/18)folia (2/18)folia vid Sörbo och Åsmundshytte västra 
och klasespirea S. ×billardi (3/18) vid Mårtsbo, 
Wall och Tolvsbodarna. Vid Åsmundshytte väs-
tra fäbodvall finns ett stort snår av häckspirea 
i en glänta i skogen, där det inte längre syns 
några spår av bebyggelse. Om häckspirean skri-
ver Arnell: ”gammal och tämligen allmänt odlad 
vid allmogehem”.

Svarta vinbär Ribes nigrum (4/18) och träd-
gårdsvinbär R. rubrum (3/18) har anträffats 
som kvarstående. Svarta vinbär är anträffade på 
två fäbodställen som sedan lång tid varit över-
givna, nämligen Tjärnäs fäbodar och Stordalens 
fäbodar.

Häckspirea och klasespirea bildar stora bestånd på 
flera fäbodvallar. Här syns klasespirea i närbild.
Spiraea ×billardi sometimes forms large thickets.
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Rosor
Nyponros Rosa dumalis (3/18) har säkert spritts 
som vild. Den finns kvarstående i uppväxande 
skog på några ställen, till exempel vid Tjärnäs 
fäbod och Tolvsbodarna.

Hartsros Rosa villosa ssp. Rosa villosa ssp. Rosa villosa mollis (4/18) är en mollis (4/18) är en mollis
karaktärsart för äldre bebyggelse, där det inte 
råder något tvivel om att den varit planterad 
från början då den står tätt intill husen. Den har 
på samtliga växtplatser spritt sig så att den finns 
i mindre bestånd med riklig fruktsättning. Jag 
har inte kontrollerat alla buskar i blomningstid, 
men de blommor jag sett har alla varit vita.

Kanelros Rosa majalis finns representerad Rosa majalis finns representerad Rosa majalis
genom bukettros R. majalis ’Foecundissima’ 
(2/18). Den är liksom huvudarten snårbildande. 

Vid Walls fäbodar är snåret i dag omgivet av 
stora björkar och beskuggat. Förmodligen är 
det anledningen till att den inte blommat. Vid 
Blommens fäbod står buskarna ljusare, i kan-
ten av en större väg, och har blommat flera 
gånger de senaste åren med skära, fyllda blom-
mor. Arnell skriver om kanelrosen: ”Denna arts 
gamla, dubbelblommiga kulturform, vanligen 
kallad bukettros, har jag endast sett i Vijs ålder-
domliga trädgård och vid Kungsberg i Järbo”.

På två vallar finns buskar av pimpinellros
Rosa pimpinellifolia (2/18)Rosa pimpinellifolia (2/18)Rosa pimpinellifolia .

Blommor som rymt från rabatter
Den vanligaste arten är brandlilja Lilium 
bulbiferum (11/18). Den har stor förmåga att 
närsprida sig genom sina groddknoppar. Vid 
Viby fäbod finns idag cirka 30 plantor. Min 
vän Nalla Wickström från Wij minns hur det 
på 1950-talet blommade hundratals brandliljor 
på vallen. Brandliljan står också kvar på sedan 
länge övergivna ställen där bara rester av hus-
grunder kan skönjas. Arnell: ”gammal, en af de 
allmännaste prydnadsväxterna vid allmogehem, 
vid herrgårdar numera knappast odlad”.

Krollilja Lilium martagon (2/18) är däremot 
betydligt mera ovanlig. Den finns i begränsat 
antal på de närbelägna fäbodarna Wall och 
Blommens. Krollilja kan annars förekomma 
förvildad i stort antal vid övergivna bosättningar 
i trakten. Arnell: ”gammal, ganska sparsamt 
odlad, vid allmogehem sedd vid Böle i Ockelbo, 
och allmänt odlad i Torsåkers socken”.

Trädgårdsstormhatt Aconitum ×stoerkianum 
(5/18) nämns av William Eriksson som Tors-
åkerfäbodarnas egen blomma. Jag har hittat den 
fem gånger i sådan miljö, på två av dem rikligt 
förvildad. Arten finns ofta förvildad i närheten 
av gamla gårdar och torp. Vid Gropbacka, nord-
väst om Kratte masugn finns ett bestånd som 

Brandliljan är mycket tålig. Den är länge kvarstå-
ende och sprider sig lätt, även i andra miljöer som 
på vägkanter och med trädgårdsutkast.
Lilium bulbiferum can still be found even on long 
since abandoned shielings.



FÄBODFLORA

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005) 263

är några hundra kvadratmeter stort. Det är i 
när heten av den timrade byggnad som benämns 
Erik Axel Karlfeldts diktarstuga. I folkmedve-
tandet var det hit skalden drog sig tillbaka för 
att dikta när han i sin ungdom tjänstgjorde som 
informator till brukspatronens barn på Kratten. 
Miljön här är en rik gran–aspskog med ymniga 
förekomster av arter som vårärt Lathyrus vernus
och tvåblad Listera ovata och en stabil förekomst Listera ovata och en stabil förekomst Listera ovata
av den annars ovanliga orkidén skogsnycklar
Dactylorhiza maculata ssp.Dactylorhiza maculata ssp.Dactylorhiza maculata  fuchsii. Den färg-
varietet av trädgårdsstormhatt som finns i Tors-
åker är intensivt mörkblå, någon annan färg är 
aldrig påträffad. Dialektalt kallas arten ”Noaks 
duvor”. Arnell: ”Stormhätta, gammal, en af de 
allmännaste prydnadsväxterna vid bondgårdar”.

Mästerrot Peucedanum ostruthiumMästerrot Peucedanum ostruthiumMästerrot  (3/18) är 
anträffad vid tre fäbodar. Sammanlagt är elva 
lokaler kända i trakten, alla i närheten av äldre 
bebyggelse eller vid husgrunder. Mästerrot är 
vanlig vid fäbodar i Dalarna och alla lokaler 
finns i den del av socknen som haft mest kontakt 
med Husby på andra sidan dalagränsen. Mäster-
rot anses ha använts som medicin åt kreaturen. 
Arten kan bilda stora vegetativa bestånd som 
påminner om kirskålens Aegopodium podagraria
och står den skuggigt blir det inte mer än så. 
Där den står ljusexponerat kan den blomma rik-
ligt. Vegetativa bestånd verkar vara mycket lång-
livade. I Västergötlands flora finns en uppgift 
om att arten har konstaterats vara kvarstående 
efter 170 år! Mästerrot kommer ursprungligen 
från Syd- och Mellaneuropas bergstrakter. 

Rödblära Silene dioica (2/18) är en ovanlig 
art i trakten, som för det mesta växer i anslut-
ning till övergivna boplatser. Det kan tyda på 
att den har en bakgrund som inplanterad en 
gång i tiden. Vid de båda fäbodstugor där den 
anträffats är den rikligt förekommande. Det 

handlar om Viby fäbod och Jönssons fäbod på 
Åsmundshytte västra fäbodvall.

Höstaster Aster novi-belgii (3/18) (3/18) (3/18 har också 
förmåga att sprida sig i närområdet. Det har den 
gjort särskilt vid Stordalens fäbodar där den är 
beståndsbildande. Arnell: ”Nybelgisk aster, gam-
mal, sedd på Gefle kyrkogård och vid Söderfors, 
enligt uppgift odlad äfven i Ofvansjö”.

Revsuga Ajuga reptans (1/18) är anträffad Ajuga reptans (1/18) är anträffad Ajuga reptans
på hävdad gräsmark vid Åsmundshytte västra 
fäbod. En enda blomma fanns där sommaren 
2004. Arten uppges som troligen inkommen 
med gräsfrö och senare odlad och förvildad.

Hässleklocka Campanula latifolia (1/18). Vid Campanula latifolia (1/18). Vid Campanula latifolia
Tolvsbodarna finns ett förvildat bestånd inne i 
tät lövskog. Hässleklocka är beståndsbildande 
som förvildad på några andra ställen i Torsåker, 

Mästerroten finns vid de fäbodar och gårdar som 
ligger närmast gränsen till Dalarna. Den har blad 
som är karakteristiskt snett uppåtriktade. Här vid 
Blommens fäbod (Olas).
Peucedanum ostruthium was used for medicinal pur-
poses.
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särskilt vid Gammelstilla bruk. Alla plantor jag 
sett har haft vita blommor.

Blommor som stannat kvar i rabatterna
Såpnejlika Saponaria officinalis (3/18) är ett 
gränsfall. Den kan ta steget utanför rabatten 
som den gjort vid Lindesbergs fäbod, men då 
sprider den sig inte långt. Den form som setts är 
fylld och väldoftande och är den enda som finns 
förvildad i trakten. Den enkla formen har jag 
bara sett i odling vid ett äldre hus vid ett enda 
tillfälle. Arnell: ”gammal, tämligen allmänt 
odlad vid allmogehem”.

Gul daglilja Hemerocallis lilioasphodelus 
(3/18) är anträffad på fyra ställen. Jag har också 
sett den kvarstående vid andra äldre bosätt-
ningar. Arnell: ”gammal och en av de äldre 
prydnadsväxterna såväl vid allmogehem som vid 
äldre trädgårdar”.

Höstrudbeckia Rudbeckia laciniata (2/18) 
finns planterad vid två stugor. Den är ofta odlad 
vid gamla gårdar och har också anträffats på 
utkast från trädgårdar.

Renfana Tanacetum vulgare (1/18) finns plan-
terad vid en husvägg på Åsmundshytte västra 
fäbodvall. Därifrån är det långt till närmaste 
lokal där arten förekommer naturligt. Jag kan 
inte tolka det på annat sätt än att växten odlats 
som prydnadsväxt, något som styrks av Arnell. 
Nalla Wickström har berättat att hon såg ren-
fana första gången vid Orbaden i södra Hälsing-
land cirka 1950. Växten uppmärksammades då 
för sin skönhets skull. Numera finns den i stort 
sett vid varje större väg och på ruderatmarker i 
området. Arnell: ”gammal, och vid allmogehem 
ganska vanlig kulturväxt; såsom vild allmän”. 

Munkrenfana T. vulgare Munkrenfana T. vulgare Munkrenfana f. crispum är 
anträffad en gång i en rabatt vid en stuga på 
Åsmundshytte västra fäbodvall. Den ses numera 
mycket sällan som odlad. Arnell: ”uråldrig och 
allmänt odlad vid bondgårdar, på många ställen 
numera förekommande endast såsom förvildad”.

Pärleternell Anaphalis margaritacea är anträf-
fad vid ett tillfälle, odlad i samma rabatt som 
den vanliga renfanan. Den uppges som äldre 
trädgårdsväxt i bland annat Sörmlands flora. 
Arnell: ”blott på Gefle kyrkogård”.

* * *
Detta är lite av det jag funnit intressant att 
kommentera. Jag har också undersökt den vilda 
floran på de fäbodvallar jag besökt. Det är ett 
ämne som ger upphov till nya frågor samtidigt 
som andra besvaras. Jag kommer att ägna mer 
tid åt att försöka få helhetsbilden klar. Visst 
har mycket förändrats, ändå finns det fortfa-
rande mycket kvar av det som Arnell från sitt 
perspektiv för hundra år sedan bedömde som 
gammalt i odling. Det är inte många platser 
som erbjuder en sådan känsla av länkar till det 
förgångna.  
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I Jämjö i östra Blekinge har ett gammalt 
grustag med ett spännande växt- och djurliv 
nyligen blivit naturreservat. Varför blir vissa 
grustag intressanta växtlokaler och hur ska de 
skötas för att naturvärdena ska bevaras? Åke 
Widgren ger svar.

TEXT OCH FOTO: ÅKE WIDGREN

Nära bostadsområdet Tallet, strax utanför 
Jämjö i östra Blekinge, ligger ett litet 
grustag som länge varit känt bland 

botanister och andra naturintresserade. Mest 
av allt är det bekant för sin rika förekomst av 
huvudtåg Juncus capitatus, men även ytterligare 
nio rödlistade kärlväxter finns eller har funnits 
i området, liksom flera i övrigt ovanliga arter av 
växter och djur. Sommaren 1997 var grustaget 
ett uppskattat exkursionsmål i samband med 
Botanikdagarna i Blekinge (figur 1). Redan vid 
detta tillfälle diskuterades möjligheten att bilda 
ett naturreservat och därigenom bevara områ-
dets unika biologiska mångfald. I december 

2004 kunde länsstyrelsen äntligen genomföra 
reservatsbildningen för det 1,7 hektar stora 
området. Genom röjning och återkommande 
markberedning på grustagets botten ska för-
hoppningsvis både huvudtåget och de andra 
konkurrenssvaga arterna kunna överleva. Det 
nybildade reservatets namn är Häljarum.

Grustaget och dess växter
Grustagets botaniska kvaliteter uppmärksamma-
des första gången i början av 1980-talet i sam-
band med inventeringar för Blekinges Flora. Det 
första fyndet av huvudtåg, omkring tio exemplar, 
gjordes 1982 av Lennart Mattsson, Karlskrona. 
Mitt första besök i området ägde rum somma-
ren 1986 då jag blev guidad av Erik Johansson, 
biologilärare från Jämjö. Bland de arter vi såg 
minns jag särskilt tätört Pinguicula vulgaris och 
strandlummer Lycopodiella inundata som båda 
växte i den fuktiga sanden på grustagsbottnen, 
samt den i Blekinge ovanliga ögonpyrolan 
Moneses uniflora som vi hittade i en skogbevuxen 
del av det gamla grustaget.

Häljarums naturreservat 
– ett grustag med rara växter

Figur 1. Grustaget vid Häljarum, 
som det såg ut i samband med 
Botanikdagarna i juli 1997.
The old gravel pit in eastern Ble-
kinge has an interesting flora with, 
e.g., Juncus capitatus, Radiola linoides 
and Anagallis minima.
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Under framförallt 1990-talet noterades ytter-
ligare en lång rad ovanliga växter i området, 
däribland de rödlistade arterna paddfot Asperugo 
procumbens (tillfälligt 1991), dvärglin Radiola 
linoides, knutört Anagallis minima och grus-Anagallis minima och grus-Anagallis minima
nejlika Gypsophila muralis.

På den solbelysta sydsluttningen vid täktens 
norra sida växer ett flertal olika björnbär, bland 
annat de rödlistade arterna nålbjörnbär Rubus 
scissus och polabiskt björnbär R. walsemannii. 
Nere i grustaget finns ett litet snår av blekinge-
björnbär R. hylanderi, även den rödlistad.

Sommaren 2000 gjordes en oväntad upptäckt. 
På den alltmer igenväxande grustagsbottnen 
påträffades ett par bestånd av klockljung Erica 
tetralix. Grustaget är en något udda växtplats 
för denna art vars närmaste kända lokal finns i 
trakten av Gullabo i sydöstra Småland, ungefär 
fyra mil nordnordväst om Jämjö (Thomas Karls-
son i brev). Det senaste fyndet av en rödlistad 
växt gjordes så sent som 2001, då talrika plantor 
av fingerhirs Digitaria ischaemum hittades längs 
den grusväg som följer grustagets östra och 
norra sida.

Björnbärsf loran är exceptionellt artrik. 
Sammanlagt elva olika arter har påträffats. 
Utöver de tre rödlistade är det sötbjörn-

bär Rubus plicatus, raspbjörnbär R. radula, 
skogsbjörnbär R. nessensis, hasselbjörnbär R. 
wahlbergii, spetsbjörnbär R. gothicus, knipp-
björnbär R. fasciculatus, hårbjörnbär R. campto-
stachys och lindblomsbjörnbär stachys och lindblomsbjörnbär stachys R. mortensenii.

Bland övriga arter i området kan nämnas 
blåhallon Rubus caesius, vallkrassing Lepidium 
hetero phyllum, nattljus Oenothera biennis, blod-
näva Geranium sanguineum, grå ögontröst 
Euphra sia nemorosa, rundsileshår Drosera rotundi-
folia, odört Conium maculatum (tillfälligt), 
jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata (ej 
under senare år), pysslingtåg Juncus minutulus, 
sandstarr Carex arenaria, ärtstarr C. viridula, 
borsttåtel Corynephorus canescens och rundmynta Corynephorus canescens och rundmynta Corynephorus canescens
Mentha suaveolens. Den sistnämnda har här sin 
enda kända växtplats i länet, förutom ett par 
fynd på soptippar.

Genom floraväkteriet har beståndsutveck-
lingen hos ett par av de rödlistade arterna i grus-
taget följts under en rad av år. Särskilt intresse 
har av naturliga skäl riktats mot huvudtåget, 
som i Häljarum troligen har en av sina rikaste 
aktuella förekomster i landet (figur 2). Notera 
uppsvinget år 2000 efter att täkten avslutats, 
samt den snabba nedgången 2002–2003 till 
följd av kraftig igenväxning.
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Figur 2. Ungefärligt antal plantor 
av huvudtåg i Häljarums grus-
tåg under perioden 1997–2005. 
Notera den logaritmiska skalan.
Approximate number of Juncus 
capitatus plants in the Häljarum 
gravel pit over the last nine years.
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Skydd och skötsel
I samband med Botanikdagarna 1997 väcktes 
idén om att försöka bevara den öppna delen av 
grustaget och dess flora. Huvudförslaget var att 
bilda ett naturreservat. Efter att täkten avslu-
tats 1999 fick jag själv möjlighet att börja jobba 
med frågan, men det kom tyvärr att ta ytterli-
gare fem år innan en reservatsbildning kunde 
genomföras. Det nya reservatet, ett grustag som 
skyddats av floravårdsskäl, är troligen det för-
sta i sitt slag i landet. Skyddet ger möjligheter 
att bedriva en skötsel som förhoppningsvis får 
områdets biologiska mångfald, och i synnerhet 
den konkurrenskänsliga hotade floran, att bestå. 
De senaste åren har en allt snabbare igenväxning 
skett, något som även återspeglar sig tydligt i 
förekomsten av huvudtåg. Tallplantor har slagit 
upp i riklig mängd samtidigt som björk- och 
videsly har vandrat in från kanterna.

Bristen på erfarenheter av hur grustags miljöer 
med särskilda biologiska värden ska skötas 
gör att skötselplanen för reservatet måste vara 
flexibel. Målsättningen med skötseln av grus-
tagets botten är att återskapa och vidmakthålla 
det tidiga successionsstadium som gynnar de 
konkurrenssvaga växtarterna. Vad som främst 
måste ske är en genomgripande restaurering där 
sly och talluppslag röjs bort från grustagsbott-
nen. Nästa steg blir att markbereda eller skrapa 
markytan så att öppen sand blottläggs och 
den fröreserv som finns i marken väcks till liv. 
Skrapning ska sedan ske på halva ytan växelvis 
vart femte år. På sikt blir det också nödvändigt 
att hålla efter de mest expansiva björnbären på 
slänterna. En nödvändig uppgift är också att ha 
en regelbunden uppföljning av hur vegetatio-
nen svarar på skötselåtgärderna, främst genom 
inventering av provytor, något som är länsstyrel-
sens ansvar.

Inte bara växter
Grustaget i Häljarum är inte bara en intres-
sant växtlokal. Området hyser också ett flertal 
rödlistade djurarter. Redan under 1980-talet 
sågs och hördes mullvadssyrsa Gryllotalpa gryl-
lotalpa i grustaget, och arten finns alltjämt 
kvar i området. Även sandödla Lacerta agilis 

och hasselsnok Coronella austriaca förekommer. Coronella austriaca förekommer. Coronella austriaca
Sommaren 2002 gjorde Björn Cederberg från 
ArtDatabanken en översiktlig inventering av 
sandlevande bin och noterade då fem arter som 
är rödlistade: väddsandbi Andrena hattorfiana, 
svartpälsbi Anthophora retusa, randbyxbi Dasy-
poda hirtipes, storfibblebi Panurgus banksianus 
och småfibblebi P. calcaratus (Björn Cederberg P. calcaratus (Björn Cederberg P. calcaratus
i brev). Det skulle inte förvåna om ytterligare 
intressanta och ovanliga arter av främst svampar 
och insekter kommer att hittas i området de 
närmaste åren.

Varför blir vissa grustag intressanta 
växtlokaler?
Det stora antalet rödlistade eller i övrigt ovanliga 
arter i Häljarum väcker frågan om varför vissa 
grustag blir så intressanta växt- och djurlokaler. I 
den blandning av olika kärlväxter som kan före-
komma i gamla grustag urskiljer sig särskilt ett 
idag hotat växtsamhälle bestående av småvuxna 
pionjärarter som alla kräver blottad mark (gärna 
sand), fuktigt underlag och goda ljusförhål-
landen. I samhället ingår grusnejlika, dvärglin, 
knutört och huvudtåg, samtliga förekommande 
i Häljarum, samt i övrigt arter som borstsäv 
Isolepis setacea, rödlånke Lythrum portula och 
dvärgjohannesört Hypericum humifusum (Diers-
sen 1996, Aronsson 1999). Även strandlummer, 
och i viss mån grå ögontröst och pysslingtåg kan 
anses höra till samma kategori (Thomas Karls-
son i brev). Strandlummer och dvärglin har sina 
naturliga växtplatser på främst sjöstränder, den 
sistnämnda även i strandängar vid havet. Knut-
ört förekommer på havsstränder medan huvudtåg 
och grusnejlika växer naturligt i bland annat 
dynsänkor. Dessa små och konkurrenssvaga 
växter gynnades troligen i det äldre odlingsland-
skapet där de bland annat kan ha etablerat sig 
på störd mark som stigar och brukningsvägar, i 
markblottor på betesmarker, på fuktiga trädesåk-
rar och i smådiken. I dagens rationellt nyttjade 
jordbrukslandskap, med allt färre betesdjur, 
krympande areal naturbetesmark och övergöd-
ning, finns betydligt mindre av lämpliga miljöer, 
samtidigt som fragmenteringen av landskapet 
försvårar spridningen mellan de kvar varande 
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lokalerna. Även klimatet är viktigt för de nämn-
da arterna. Flera av dem varierar starkt i antal 
mellan åren på sina växtplatser, beroende på 
väderlek. Exempelvis huvudtåg anses gynnad av 
varmt väder och periodvis riklig nederbörd under 
vår och försommar (Aronsson 1999). 

Eftersom fuktig, blottad sand idag är en 
bristvara i naturen kan grustag som uppfyller 
dessa förutsättningar – och som dessutom lig-
ger i områden med milt klimat – vara ytterst 
viktiga för denna konkurrenssvaga och hotade 
växtgrupp. Även mullvadssyrsan är beroende av 
fuktig, öppen (och lättgrävd) mark, medan de 
rödlistade bina, sandödlan och björnbären san-
nolikt attraheras av de många soltimmarna och 
den torra sand som finns i grustagets slänter och 
omgivningar.

Betydelsen av gynnsamt klimat i kombina-
tion med blottlagd sand och ytnära grundvatten 
blir ännu tydligare om man tittar på ytterligare 
några grustag i trakten. Inom en radie av endast 
tre kilometer från Häljarum finns tre äldre grus-
täkter med stora flora- och faunavärden. Några 
hundra meter nordost om Häljarum ligger ett 
gammalt täktområde som även innehåller flera 
grävda dammar. I detta område finns såväl 
huvudtåg (enstaka) som dvärglin och knutört, 
men vid en av dammarna också en rik före-
komst av klotgräs Pilularia globulifera. I grunda 
vattenpölar leker stinkpadda (strandpadda) Bufo 
calamita och under ljumma försommarkvällar calamita och under ljumma försommarkvällar calamita
kan man få höra mullvadssyrsor spela. Även 
sandödla och rödlistade bin förekommer.

Någon kilometer sydost om Häljarum ligger 
en nyligen avslutad grustäkt som innehåller en 
stor täktsjö, i dagligt tal benämnd Medel havet. I 
slutet av 1990-talet räknades i området som mest 
omkring 40 000 exemplar av huvudtåg. Växt-
platsen blev tyvärr bortgrävd 2000. I täktområ-
det har dessutom hittats vittåtel Aira caryophyllea,
och i kanten av Medelhavet växer klotgräs i 
synnerligen rik mängd. Av skyddsvärda djurarter 
förekommer både sandödla och stinkpadda.

Det tredje grustaget av intresse finns vid byn 
Brunåkramåla, tre kilometer sydost om Hälja-
rum. Här har ingen täkt skett på flera årtionden 
och igenväxningen har därför gått långt. Områ-

det, som till stor del är vattenfyllt, är växtplats 
för enstaka huvudtåg och klubbfibbla Arnoseris 
minima samt lekvatten för stinkpadda. Även i 
detta område förekommer mullvadssyrsa.  

•  Ett stort tack till Thomas Karlsson för värde-
fulla synpunkter på manuskriptet.
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ABSTRACT
Widgren, Å. 2005. Häljarums naturreservat – ett 
grustag med rara växter. [Gravel pit becomes 
nature reserve for its botanical qualities.] – Svensk 
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646X.
In 2004, a nature reserve was established in an old 
gravel pit near Jämjö in the province of Blekinge, SE 
Sweden. The gravel pit has been well known among 
botanists for a long time, and many rare and red-
listed plants have been found there, e.g., Juncus capi-
tatus, Radiola linoides, Lycopodiella inundata, Anagallis 
minima, Asperugo procumbens, Gypsophila muralis, 
Mentha suaveolens, Rubus scissus, R. walsemannii, R. 
hylanderi and Digitaria ischaemum, as well as some 
red-listed species of insects and reptiles.
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I sin förra uppsats presenterade Alf Oreds-
son slokbjörnbär, en art som kan ha hållit sig 
gömd i nordvästra Skåne sedan bronsåldern 
(se SBT nr 6, 2004). Nu har turen kommit till 
saxiskt björnbär Rubus acanthodessaxiskt björnbär Rubus acanthodessaxiskt björnbär , en art som 
på 1970-talet följde med timmer från Tyskland 
till ett sågverk i mellersta Blekinge.

ALF OREDSSON

De stormar som i januari 2005 släckte 
ner stora delar av Sydsverige nådde 
orkanstyrka (12 Beaufort) i vindbyarna. 

Niedersachsen-orkanen 1972 var snäppet värre. 
Den drog in över de ostfriesiska öarna den 13 
november, fortsatte med oförminskad styrka (14 
Beaufort) österut genom hela delstaten och ett 
stycke in i Östtyskland. Våran Gudrun fällde 
250 miljoner träd, det skogfattiga Niedersachsen 
förlorade 50 miljoner träd i sin storm, merparten 
tall. Capella-orkanen den 2–4 januari 1976 fick 
ett likartat förlopp.

Den del av det stormfällda virket som kunde 
bli sågtimmer togs tillvara först, massaveden fick 
vänta. Enligt Sveriges officiella statistik impor-
terade vi 250 000 kubikmeter (m3) furutimmer 
från Västtyskland 1973–74, nästan inget 1975 
och 440 000 m3 1976–77. Motsvarande import 
av massaved kom igång först 1974, kulminerade 
1975 med närmare 1,5 miljoner m3 och var tre 
år senare nere i måttliga 40 000 m3.

Klängnunneört och björnbär
Sent på eftermiddagen den 31 juli 1988 når Ste-
fan Lithner et consortes på skådarodyssé Lucerna,  et consortes på skådarodyssé Lucerna,  et consortes
ön med Västerviks djuphamn. Klängnunneört
Ceratocapnos claviculata på en barkhög ska Ceratocapnos claviculata på en barkhög ska Ceratocapnos claviculata
kryssas. Två för sällskapet obekanta björnbär 
pockar på uppmärksamhet. Europas främste

Rubus-expert, Heinrich E. Weber, anlitas. Den 
ena busken visar sig vara det nordvästtyska 
låglandets vanligaste art, storbjörnbär R. gratus
– ny för Sverige (Oredsson 1992). Det andra 
björnbäret gäckar fortfarande Weber! Massaved, 
utskeppad från Bremen och Lübeck i dåvarande 
Västtyskland samt Delfzijl i Nederländerna, 
hade lastats av i Lucerna-hamnen 1976–77.

Virkesimporten kartläggs
Jag ville leta efter björnbär som kommit in med 
1970-talets virkesimport på fler ställen än Lucer-
na och fick hjälp av Andreas Terje. Vi började 
med att skriva till de 51 svenska hamnar som 
tagit in minst 1000 m3 rundvirke (sågtimmer 
och massaved) från utlandet 1974–77, med frå-
gan från vilka hamnar rundvirket hade skeppats 
ut. Vi fick många svar, fast det rundvirke som 
kommit med järnväg lyckades vi aldrig spåra.

Nästa enkät gick till större företag i virkes-
branschen. Sedan kunde fältarbetet börja. Kar-
tan över klängnunneört i Jonsell (2001) visar 
några av de platser i Sydsverige som jag besökte. 
Tyvärr förlägger Jonsell virkesimporten från 
nordvästra Tyskland felaktigt till 1960-talet. 
Klängnunneört är lätt att känna igen – vilket 
björnbär man har framför sig är svårare att veta 
eftersom det finns betydligt fler Rubus-arter 
där de två orkanerna drog fram än vad det gör i 
Sverige.

Johannishus sågverk
Tidigt på morgonen den 9 november 2000 
möter Nadja Niordson med bil vid Ronneby 
järnvägsstation. Jägmästare Erik Cassel (Axels-
son m.fl. 2003) har lovat att visa oss var det kan 
finnas bark kvar från sågverket i Johannishus. 
Flera timmar på apostlahästarna och vi har bara 
sett hasselbjörnbär R. wahlbergii, skogsbjörnbär

Blekinges första barkbjörnbär: 
saxiskt björnbär
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R. nessensis och sötbjörnbärR. nessensis och sötbjörnbärR. nessensis  R. plicatus, triviala 
arter i denna del av Blekinge.

”Vad gör vi här?” mumlar jag tyst för mig 
själv. På enkäten till större företag i virkesbran-
schen hade ju Cassel svarat att ”all bark eldades 
upp vid eldningscentral för att uppvärma tor-
karna för sågat virke”. Istadig som jag är, frestar 
jag Cassels tålamod ännu en gång: ”Finns det 

inte fler platser där man lagrat timmer?” Svar: 
”Det sista tysktimret staplades på grusplanen vid 
järnvägsstationen”. Vi är strax där och i bortre 
hörnet av planen väntar ett nytt björnbär för 
Sverige!

Saxiskt björnbär – ny för Sverige!
Så fort Heinrich E. Weber fick se belägget från 
Johannishus var han säker på sin sak: Rubus 
acanthodes – inte tidigare sedd i Sverige. Efter acanthodes – inte tidigare sedd i Sverige. Efter acanthodes
samråd med Thomas Karlsson vid Naturhisto-
riska riksmuseet, vill jag föreslå saxiskt björnbärriska riksmuseet, vill jag föreslå saxiskt björnbärriska riksmuseet, vill jag föreslå
som svenskt namn. Typen är från Lausitzer 
Gebirge i Sachsen och artens utbredning är 
begränsad till sydöstra Tyskland, västra Tjeckien 
och sydvästra Polen (Zielinski 2004).

Nadja Niordson hade året innan lagt märke 
till björnbärsbeståndet, men tänkt att det var väl
R. radula, som är vanlig i östra Blekinge. Men 
man behöver bara vända på ett blad för att se 
skillnaden. Saxiskt björnbär har kamhår (figur 
1), medan raspbjörnbär, beroende på hur ljust 
den växer, har en bladundersida som är svagt 
mjukhårig till gråfiltad (Pedersen & Schou 
1989). Själv uppfattar jag i allmänhet färgen 
som ljust blågrön.

Vill man fightas med 185 numrerade äkta 
björnbär i Centraleuropa (Weber 1995) skil-
jer sig nr 135 R. acanthodes från övriga arter  R. acanthodes från övriga arter  R. acanthodes
genom följande kombination av karaktärer 
(figur 2): Årsstam lågbågig, kantig–något fårad 
med 15–40 upp till 1,5 mm långa hår per 1 cm 
sida, vilka går högt upp på taggarna. Taggar 
av olika storlek, 8–12 per 5 cm, smala–rela-
tivt breda, nästan raka–böjda, blandade med 
enstaka–talrika småtaggar, körtelförsedda borst 
och körtelhår. Blad fotat 5-taliga, ovansidan 
kal eller med enstaka hår, undersidan mjuk-
hårig med skimrande kamhår på bladnerverna, 
men utan stjärnhår. Bladkant 2–4 mm djupt 
sågad. Uddblad omvänt äggformat–ovalt med 
en något avsatt, 8–15 mm lång spets. Blomställ-
ningning bladig rätt högt upp. Blomskaft 10–15 
mm långa med svagt böjda 4 mm långa tag-
gar och talrika 0,5–2 mm långa körtelborst. 
Foder blad med få taggar, gråfiltade, bakåtböjda. 
Krona vit. Ståndare högre än pistillsamlingen. 

Figur 1. Bladundersida av raspbjörnbär R. radulaFigur 1. Bladundersida av raspbjörnbär R. radulaFigur 1. Bladundersida av raspbjörnbär
(överst) från Löderup i SO Skåne, saxiskt björnbär
R. acanthodes från Johannishus (mitten), respektive 
Sachsen (nederst). Foto: Göran Wendt.
Leaves from beneath: Rubus radula (upper); R. acan-
thodes from Johannishus (middle) and from Saxonia 
(lower).
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Ståndarknappar kala, fruktämnen och blom-
botten håriga.

Väst- eller Östtyskland?
Dumt nog frågade jag aldrig Erik Cassel 
varifrån i Tyskland det sista virket kom. Till 
hamnen i Ronneby anlände 5 000 m3 sågtim-
mer från de nordvästra delarna av Västtyskland 
1973–74 och 30 000 m3 1976, varav merparten 
gick till Johannishus och Bräkne-Hoby, 1 mil 
väster om Ronneby (Anonymus 1976). Året 
därpå var importen nere i 5 000 m3 sågtimmer 
från Västtyskland, mest från Hamburg. Men 
om nu björnbäret ifråga bara finns i sydöstra 
Tyskland och angränsande områden, hur väl 
stämmer det ihop med att virkesimporten bara 
kom från nordvästra Tyskland? Man tog även in 
virke per järnväg, är svaret!

Bengt Ivarsson, Karl Gustaf Andersson 
och Erik Cassel företog på 1970-talet en resa 
med lastbil flera timmar in i Östtyskland för 
att handla furustock. Ivarsson vill minnas att 
Johannishus även köpte timmer så långt söder-
ut som i Thüringen (väster om Sachsen). J. G. 
Anderssons Söner AB i Linneryd, 5 mil norr 
om Ronneby, besvarade sågverksenkäten såhär: 

”Vi tog in tysk stam i slutet på 70-talet både 
från Hamburg-området och tallstam från Öst-
tyskland”. Sveriges officiella statistik redovisar 
16 000 m3 sågtimmer från Östtyskland 1979. 
”Det sista tysktimret” enligt Cassel?

I det saxiska björnbärets hemtrakter nådde 
vindstyrkan under Capella-orkanen 8 Beaufort. 
Var inte det tillräckligt för att fälla storskogen 
kunde säkert den östtyska statens behov av 
västvaluta motivera att en del sågades ner och 

B

C D

A

Figur 2. Jämförelse mellan saxiskt björnbär samlat i Sachsen av H. Hofmann (till vänster i varje bildpar) 
och plantan i Johannishus (till höger) avseende: A) årsstam med blad, B) årsstam (förstorad) och C) övre 
delen av blomställningen. – D) Blomma från Johannishus med infällt kronblad från Weber (1995, Abb. 
415). Foto: Göran Wendt (original), Alf Oredsson & Besiki Sisauri (bearbetning).
Comparison between Rubus acanthodes collected by H. Hofmann in Sachsen (left) and material from Johan-
nishus (right): A) Stem with a leaf, B) Stem (close-up) and C) Upper part of the inflorescence. – D) Flower 
from Johannishus with one petal from Weber (1995, Abb. 415) inserted.



OREDSSON

272 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:5 (2005)

såldes till utlandet. Långa timmerstockar lasta-
des på järnväg och fraktades, förmodligen via 
Sassnitz–Trelleborg, direkt till olika sågverk i 
Sydsverige, av vilka Johannishus var det största. 
Förutom sågverket innefattade skötseln stora 
arealer skogsmark, jordbruk och bostadsfastig-
heter. Skuldsättningen blev till sist övermäktig 
och i oktober 1985 var konkursen ett faktum.

Framtiden
Saxiskt björnbär hör till de frostkänsliga RubusSaxiskt björnbär hör till de frostkänsliga RubusSaxiskt björnbär hör till de frostkänsliga -
arter som har vintergröna blad och vars flera 
meter långa årsstam på hösten böjer sig mot 
marken och slår rot. Ska arten klara vintern i 
Johannishus krävs det att tendensen till ett allt 
mildare klimat håller i sig. Hinner sedan bären 
mogna och trasten hittar till beståndet skulle 
arten på sikt kunna etablera sig i trakten – för-
utsatt att artjägaren låter sekatören ligga kvar 
i bilen och att markägaren, som är Banverket, 
visar vederbörlig hänsyn.

Jag hoppas att denna uppsats kan inspirera 
fler att söka efter björnbär där stormfällt virke 
från Tyskland eller Nederländerna för trettio år 
sedan staplades i väntan på vidare transport till 
såg eller massafabrik. På den tiden köpte vart 
och vartannat sågverk i södra Sverige utländskt 
timmer. Visserligen lades många av de mindre 
sågverken ner när Niedersachsen-orkanens enor-
ma vindfällen tömts på timmer, men björnbären 
kan finnas kvar och har kanske redan börjat 
sprida sig.  
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ABSTRACT
Oredsson, A. 2005. Blekinges första barkbjörnbär: 
saxiskt björnbär. [The first blackberry in Blekinge 
connected with timber import: Rubus acanthodes.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 99: 269–272. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
One hurricane on November 13, 1972, and another 
on January 2–4, 1976, crossed the Netherlands 
and Niedersachsen. Both hurricanes were followed 
by export of huge volumes of pulpwood and saw-
timber to various countries, one of them Sweden.
Ceratocapnos claviculata and different Rubus species 
have been found where the uncorticated wood 
was stored, most of it Scotch pine. Some of the 
blackberries were new to Sweden. According to 
Heinrich E. Weber, one of these is R. acanthodes, a 
species native to SE Germany, W Czech Republic 
and SW Poland. In Sweden, the species has been 
found at one site only, near Johannishus sawmill in C 
Blekinge, southernmost Sweden. The morphology 
of the Swedish discovery is compared with collec-
tions by Hofmann in Saxonia (LD).

Efter Anfred Pedersens 
död i fjol har Alf Oreds-
son axlat manteln som 
Skandinaviens främste 
expert på äkta björnbär. 
I år har han och Göran 
Wendt avslutat fältarbe-
tet för Skåne florans
Rubus-del. Alf har även 

fått tillfälle att undersöka hur det har gått för 
de björnbär som kom till Lucerna utanför Väs-
tervik med massaved utskeppad från nordvästra 
Tyskland och Nederländerna på 1970-talet.
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Kan man använda herbarier för ekologiska 
studier? I den här artikeln beskriver Anders 
Malmsten hur han mätt tillväxten hos olika 
fjällväxter i herbarier och försökt se om det går 
att relatera tillväxten till klimatet.

ANDERS MALMSTEN

Den här studien är vad jag vet bland de 
första som använt herbariematerial för 
att jämföra tillväxt och klimat. Resulta-

ten visar att mätningar i herbarier är ett snabbt 
och enkelt sätt att testa teorier och välja ut 
lämpliga arter innan man startar långvariga och 
dyra fältförsök.

Arktiska växter och klimatförändringar
Det forskas mycket om följder av klimatföränd-
ringar i Arktis. Man tror att temperaturföränd-
ringarna kommer att bli störst på höga bredd-
grader och att följdverkningarna på vegetationen 
blir störst långt norrut (Callaghan & Collins 
1976, Callaghan m.fl. 1992).

I Sverige är mycket av forskningen kon-
centrerad till området kring Abisko. I olika 

forskningsprojekt manipulerar man miljön, till 
exempel används en typ av små öppna växthus 
av plexiglas för att höja temperaturen. Man stu-
derar också tidsaspekter på klimatförändringar 
exempelvis eftersläpningar i tillväxtförändringar 
efter en temperaturhöjning.

Den här undersökningen är en del av mitt 
examensarbete i biologi vid Göteborgs univer-
sitet, och ingår i forskningen om klimatföränd-
ringar som bedrivs vid Abisko naturvetenskap-
liga station och Latnjajaure naturvetenskapliga 
fältstation i närheten av Abisko.

Vedartade växter från nordliga områden är 
ofta lämpliga för studier av årlig tillväxt då man 
kan följa gångna tiders tillväxt på skotten: de 
växer ju inte under vintern och det syns ofta var 
på skottstammen växten gick i vintervila efter-
som blad och bladärr sitter tätare där (figur 1). 
Eftersom de växer sakta är tillväxtsekvenserna 
synliga under lång tid (Callaghan m.fl. 1989). 
Arktiska och alpina växter är också ofta lämpliga 
eftersom de i allmänhet är flexibla i sitt växtsätt 
och anpassade till att ta vara på enstaka år med 
gynnsamt klimat genom att växa mer (Calla-
ghan & Collins 1976).

Herbarier kan användas vid 
tillväxtstudier

Figur 1. Ett skott av kantljung. De 
mindre bladen (vid pilen) markerar 
övergången mellan två tillväxt-
säsonger. Foto: Anders Malmsten.
A shoot of Cassiope tetragona. The 
smaller leaves (arrow) indicate the 
division between two growth sea-
sons.
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Man borde kunna använda herbariematerial 
för att se hur vegetationen anpassar sig efter 
klimatförändringar. Hur påverkas tillväxten 
av klimatet? Hur reagerar växter på flera år i 
följd med speciellt klimat, eller något enstaka 
extremt år? Tidsförskjutningar mellan klimat-
förändringar och växternas svar kan visa hur 
lång tid man måste vänta på resultat från fält-
försök där man manipulerar klimatet innan 
ändrade förhållanden ger utslag i ändrad till-
växt.

En del av växtarterna som jag har studerat 
har tidigare använts i fältförsök. Man har länge 
känt till att det går att använda blad märken för 
att rekonstruera tillväxt hos skott av viden och 
ljungväxter, för kantljung Cassiope tetragona i Cassiope tetragona i Cassiope tetragona
över ett sekel (Callaghan m.fl. 1989).

Fördelar med herbariematerial
En fördel med att använda herbariematerial är 
att man undgår en del problem som hör sam-
man med att samla in växter inom ett begränsat 
område under en viss tid. Färskt växtmaterial 
består av en begränsad mängd årstillväxter, 
som jämförs med en begränsad mängd av varje 
klimat variabel, till exempel sommartemperatu-
rer. När man söker samband mellan tillväxt och 
klimat ur herbariematerial har man däremot 
många tillväxt säsonger med liknande tempera-
tur eller nederbörd, och då slår inte en speciell 
sekvens igenom på samma sätt. En speciell års-

följd av temperaturer får stort genomslag i färskt 
material, men vägs i herbariematerial upp av att 
man jämför tillväxten under flera år med en viss 
temperatur, varav en del föregicks av varmare år, 
andra av kallare. Poängen med herbariematerial 
är alltså att det finns många olika år med mät-
ningar att använda, och inte att se hur växterna 
växte för just ett visst antal år sedan.

För den här studien räckte det med unge-
färlig insamlingslokal och höjd över havet. 
Noggrannhet vid insamling och etiketteringen 
betyder inte heller så mycket, eller om insamla-
ren hade förkärlek för en viss typ av växter, till 
exempel extra ståtliga exemplar. Om växterna 
krymper efter insamling slår inte heller igenom, 
eftersom alla exemplar av samma art i så fall 
förmodligen krymper på likartat sätt oberoende 
av klimatet.

Mätningarna
I tabell 1 finns en översikt över arterna och 
vad jag mätte. De flesta arterna är städsegröna 
ris. Materialet kom från herbarierna i Uppsala, 
Stockholm och Göteborg. Jag sökte efter ark 
från Jukkasjärvi församling och insamlings-
platser jag kände igen från Abiskoområdet, 
det vill säga ungefär mellan Stordalen i öster, 
Torneträsk och Malmbanan i norr, Abiskojaure 
i söder och norska gränsen i väster. En fördel 
med att utgå från herbariematerial från trak-
terna runt Abisko är att många botaniker samlat 

Tabell 1. Art, variabel, antal mätta skott, antal mätta år i medeltal per skott samt tillväxt (i medeltal, i 
millimeter per år).
Species, variable (growth in mm per year, plus leaf number for Cassiope tetragona), numbers of shoots, 
mean numbers of years measured per shoot plus growth (average, in mm per year).

Art Variabel Antal skott Antal år Tillväxt

Lopplummer Huperzia selagoLopplummer Huperzia selagoLopplummer tillväxt 16 8,4 4,9

Dvärgvide Salix herbacea tillväxt 29 8,6 7,9

Dvärgbjörk Betula nana tillväxt 6 5,0 58,2

Lappljung Phyllodoce caerulea tillväxt 20 9,5 12,4

Kantljung Cassiope tetragona tillväxt (bladantal) 30 12,8 11,4 (9,5)

Lapsk alpros Rhododendron lapponicum tillväxt 56 3,4 9,7
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material därifrån under lång tid. Malmbanan 
mellan Kiruna och Narvik blev klar 1902, så 
det blev tidigt möjligt att nå Abiskotrakten med 
tåg.

På varje ark mättes ett skott där det gick 
att urskilja så många års tillväxt som möjligt. 
Mätningarna började i toppen och fortsatte så 
långt ned på skotten som det gick. På skotten 
av kantljung räknades dessutom antalet blad per 
år. Tillväxten under insamlingsåret inkluderades 
om växterna samlats in efter den 20 augusti, 
eftersom tillväxten bör ha stannat av då, annars 
började jag mäta längd på tillväxtsegmentet 
året före insamlingen. I mitt examensarbete 
beskriver jag noggrant hur mätningarna gick till 
(Malmsten 2004).

På de flesta arterna mättes avståndet mellan 
bladtopparna på de äldsta bladen två år i följd. 
Lopplummer Huperzia selago är en lummer-
växt med ett växtsätt liknande ljungväxterna 
i studien. Den har vegetativa förökningskrop-

par, groddknoppar, som sitter två och två längs 
stammen. Jag antog att groddknopparna kom 
från toppen just där skotten gick i vintervila, 
och mätte avstånd längs skotten mellan varje 
par av groddknoppar. Första året användes inte, 
eftersom det var svårt att hitta en standardise-
rad mätpunkt i toppen innan groddknopparna 
vuxit ut ordentligt. För att mäta skottlängden 
på dvärgbjörk Betula nana användes Olaussons Betula nana användes Olaussons Betula nana
(2001) råd att för att finna den del av stammen 
där ett skott gick i vintervila använda en kom-
bination av bladärr som sitter tätt ihop, skottets 
hårighet och hur slät barken är.

Några arter var svårmätta och uteslöts ur stu-
dien. Bladen hos mossljung Cassiope hypnoides
är långa och spretar ut från stammen, och det är 
svårt att avgöra vilka blad som tillhör vilket år. 
Krypljung Loiseleuria procumbens och kråkbär Loiseleuria procumbens och kråkbär Loiseleuria procumbens
Empetrum nigrum är också svåra, eftersom bla-
den spretar ut och dessutom döljer stammen på 
herbariearken.

Tabell 2. Statistiskt signifikanta samband (regressionskoefficienter) mellan olika klimatvariabler och skott-
tillväxt (i mm per år) och bladantal (per år, för kantljung). Temperaturen är konverterad för höjden över 
havet. T: temperatur, P: nederbörd, –1: året före, N: antal mätningar. Signifikansnivåer * : 5 %, ** : 1 %, 
*** : 0,1 %. Dvärgbjörk gav inga signifikanta resultat. 
Significant regression coefficients of yearly shoot growth (Tillväxt) and no. of leaves (Tillväxt) and no. of leaves (Tillväxt Bladantal, for Cassiope 
tetragona) in relation to different climate variables. Temperature values were adjusted for height above sea 
level. T: temperature, P: precipitation, –1: previous year, N : no. of measurements. *: P < 0.05, **: P < 0.01, 
***: P < 0.001.

Klimat-
variabel

Lopp lummer
H. selago

Dvärgvide
S. herbacea

Lappljung
P. caerulea

Kantljung
C. tetragona

Lapsk alpros 
R. lapponicum

Tillväxt N Tillväxt N Tillväxt N Tillväxt Bladantal N Tillväxt N

Jun.–aug. T 0,32*** 135 0,83* 250 0,56* 189 0,48** 0,48*** 385 0,54** 192

Jun. T 0,24* 80 164 125 0,43*** 208 145

Jul. T 0,24** 80 164 0,55** 125 0,31* 0,48*** 208 0,55** 145

Aug. T 0,29** 80 0,88* 164 125 0,35* 208 145

Jun.–aug. T–1 0,31** 135 250 0,50* 189 0,31* 385 0,55** 192

Jun. T–1 0,29** 73 155 122 201 142

Jul. T–1 0,29** 73 155 122 –0,34* 201 0,47** 142

Aug. T–1 0,29** 73 155 122 0,30* 201 0,75*** 142

Jun.–aug. P 80 164 –0,03* 125 208 145

Jun.–aug. P–1 73 155 122 201 –0,03* 142
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Bearbetning
Årstillväxten jämfördes med klimatdata från 
Abisko naturvetenskapliga station. För hela som-
maren (juni–augusti) finns det temperaturdata 
sedan 1869 och nederbörd sedan 1913. Från och 
med 1913 finns det temperaturdata för sommar-
månaderna var för sig.

Tillväxten jämfördes med klimat för samma 
säsong skottsegmentet växte till, samt säsongen 
innan. Detta för att tillväxten ett visst år också 
ofta påverkas av klimatet föregående år. Tem-
peraturen konverterades för insamlingsplatsens 
höjd över havet jämfört med mätstationen i Abi-
sko, och jag antog att det blev en grad kallare 
för varje 200 meters stigning. På ungefär hälften 
av herbariearken var insamlingshöjden noterad 
på etiketten. Om inte, uppskattade jag trolig 
insamlingshöjd. Nederbörden konverterades inte. 
Varje tillväxtparameter för varje art jämfördes 
med alla klimatparametrar. Här tar jag bara 
med regressioner med signifikansnivå mindre än 
fem procent.

Varma somrar – högre tillväxt
Av tabell 2 framgår att både årets och före-
gående års temperatur har stor betydelse för 
tillväxten. Koefficienterna visar hur många 
millimeter en växt ökar i årstillväxt per grads 
temperaturökning eller per millimeter ökad 
nederbörd. Växterna växte mest under varma 

somrar, särskilt om juli och augusti var varma. 
De växte också bättre om sommaren innan var 
varm, åter särskilt juli och augusti. Om man 
ska prioritera mellan vädervariabler vid sådana 
här undersökningar räcker det att använda 
temperatur och nederbörd för hela sommaren 
(juni–augusti).

Ingen växtart växte bättre när det regnade 
mer, vilket tyder på att torka inte begränsar till-
växten Abiskoområdet. Ett par arter växte sämre 
med ökad nederbörd. Regniga somrar är kallare, 
så lägre tillväxt kan bero på kyla och egentligen 
inte på vattentillgången. Callaghan m.fl. (1989) 
har tidigare dragit slutsatsen att nederbörden 
inte begränsar tillväxten hos kantljung i Abisko, 
eftersom de fann ett negativt samband mellan 
bladantal och nederbörd.

För kantljung blev det samband mellan tem-
peratur och såväl längdtillväxt som bladantal. 
Kantljung har ofta använts i tillväxtstudier, och 
resultaten påminner om dem som andra studier 
kommit fram till. Till exempel fann Callaghan 
m.fl. (1989) ett samband mellan sommartempe-
ratur och antalet blad per år för kantljung i Abi-
sko. I arktiska Canada fann Johnstone & Henry 
(1997) ett samband mellan tillväxt och klimat, 
liksom positiva korrelationer mellan skottillväxt 
och bladantal per år. Det som i deras studie 
betydde mest för skottillväxten var temperaturen 
i juli medan antalet blad var proportionellt mot 

Tabell 3. Regressionskoefficienter mellan skottens längdtillväxt (i mm per år, samt bladantal för kantljung) 
och höjd över havet (i meter). N: antal mätningar. Statistiska signifikansnivåer *: 5 %, **: 1 %, ***: 0,1 %, 
n.s.: inte signifikant. 
Regression coefficients of shoot growth per year (in mm) and altitude (m a.s.l.). N : no. of measurements. *: 
P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001, n.s. : non-significant.

Art Variabel N Tillväxt

Lopplummer Huperzia selago Lopplummer Huperzia selago Lopplummer tillväxt 135 –0,002***

Dvärgvide Salix herbacea tillväxt 250 –0,011***

Dvärgbjörk Betula nanaDvärgbjörk Betula nanaDvärgbjörk tillväxt 30 n.s.

Lappljung Phyllodoce caerulea tillväxt 189 –0,004**

Kantljung Cassiope tetragona tillväxt 385 n.s.

Kantljung Cassiope tetragona bladantal 383 –0,002*

Lapsk alpros Rhododendron lapponicum tillväxt 192 –0,004**
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temperaturen i juni och juli. Callaghan m.fl. 
(1989) förvånades över att de fann mycket bra 
samband mellan årstillväxt och klimat för kant-
ljung även i de fall väderstationen låg långt från 
insamlingsplatsen.

Lapsk alpros Rhododendron lapponicum visade 
också flera samband. Det som betydde mest för 
tillväxten var temperaturen i augusti året innan. 
Alprosen tar alltså till vara en varm augusti-
månad för att växa mer nästa säsong. Hos lopp-
lummer fanns också ett tydligt samband mellan 
temperaturen och avståndet mellan groddknop-
parna.

För dvärgvide Salix herbacea blev det endast Salix herbacea blev det endast Salix herbacea
ett fåtal samband trots många mätningar. 
Dvärgvide lägger mycket energi på blomning 
vissa år, olika mycket beroende på om det är 
han- eller honplantor. Detta kan innebära att 
skottillväxten i hög grad beror på om skotten 
blommar eller ej, och kan vara ett mindre bra 
mått på hur dvärgvide mår.

Dvärgbjörk har så kallade lång- och kortskott. 
Huvudskotten är oftast långa medan sidoskotten 
kan vara antingen långa eller korta. Dvärgbjör-
kar kan snabbt ändra växtsätt och ta tillvara 
goda år genom att låta fler skott bli långskott 
(Bret-Harte m.fl. 2002). Skotten var lätta att 
mäta, men det fanns endast ett fåtal herbarieark 
och det gick bara att mäta ett fåtal år per skott. 
Antalet mätningar var för få för att eventuella 
samband mellan tillväxt och klimat skulle bli 
signifikanta. Chapin & Shaver (1996) fann att 
dvärgbjörkens tillväxt begränsades av temperatu-
ren tidigt på tillväxtsäsongen.

Högre höjd – lägre tillväxt
De flesta arterna växte mindre på högre höjd 
över havet. Man kan i tabell 3 se hur många 
millimeter växterna minskade i tillväxt för 
varje meters stigning uppför bergssidorna. En 
av anledningarna att jag inte fann några signi-
fikanta samband för dvärgbjörk var det ringa 
antalet mätningar. Inte heller för kantljung blev 
sambanden signifikanta. Abiskoområdet ligger i 
sydkanten av den arktiska kantljungens utbred-
ningsområde. Kan det vara så att den är anpas-
sad till ett arktiskt klimat och därför fysiologiskt 

ur stånd att ta till vara det varmare klimatet på 
lägre nivåer?

Vilka arter är lämpliga?
Resultaten visar att många arktiska eller alpina 
växter är lämpliga för klimatrelaterade tillväxt-
studier, i synnerhet olika ljungväxter. Det är 
dock inte alla ljungväxter som lämpar sig för 
studier baserade på toppskott. Anledningar är 
att arten under varma somrar kanske blommar, 
förgrenar sig eller lagrar energi i stället för att 
växa i topparna. Antalet blad och skottillväxt 
hos kantljung har till exempel en korrelation på 
0,57, baserat på 383 mätningar. Det låga sam-
bandet visar att klimatet påverkar dessa två drag 
på olika sätt. Johnstone & Henry (1997) före-
slog att för kantljung skulle blomproduktionen 
kunna ge bättre samband med klimatet än anta-
let blad per år eller årsskottens längdtillväxt.

Om en växt prioriterar olika vid olika tempe-
raturer kan tillväxten sakna enkla samband med 
temperaturen. Det kan till exempel vara så att 
växten blommar om det är varmt i maj månad, 
och då inte växer så mycket i toppen som under 
år med kallare majmånader. Man bör också 
tänka på att det man mäter kanske inte alltid 
är relevant för växtens överlevnad eller repro-
duktion. En växt kan påverkas olika av klimatet 
i olika delar av sitt utbredningsområde. Calla-
ghan m.fl. (1989) rapporterade att kantljung 
påverkades av olika klimatvariabler i Abisko och 
på Svalbard.

Man kan lätt se på skott av ljungväxter om 
det finns tydliga årsavgränsningar att mäta. Se 
bara på en gren av en rododendronbuske! Det 
är också lätt att se årlig tillväxt hos många mos-
sor. På exempelvis björnmossor Polytrichum är 
det – på samma sätt som för ljungväxter – lätt 
att urskilja årstillväxten upp till minst ett tiotal 
år (pers. obs.).

Trots att växterna i studien påminner om var-
andra ekologiskt, visar resultaten att de reagerar 
olika på klimater, i varje fall när det gäller skott-
tillväxt. Arter där jag hade få skott eller få år per 
skott gav få signifikanta resultat. Det behövs 
alltså stora mätserier. En av anledningarna att 
man behöver mäta många skott är att växterna 
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kommer från platser med olika lokalklimat. 
Efter studier på ett fåtal arter kan man således 
inte generalisera till andra växtarter, områden 
eller ekosystem.  

•  Tack till min handledare Ulf Molau för 
idé, bakgrund och hjälp med statistik, Abisko 
naturvetenskapliga station för väderdata, Roland 
Moberg på Fytoteket vid Uppsala universitet, 
Göteborgs herbarium och Thomas Karlsson vid 
Naturhistoriska riksmuseet som såg till att jag 
fick tillgång till material, och slutligen SBT:s 
granskare som kom med värdefulla synpunkter.
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ABSTRACT
Malmsten, A. 2005. Herbarier kan användas vid 
tillväxtstudier. (Herbarium material and growth 
studies.) – Svensk Bot. Tidskr. 99: 273–278. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
Can herbarium material be used in ecological stud-
ies of plant performance in relation to climate? 
In this study annual growth increments of some 
arctic/alpine and in most cases evergreen shrubs 
were compared to different climatic variables. The 
material came from different Swedish herbaria, and 
had been collected in the area around Abisko in 
northernmost Sweden. 

Yearly shoot growth of several species, e.g., 
Huperzia selago, Salix herbacea, Phyllodoce caerulea, 
Cassiope tetragona and Rhododendron lapponicum
was found to be significantly correlated to present 
or previous years’ summer temperature and/or to 
altitude. Even closely related species reacted dif-
ferently to changes in temperature. Three species 
did not show any significant correlations or were 
excluded from analysis because of methodological 
difficulties. Precipitation seems not to limit plant 
growth around Abisko. 

Herbarium material is suitable for growth studies, 
and can be used as a tool in the current research 
on effects of global climate change on vegetation.
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borgs universitet. Han 
arbetar nu med invente-
ringar.

Adress: Blomstigen 3, 
424 37 Angered
E-post: amalmsten@gfs.
gu.se
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Ängsanemon är en ursprungligen nord-
amerikansk art som mycket sällsynt kan förvil-
da sig från odling. Maj-Britt Nilsson har hittat 
ett jätte bestånd i Värmland.

MAJ-BRITT NILSSON

Sommaren 2004 hittade jag, på en torp-
lämning i Bjurtjärn i sydöstra Värmland, 
massor med blad och nervissnade blom-

mor av en art som jag inte lyckades bestämma. 
Jag återkom därför våren 2005. Då fanns det 
mängder med ljusgröna blad. Fortfarande 
ett frågetecken! Vid nästa besök, veckan före 
midsommar, var några blommor utslagna och 
en vecka senare var det ett helt hav av vita 
blommor. Owe Nilsson var med och bestämde 
växten till ängsanemon Anemonidium canadense. 
Senare var även Uno Milberg med och bekräf-
tade bestämningen. Ängsanemonen växer på en 
yta av ungefär 300 kvadratmeter, med kanske 
15 000 plantor.

I övrigt finns i området kvarstående syrener 
Syringa vulgaris, kanelrosor Rosa majalis, svarta 
vinbär Ribes nigrum, samt enstaka jordgubbar 
Fragaria ×ananassa och aklejor Aquilegia vul-
garis. I övrigt är hela området med tillhörande 
gärden igenväxt med hundkäx Anthriscus sylvest-
ris, midsommarblomster Geranium sylvaticum, 
brännässla Urtica dioica brännässla Urtica dioica brännässla och diverse högväxande 
gräsarter. På ruinhögarna finns några mera 
lågväxande arter som till exempel vitmåra 
Galium boreale, skogsnarv Moehringia trinervia, 
smultron Fragaria vesca och teveronika Veronica 
chamaedrys.

Enligt uppgift från Bjurtjärns hembygdsför-
ening flyttade den senast boende från torpet i 
början av 1970-talet. De kan inte minnas att 
han skötte någon odling på många år. Efter 
honom blev torpet ett ”tillhåll”, varför husen 
revs några år senare.

Enligt Flora Nordica 2 (Jonsell 2001) finns 
två tidigare svenska fynd av ängsanemon. Ett i 
Gimo i Uppland cirka 1980 på en järnvägsbank 
och det andra i Karlskoga 1982 och några år 
framåt i fuktig björkskog, resultatet av ett utkast 
från närliggande koloniträdgårdar. Om det har 
gjorts några ytterligare fynd under de senaste 
åren är okänt.

Den nya lokalen ligger i Bjurtjärns socken i 
Storfors kommun. Koordinater: Rubin 10E 8d 
4036.  

Citerad litteratur
Jonsell, B. (red.) 2001. Flora Nordica 2. – Bergianska 

stiftelsen, Stockholm.

ABSTRACT
Nilsson, M.-B. 2005. Ängsanemon funnen i Värm-
land. [Anemonidium canadense found in Värmland, 
western Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 99: 279. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.

Maj-Britt Nilsson är 
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Ett åttiotal förväntansfulla botanister tog sig 
i somras till Medelpad för årets botanikdagar. 
De blev inte besvikna!

HANS THULIN

Värdar för årets botanikdagar (29 juni – 
3 juli) var en grupp entusiastiska bota-
nister från Medelpad. Vi bodde utmärkt 

på Ålsta folkhögskola i Fränsta, otroligt vackert 
belägen i Ljungans dalgång.

Haveröturen
Denna tur tog oss till Medelpads tak och vi 
befann oss över högsta kustlinjen. Här har man 
konstaterat fynd från stenålderns jägartid längs de 
stora sjösystemen och på höjderna finns skogsbyar 
som koloniserades av finnar under 1600-talet.

Efter ett första stopp i Hermanboda i Borgsjö 
socken och den klassiska lokalen för skarptandad 
daggkåpa Alchemilla oxyodonta kom vi så till Alchemilla oxyodonta kom vi så till Alchemilla oxyodonta
Byberget i Haverö socken. Detta är ett sydväxt-
berg som hyser ännu en klassisk lokal – smäll-
vedeln Astragalus penduliflorus, en brandgynnad 
art med sina närmaste förekomster i Mellan-
europas berg. Ursprungliga fyndorten ligger uppe 
på berget. Vi beundrade en vackert blommande 

förekomst vid bergets fot och fick höra den spän-
nande historien om skolgossen Pål Grelson som 
1879 fann den vackert gulblommiga växten i den 
brända sluttningen på Byberget. Växten förevi-
sades för lektor Collinder i Sundsvall och så blev 
lokalen känd och botanister började vandra hit. 
Men historien var inte slut härmed. Apotekaren 
Adler i Fränsta påstod sig några år senare ha grävt 
upp samtliga exemplar och sålde dem till hugade 
botanister för två kronor styck! De ibland skoj-
friska guiderna påstod att riksdagsman Karl Staaf 
med flera blev irriterade när de hörde om tilltaget 
så initiativ togs till vår första naturvårdslagstift-
ning och även till Naturskyddsföreningen.

Färden gick vidare till Råsjöbrännan där vi 
fick en engagerande föreläsning av Tomas Ryd-
kvist från länsstyrelsen i Västernorrland om den 
omfattande naturvårdsbränningen av talldomi-
nerad skog som utfördes här i augusti i fjol. Vi 
fick höra om brandens betydelse för den biolo-
giska mångfalden i nordliga skogar. Vi vandrade 
runt i brandfälten och iakttog de första spirande 
kärlväxterna och brandgynnade mossor. Ute 
på angränsande myrvidder fanns fina exemplar 
av varglav Letharia vulpina på torra tallar. Fina Letharia vulpina på torra tallar. Fina Letharia vulpina
toppmurklor Morchella elata såg vi också, liksom 
doftticka Haploporus odorus på en sälg.Haploporus odorus på en sälg.Haploporus odorus

Botanikdagarna i Medelpad

Smällvedel Astragalus pendulif lorus
blommade vackert vid Bybergets fot. 
Arten har fått sitt svenska namn av de 
uppblåsta, tunnväggiga baljorna som 
spricker upp med en liten smäll om 
man trycker på dem. Astragalus är för 
övrigt ett av jordens artrikaste växt-
släkten, ungefär 1750 arter finns det! 
Foto: Margareta Edqvist.
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Turens sista stopp gjordes vid Råsjöån i 
Haverö socken. Här förevisades vi skogsrör 
Calamagrostis chalybaea invid en idyllisk liten 
skogså i en granskog. Vi fick höra om artens 
märkliga mellansvenska utbredning och tydli-
gen gillar den fuktig miljö. Den sällsynta tåg-
starren Carex tenuiflora hittade vi också.

Ett extrastopp gjordes strax efteråt vid en liten 
vägkorsning med köseven Agrostis clavata. Vi fick 
lära oss hur man skiljer den från rödven A. tenuis, 
som den här växte tillsammans med. Köseven 
och skogsrör hör till de fyra sällsynta ”ryssgräs” 
som finns i Medelpad. De andra är glesgröe Gly-
ceria lithuanica och sötgräs Cinna latifolia.

Kustturen
I vackert sommarväder styrdes nu kosan ner mot 
kusten. Första stoppet blev dock redan vid Käl-
sta i Stöde socken, en brant sydvänd sluttning 
på Ljunganåsen. Lokalen är ett naturminne och 
här fick vi bekanta oss med en verklig sevärdhet 
– rysk drakblomma Draco cephalum thymiflorum.
Collinder uppgav i sin landskapsflora från 1909 
att arten fanns både här och i angränsande sock-
nar, men nu finns bara denna enda lokal kvar i 
Medelpad. Sällskap hade drakblomman av grus-
viva Androsace septentrionalis – nu dock till stor 
del överblommad.

Stavreviken ligger vid Ljustorpsåns mynning 
i Indalsälven. Här utforskade vi en deltabild-
ning med sandbankar, mjälastränder och tidvis 
avsnörda vattensamlingar. Några bestånd av 
klådris Myricaria germanica beundrades. Före Myricaria germanica beundrades. Före Myricaria germanica
Indals älvens reglering på 1950-talet var klåd riset 
betydligt vanligare efter älven. Tydligen spelar 
svängningar i vattenflödet roll, då extremt höga 
flöden på senare år gynnar arten. Ute på sandban-
ken fann vi också ävjepilört Persicaria foliosa, ävje-
brodd Limosella aquatica, fyrling Tillaea aquatica 
och sylört Subularia aquatica. In mot land fanns 
stora bestånd av mandelpil Salix triandra.

Före lunch begav vi oss längre ut mot Indals-
älvens mynning och bekantade oss med Tolvö-
sanden. Här finner vi den typiska medelpadska 
gråalskogen och vi vandrade genom vackra 
lundar med bland annat nordisk stormhatt Aco-
nitum lycoctonum och sydliga arter som desme-

knopp Adoxa moschatellina, smånunneört Cory-
dalis intermedia och gullpudra dalis intermedia och gullpudra dalis intermedia Chrysosplenium 
alternifolium.

I en torrbacke mötte oss berg violen Viola 
collina med sina sommarblad och inte långt collina med sina sommarblad och inte långt collina
därifrån en annan sällsynt representant för viol-
familjen – skuggviol Viola selkirkii.

Eftermiddagen vandrade vi på Södra Myckel-
ängs ängar. Denna del av Tynderö socken ingår 
i ett kalkpåverkat område och vi noterade vack-
ert blommande ängsgentiana Gentianella ama-
rella, vildlin Linum catharticum, darrgräs Briza 
media och rosettjungfrulin media och rosettjungfrulin media Polygala amarella. Vi 
fann även vågbladig daggkåpa Alchemilla cymato-
phylla samt strandsnärja phylla samt strandsnärja phylla Cuscuta europaea ssp. Cuscuta europaea ssp. Cuscuta europaea
halophyta i ett stenröse.

Sista lokalen för dagen blev Ljustorpsån vid 
Lögdö bruk i Hässjö socken. Här finns en rad 
raviner och nipor och stränderna omvandlas 
hela tiden beroende på flödets storlek. Här 
trivs två intressanta arter: älvsallat Mulgedium 
sibiricum och sötgräs Cinna latifolia. Älvsal-
laten beskrevs första gången från Selångersån i 
Medelpad och den föredrar oreglerade skogsåar. 
Det konkurrenssvaga sötgräset med sina breda 
kumarindoftande blad har sin huvudsakliga 
utbredning i Medelpad.

Rysk drakblomma Dracocephalum thymiflorum. 
Foto: Hans Thulin.
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En bonuslokal fick vi i Stöde där vi i en väg-
ren fick beskåda ett rejält bestånd av blårapun-
kel Phyteuma nigrum.

Borgsjöturen
Den tredje turen tog oss till Ljungandalens 
järnåldersbygder med ett besök på en fäbodvall 
dessutom. Borgsjö kyrka passerades och den 
gör verkligen skäl för epitetet Sveriges vackraste 
rokokokyrka.

Första mål blev Getberget i Torps socken. 
Vid foten av detta diabasberg finns ett verkligt 
fint rikkärr med åtskilliga orkidéer, bland annat 
blodnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, 
och dess hybrid med skogsnycklar D. incarnata
var. cruenta × maculata ssp. fuchsii. Här fann vi 
också myrull Erio phorum brachyantherum och 
näbbstarr Carex lepidocarpa.

Färden gick vidare till Långberget, en rejäl 
sumpskogslokal med fint blommande lapp-
ranunkel Ranunculus lapponicus, fjällskråp Peta-
sites frigidus och glesgröe sites frigidus och glesgröe sites frigidus Glyceria lithuanica.

Svartberget blev nästa anhalt. Här fann man 
i fjol ett hundratal plantor av svedjenäva Gera-
nium bohemicum. Några år tidigare hade här 
granskogen avverkats och marken beretts. I år 
hittade vi sju ex och dessa blev livligt fotogra-
ferade ur alla vinklar med alla sorters objektiv. 
Svedjenävan är ju en klassisk art för brända sko-
gar, men här växte den på toppen av ett solvarmt 
hygge på ett diabasberg utan föregående brand.

Nu for vi norrut och fick oss till livs en 
av landskapets vackraste och intressantaste 
vägkants lokaler – Ensillre ”Långsyna” i Borgsjö 
socken. En lång rad arter noterades under flera 
hundratals meter vägkant, de flesta kalkgyn-
nade: skogsklocka Campanula cervicaria, fågel-
starr Carex ornithopoda, huvudstarr C. capitata, 
smaldunört Epilobium davuricum, dvärglummer 
Selaginella selaginoides och hundratals brudspor-Selaginella selaginoides och hundratals brudspor-Selaginella selaginoides
rar Gymnadenia conopsea. På sluttampen fann vi 
några intressanta arter: brunbinka Erigeron acer 
ssp. politus och gräslilja Sisyrinchium montanum 
med vackert blåvioletta blommor (se sid. 286).

Lunchen intogs på Granbodåsens natur-
reservat, en högt belägen fäbod med fin utsikt. 
Här har hackslåtter bedrivits i hundratals år och 

nu sker fårbete på hösten. På försommaren blom-
mar här fältgentiana Gentianella campestris. En 
mängd låsbräken Botrychium lunaria noterades Botrychium lunaria noterades Botrychium lunaria
liksom två fina ex av topplåsbräken B. lanceola-
tum. Bland många intressanta arter kan nämnas 
backruta Thalictrum simplex, grönkulla Dactylo-
rhiza viridis, fjällskära Saussurea alpina och en Saussurea alpina och en Saussurea alpina
sallatsfibbla Hieracium sect. Prenanthoidea.

Färden gick vidare mot ett annat natur reservat 
– Ensillre kalkbarrskog. Vi vandrade i ett litet 
avsnitt av den fuktiga kalkgranskogen mellan 
snitslar och beundrade ett antal skönheter och 
rariteter. Guckuskon Cypripedium calceolus blom-
made praktfullt i grupper och överblommad 
norna Calypso bulbosa visade sig i några ex med 
sina typiska blad. Vidare noterade vi den sirliga 
finbräken Cystopteris montana och ett exemplar Cystopteris montana och ett exemplar Cystopteris montana
av stor låsbräken Botrychium virginianum.

Den sista stoppet på denna tur blev Halm-
myran – en spännande myr där vi fann en lång rad 
kalkgynnade orkidéer och halvgräs, som till exem-
pel lappnycklar Dactylorhiza majalis ssp. lapponica
och jämtstarr Carex lepidocarpa ssp. Carex lepidocarpa ssp. Carex lepidocarpa jemtlandica.

De tre mycket innehållsrika och trevliga 
dagarna i Medelpad var nu över ur botanisk syn-
punkt. Vi återvände till vår utmärkta förläggning 
där vi de två sista kvällarna förplägades med norr-
ländska specialiteter – surströmming en kväll och 
grillfest med bland annat renstek den andra.

Vi återvände nog alla hem med fina natur-
upplevelser av det medelpadska landskapet, 
många med nya arter att minnas och med trev-
liga minnen från de välarrangerade aktiviteterna. 
Botanikdagarna i Medelpad blev en verklig full-
träff!  

Hans Thulin arbetar 
som infektions- och 
allmänläkare. Han är 
ordförande i Jönköpings 
Botaniska Sällskap och 
arbetar med färdigstäl-
landet av Södra Vätter-
bygdens flora.

Adress: Malmgatan 1, 562 42 Taberg
E-post: hans.thulin@swipnet.se
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Ett tjugotal entusiastiska botanister reste i för-
eningens regi till Kreta i april för att studera 
vårblomningen. Bengt Elmerstad var en av de 
lyckliga deltagarna.

TEXT OCH FOTO: BENGT ELMERSTAD

Att säga att vi hittade många arter är fel, 
vi hittade otroligt många, både orkidéer 
och andra, många av dem endemiska för 

Kreta. För en inte alldeles professionell botanist 
var veckans intryck omtumlande och lärorika; 
många nya arter och artegenskaper att komma 
ihåg.

Vi inkvarterades på ett trevligt lägenhets-
hotell i Chrissi Akti strax utanför Chania. 
Därifrån gjorde vi utflykter i chartrad buss till 

Ett överflöd 
av blommor!

Tulipa doerfleri
– knappt deci-
meterhög. Vilken 
elegant blomma!

Tulipa bakeri
– drottningen 

bland tulpaner?
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många möjliga och omöjliga ställen på Kreta, 
hisnande bussresor blev snart vardagsmat för 
oss deltagare. Tur att vi hade en så skicklig och 
tålmodig chaufför. Vi fick uppleva många fan-
tastiska platser på ön – härliga strövtåg uppe i 
bergen och på högplatåer, vådliga vandringar i 
klyftor och raviner och härligt avstressat stro-
sande på havsstränder och strandvallar. För-
sommar i luften, kvarliggande vintersnö på de 
höga bergen Lefka Ori och knappt 20 grader i 
Medelhavet.

Första dagens utflykt började lugnt och stilla 
med studium av de prunkande klippväggarna 
utmed vägen upp till den lilla byn Theriso. Vi 
fann flera arter av Phlomis, Origanum och Salvia

och där såg vi den första endemen, den vackra 
blåklockesläktingen Petromarula pinnata.

Men lugnet på den lilla vägen skulle snart 
avbrytas av dramatik. Allt eftersom vi kom 
högre upp i bergen tilltog vinden för att vid 
middagstid nå orkanstyrka, temperaturen steg 
till uppemot trettio grader, himlen förmörkades 
av sand och damm. Alla botaniska studier omöj-
liggjordes, några lättviktiga deltagare höll på 
att blåsa ner för bergsstupen och den medhavda 
lunchen fick intas inomhus – en scirocco hade 
drabbat oss; varma, kraftiga vindar från Saharas 
öknar svepte in. Obehagligt när det pågick men 
ett fantastiskt äventyr att ha varit med om och 
att minnas.

Gynandriris mono phylla bildade ett hav i blått på strandängarna vid Falasarna.
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Och så var det alla blommor!
Hur fantastisk Kretas vårflora är fick vi klart 
för oss när vi på knagglig och stenig stig gick 
genom den berömda och fantastiska Imbros-
ravinen, en vandring som tog oss från 750 
meters höjd ner till havsnivå. Överallt, både på 
marken och på klippväggarna ett överflöd av 
örter; några endemer kan nämnas: Centaurea 
idaea (en märklig, liten taggig klint), Ebenus cre-
tica, Linum arboreum, Verbascum spinosum, 
V. arcturus och Ricotia cretica.

En annan fantastisk plats vi besökte var en 
liten oansenlig kulle på Gious kambos-platån 
strax ovanför Spili. Denna kulle skulle visa sig 
vara ett botaniskt eldorado; den sällsynta Orchis 
boryi lyste purpurfärgad i backarna tillsam-
mans med gul Orchis pauciflora, brunvit Ophrys 
cretica, gul Ophrys lutea, lila Iris cretensis och Iris cretensis och Iris cretensis
blekt malvafärgad Tragopogon sinuatus. I klipp-
skrevorna lyste den vita vårlöken Gagea graeca i Gagea graeca i Gagea graeca
ett fantastiskt överflöd och på ängarna nedanför 
prunkade den vackert karmosinröda endemen 
Tulipa doerfleri.

På Omalosplatån nära Samariaravinens bör-
jan (ca 1150 m ö h, snön låg kvar på sina stäl-
len), fanns stora fält med den endemiska tulpa-
nen Tulipa bakeri, en större upplevelse att se än 
de odlade tulpanfälten i Holland. På sluttningen 
ovanför fanns också en släkting till vår svenska 
tibast, Daphne sericea, en blå anemon, Anemone 
coronaria, och vid Samariaravinens kant några 
exemplar av den mycket sällsynta endemen 
Orchis prisca.

Årets första havsbad tog några av oss när vi 
besökte den härliga sandstranden Falasarna, 
ett gammalt sköldpaddsparadis längst ute på 
Kretas västkust. På de vårkyliga strandängarna 
prunkade bland annat Silene colorata, Centaurea 
pumilio och den vackra lilla irisen Gynandriris 
monophylla. På de vassa klipporna ovanför syn-
tes den lilla oansenliga, endemiska pärlhyacinten 
Muscari spreitzenhoferi.

Vår kunniga reseledare, mentor och allt i 
allo, Caroline Edelstam, kunde elegant lotsa oss 
amatörer genom de många snåriga svårigheterna 
med att bestämma alla Ophrys- och Orchis-arter. 
Vi fann under veckan mer än 25 olika orkidé-

arter, lägg därtill en stor mängd andra för Kreta 
endemiska arter och andra medelhavsväxter!

Sista dagen kunde vi som vanliga turister 
göra Chania, en härligt charmig stad, vid denna 
årstid yrvaken inför den stora turistinvasionen. 
Den venetianska fästningen vid hamnen med 
det azurblå Medelhavet utanför vaktade inloppet 
till staden, grekblå fiskebåtar på väg ut till havs, 
små härliga restauranger – jag behöver inte säga 
mer!  

•  Tack Caroline Edelstam och SBF som gjorde 
denna resa möjlig!

Bengt Elmerstad är 
till yrket musiker och 
arbetar med kulturskole-
verksamhet. Han har 
två stora fritidsintressen, 
botanik och fotografe-
ring; två intressen som 
han gärna förenar.

Adress: Rådmansgatan 
80, 113 60 Stockholm
E-post: bengt.elmerstad@swipnet.se

Stjärnklöver Trifolium stellatum  – vanlig nästan 
överallt på Kreta. Vilken härligt charmig blomma!
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Under rubriken Botaniskt nytt kommer vi 
framöver att kortfattat presentera spännande 
floristiska fynd och andra nyheter med bota-
nisk anknytning. Alla är välkomna att skicka 
in egna bidrag!

Fina fynd
Sjönajas Najas flexilis är en av Sveriges sällsyn-
taste växter. Ulf Ryde upptäckte den i Hammar-
sjön i nordöstra Skåne 1996 (se SBT häfte 2, 
2000). De senast kända växtplatserna dessförin-
nan var ett par sjöar utanför Mariefred i Söder-
manland, där arten sågs senast 1991. I slutet av 
juli i år besöktes lokalen av Gunilla Björkhem 
och Anders Jacobson som återfann sjönajas på 
flera platser!

Märkligt nog har sjönajas hittats på ytterli-
gare en plats i år: Maria Carlsson och Matilda 
Apelqvist fann den i Södra Vixen strax utanför 
Eksjö. Fyndet presenteras närmare i ett kom-
mande häfte.

Gräslilja Sisyrinchium montanum upptäcktes 
den 2/7 2005 i vägkanten i Ensillre ”Långsyna” 
under Botanikdagarna i Medelpad av Hjördis 
Lundmark. Första fyndet i Sverige är också från 
Medelpad: Timrå 1911. Annars är de mycket 
fåtaliga moderna fynden huvudsakligen från 
Bohuslän (se SBT häfte 1, 1979).

Ur Calluna nr 3, 2005 saxar vi följande tre fynd:
Ett märkligt fynd av älväxing Sesleria uliginosa, 
det första på västkusten, gjordes den 30 maj av 
Thomas Appelqvist på ett par kvadratmeter stort 
område på Galterö i Göteborgs södra skärgård. 
Den närmaste förekomsten är troligtvis vid 
Omberg.

Knölgröe Poa bulbosa hittade Eva Ekeblad i 
somras. Först på Vrångö (första västgötafyndet 
i modern tid) och någon månad senare på Syd-
Koster (andra fyndet för Bohuslän).

Västergötlands hittills största förekomst av 
ärtvicker Vicia pisiformis upptäcktes 2004 av Alf 
Jonsson i en grusgrop i Lerdala. Antalet blom-

mande stänglar räknades i år till hela 1575 st 
inom en yta av ungefär 45 × 40 meter, sannolikt 
Sveriges i särklass största ärtvickerlokal!

Ingemar Jonasson i Västra Frölunda meddelar 
följande tre fynd från i somras:

Solvända Helianthemum nummularium, ny 
för Bohuslän, upptäcktes i en kalkrik betesmark 
strax norr om Kungälv. En gammal, inplanterad 
förekomst på Lindö är numera borta.

En stor buske och ett trettiotal småplantor 
av källblekvide Salix hastata ssp. vegeta hittades 
vid Vallhamn på Tjörn, på samma lokal där 
vitnoppa upptäcktes härom året (se SBT häfte 
1, 2005). Bara tre fynd, nu utgångna, är kända 
sedan tidigare i Bohuslän.

Ny för Bohuslän är också skuggsvingel 
Festuca heterophylla, en gammal gräsfröinkom-
ling. Cirka tusen tuvor hittades i parken vid 
Sundsby, ett gammalt säteri på Mjörn.

Gräslilja Sisyrinchium montanum på den nya lokalen 
i Medelpad. Foto: Mora Aronsson.
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Trandåd på Öland
Söndagen den 12 juni var vi ute och inven-
terade storviol Viola elatior vid Stora Dalby 
på södra Öland. För att komma till lokalen 
fick vi passera över några torrängsryggar på 
alvaret norr om byn. Vi såg då en flock med 
ett tiotal tranor lyfta nära vår väg. När vi pas-
serade torr ängen som de lyfte från upptäckte 
vi en stor mängd med orkidéer som tranorna 
uppenbarligen dragit upp. Det rörde sig om 
både Sankt Pers nycklar Orchis mascula och 
krutbrännare Neotinea ustulata som låg upp-
rivna. Tranorna hade ätit upp rotknölarna 
men lämnat resten av växten. Hålen efter 
deras näbbar var cirka tio centimeter djupa.

Tidigare har vi fått berättat för oss att 
tranorna ätit upp rotknölar av flugblomster 
Ophrys insectifera på norra Öland. På Got-
land ska även kärrnycklar Anacamptis palus-
tris råkat illa ut, en nog så exklusiv diet! På 
Öland har tranorna börjat häcka de senaste 
åren och även icke häckande ungtranor stan-
nar på ön hela sommaren. Kan detta leda till 
en konflikt framöver? Vissa orkidébestånd 
kan vara så känsliga att tranornas födosök 
kan bli ett problem.

Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden

Håkan Lindström fick Guldluppen!
I samband med Svenska Botaniska Fören-
ingens årsmöte i Fränsta i Medelpad delades 
Guldluppen 2005 ut. Det handlar om den 
finaste utmärkelse en svensk botanist kan få. 
Styrelsens motivering lyder:

Håkan Lindström har under trettio års 
tid tillsammans med nyligen bortgångne 
konstnären Rolf Lidberg lagt en gedigen 
grund till den kommande Medelpadsfloran. 
Håkan är 54 år och distriktsläkare. Han 
har särskilt intresserat sig för svåra och kri-
tiska släkten och artgrupper. Tidigt började 
Håkan även intressera sig för växter i det 
äldre odlingslandskapet. År 1979 skrev han 
en banbrytande uppsats i Svensk Botanisk 
Tidskrift om kärlväxter och ängssvampar 
i hackslåttmarker i Mellannorrland. Han 
var även med och initierade god ängshävd 
ute i bygderna långt före NOLA och miljö-
stöd. Håkan har även intervjuat många 
äldre bönder om folkliga växtnamn, växters 
användning och om äldre markanvändning. 
En del av dessa uppgifter kommer att fin-
nas med i landskapsfloran. Under senaste 
decenniet har Håkan gjort en djupdykning 
bland mykorrhizasvamparna, nyckel arter 
i naturen som förser träd och andra högre 
växter med vatten och näring. Han har 
beskrivit flera för vetenskapen nya arter 
inom släktet Cortinarius (spindlingar), 
undersläktet Telamonia.

Håkan Lindström i svampskogen. 
Foto: Siw Muskos.

Världens snabbaste växt
Ståndarna hos amerikanskt hönsbär Cornus 
canadensis har de snabbaste uppmätta växt-
rörelserna i världen. Blommorna är försedda 
med en katapultliknande anordning. När 
de millimeter stora kronbladen öppnas vid 
exempelvis en humlas besök släpps ståndarna 
fria och skjuter iväg sitt pollen som fastnar 
på humlans rygg. För att kunna följa stån-
darnas rörelser fick forskarna använda en 
höghastighetskamera som tog tiotusen bilder 
per sekund. Blomman öppnades och pollenet 
sköts iväg på mindre än en halv millisekund. 
Ståndarnas acceleration uppmättes till 24 000 
meter per sekund per sekund (Nature 435: 
164).
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Protokoll fört vid Svenska Botaniska Föreningens 
årsmöte den 30 juni 2005 i Fränsta i samband med 
botanikdagarna i Medelpad.

§ 1
Föreningens ordförande Margareta Edqvist förkla-
rade årsmötet öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Henrik Johansson 
och till sekreterare valdes Evastina Blomgren.

§ 3
Till att jämte ordföranden justera protokollet val-
des Ingvar Bergström.

§ 4
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 5 Styrelsens berättelser
Verksamhetsberättelsen har varit publicerad i SBT 
och lades till handlingarna. Den ekonomiska 
berättelsen kommenterades av kassören samt lades 
därefter till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse
Den närvarande revisorn Hans Thulin läste upp 
revisorernas berättelse och i enlighet med revisorer-
nas förslag fastställdes resultat- och balansräkning-
arna och lades till handlingarna.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna räkenskapsåret.

§ 8 Val av ordförande i föreningen
Margareta Edqvist omvaldes till ordförande i för-
eningen.

§ 9 Val av övriga styrelsemedlemmar och funktionärer
Till medlemmar i styrelsen omvaldes Ulla-Britt 
Andersson, Evastina Blomgren, Anders Bohlin, 
Helena Gralén, Olof Janson, Bengt-Gunnar Jons-
son, Åsa Lindgren, Göran Mattiasson, Kjell-Arne 
Olsson och Lars-Åke Pettersson. Arne Anderberg 
hade undanbett sig omval. Som ny i styrelsen 
invaldes Anders Jacobson, Vellinge.

Till revisorer i föreningen omvaldes Jan-Olov 
Sandberg och Hans Thulin. Till revisorssupplean-
ter omvaldes Ingemar Herber och Åke Nilsson.

§ 10 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Erik Ljungstrand och 
Anders Bertilsson. Gun Ingmansson hade undan-
bett sig omval och i hennes ställe valdes Lena Jon-
sell. Erik Ljungstrand utsågs till sammankallande.

§ 11 Årsavgift
Årsmötet biföll styrelsens förslag om oförändrad 
medlemsavgift (295 kr) för år 2006.

§ 12 Stadgeändring
Den från föregående årsmöte bordlagda frågan om 
ändring av föreningens stadgar togs upp. Förslaget 
till nya stadgar bifölls och gäller nu efter att ha 
godkänts av två årsmöten.

§ 13 Styrelsens arvoden och förmåner
Kassören redogjorde för styrelsemedlemmarnas arvo-
den: ordföranden 12 000 kr, kassören 6 000 kr och 
sekreteraren 3 000 kr. Arvodena godtogs av årsmötet.

§ 14 Botanikdagarna 2006
Botanikdagarna år 2006 äger rum i Bohuslän 
12–16 juli.

§ 15 Övriga frågor
En fråga gällde om det finns något i föreningens 
stadgar som hindrar den aviserade flyttningen av 
årsmötet från botanikdagarna till föreningskonfe-
rensen från och med 2006. Svaret blev att så inte 
är fallet.

§ 16 Guldluppen 2005
Föreningens ordförande Margareta Edqvist läste 
upp motiveringen och delade ut Guldluppen till 
Håkan Lindström.

§ 17
Margareta Edqvist avtackade Gun Ingmansson för 
hennes arbete i valberedningen och överräckte en 
litografi av Stefan Hansson föreställande laestadius-
vallmo.

§ 18
Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet
Evastina Blomgren
Justeras
Henrik Johansson     Ingvar Bergström

Årsmötet 2005
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