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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Vad händer i Europa?

Sedan några år är vår förening med i nätverket 
Planta Europa. Den 5–9 september var jag på 
deras femte konferens i Cluj-Napoca i Rumänien. 

Ungefär 150 deltagare fanns på plats.
Många korta föredrag och postrar visade vad som 

sker i de olika länderna. Från Norden presenterades De 
vilda blommornas dag (se bild), och ArtDatabanken 
visade sin EU-rapport om hur man bör definiera gynn-
sam bevarandestatus.

Något som har kommit långt i många länder, och 
som vi i Sverige nu måste börja arbeta med, är att ta 
fram s.k. Important plant areas (IPA), ett globalt nätverk 
av de mest värdefulla områdena för växter och svampar. 
IPA-områdena har ingen rättslig status som Natura 
2000-områdena, utan ska fungera som kunskapsunder-
lag och påtryckningshjälpmedel i bevarandearbetet.

Flera länder presenterade sitt arbete kring invasiva 
arter, som ses som ett av de största naturvårdsproble-
men framöver, tillsammans med klimatförändringarna. 
I exempelvis Bulgarien betraktar man följande arter 
som invasiva: Malörtsambrosia, vattenpest, hybridslide, 
parkslide, jordärtskocka, robinia, kanadensiskt gullris, 
höstgullris, gudaträd, segelbuske, fläderskära och jättebalsamin. I 
veckan kom det en länsstyrelserapport, ”Invasiva kärlväxtarter i 
Skåne”, där man känner igen flera av dessa arter. Även norrmännen 
har gett ut sin egen ”svarteliste” (www.artsdatabanken.no).

Mycket tid ägnades åt att diskutera hur floravården i Europa ska 
möta klimatförändringarna. Hur ska insatserna prioriteras? Ska arter 
kanske flyttas för att bevaras på andra platser än där de nu växer?

Problemen med att få fram en europeisk rödlista för kärlväxter 
diskuterades också. Om man jämför med vad som gjorts när det 
gäller mossor och svampar, så är det närmast pinsamt att vi inte 
kommit längre med en europeisk rödlista för kärlväxter.

Några länder har följt Sveriges exempel när det gäller floraväkteri, 
bland annat Nederländerna (runt tusen personer, där ligger vi långt 
efter) och Storbritannien. Vi arbetar dock inte på riktigt samma sätt. 
I Norge har man däremot börjat en verksamhet som liknar vår.

Storbritannien har sedan många år en ideell floravårdsförening, 
Plantlife (www.plantlife.org.uk), skild från den botaniska fören-
ingen. De jobbar både nationellt och internationellt med allt från att 
sköta enstaka växtlokaler till att försöka påverka EU-kommissionen.

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@telia.com
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Gunnar Hammar har hittat den första lokalen 
för tistelsnyltrot i Uppland, en förekomst som 
kan vara den största i Sverige och den nordli
gaste i världen.

JOAKIM EKMAN, GUNNAR HAMMAR &  

EBBE ZACHRISSON 1

Tistelsnyltrot Orobanche reticulata är i 
Sverige funnen på fyra lokaler i Skåne, 
tretton lokaler i Västergötland och 2003 

upptäcktes den på en lokal i Småland. Ett myck-
et oväntat fynd har nu gjorts i västra delen av 
Edebo socken i östra Uppland. Första iakttagel-
sen gjordes redan i september 2006 av Gunnar 
Hammar, och i augusti och september 2007 har 
flera nya bestånd påträffats.

Upprinnelsen till fyndet var ett tillsynsbesök 
till ett av de många naturskogsreservaten i 
nordöstra Uppland. Därvid noterades en grupp 
överblommade stjälkar av en art som prelimi-
närt bestämdes till en snyltrot. Vid hemkomsten 
studerades litteraturen, men den preliminära 
bestämningen kom att kännas mycket osäker, 
inte minst på grund av det långa avståndet till 
kända förekomster. Därför inväntades årets 
säsong för att slutgiltigt avgöra vilken art det 
kunde vara fråga om.

Lokalen besöktes återigen den 29 juli 2007 av 
Gunnar Hammar. Det visade sig vara en grupp 
av arten tistelsnyltrot, som översiktligt bedöm-
des hysa åtminstone ett 30-tal individer. Denna 
förekomst ligger endast ett tiotal meter utanför 
reservatsgränsen. Senare besöktes området av 
Ebbe Zachrisson och Joakim Ekman, som vid 
en mer noggrann genomsökning av området hit-
tade ytterligare sju lokaler. Det är inte osanno-
likt att det kan finnas fler lokaler att upptäcka.

1 GH påträffade tistelsnyltroten 2006. EZ tog initia-
tiv till artikeln genom ett första textutkast. JE och 
EZ fann ytterligare sju lokaler och samlade biotop- 
och artinformation. JE genomförde litteraturstudier.

Förekomsterna är belägna på det ekonomiska 
kartbladet 12I 1j Österbyggeby. Inom ett cirka 
15 hektar stort område har åtta lokaler påträf-
fats, med 100–500 meters avstånd från varandra. 
Mellan de yttersta individerna är avståndet 800 
meter. Det sammanlagda antalet blommande 
exemplar uppgick 2007 till 254. På tre av loka-
lerna påträffades fjolårsexemplar, totalt 6 stäng-
lar. Denna förekomst av tistelsnyltrot är därmed 
en av de största i landet.

Tistelsnyltrot funnen i Uppland!

Tistelsnyltroten har en utsträckt blomningstid. 
Fräscha exemplar kan påträffas under både juli och 
augusti. Foto: Joakim Ekman.
Orobanche reticulata has an extended anthesis.
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Artbeskrivning
Tistelsnyltrot tillhör familjen snyltrotsväxter 
Orobanchaceae. Släktet Orobanche har omkring 
150 arter i världen (Anderberg & Anderberg 
2007). Av dessa har femton påträffats i landet 
varav åtta är bofasta (Karlsson 1998).

Liksom de övriga arterna i släktet är tistel-
snyltroten helt parasitisk och saknar klorofyll.  
All näring kommer från andra växters rötter. Den 
kan nå en höjd av 90 centimeter med blad som är 
reducerade till ett fåtal fjäll. Stjälken är gulbrun 
till violett med talrika blommor i ett ax. Den 
parasiterar på olika Cirsium-arter, i Sverige före-
trädesvis brudborste Cirsium helenioides och kål-
tistel C. oleraceum. I England är däremot åker-
tistel C. arvense den främsta värdväxten (Foley 
1993). I Mellaneuropa uppges den även kunna 
växa på andra tistelsläkten samt väddväxter Dip-
sacaceae (Kraft 1979). Tistelsnyltrot tycks trivas 
i öppna, fuktiga och friska naturliga gräsmarker 
i områden med kalkpåverkan. Den dyker även 
upp på mer kulturpåverkade lokaler som vägrenar 
(Bertilsson m.fl. 2002, Tyler m.fl. 2007). Antalet 
individer på en växtplats kan variera mycket mel-
lan olika år och ibland uteblir blomningen helt.

I Sverige upptäcktes tistelsnyltrot första gång-
en 1841 på Mösseberg i Västergötland. På Ålle-
berg i samma landskap noterades den först 1872. 
Detta var länge de enda kända lokalerna i landet. 
Så sent som 1974 påträffades arten i Skåne, och 
där finns den nu som förmodat spontan på två 
lokaler samt insådd på ytterligare två. En upp-
gift om spontant inkommen tistelsnyltrot väx-
ande på kardvädd Dipsacus i Lunds botaniska 
trädgård 1937–1938 föreligger även. Sannolikt 
har den inkommit med Dipsacus-frö (Hjelmqvist 
1939). I Västergötland har under de senaste årti-
ondena ytterligare åtta lokaler upptäckts; flera 
av dessa misstänks dock vara insådda (Nihlgård 
1974, Bertilsson m.fl. 2002, Brunet 2006, Sah-
lin 2006, Tyler m.fl. 2007, A. Bertilsson muntl. 
medd.). I Virserum i Småland påträffades några 
få ex 2003 och den har noterats där även 2004, 
2006 och 2007. Förekomsten uppges inte vara 
insådd på denna lokal, utan det är snarare 
en spontan nyetablering (Karlsson 2004, M. 
Edqvist muntl. medd.)

Utanför Sverige finns tistelsnyltroten på en 
lokal på Fyn i Danmark, men saknas i övriga 
Norden. I de baltiska länderna finns flera före-
komster. I västra Ryssland når den som nordli-
gast till S:t Petersburg, vilket är något sydligare 
än Upplandsfyndet (Hultén 1971).

Världsutbredningen omfattar Europa, norra 
Afrika och västra Asien österut till Altaibergen, 
med centrum i östra Centraleuropa och norra 
Kaukasus (Hultén & Fries 1986). Fynden i Upp-
land är således de nordligaste kända i världen.

Tistelsnyltrot är rödlistad som starkt hotad 
(EN) och fridlyst i hela landet.

Lokalbeskrivning
De uppländska växtplatserna ligger i småkupe-
rad skogsmark med inslag av kärrpartier. Områ-
det ligger långt från befintlig bebyggelse och 
allmänna vägar i relativt oländig terräng. Alla 
åtta lokalerna påträffades i nära anslutning till 
kärrpartier som mestadels domineras av tagel-
starr Carex appropinquata, bunkestarr C. elata 
och grenrör Calamagrostis canescens. Myrmar-
ken är i regel glest trädbevuxen med tall Pinus 
sylvestris, glasbjörk Betula pubescens och klibbal 
Alnus glutinosa. Öppna partier förekommer med 
en mer varierad flora.

Skogen i området har avverkats vid skilda 
tillfällen under de senaste decennierna. Någon 
regelmässig återplantering tycks inte alltid ha 
skett. Bestånden är därför fortfarande relativt 
glesa med gran Picea abies, tall, björk Betula 
och asp Populus tremula. Alla förekomster med 
tistelsnyltrot ligger nära övergången mellan kärr 
och fastmark och alltid i gläntor eller andra 
öppna partier. Arten förefaller växa på mine-

0

0

200

400
1000 m800600400200

1 8

7

6
5

3

4

2

De åtta lokalerna för tistelnyltrot 2007.
Eight localities for O. reticulata have been found.
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raljord, obetydligt eller några meter högre än 
angränsande kärryta. Ett rörligt grundvatten 
passerar således växtplatserna.

Moränen i området är kalkförande. Flertalet 
av de spontana svenska förekomsterna såväl som 
de flesta europeiska, växer i områden med kalk-
påverkan.

Växtplatserna i Uppland ligger ungefär 19 
meter över havet på mark som för 3000 år sedan 
höjde sig ur havet. Detta skedde under den 
värmeperiod som inföll under svensk bronsålder.

Lokal 1
Denna förekomst upptäcktes av Gunnar Hammar 
den 15 september 2006. Plantorna växer i en liten 
glänta i ett 25–30-årigt hygge. Omgivande gles träd-
vegetation domineras av glasbjörk, tall och klibbal. 
Buskvegetationen är sparsam. I fältskiktet utgör pip-
rör Calamagrostis arundinacea, skogsfräken Equisetum 
sylvaticum, rödven Agrostis capillaris och brudborste 
den huvudsakliga marktäckningen. Tistelsnyltrot-
beståndet har en bredd på 4–5 m och sträcker sig 
ca 15 m utmed den närliggande kärrkanten. Totalt 
räknades 42 exemplar den 2 augusti 2007, det största 
med en höjd av 77 cm. Två fjolårsstänglar återfanns.

Lokal 2
Cirka 100 m längre åt VNV påträffades av Joakim 
Ekman den 2 augusti 2007 ytterligare en förekomst 
i likartad biotop. Den öppna, nästan helt gräsbe-
vuxna gläntan täcks av ett tätt bestånd av grenrör 

med endast några enstaka tuvor av piprör, några 
hallonplantor Rubus idaeus och i kanten rikligt med 
örnbräken Pteridium aquilinum. Brudborste finns 
genomgående men ej så rikligt som på föregående 
lokal. Lokalen ligger inom ett ca 50 m långt stråk 
strax ovanför myrkanten. 91 blommande exemplar 
och tre fjolårsstänglar inräknades.

Lokal 3
Denna lokal är belägen ytterligare ca 150 m längre 
mot norr och uppmärksammades av Ebbe Zachrisson 
vid besöket den 2 augusti 2007. Förekomsten ligger i 
kanten av ett äldre, minst 15-årigt, icke återplanterat 
hygge, i sluttningen ned mot en kärrmark med myck-
et imponerande tuvor av tagelstarr. Växtplatsen är 
helt öppen. Glesa tuvor av piprör ingår i en varierad 
hyggesflora. Brudborste är lokalt den dominerande 
arten. Här noterades 62 exemplar på ett ca 3 × 10 m 
stort område.

Lokal 4
Lokalen, som är den västligaste i området, påträffades 
av Ebbe Zachrisson i mitten av augusti 2007. Förhål-
landena på växtplatsen är nästan identiska med före-
gående lokaler, men beståndet är mycket litet, endast 
5 exemplar.

Lokal 5
Den 30 augusti 2007 upptäckte Ebbe Zachrisson 
ytterligare en lokal, längre åt NO i förhållande till 
tidigare fyndplatser. Biotopen utgörs av en ca 20-årig 
gles skog på tidigare hyggesmark. Markvegetationen 
domineras av bergrör Calamagrostis epigejos, piprör 

Den resligaste tistel-
snyltroten (till höger 
på bilden) mätte hela 
77 centimeter. Foto: 
Joakim Ekman.
The tallest speci-
men (on the right) 
reached 77 cm.
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och grenrör. Totalt 13 årsexemplar och 1 fjolårsexem-
plar noterades vid detta besök och ett senare besök av 
Joakim Ekman.

Lokal 6
Drygt en halv kilometer öster om lokal 5 påträf-
fade Joakim Ekman den 2 september 2007 ännu ett 
bestånd. Biotopen liknar mycket föregående lokal; 
gles ca 20-årig skog av gran och glasbjörk på ett före 
detta hygge i nära anslutning till kärrmark; piprör 
och örnbräken dominerar i fältskiktet. Beståndet är 
ca 80 m långt med sammanlagt 13 exemplar som 
blommat i år. Noterbart var att ett exemplar stod i ett 
område som ej påverkats av nutida skogsbruk.

Lokal 7
I samma typ av biotop som föregående lokal påträf-
fade Joakim Ekman den 2 september 2007 en något 
större grupp på 21 årsexemplar. Piprör och bergrör 
dominerar i fältskiktet. Spår av misstänkt mark-
beredning finns här, liksom på föregående lokal.

Lokal 8
I en piprörsdominerad slänt på tidigare hyggesmark 
med glesa tallar och granar fann Joakim Ekman 
samma dag ytterligare 7 exemplar, som blommat 
tidigare detta år. Förekomsten ligger i mycket nära 
anslutning till en på 1950-talet brukad åker, som 
numera är granplanterad.

Diskussion
Brudborste är vanligt förekommande i hela 
Skandinavien, medan kåltistel enbart finns i 
de södra delarna av Norge, Sverige och Fin-
land. I Uppland är brudborste mycket vanlig i 
de nordvästra, norra och nordöstra delarna av 
landskapet, men relativt sällsynt i de centrala 
och södra delarna. Kåltistel har under landskaps-
florainventeringen 1991–2003 endast påträffats 
på tre lokaler.

Förekomst av tistelsnyltrot sätts i regel i 
samband med vissa former av markanvändning. 
Det aktuella området hyser inga synliga spår 
av bebyggelse, åkerbruk eller dylikt, förutom 
ingrepp av modernt skogsbruk. På såväl gene-
ralstabskartan (1878), geologiska kartan (1895), 
häradskartan (1901–06) som ekonomiska kartan 
(1953) saknas bebyggelse i angränsande område. 
Den sistnämnda kartan visar dock att det för 
lite mer än 50 år sedan fanns en åker i nära 
anslutning till den sydostligaste förekomsten. 

Det är sannolikt att myrmarken har nyttjats 
som slåttermark längre tillbaka i tiden, vilket 
också kan ha påverkat omgivande fastmark, där 
tistelsnyltroten återfinns idag. På detta tyder en 
lantmäterikarta från 1909 över ägorna till ett 
båtmanstorp, där ett skifte kallas Båtmansängen 
och utgjordes av den myrmark kring vilken tis-
telsnyltroten växer. Det är mycket troligt att hela 
myrmarken nyttjats som slåtterkärr. Kanske har 
också den angränsande fastmarken använts till 
slåtter eller möjligen utmarksbete.

Noterbart är att samtliga förekomster är 
belägna i kanten av det som på den drygt hund-
ra år gamla häradskartan markerats som ett och 
samma vidsträckta kärrkomplex.

Vilken betydelse denna tidigare markanvänd-
ning har för dagens snyltrotbestånd är svårt att 
spekulera i. Kan det vara så att arten har funnits 
här redan i äldre tider? Eller har den tagit sig 
hit helt nyligen? Åtminstone en del öppna ytor 
med tistelsnyltrot saknar stubbar. Det är mycket 
möjligt att dessa ytor varit öppna ända sedan 
slåtterepoken, vilket har möjliggjort antingen en 
sentida invandring eller att arten klarat sig kvar 
sedan marken lämnats ohävdad. Områdets belä-
genhet medför att det inte vore anmärkningsvärt 
att även en så stor och uppseendeväckande växt 
skulle kunna ha undgått upptäckt under en 
längre tid. Sist men inte minst bör nämnas att 
arten producerar en stor mängd små frön, vilka 
har potential att spridas med vindens hjälp 
över långa sträckor. Att den kommit till platsen 
genom aktiv mänsklig hjälp genom inplantering, 
är mycket osannolikt. Området besöks av få 
människor och ligger avlägset.

Alla lokaler har ett mycket likartat utseende: 
i 20–30-årig, luckig ungskog, som regel på före 
detta hyggen, belägna i nära anslutning till kärr-
mark. Dominerande i fältskiktet är olika Cala-
magrostis-arter som piprör, grenrör och bergrör.

Hotbild
Främsta hotet mot tistelsnyltroten anses vara 
igenväxning med träd, buskar och högvuxna 
örter. Andra hot, förutom insamling, är dikning, 
gödsling och minskad hävd. När det gäller de 
nu upptäckta bestånden är det uppenbart att 
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igenväxning utgör ett långsiktigt hot mot arten. 
De yngre träd som har fått fotfäste i och intill 
lokalerna kommer att breda ut sig och de idag 
öppna ytorna därigenom slutas. Även om detta 
inte utgör ett akut hot, bör en genomtänkt stra-
tegi för lokalernas skötsel tas fram, och någon 
typ av skydd av växtplatserna etableras. Först 
och främst bör markägarna kontaktas för att 
undvika att lokalerna skadas av misstag.  

•  Tack till Gabriel Ekman för värdefulla syn-
punkter på manuskriptet.
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ABSTRACT
Ekman, J., Hammar, G. & Zachrisson, E. 2007. 
Tistelsnyltrot funnen i Uppland! [Orobanche reticula-
ta discovered in Uppland, SE Sweden.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 101: 242–246. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Orobanche reticulata is a threatened species in Swe-
den, hitherto found only in the provinces of Skåne, 

Västergötland and Småland. In 2006 it was unex-
pectedly discovered also in NE Uppland. In 2007, 
seven more, nearby localities were found; in all 254 
individuals. The occurrences are situated in remote 
woodland and are probably spontaneous. The spe-
cies grows on Cirsium helenioides along edges of fens 
that might have been used for haymaking in older 
times. The new localities are the northernmost 
known in the world.
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Eric Sventenius namn stöter man på om man 
besöker den vackra botaniska trädgården utan
för Las Palmas på Gran Canaria. Men vem var 
han och var kom han ifrån?

ULF SWENSON, KARIN MARTINSSON  

& KARLERIC EIDERBRANT

Många solälskande svenskar som till-
bringat semestern på Kanarieön Gran 
Canaria har säkert också besökt den 

vackert belägna botaniska trädgården Jardín 
Canario, 7 km sydväst om Las Palmas. Det för-
sta en besökare får lära sig är att denna välpla-
nerade, välskötta och innehållsrika trädgård en 
gång anlagts av en svensk – Eric Ragnar Sven-
tenius (figur 1). Vid hemkomsten till Sverige 
letar man dock förgäves efter information om 
Sventenius i uppslagsverk eller floror, för att slut-
ligen tvingas konstatera att denne botanist tycks 
vara helt okänd i sitt fädernesland. Frågorna 
hopar sig: Vem var Eric Ragnar Sventenius? Hur 
hamnade han på Kanarieöarna? Vilka botaniska 
upptäckter förknippas han med? Och varför 
är han så okänd i Sverige? Vi har försökt spåra 
hans levnadsbana, från barndomen i Småland 
till det plötsliga slutet framför en bil på gatan 
utanför Jardín Canario (tabell 1).

Barndom och skolgång i Skirö
Eric Sventenius föddes som Erik Ragnar Svens-
son i den lilla småländska socknen Skirö. Hans 
pappa, Sven Alfred Svensson, var född den 22 
mars 1876 i Alseda församling och sågverks-
arbetare till yrket. Alfred kom troligen inte från 
ett välbärgat hem eftersom hans far ska ha bott 
på Vetlanda fattiggård år 1890. Sent i april 1909 
gifte sig den då 33-årige Alfred med Signe Agda 

Maria Karlsdotter, född 27 april 1884 i Skirö. 
Troligen brådskade giftermålet för redan den 29 
maj samma år föddes deras första barn, Anna 
Maria Viola. Lite drygt ett år senare föddes Erik, 
den 10 oktober 1910. Syskonskaran utvidgades 
så småningom med ytterligare två barn, Sven 
Göte Lennart, född 1915, och Elly Ingegärd 
Margareta, född 1920. Erik och hans två äldsta 
syskon skulle senare i livet ta sig efternamnet 
Sventenius och i samma veva ändrade Erik också 
tilltalsnamnets stavning till Eric.

Eric Ragnar Sventenius – 
arbetarsonen som blev trädgårds-
direktör på Gran Canaria

Figur 1. Eric Ragnar Sventenius (1910–1973), bota-
nist, trädgårdsanläggare och växtjägare från Små-
land. Främst känd för sina insatser i Makaronesiens 
övärld där han 1952 anlade Jardín Canario på Gran 
Canaria. 
Eric Ragnar Sventenius (1910–1973), botanist, gar-
dener and plant hunter from Småland. He is best 
known for his work in Macaronesia, where he 1952 
founded the Jardín Canario on Gran Canaria.
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Väcktes Eriks trädgårdsintresse redan i 
barndomen? Familjen bodde till en början i 
gårdsmejeriet vid Gölberga gård men flyttade 
1918 till Liljesberg under Lillarps Mellangård, 
båda platserna belägna i Skirö socken. Hemmet 
i Gölberga ska ha saknat egentlig trädgård men 
omgavs av böljande natur- och kulturmarker. 
Skirö socken är idylliskt belägen runt Skirösjön 
och Övrasjön mellan Vetlanda och Målilla på 
det småländska höglandet. Det backiga, små-
brutna landskapet karakteriseras av en lummig 
grönska av ädla lövträd, blandad med friska 
smörbollsängar. Än idag betas hagarna runt 
Gölberga, om än markerna har växt igen en 
aning och gårdsmejeriet sedan länge är rivet 
(figur 2). Liljesberg beboddes av Eriks föräldrar 
fram till 1948, då hans mor flyttade till Björk-
äng, fastigheten tvärs över vägen. Planteringarna 
kring den lilla gården skvallrar idag inte om att 
där bott någon med ett utpräglat intresse för 
hortikultur.

Skolgången på denna tid omfattade sex år i 
små- och folkskola med start vid sju års ålder. 
Redan i andra klass i Skirö skola utmärkte sig 
Erik genom ovanligt höga betyg, bland annat 
AB i teckning, välskrivning och kristendoms-
kunskap. Vårterminen 1923, då han var 12 år, 
gick han ut sjätte årskursen med klassens bästa 
betyg. Han hade bland annat erhållit lilla a i läs-
ning, muntlig framställning, svenskaskrivning, 
välskrivning, historia och geografi. Det är helt 
klart att han hade läshuvud, inte minst när det 
gällde språk. Hans sämsta betyg (ironiskt nog) 
var i trädgårdsskötsel, ett ämne i vilket han fick 
nöja sig med Ba. Å andra sidan hade nog läraren 
höga krav, eftersom Eriks betyg var klassens 
högsta även i detta ämne!

Adelsnäs trädgårdsskola
Åren 1924 och 1925 gick Erik i den fortsätt-
ningsskola som varje år gavs i form av en sam-
manhängande sexveckorskurs. Fortsättnings-
skola var i Sverige obligatorisk från 1918 till 
1962 och inriktade sig på ämnen som jordbruk, 
skogsbruk och trädgårdsskötsel. Skolan i Skirö, 
där kantor Nils Göteling undervisade, var av 
Eriks betyg att döma inriktad på trädgårds-

Tabell 1. Viktiga tidpunkter i Eric Ragnar 
Sventenius liv. Frågetecknen indikerar osäkra 
uppgifter.
Important years in the life of Eric Ragnar Sven-
tenius. Question marks indicate dubious infor-
mation.

1910 Föddes den 10 oktober i Skirö, Småland
 Born in Skirö, Småland, Sweden
1928 Flyttade från Skirö för trädgårdspraktik
 Left Skirö for his first experience as a gar-

dener
1930 Praktiserade i handelsträdgård(?) i Erfurt, 

Tyskland
 Possibly worked at a nursery(?) in Erfurt, 

Germany
1931 Studerade(?) samt anlade trädgård och/

eller herbarium(?) i Lugano, Schweiz
 Studied(?) and designed a garden and/or a 

herbarium(?) in Lugano, Switzerland 
1935 Blev chef för Marimurtra botaniska träd-

gård i Blanes, nordöstra Spanien
 Became the director of the Marimurtra 

Botanical Garden, Spain
1940 Tog sin tillflykt till klostret Montserrat, 

nordöstra Spanien, lär sig latin
 Withdrew almost three years at the Span-

ish monastry Montserrat, Catalonia
1942 Antog namnet Eric Ragnar Sventenius
 Took the name Eric Ragnar Sventenius
1943 Fick en botanisttjänst och flyttade till 

Teneriffa, Kanarieöarna
 Appointed a botanist’s position and 

moves to Tenerife, Canary Islands
1952 Grundade Jardín Canario i Tafira, Gran 

Canaria
 Established the Jardín Canario in Tafira, 

Gran Canaria
1953 Utflyttade enligt församlingsboken den 

10 december permanent till Kanarie-
öarna

 Moved permanently from Sweden the 10 
December to the Canary Islands

1970 Bosatte sig permanent på Gran Canaria
 Moved permanently from Tenerife to 

Gran Canaria
1973 Omkom den 23 juni i Las Palmas till följd 

av en bilolycka utanför Jardín Canario
 Killed in a car accident the 23 June just 

outside the gate of the Jardín Canario
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skötsel. Han ska redan nu ha varit begåvad i 
ämnet och gjorde bland annat ritningar till 
planteringar (Hultén 1972). Slutbetyget var 
utmärkt med nästan bara stora A och förmodli-
gen uppmuntrades han av Göteling att fortsätta 
sina studier i trädgårdskonsten. Erik var nu 15 
år gammal och tog sig fram som dräng, bland 
annat på gården Skönberga i Skirö. Enligt upp-
gift ska han år 1927, som 17-åring, ha sökt sig 
till trädgårdsmästarutbildningen vid Adelsnäs 
trädgårdsskola utanför Åtvidaberg (Hultén 1972, 
Rodrigo 1990).

Utbildningen vid Adelsnäs trädgårdsskola 
var vid denna tid tvåårig och för att bli antagen 
krävdes dels fullgjord värnplikt (eller frisedel), 
dels tre års praktik inom yrket (Anonym 1925). 
Medelåldern för studenterna vid antagningstill-
fället var därför omkring 24 år, vilket gör att 
det förefaller osannolikt att den 17-årige Erik 
antagits till den längre utbildningen. Möjligen 
kan han ha gått någon av de kortare kurser som 
gavs för bland annat kvinnliga trädgårdsmästare 
innan han började samla på sig den trädgårds-
praktik han behövde för att kunna söka sig till 
Adelsnäs.

I S:t Johannes församlingsbok (Norrköping) 
står inskrivet att Erik Svensson inflyttade den 
7 november 1928 och tog anställning hos träd-
gårdsmästare Axel Fredrik Källqvist i Mellerud. 
Detta kan ha varit en del av den obligatoriska 
praktiken inför trädgårdsskolan, vilket antyds av 

Hultén (1972). Sex månader senare, den 14 maj 
1929, flyttar Erik till nästa praktikplats i Fel-
lingsbro utanför Örebro. Där måste han ha fått 
kontakt med trädgårdsmästare Robert Karlsson, 
tidigare trädgårdsmästare på Ekebyhammars 
herrgård i Fellingsbro, som stod i färd med att 
starta egen firma. Denna byggdes upp under 
åren 1929 och 1930 och fick namnet Solhems 
Handelsträdgård. Kanske fick Erik i uppgift att 
hjälpa till med anläggningen av handelsträdgår-
den. Tre månader senare, den 2 augusti 1929, 
skriver han sig åter i föräldrahemmet i Liljesberg 
i Skirö socken.

Erik var följaktligen hemifrån i två år, under 
vilka han arbetade eller praktiserade i minst nio 
månader och kan därför inte ha genomgått den 
tvååriga utbildningen vid Adelsnäs trädgårds-
skola. Skolans egen dokumentation kring åren 
1927–1930 är sparsam och det tycks inte finnas 
kvar inskrivningslängder, betyg eller omdömen 
(R. Andersson och N. Sandström, pers. komm.). 
Vi har därför inte kunnat styrka att Erik fick 
någon trädgårdsutbildning vid Adelsnäs.

Ut i Europa
Under första hälften av 1900-talet var det van-
ligt att svenska trädgårdsmästare praktiserade 
runt om i Europa. Det finns uppgifter om att 
Erik Svensson redan 1930, endast 20 år gammal, 
studerade taxonomi och växtsociologi under Dr. 
Wilhelm von Roeder i Erfurt i Tyskland (Hultén 

Figur 2. Betesbackar intill det 
numera rivna (1945) Gölberga 
gårdsmejeri i Skirö socken 
försommaren 2006. Här 
bodde Erik Svensson sina för-
sta åtta år. Foto: Ulf Swenson.
Pastureland in summer 2006 
at Gölberga, where Erik Svens-
son spent his first eight years 
in the parish of Skirö in north-
eastern Småland. 
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1972, Rodrigo 1990). Erik skulle 1930 ha inställt 
sig för mönstring i Sverige men uteblev, en från-
varo han motiverade med studier vid en träd-
gårdsskola i Erfurt (B. Kvist, i brev). Erfurt ligger 
i sydvästra delen av det forna Östtyskland och 
blev tidigt en centralort för den tyska trädgårds-
näringen med flera mycket stora och betydelse-
fulla handelsträdgårdar med postorderförsäljning, 
exempelvis Ernst Benary, Haage & Schmidt och 
kaktusspecialisten Friedrich Adolph Haage jun. 
(numera Kakteen-Haage). 

Det är mycket möjligt att Erik praktiserade 
vid en eller flera av dessa firmor men vi har inte 
lyckats identifiera vilken. Någon trädgårdsskola 
fanns inte vid denna tid i Erfurt men däremot i 
Bad Köstritz, ungefär 80 km väster om Erfurt. 
Utbildningen inriktade sig både på teori och 
praktik och var tvåårig, vilket skulle kunna 
överensstämma med Eriks vistelsetid i Tyskland. 
Någon lärare vid namn von Roeder har emel-
lertid aldrig undervisat vid skolan i Bad Köstritz 
och Erik har inte heller varit inskriven där (E. 
Czekalla, i e-brev). Wilhelm von Roeder var i 
själva verket inte botanist utan läkare och agro-
nom, men med ett brett intresse för kaktusar 
(M. Klingel, D. Supthut, i e-brev) och han har 
skrivit flera böcker om kaktus- och suckulent-
odling. Han var 1933 redaktör för den tidskrift 
som gavs ut av Deutschen Kakteen-Gesellschaft. 
Under en period kan han ha varit verksam i 
Erfurt, för att senare vara baserad i Pullach, i 
närheten av München. Kanske lärde Erik känna 

von Roeder i Erfurt, en bekantskap som bidrog 
till att Erik utvecklade ett intresse för sucku-
lenta växter.

Efter avslutad praktik (eller studier) i Tysk-
land ska Erik ha fortsatt sin trädgårdskarriär år 
1931 i Lugano, en mindre stad i södra Schweiz 
på gränsen till Italien. Han stannade där under 
tre år och studerade bland annat geobotanik 
(Rodrigo 1990) och försörjde sig genom att 
anlägga en trädgård för tropiska växter (Hultén 
1972). Någon gång, troligen våren 1934, läm-
nade Erik Lugano tillsammans med en vän eller 
kollega för att samla medelhavsväxter i syfte att 
grunda ett herbarium.

Uppgifterna om Erik Ragnar Svenssons 
verksamhet i Tyskland och Schweiz är till stor 
del hämtade ur en intervju med honom i Vet-
landaposten vid hans sista besök till Sverige 
(Hultén 1972). Dessa har varit svåra för oss 
att belägga och är delvis motstridiga. Varken 
uppgiften om hans studier, engagemang att 
anlägga en trädgård eller starta ett herbarium 
har vi kunnat styrka. Herbariet i Lugano (LUG) 
grundades 1853 och hyser inga insamlingar av 
Erik R. Svensson (P. Giorgetti, i e-brev). Inte 
heller fanns (eller finns) där någon skola för 
akademiska studier i naturvetenskap. Enligt de 
knapphändiga uppgifterna ska insamlingsresan 
ha varit Eriks sista uppdrag innan han avsåg att 
återvända till Sverige, kanske för att göra sin 
värnplikt eller för att med nyvunnen praktik 
från Europa bli antagen vid Adelsnäs trädgårds-

Figur 3. Handelsträdgården Haage 
& Schmidt i Erfurt i Tyskland under 
1930-talet, en av flera trädgårdar 
där Erik Svensson kan ha praktiserat 
under åren 1930 och 1931.
The garden firm Haage & Schmidt in 
Erfurt, Germany, one of several places 
Erik Svensson may have worked as a 
gardener during 1930 and 1931.



ERIC SVENTENIUS

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007) 251

skola. Ödet ville dock annorlunda och Erik 
Ragnar Svensson uppmanades att kontakta en 
botanisk anläggning i Blanes på Spaniens nord-
västkust, strax norr om Barcelona (Hultén 1972).

Tiden på Iberiska halvön
Från och med 1934, då Erik anlände till Spa-
nien, är kunskaperna om hans verksamhet något 
bättre. Vi har kunnat stödja oss dels på kvarläm-
nad korrespondens vid trädgården i Blanes och 
dels på en biografi av Antonio González (2001) 
med titeln (fritt översatt) ”Botaniken, Svente-
nius och jag”. González var växtkemist, verksam 
vid universitetet i La Laguna på Teneriffa. Till-
sammans med Erik besökte han flera öar i den 
makaronesiska arkipelagen för att samla växt-
material. Uppenbarligen var de två mycket goda 
vänner men trots det berör González inte Eriks 
förehavanden innan tiden i Spanien.

Det lilla samhället Blanes ligger vid den 
katalanska kusten, nordost om Barcelona. Runt 
1920 hade en förmögen tysk, Karl Faust, föräls-
kat sig i byn och kuststräckan känd som Costa 
Brava. Blanes, som numera har stadskaraktär, 
har gamla anor och kallades Blandae av romar-
na. Där föddes Antonio Palau y Verdera (1734–
1793) som var professor vid botaniska trädgår-
den i Madrid och också anlade en botanisk träd-
gård i Blanes. Trädgården förföll efter Verderas 
död men av okänd anledning inspirerades Karl 
Faust att i samma samhälle bygga upp en ny 
botanisk trädgård – Jardí Botànic Marimurtra 

eller Hortus Botanicus Marimurtra (figur 4). För 
att anlägga trädgården sammankallade han år 
1934 dåtidens ledande spanska botanister, bland 
annat Pius Font i Quer, Carlos Pau Español 
och José Cuatrecasas Arumí (www.jbotanicma-
rimurtra.org). Pius Font i Quer (1888–1964) 
var chef vid Barcelona universitets botaniska 
institution och professor José Cuatrecasas 
Arumí (1903–1996) tillhörde en väletablerad 
krets botanister. Cuatrecasas var vid tidpunkten 
professor i systematisk botanik i Madrid med 
framtida uppdrag i USA och Colombia (Stafleu 
& Mennega 1997) och blev före sin död Spa-
niens kanske främste botanist med mer än 3300 
beskrivna arter och underarter (Diazgranados & 
Funk 2006). Till denna skara anslöt sig den 24-
årige trädgårdsmästaren Erik Ragnar Svensson 
från Skirö i Småland.

Liksom Karl Faust kände sig Erik hemma i 
Spanien, fattade sympati för landet, spanjorerna 
och det spanska språket (González 2001). Språk-
begåvad som han var med engelska, tyska och 
italienska i bagaget blev nu spanska en ny utma-
ning. Erik erbjöds 2 januari 1935 jobbet som 
chef över Marimurtra botaniska trädgård med 
dess lilla herbarium, en post han innehade till 
10 september 1940. Han startade den vetenskap-
liga tidskiften Acta Mar y Murtra som inriktade 
sig på tropiska växters biologi och taxonomi. 
Den utgavs i två häften innan Karl Faust ströp 
finansieringen. Vid trädgården kom Erik för 
första gången i kontakt med den makaronesiska 

Figur 4. Hortus Botanicus Marimurtra i 
Blanes i Spanien. Erik Svensson anli-
tades 1934 av trädgårdens grundare, 
Karl Faust, för att anlägga trädgår-
dens suckulentplanteringar. Foto: Ulf 
Swenson.
Hortus Botanicus Marimurtra in Blanes, 
Spain, where the founder, Karl Faust, 
called Erik Svensson in 1934 to plan 
the garden and work as his gardener 
of succulent plants. 
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floran, växter han började drömma om att få 
studera på deras naturliga växtplatser. Men 
spanska inbördeskriget bröt ut i juli 1936 och 
oroligheterna fortgick till 1939, då andra världs-
kriget tog vid. Planerna på en resa till Kanarie-
öarna fick skjutas på framtiden.

År 1936 ska Erik Svensson ha rest till Prag, 
då huvudstad i Tjeckoslovakien, och enligt 
Rodrigo (1990) studerat botanik, växtgenetik 
och hybridisering vid Karlsuniversitetet under 
professor Alberto Vojtech Frič. Rodrigo nämner 
också att Erik ska ha assisterat Frič under en 
kurs i växtsystematik. Vi har dock varken kun-
nat styrka att Erik varit inskriven, tagit några 
universitetspoäng eller arbetat som assistent 
vid Karlsuniversitetet i Prag (J. Ratajova, pers. 
komm.). Alberto Vojtech Frič (1882–1944) var 
inte professor och arbetade inte heller som lärare 
vid Karlsuniversitetet. Frič framstår istället som 
en ekonomiskt oberoende, excentrisk kaktus-
jägare, som drev en kaktusfirma i Tjeckoslova-
kien (Zázvorka & Sedivy 1993, M. Hjertson, 
pers. komm.). På 1920-talet reste han i Syd- och 
Nordamerika för att samla kaktusar som bland 
annat vidarebefordrades till Kakteen-Haage 
i Erfurt, en av de firmor där Erik Svensson 
kan ha praktiserat (Neduchal 2005, Anonym 
2006). Frič publicerade ett stort antal nya namn 
på kaktusar, bland annat i sina kaktuslistor, 
men vägrade anpassa sig till de internationella 

nomenklaturreglerna och ”bannlystes” därför 
1936 av andra kaktusforskare (Neduchal 2005).

Karl Faust övervintrade spanska inbördes-
kriget i Frankrike (1936), Schweiz (1937) och 
Monaco (1938) men återvände till Blanes efter 
kriget. Erik hade under hela denna svåra period, 
känd i Katalonien som ”den röda tiden”, för-
valtat trädgården till Fausts fulla belåtenhet (K. 
Faust i brev till E. Svensson). Därför var det 
oväntat att Erik blev tvungen att lämna trädgår-
den i september 1940 efter en dispyt med Faust. 
Flera förklaringar till det inträffade ges. Kanske 
avskedades Erik för att han farit utomlands och 
inte skött trädgården under inbördeskriget (J. 
M. Montserrat, i e-brev) men inget i de kvar-
lämnade breven tyder på detta. En annan för-
klaring är att han efter eget huvud planterat ett 
område med piprankeväxter (Aristolochiaceae), 
vilket inte alls gillades av Faust (de Bolòs 1976). 
Troligast är dock att en ekonomisk tvist låg till 
grund för Eriks avsked (J. Pedrola-Monfort, i e-
brev), vilket också styrks av de efterlämnade bre-
ven. Trädgårdens kassör, Juan Llatas, ska under 
ett års tid (1938–39) underlåtit att betala ut 
någon lön till Erik samtidigt som denne gjorde 
flera utlägg ur egen ficka för trädgårdens räk-
ning. I september 1940 ville Erik ha ersättning 
för lön och utlägg i den valuta som bestämts 
av staten. Faust vägrade! Till sist tog Erik hjälp 
av den svenske konsuln Emil Beckman, som 

Figur 5. Klostret Montser-
rat, grundat år 1025 och 
beläget 50 km nordväst om 
Barcelona. Här tillbringade 
Erik Svensson nästan tre år 
(1940–1943), studerade latin, 
ordnade herbariet och kon-
verterade till katolicismen. 
Foto: Johannes Lundberg.
The monastery Montserrat 
was founded in 1025 and is 
located 50 km northwest 
of Barcelona. Erik Svensson 
spent almost three years here 
(1940–1943), studied Latin, 
worked in the herbarium, and 
converted to Catholicism. 
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bönföll Faust att dra ett streck över ärendet sam-
tidigt som Erik donerade skiljepenningen till 
trädgården. Han var fattig och utan hem när två 
mycket goda vänner i Blanes, María Teresa och 
Antonio Bedós, förbarmade sig och lät honom 
få en fristad hos dem. Samtidigt hade andra 
världskriget intensifierats varför Erik inte ville 
återvända till Sverige där han riskerade tjänstgö-
ring i armén. Med hjälp av makarna Bedós sökte 
han sig istället till klostret Montserrat mot slutet 
av 1940.

Montserrat är Spaniens kanske mest berömda 
kloster och ligger i ett isolerat bergsområde bara 
50 km nordväst om Barcelona. Det är beläget 
på 720 meters höjd över havet i ett bergsområde 
uppbyggt av sandsten och konglomerat från 
tertiär (figur 5). Här kom Erik att övervintra 
oroligheterna i nästan tre år och under tiden 
förkovrade han sig i latin. Kriget med allt sitt 
lidande gick honom inte obemärkt förbi, men 
han försökte finna själslig ro innanför klostrets 
murar. Särskild lycka fann han i klostrets bib-
liotek och i de många vandringar han gjorde 
utmed bergsstigarna i omgivningarna. Han kom 
att lära känna och anförtro sig till en munk, 
Adeodato F. Marcet (1875–1964), som själv var 
intresserad av botanik och ofta gjorde Erik säll-
skap i bergen (González 2001; J. M. Montser-
rat, i e-brev). Än idag är Eriks arbete i klostrets 
bibliotek, herbarium och trädgård mycket upp-
skattat men det är numera få som minns honom. 
En munk vid namn Alexandro, 96 år gammal, 
mindes honom väl då en av oss (US) och Johan-
nes Lundberg besökte klostret i juli 2006. Alex-
andro karakteriserade honom som intelligent, 
allvarlig och mystisk. De talade alltid tyska med 
varandra.

Klosterlivet gjorde ett djupt intryck på Erik 
och ledde till att han konverterade till katoli-
cismen (J. M. Montserrat, i e-brev). Han fasci-
nerades av det latinska språket som inspirerade 
honom att ändra sitt namn. År 1942 ställde han 
en begäran till hans Kungliga Majestät i Sverige 
om att få ändra Erik Ragnar Svensson till Eric 
Ragnar Sventenius. Ändringen bifölls den 28 
augusti 1942 och snart ändrade även brodern 
Göte sitt namn till Sventenius (B. Kvist, i brev). 

Intresset för latin skulle med tiden även komma 
till uttryck i hela publikationer på språket (Sven-
tenius 1960).

Trots brinnande krig i Europa vistades Eric 
1941–1942 utanför Sverige med laga förfall, kan-
ske med motiveringen att han hade gått i kloster. 
Det finns en uppgift om att han under kriget 
blev kallad till Svenska ambassaden för att tolka 
(J. M. Montserrat, i e-brev) samt att han för 
sina insatser under kriget dekorerades med Vasa-
orden (Hultén 1972). Den senare uppgiften är 
hämtad ur Vetlandaposten, där Eric intervjuades 
under ett av de få besök han gjorde till släkt, 
vänner och barndomstrakter i Sverige (figur 6). 
Vi har varit i kontakt med Sveriges ambassad i 
Madrid, Utrikesdepartementets arkiv och Kung-
liga Majestäts Orden för att styrka dekorationen 
utan att finna belägg för att uppgiften är riktig.

Figur 6. Eric Sventenius (till höger) med sin bror 
Göte Sventenius fångade av Vetlandapostens foto-
graf utanför Nyelund i Skirö i augusti 1972. Detta 
var det sista av de få besök Eric gjorde i Sverige 
efter det att han lämnade landet 1930. 
Eric Sventenius (right) and his brother Göte Sven-
tenius, photographed for the newspaper Vetlanda-
posten in August 1972. This call to Sweden was one 
of very few and the last one Eric did after he had 
left in 1930.
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Till Kanarieöarna
Spanska inbördeskriget innebar förföljelser 
av intellektuella, vilket bland annat drabbade 
Pius Font i Quer som kastades i fängelse (J. M. 
Montserrat, i e-brev). Bristen på vetenskapsmän, 
inte minst botanister, var till Eric Sventenius 
fördel och 1943 utnämndes han till medarbetare 
vid Madrids institut för agronomistudier (Rod-
rigo 1990). Utnämningen var början till en lång 
vistelse på Kanarieöarna. Hans dröm om att få 
komma till öarna och studera växtlivet hade ju 
kommit av sig på grund av spanska inbördeskri-
get 1936, men trots pågående världskrig begav 
han sig nu till Puerto de la Cruz på Teneriffa 
för att tillträda en statlig tjänst som botanist vid 
öns botaniska trädgård – Jardín de Aclimatación 
de la Orotava (Bramwell 1986, González 2001). 
Vid denna tid var Jorge Menéndez Rodríguez 
trädgårdens chef och han kom att bli en av 
Sventenius närmaste vänner (Wildpret de la 
Torre 1973). Eric slog ner sina bopålar i Orota-
vadalen där han bodde fram till 1970, då han 
flyttade till Gran Canaria.

Trädgården i Orotava anlades 1790 av Alonso 
de Nava i utkanten av Puerto de la Cruz, i ett 

pastoralt landskap och utan bebyggelse inpå 
knutarna. Syftet var att ”acklimatisera” ekono-
miskt viktiga växter från tropikerna, då man 
under 1700-talet antog att tropiska växter måste 
vänjas vid ett något svalare klimat innan de 
kunde flyttas vidare som kulturväxter till Ibe-
riska halvön (J. Francisco-Ortega, pers. komm.). 
Trädgården omfattade då 20 000 kvadratmeter 
men har under modern tid utvidgats till det 
dubbla och fått en allt viktigare uppgift att 
odla, bevara och sprida information om Kanarie-
öarnas säregna flora. Idag omges trädgården av 
hotell och räknas som en av Teneriffas främsta 
turistmagneter.

Sventenius huvudsakliga uppgift som bota-
nist vid trädgården var att utforska öarnas flora 
samt att utöka samlingarna vid herbariet. Under 
en följd av år skulle han komma att göra många 
exkursioner på Teneriffa, ofta i sällskap av ento-
mologen González Padrón och geologen Teles-
foro Bravo. Under 1960- och 70-talet besökte 
de även andra öar som Hierro, La Palma och 
Gomera. Genom resorna upptäckte Sventenius 
många för Kanarieöarna nya arter, underarter 
och varieteter. Han ansvarade för trädgårdens 

Figur 7. Karta över Jardín Canario i Tafira Alta, 7 km sydväst om Las Palmas på Gran Canaria med utvalda 
platshänvisningar på svenska (reproducerad med tillstånd från trädgården).
Map of Jardín Canario in Tafira Alta, some 7 km southwest of Las Palmas on Gran Canaria.
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frökatalog Index Seminum Hortus Acclimatatio-
nis Plantarum Arautapae, som var en del av det 
internationella fröbytet (Bramwell 1986), och i 
den publicerade han flera nya taxa. Han utförde 
sitt uppdrag väl och skapade rykte om sig att 
vara en flitig, outtröttlig utforskare av Kanarie-
öarnas flora (Bramwell & Manuel López 2000). 
I frökatalogen från 1944 nämns han som Horti 
Botanicus, från 1949 som Horti Botanicus Assis-
tens. Under en följd av år använde han namn-
kombinationen Ericus R. Svensson-Sventenius, 
senare Ericus R. S:son-Sventenius och E. R. S. 
Sventenius för att slutligen helt släppa Svensson. 
Rodrigo (1990) uppger att Sventenius erbjöds 
tjänsten som trädgårdens nye chef, en post han 
ska ha axlat år 1946. Detta stämmer dock inte 
med uppgifterna i frölistorna, där Jorge Menén-
dez står som chef fram till 1953 då han ersätts 
av A. García Cabezón, som i sin tur lämnade 
trädgården först 1971, ett år efter Sventenius. 
Eric var följaktligen anställd som trädgårdsbota-
nist och chefsuppdraget lät vänta på sig tills han 
kom till Gran Canaria.

Drömmen om en trädgård
Exakt hur Erics dröm om en kanarisk trädgård 
växte fram får vi nog aldrig veta. Brottstycken av 
hur den successivt realiserades finns i biografin 
av González (2001). En första tanke var att för-
lägga en trädgård till Teneriffa eftersom klimatet 
på öns nordsluttning antogs vara perfekt för en 
anläggning inriktad på Kanarieöarnas ömtåliga 
flora. På nordkusten ligger Puerto de la Cruz 
och där samlades industrimän, vetenskapsmän 
och amatörer för att grunda en växtförening på 
1940-talet. Den fick namnet Orquidario Lycaste 
S.A. och fick sitt säte i närheten av El Realejo 
Alto där en liten trädgård med växthus anlades. 
Sventenius blev utnämnd att sköta växthuset 
och snart berikade han det med tropiska växter. 
För att glädja sina vänner tog han ibland med 
dem till växthuset, särskilt när nya växter hade 
anlänt från tropikerna eller när det blommade 
rikligt. Trädgården antog namnet Jardín Lycaste 
S.A. efter sin sponsor. 

Andra krafter verkade för att skapa en träd-
gård för hela Makaronesiens växtvärld, vilket 

skulle inkludera även Azorerna, Madeira och 
Kap Verde-öarna. Trädgårdens arbetsnamn änd-
rades till Jardín de endemismos de la flora Maca-
ronésica. Sventenius var inte riktigt nöjd med 
hur hans trädgårdsdröm utvecklades men brann 
trots det för projektet och förlikade sig efter ett 
par år med tanken på att skapa en större träd-
gård. Finansieringen var dock inte säkrad och 
föreningen Orquidario Lycaste lyckades inte lösa 
in den tilltänkta marken. Deras intresse vändes 
istället mot den redan existerande trädgården 
Jardín de Aclimatación de la Orotava. Man för-
sökte förankra sitt trädgårdsprojekt hos myndig-
heterna på Teneriffa men deras intresse var svalt. 

Figur 8. En av många trappor i Jardín Canario på 
Gran Canaria. Utmed gången växer flera arter 
taklökar Aeonium och i förgrunden skymtar de vita 
blommorna av kanarisk trädvinda Convolvulus flori-
dus. Foto: Karleric Eiderbrant.
One of many stairs in Jardín Canario (Gran Canaria). 
Along this walk we find several species of Aeonium 
and in the foreground are the white flowers of Con-
volvulus floridus. 
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Dels genomled Spanien svåra tider efter krigs-
slutet, dels började den internationella turismen 
bidra med inkomster och arbetstillfällen till ön. 
Projektet kom av sig och någon trädgård tilläg-
nad den makaronesiska eller kanariska floran 
blev aldrig av i Puerto de la Cruz.

Jardín Canario
Eftersom myndigheternas intresse för att anläg-
ga en trädgård på Teneriffa var så svalt kontak-
tade Sventenius 1950 istället stadsfullmäktige 
(Cabildo Insular) på Gran Canaria. Efter två 
år bar kontakterna frukt, mycket tack vare dess 
ordförande, Matias Vega Guerra, som person-
ligen kände Sventenius och kom att bli en ivrig 
anhängare till projektet (Wildpret de la Torre 
1973, Rodrigo 1990, Bramwell & López 2000). 
Sventenius stod nu fast vid att trädgården skulle 
tillägnas hela den makaronesiska floran och den 
fick namnet Jardín Canario eller för att vara mer 
precis, Jardín Botánico Viera y Clavijo efter den 
berömde naturforskaren Jose Viera y Clavijo 
(1731–1813). Denne kom från Kanarieöarna 
och var först med att beskriva arkipelagens växt- 
och djurliv. Han föreslog också att man borde 
anlägga en trädgård för den kanariska floran 
(Bramwell & López 2000).

Platsen för trädgården valdes med stor 
omsorg. Man ville helst förlägga den i en ravin 
eller intill en brant eftersom många kanariska 
växter har klippskrevor, branter och stup som 

sina naturliga växtplatser. Valet föll på ravinen 
Barranco de Guiniguada, cirka 7 km sydväst 
om Las Palmas, emellan de två små samhällena 
Tafira Alta och Almatriche (Bramwell & López 
2000). Anläggandet av Kanarieöarnas olika 
biotoper (klippbranter, lagerskog, tallskog, busk-
stäpp) kunde nu påbörjas och de första växterna 
planterades 1952. Eric Sventenius utsågs till chef 
över trädgården, som öppnade för allmänheten 
1959. Här skulle han med varierad intensitet 
arbeta fram till sin död 1973. Eftersom han 
hade kvar sitt arbete på Teneriffa till och med 
1970 blev det många resor mellan öarna.

Matias Vega Guerra avgick som stadsfull-
mäktiges ordförande i mitten på 1960-talet och 
hans efterträdare hyste mindre förståelse för 
trädgårdsprojektet. Detta utlöste en kris hos 
Eric, som distanserade sig från sitt skötebarn 
och drog sig tillbaka till Teneriffa. Först år 1970 
anlände till Jardín Canario ett kontrakt, påskyn-
dat av Erics kanariska kontakter, som han kände 
sig tillfreds med. Han återvände till Gran Cana-
ria för att helhjärtat återuppta arbetet med att 
utveckla trädgården (Wildpret de la Torre 1973, 
Bramwell & López 2000). Detta arbete fick 
emellertid ett hastigt och oväntat slut då han 
den 23 juni 1973 blev påkörd och avled utanför 
ingången till trädgården när han var på väg hem 
till sin bostad.

Jardín Canario är idag Spaniens största bota-
niska trädgård och omfattar 27 hektar (figur 

Figur 9. Besökscentrat i Jardín Canario 
ritat av Eric Sventenius och byggt av 
röd, grön och grå vulkanisk sten från 
trakten. Här inne finns en utställ-
ningshall, en exposé över naturen 
på Gran Canaria samt en replik av 
Sventenius ursprungliga kontor. Foto: 
Karleric Eiderbrant.
The Visitor Centre in Jardín Canario, 
designed by Sventenius and built 
from local volcanic rock. Inside there 
is a hall for temporary exhibitions, a 
permanent display of Gran Canaria’s 
natural history, and a replica of Sven-
tenius’ office.
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7) (Bramwell & López 2000). Temat för träd-
gården är den makaronesiska floran och den 
ligger i öst-västlig riktning utmed Barranco de 
Guiniguada. Hela den södra kanten utgörs av 
ravinens klippbrant och där är många klipp-
växter planterade (figur 8). Man har lyckats 
väl med att återskapa Kanarieöarnas många 
naturtyper och många planteringar är av sär-
skilt stort intresse, exempelvis Öträdgården med 
endemiska växter från varje ö i arkipelagen. Där 
kan man studera mångfalden i artrika släkten 
som Aeonium, Argyranthemum och Pericallis, 
släkten som utvecklat många arter i sen geolo-
gisk tid (Francisco-Ortega m.fl. 1996, Mort m.fl. 
2002, Swenson & Manns 2003). Ett undantag 
från trädgårdens genomgående tema finns, den 
stora kaktus- och suckulentplanteringen som 
även hyser växter från andra delar av världen. 
Ovanför trädgården vid ravinens kant ligger en 
restaurang med fantastisk utsikt och här serveras 
utsökt kanarisk mat. Inträdet till trädgården är 
gratis och den håller öppet alla veckans dagar.

Efter Sventenius bortgång 1973 anställdes 
David Bramwell som chef över trädgården och 
därmed började en ny era. En satsning på forsk-
ning, naturvård och bevarandebiologi tog fart 
och man byggde nya lokaler för laboratorium, 
herbarium och bibliotek. Vid trädgården finns 
numera också en fond ur vilken 4–5 studenter 
årligen belönas med ett stipendium i Sventenius 
namn i syfte att främja studier av Kanarieöarnas 
flora.

Dagens spår efter Sventenius
Eric Sventenius och många av hans vänner är 
ihågkomna för sina verk genom olika typer av 
minnesmärken i Jardín Canario. Via den norra 
(övre) entrén från Tafira Alta slingrar sig gång-
arna ner mot trädgården och leder fram till ett 
monument uppkallat efter Jose Viera y Clavijo. 
Huvudentrén (den nedre) pryds av en plakett 

Figur 10. Skulptur utanför besökcentrat förestäl-
lande Eric Sventenius där han sitter med skiss-
blocket i hand. Foto: Brita Ingmar.
Sculpture of Eric Sventenius outside the Visitor 
Centre in the Jardín Canario.

Figur 11. Eric Sventenius dödsmask. Masken med 
sina slutna ögon finns på baksidan av besökscen-
trat. Foto: Karleric Eiderbrant
Death mask of Eric Sventenius. The mask is mount-
ed on the back of the Visitor Centre.
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till minne av Sventenius. Direkt efter entrén 
kommer man fram till ett stenlagt torg, plante-
rat med kanariepalmer Phoenix canariensis och 
uppkallat efter Matias Vega Guerra, projektets 
beskyddare. Fortsätter man in i trädgården 
kommer man snart fram till en stensatt bro 
vilken spänner över ett litet, ofta uttorkat vat-
tendrag i ravinens botten. På andra sidan bron 
breder ytterligare ett torg ut sig och där ligger 
trädgårdens besökscentrum (figur 9). Svente-
nius har ritat byggnaden och inne i den finns 
en utställningshall, en permanent exposé över 
naturen på Gran Canaria och en replik av det 
kontor som Sventenius nyttjade under trädgår-
dens första år. Utanför på en stenbänk finns en 
skulptur av honom när han sitter och tecknar 
(figur 10). Skulpturen avtäcktes den 15 decem-
ber 2002 i samband med femtioårsfirandet av 
trädgården. På baksidan av byggnaden finns 
Sventenius ansikte i form av hans dödsmask 
(figur 11). Erics gravplats finns också att beskåda 
inne i trädgården och hittas i den lilla lagerlun-
den (figur 12).

Exkursioner i Makaronesien
Sventenius var en fältmänniska som älskade 
att vara ute i naturen. Hans exkursioner förde 
honom till många intressanta platser i den 
makaronesiska övärlden och han var en nog-
grann fältbotanist som visade stor omsorg om 

insamlingarna. Han var dock inte villig att 
riskera livet när växter skulle insamlas på svår-
åtkomliga platser. Vid sådana tillfällen skickade 
han hellre ut sin kollega och assistent från träd-
gården i Orotava, Juan Israel Bello, genom att 
peka ut i luften varefter Juan kvickt klättrade 
iväg för att samla in den efterlängtade växten 
– utan att klaga. Vid ett tillfälle på Madeira ska 
Juan ha protesterat, ”Men Don Enrique, det är 
ju farligt” varefter han försvunnit över klipp-
kanten ner i ravinen, samtidigt som Eric ska ha 
mumlat, ”Han har blivit för tjock och behöver 
bytas ut som fältassistent” (González 2001).

Eric Sventenius och Antonio González 
slog följe på flera resor i Makaronesien. Växt-
kemisten González var intresserad av sekundära 
metaboliter (substanser som inte är direkt nöd-
vändiga för växtens överlevnad), särskilt hos 
madeiraspira Isoplexis sceptrum. I syfte att samla 
material av denna art besökte de Madeira två 
gånger. Där lärde de känna Rui Viera, som var 
agronomie doktor och kännare av öns flora. Den 
första resan gjordes 1962, den andra i slutet av 
1960-talet.

Eric och González besökte också Kap Verde-
öarna utanför Afrikas västkust, troligen 1970. 
Dessa är, liksom Kanarieöarna, av vulkaniskt 
ursprung och består av nio lite större, befolkade 
öar och sex mindre, obebodda öar. Med flyg 
från Lissabon anlände de först till ön Sal, där 

Figur 12. Eric Sventenius grav 
mitt i trädgården, omgiven av 
lagerskog och Webbs cineraria 
Pericallis webbii. Foto: Ulf Swenson.
Eric Sventenius grave situated in 
the laurisilva surrounded by Peri-
callis webbii. 
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de reste vidare med ett mindre flygplan till São 
Tiago, arkipelagens största och viktigaste ö. De 
hade inte förberett sig speciellt noga och förvän-
tade sig en mer eller mindre tropisk flora (Gon-
zález 2001). Besvikelsen var total! Vad de fann 
var svårt nersliten vegetation och ett mycket 
torrare klimat än förväntat. 

Efter att ha inhämtat kunskap om öarnas 
vegetation kunde de konstatera att om det skulle 
bli något insamlat var de tvungna att bege sig 
till Santo Antão, arkipelagens nordvästligaste 
ö som sades hysa vatten, berg och växter. Dit 
anlände de med båt och kunde konstatera att 
huvudstaden Porto Novo enbart bestod av en 
huvudgata med 10 till 12 ”vettigt byggda” hus. 

Här skulle de under enkla förhållanden stan-
na i sju dagar. Från Santo Antão for de vidare 
på en skräckfylld båtfärd till den mindre ön São 
Vicente och Mindelo, som kanske är arkipela-
gens viktigaste hamnstad. Efter två dagar lycka-
des de få plats på ett litet flygplan till Sal för att 
återvända till Kanarieöarna. Det får vara osagt 
om resan gav något större vetenskapligt utbyte 
(González 2001) men Sventenius (1971) rap-
porterade delar av sina observationer i frölistan 
utgiven vid trädgården i Orotava.

Sventenius som botanist
Totalt publicerade Sventenius 23 uppsatser 
under åren 1946–1972, alla utom tre som 
ensamförfattare (se Appendix). Hans kanske 
viktigaste enskilda bidrag till den kanariska 
floran är boken Additamentum ad Floram Cana-
riensem (Sventenius 1960). Den är skriven på 
latin och beskriver 34 nya arter, 2 underarter, 
22 varieteter samt 5 hybrider. Många efterföl-
jande uppsatser publicerades i frökatalogen för 
Orotavaträdgården. Sammanlagt två släkten, 
Dendriopoterium och Marcetella, och ungefär 
hundra lägre taxa, inklusive hybrider, efterföljs 
av författarnamnet Svent. (se Appendix).

Ur ett systematiskt perspektiv kan det vara 
av intresse att reflektera över hur Sventenius 
avgränsade sina taxa. Uppfattade han artgränser 
på ett modernt sätt, som man gör idag? Äldre 
tiders botanister beskrev gärna växter med 
minsta avvikelse som självständiga taxa. Kun-

skapen om hur arter varierar med ståndorten 
går tillbaka till den svenske botanisten Lars Levi 
Læstadius (1800–1861). Læstadius är kanske 
mer känd som kyrkoherde i Karesuando och 
Pajala men ägnade också mycket tid åt växterna 
i den svenska lappmarken (Jonsell 2000). Sven-
tenius föll i fällan och beskrev mer eller mindre 
oväsentliga avvikelser som nog aldrig borde ha 
givits namn. Dessutom levde Eric före släkt-
skapsanalysernas tidevarv, så många arter har 
sedan dess flyttats till andra släkten. Alla arter 
har säkert inte heller blivit studerade i detalj 
men detta får vi bortse från. 

Först och främst kan vi konstatera att två 
namn (Sonchus filifolius och S. gonzalezpadroni) 
aldrig blev giltigt publicerade. Två av hans tre 
taxa av lägre rang har av andra författare upp-
höjts till självständiga arter, den korgblommiga 
växten Cheirolophus dariasii och nejlikväxten 
Silene pogonocalyx. Sex av hans taxa var beskriv-
na eller kan inte längre accepteras som egna 
arter, varför äldre eller nya namn används. Hans 
många varieteter används inte alls. Men inte 
mindre än 59 av de kvarvarande 67 namnen 
accepteras fortfarande som egna arter!

Namnsättning av nyupptäckta växter är 
en trevlig sysselsättning för en systematiker. 
Man kan uppkalla arter efter någon morfolo-
gisk karaktär som gör dem lätta att identifiera 
(nutans, hängande), dess utbredning (tagananen-
sis, från Taganana) eller efter den person som 
först samlade material av växten. Alternativt kan 
man hedra en person som på ett eller annat sätt 
gjort sig förtjänt av att få en organism uppkal-
lad efter sig. Sventenius har på det senare sättet 
hedrat flera personer som betytt mycket för 
honom (González 2001). Här är några exempel: 
Till att börja med uppkallade han bland rosväx-
terna släktet Marcetella efter sin gode vän och 
följeslagare, munken Adeodato F. Marcet (Sven-
tenius 1948). I samma publikation dedicerade 
han en annan rosväxt, Dendriopoterium menen-
dezii, till sin förste chef Jorge Menéndez vid 
Orotavaträdgården på Teneriffa. Eric slog ju ofta 
följe på sina längre expeditioner med forskare av 
andra discipliner, som geologen Telesforo Bravo. 
Honom har Eric hedrat genom Euphorbia bra-
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voana (Euphorbiaceae). En annan person som 
stod Eric nära var Manuel González Mato från 
Puerto de la Cruz. De exkurrerade ofta tillsam-
mans, särskilt under Erics första år på Teneriffa. 
Manuel har fått växten Descurainia gonzalezi 
(Brassicaceae) uppkallad efter sig.

Sventenius idoga arbete med den kanariska 
floran blev tidigt uppskattat av hans kollegor. 
Inte mindre än tio växter har av olika författare 
uppkallats efter honom, den första så tidigt som 
1945 och den sista 1996, alla med artepitetet 
sventenii (se Appendix). Att äras med ett eget 
växtsläkte är något alldeles speciellt. Redan 
1949 beskriver Pius Font i Quer ett monotypiskt 
släkte med arten Sventenia bupleuroides (figur 
13). Denna är en sällsynt art, endemisk för Gran 
Canaria och begränsad till öns sydvästra raviner 

där den kan skådas högt uppe, ofta hängande 
från någon klippskreva. Systematiskt är det en 
intressant växt som är nära släkt med kanarie-
molkarna, och det råder delade meningar om 
släktet kan upprätthållas eller inte. Men med 
moderna släktskapsanalyser, baserade på DNA-
sekvenser, har man nyligen visat att Sventenia är 
systergrupp till alla kanariemolkar, som tillsam-
mans delar ett gemensamt ursprung (Lee m.fl. 
2005). Stödet för denna uppfattning är dock 
ganska svagt men gruppen omfattar släktena 
Lactucosonchus (monotypisk), Taeckholmia (sex 
arter) och tjugo arter Sonchus. Stamfadern har 
alltså på Kanarieöarna givit upphov till en stor 
mångfald av molkar.

Sventenius hade ytterligare en talang, näm-
ligen att rita och illustrera. Tidigt började han 
rita planer över trädgårdar men vi har inga 
uppgifter om hur många han kan ha ritat under 
sin livstid. Han var sin egen illustratör som i fält 
ofta bar med sig stativ, färg och penslar. De 37 
illustrationer som publicerades i Additamentum 
ad Floram Canariensem är hans egna verk. En 
av dessa bilder återges här, den för Gomera 
endemiska och starkt hotade arten Limonium 
dendroides, en representant ur familjen triftväx-
ter (figur 14).

Sventenius personlighet
Hur var Sventenius som person? Han var nog 
inte alltid så lätt att ha att göra med utan ska 
ha varit ganska stram, svårpratad och vresig 
(González 2001). Han hade ett hetsigt tempera-
ment och kunde brusa upp ordentligt när saker 
och ting gick honom emot. Andra vittnar om 
att Sventenius inte hade tid med ”dumbommar” 
och ogillade folk i allmänhet som upptog hans 
tid med onödiga frågor om Kanarieöarnas flora, 
information som de lika gärna kunde söka på 
egen hand i litteraturen (Bramwell & López 
2000).

Sventenius bosatte sig på Teneriffa 1943 där 
han stannade i 27 år innan han år 1970 flyttade 
till Gran Canaria. Efter det att han lämnade 
Sverige 1930 var han hemma endast tre gånger 
på kortvariga besök. Första gången ska ha varit 
på 1930-talet men syftet med detta besök är 

Figur 13. Sventenia bupleuroides (Asteraceae) finns 
bara på Gran Canaria och är uppkallad efter Eric 
Sventenius av Pius Font i Quer (1949). Illustration: 
Marie Anne Kunkel, Jardín Canario, Gran Canaria.
The Gran Canarian endemic plant Sventenia bupleu-
roides (Asteraceae), named after Eric Sventenius by 
Pius Font i Quer (1949). 
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oklart. Hans mamma besökte honom på Kana-
rieöarna 1959, året innan hon avled då Eric 
återvände till Skirö för hennes begravning. Hans 
sista besök i hembygden var 1972, ungefär ett år 
innan han själv förolyckades.

Allt tyder på att Eric konverterade till katoli-
cismen vid klostret Montserrat och att döma av 
våra källor var han pacifist och ogillade allt vad 
gällde konflikter, krig och förstörelse. Trots att 
han var kallad till mönstring mellan 1932 och 
1940 infann han sig aldrig. Vi har sökt i mönst-
ringslängderna vid krigsarkivet och det finns 
ingen uppgift om att han någonsin mönstrade 
i Sverige. Kanske var det därför som han till-
bringade större delen av spanska inbördeskriget 
i Blanes, där han istället för att ge sig ut i krig 
förvaltade Marimurtra-trädgården.

Eric Sventenius gifte sig aldrig och fick hel-
ler aldrig några barn. Han hade dock ett långt 
förhållande med Lotti Kercher, en tyska bosatt i 
Las Palmas. Hon var två år äldre än Eric och de 
hade känt varandra i 23 år då Eric förolyckades. 
Efter många turer skulle de tillsammans 1973 
äntligen sätta ner gemensamma bopålar i Erics 
nya bostad mittemot trädgården och det fanns 
planer på att de skulle gifta sig (Lotti Kercher i 
brev till María Teresa Bedós).


Eric Sventenius var en begåvad pojke från den 
småländska landsorten. Han hade sinne för 
språk och lärde sig tyska, spanska, engelska, 
italienska och inte minst latin. Hans formella 
skolgång tycks ha inskränkt sig till sex års folk-
skola med totalt 12 veckors fortsättningsskola. 
Det har inte gått att styrka någon av uppgifterna 
om högre utbildning vid trädgårdsskolor eller 
universitet, varför Sventenius måste betraktas 
som en autodidakt. Han upptäckte en rad nya 
taxa för Kanarieöarna men hans kanske största 
insats för vetenskapen var att han uppfyllde sin 
dröm om att anlägga en trädgård för att där 
skydda och sprida kunskap om den flora som 
låg honom så varmt om hjärtat. Grundandet av 
trädgården innebar ett ordentligt kliv framåt för 
den naturvård i form av reservat och parker som 
nu finns på Kanarieöarna.  

• Tack till Berit Kvist på Landsarkivet i Vad-
stena, Madeleine Engström på Krigsarkivet, Leif 
Olander på Solhems handelsträdgård, Lena 
Martinsson på Vala, Roy Andersson på Bruks-
kultur, Nisse Sandström på Åtvidabergs hem-
bygdsförening, Catharina Skoog på Ambassaden 
i Madrid samt Anna Lilliehöök på Kungliga 
Majestäts Orden, som alla hjälpt till att söka i 
olika arkiv. Ett särskilt tack till släktforskaren 
Christina Backman. David Bramwell och Juan 
Manuel Lopez, Jardín Canario, skickade oss 
välvilligt illustrationer ur Erics kvarlåtenskap 
och gav oss tillstånd att reproducera kartan 
över trädgården. Alberto del Hoya och Maria 
Elvira Silleras, Jardí Botànic Marimurtra, lät US 
studera Erics kvarlämnade brev. Arkivarie Jana 
Ratajova på Karlsuniversitetet i Prag, Harald 

Figure 14. Limonium dendroides Svent. (Plumbagina-
ceae), beskriven och illustrerad av Eric Sventenius 
(1960). Reproducerad med tillstånd från Jardín Canario.
Limonium dendroides Svent. (Plumbaginaceae), 
described and illustrated by Eric Sventenius (1960). 
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Bischoff på Vorstand der Stiftung Deutsches 
Gartenbaumuseum i Erfurt, Eberhard Czekalla 
på experiment- och undervisningsstationen i 
Thuringia, Dieder Supthut och Martin Klingel 
på Deutsche Kakteen-Gesellschaft, Pia Giorgetti 
vid herbariet i Lugano, Josep M. Montserrat och 
Neus Ibañez vid Barcelonas institut för botanik 
samt Joan Pedrola-Monfort vid universitetet i 
Valencia har vänligen svarat på e-post-förfråg-
ningar. Per Backman och Tomas Zicha hjälpte 
oss med översättningar från tjeckiska. Vetlanda-
posten hjälpte till med att ta fram negativ till 
gamla svartvita bilder. Andra som hjälpt till 
med olika spörsmål och som vi vill tacka är 
Mats Hjertson, Isabel Draper och inte minst 
Johannes Lundberg, som deltog som fotograf 
och arkivråtta under US fältresa till Blanes och 
Montserrat i Katalonien. Tack också till Brita 
Ingmar som ständigt uppmuntrat US att skriva 
om Sventenius och Thomas Karlsson som kri-
tiskt granskat manuskriptet.
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ABSTRACT
Swenson, U., Martinsson, K. & Eiderbrant, K. 2007. 
Eric Ragnar Sventenius – arbetarsonen som blev 
trädgårdsdirektör på Gran Canaria. [Eric Ragnar 
Sventenius – from Småland to Gran Canaria.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 101: 247–266. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
The botanist Eric Ragnar Sventenius (1910–1973), 
born as Erik Svensson, is unknown in Sweden but 
famous on Gran Canaria. Here, he founded the 
botanical garden Jardín Canario in 1952. 

Erik grew up in the small village of Skirö in 
Småland. Already as a child he showed an interest 
in gardening, and when he was 20 he left Sweden 
for studies and work abroad. His alleged studies 
and work in Erfurt, Lugano and Prague cannot be 
confirmed. 

In 1934, he and other botanists were called by 
Karl Faust to meet in Blanes on the coast of Costa 
Brava in Spain to plan the newly established botani-
cal garden there, Jardí Botànic Marimurtra. Erik was 
offered the directorship of this garden in 1935, a posi-
tion he held until Faust fired him in September 1940. 

Poor, homeless and with Europe at war, he could 
not risk return to Sweden but instead withdrew to 
the monastery Montserrat near Barcelona. Here he 
studied Latin, became good friends with the monk 
Adeodato F. Marcet, and organized the monastery 
herbarium and garden. 

In 1942, he changed his name from Erik Svens-
son to Eric Sventenius and in 1943 he was offered 
a botanist’s position at the Jardín de Aclimatación de 
la Orotava on Tenerife. His main duty here was to 
explore the flora of the Canary Islands, which he 
studied to his final days. 

All in all, he published 23 papers in which 
he described two genera (Dendriopoterium and 
Marcetella) and some one hundred names, including 
infraspecific taxa and hybrids. Approximately 60 of 
these are still accepted as species, although several 
have been transferred to other genera. He is hon-
oured by having had the composite genus Sventenia 
and ten species in various plant families named after 
him.

Sventenius was a self-taught scientist skilled 
as a botanist, artist and linguist with a passion to 
protect the fragile flora of the Canary Islands, but 
also a mysterious man full of secrets. He had a long 
relationship with Lotti Kercher, a German woman 
whom he was supposed to marry. Tragically how-
ever, Sventenius was killed in a car accident in front 
of his garden in Gran Canaria on the 23 June 1973.
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Appendix
Publikationer av Eric Ragnar Sventenius.
Publications by Eric Ragnar Sventenius.

Sventenius, E. R. 1946. Notas sobre la flora de Las 
Cañadas de Tenerife. – Bol. Inst. Nac. Invest. 
Agron. 15: 149–171.

Sventenius, E. R. 1946. Contribución al conocimien-
to de la flora Canaria. – Bol. Inst. Nac. Invest. 
Agron. 15: 175–194.

Sventenius, E. R. 1948. Estudio taxonómico del gén-
ero Bencomia. – Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 18 
(95): 1–20.

Sventenius, E. R. 1948. Plantas nuevas o poco 
conocidas de Tenerife I. – Bol. Inst. Nac. Invest. 
Agron. 18 (96): 1–19.

Sventenius, E. R. 1949. Plantas nuevas o poco cono-
cidas de Tenerife II. – Bol. Inst. Nac. Invest. 
Agron. 20: 197–209.

Sventenius, E. R. 1950. Specilegium Canariense I. 
– Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 22: 1–8.

Sventenius, E. R. 1950. Specilegium Canariense II. 
– Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 23: 9–14.

Sventenius, E. R. 1950. Breve paseo entre plantas 
canarias. – Revista Financiera 19: 116–124.

Sventenius, E. R. 1954. Specilegium Canariense III. 
– Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 28: 15–28.

Sventenius, E. R. 1954. Specilegium Canariense IV. 
– Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 30: 29–42.

Sventenius, E. R. 1954. Revisión del Convolvulus 
benehoavensis Bolle. – Bol. Inst. Nac. Invest. 
Agron. 30: 83–94.

Sventenius, E. R. 1958. Aspectos fitológicos de la 
Digital Canaria (Isoplexis). – Symposia Digitales 
Canarias. Instituto Fisiologia Patología Regionales 
de Tenerife, sid. 11–18.

Sventenius, E. R. 1960. Las Centaureas de la sección 
Cheirolophus en las Islas Macaronésicas. – Anuario 
de Estudios Atlánticos 6: 219–236.

Sventenius, E. R. 1960. Additamentum ad Floram 
Canariensem. – Agronomiarum Investigationem 

Nationale Hispanicum Institutum. Alameda, 
Madrid.

Sventenius, E. R. 1965. Descripción de la Crambe 
arborea Webb var. indivisa Svent. var. nov. y Scrop-
hularia glabrata Ait. var. biserrata Svent. var. nov. 
– Index Seminum Hortus Acclimatationis Planta-
rum Arautapae 1965, Orotava, Tenerife, sid. 32.

Sventenius, E. R. 1968. El género Sideritis L. en la 
flora Macaronésica. – Collect. Bot. (Barcelona) 7: 
1121–1158.

Sventenius, E. R. 1969. Plantae Macaronesienses 
novae vel minus cognitaae. – Index Seminum 
Hortus Acclimatationis Plantarum Arautapae 
1968, Orotava, Tenerife, sid. 43–60.

Sventenius, E. R. 1970. Plantae Macaronesienses 
novae vel minus cognitaae II. – Index Seminum 
Hortus Acclimatationis Plantarum Arautapae 
1969, Orotava, Tenerife, sid. 41–43.

Benl, von G. & Sventenius, E. R. 1970. Beiträge zur 
Kenntnis der Pteridophyten-vegetation und Flora 
in der Kanarischen Westprovinz (Tenerife, La 
Palma, Gomera, Hierro). – Nova Hedwigia 20: 
413–462.

Sventenius, E. R. 1971. Semina ac sporae plantarum 
spontanearum vel subspontanearum quae in 
Insulis Gorgoneaensibus. – Index Seminum Hor-
tus Acclimatationis Plantarum Arautapae 1970, 
Orotava, Tenerife, sid. 35–39.

Sventenius, E. R. 1971. Plantae Macaronesienses 
novae vel minus cognitaae III. – Index Seminum 
Hortus Acclimatationis Plantarum Arautapae 
1970, Orotava, Tenerife, sid. 41–42.

Sventenius, E. R. & Bramwell, D. 1971. Heywoodiella 
genus novum. – Acta Phytotax. Barcinon. 7: 1–8.

Kunkel, G. & Sventenius, E. R. 1972. Los Tiles de 
Moya: enumeracíon florística y datos sobre el 
futuro Parque Natural. – Cuadernos de Botánica 
Canaria 14: 71–89.

Arter och släkte uppkallade efter Eric Sventenius.
Species and genus named after Eric Sventenius.

Art Familj År Utbredning

Argyranthemum sventenii Humphries & A. Aldridge Asteraceae 1976 Hierro
Cerastium sventenii Jalas Caryophyllaceae 1966 Hierro, Teneriffa
Cheirolophus sventenii (A. Santos) G. Kunkel Asteraceae 1975 La Palma
Crambe sventenii Pettersson ex Bramwell & Sunding Brassicaceae 1973 Fuerteventura
Echium sventenii Bramwell Boraginaceae 1972 Teneriffa
Eritrichium sventenii Sunding Boraginaceae 1978 Afrika, Fuerteventura
Euphorbia sventenii Marcet Euphorbiaceae 1945 Asien, Europa
Limonium sventenii A. Santos & M. Fernández Plumbaginaceae 1983 Gran Canaria
Sideritis sventenii (G. Kunkel) Mendoza-Pleuer Lamiaceae 1973 Gran Canaria
Sonchus sventenii U. Reifenb. & A. Reifenb. Asteraceae 1996 Gran Canaria, Teneriffa
Sventenia bupleuroides Font Quer Asteraceae 1949 Gran Canaria
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Namn utom varieteter och hybrider publicerade av Eric Sventenius, eventuell ändrad placering efter 
Schönfelder & Schönfelder (1997) eller Bramwell & Bramwell (2001), utbredning samt rödlistning 
(Gómez Campo 1996). En asterisk (*) indikerar om arten är en lokalendem med mycket snäv utbredning.
Names except varieties and hybrids published by Eric Sventenius, possible changed classification after 
Schönfelder & Schönfelder (1997) or Bramwell & Bramwell (2001), distribution, and red-list status. Aster-
isks (*) indicate local endemics.

Ändrad placering  
Re-classification

Utbredning  
Distribution

Rödlistning 
Red-list status

Asclepiadaceae
Ceropegia ceratophora Gomera* Starkt hotad
Ceropegia chrysantha Teneriffa* Ej hotad
Ceropegia hians La Palma Ej hotad
Ceropegia krainzi Gomera Sårbar

Asparagaceae
Asparagus fallax Teneriffa* Starkt hotad
Asparagus nesiotes Fuerteventura, Lanzarote Ej hotad
Asparagus plocamoides Kanarie-endem Ej hotad

Asteraceae
Carlina falcata La Palma Ej hotad
Centaurea arbutifolia Cheirolophus Gran Canaria* Missgynnad
Centaurea ghomerytha Cheirolophus Gomera* Starkt hotad
Centaurea junoniana Cheirolophus La Palma* Starkt hotad
Centaurea satarataensis Cheirolophus Gomera* Starkt hotad
Centaurea satarataensis ssp. dariasii Cheirolophus dariasii (Svent.) Bramwell Gomera* Starkt hotad
Centaurea tagananensis Cheirolophus Teneriffa* Starkt hotad
Chrysanthemum callichrysum Argyranthemum Gomera Sårbar
Chrysanthemum escarrei Argyranthemum Gran Canaria Sårbar
Chrysanthemum winteri Argyranthemum Fuerteventura* Sårbar
Onopordon nogalesii Fuerteventura* Starkt hotad
Prenanthes pendula ssp. flaccida Prenanthes pendula Sch. Bip. Gran Canaria Ej hotad
Senecio hadrosomus Pericallis Gomera* Starkt hotad
Sonchus capillaris Teneriffa Ej hotad
Sonchus filifolius, nom. illegit. Sonchus filifolius N. Kilian & Greuter Gomera Missgynnad
Sonchus gonzalezpadroni, nom. illegit. Sonchus gomerensis Boulos Gomera Ej hotad
Sonchus imbricatus Sonchus bourgeaui Sch. Bip. Kanarieöarna, Marocko Ej hotad
Sonchus ortunoi Sonchus hierrensis (Pit.) Boulos Gomera, Hierro, La Palma Ej hotad
Sonchus tectifolius Teneriffa* Sårbar
Sonchus tuberifer Teneriffa* Missgynnad
Tolpis crassiuscula Teneriffa* Sårbar

Boraginaceae 
Echium acanthocarpum Gomera Sårbar
Echium handiense Fuerteventura* Sårbar
Echium triste Gomera, Gran Canaria, 

Teneriffa
Ej hotad

Brassicaceae
Crambe scoparia Gran Canaria* Missgynnad
Descurainia artemisioides Gran Canaria* Missgynnad
Descurainia gilva Palma Missgynnad
Descurainia gonzalezi Teneriffa* Ej hotad
Parolinia intermedia Teneriffa* Sårbar
Parolinia schizogynoides Gomera* Sårbar

Caryophyllaceae 
Silene italica var. pogonocalyx Silene pogonocalyx (Svent.) Bramwell La Palma Ej hotad
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Cistaceae 
Helianthemum bystropogophyllum Gran Canaria* Starkt hotad
Helianthemum thymiphyllum Fuerteventura, Lanzarote Sårbar

Colchicaceae
Androcymbium psammophilum Fuerteventura, Lanzarote Sårbar

Convolvulaceae 
Convolvulus lopezsocasii Lanzarote* Starkt hotad

Crassulaceae
Aeonium longithyrsum Aeonium palmense Webb Hierro Ej hotad
Aeonium rubrolineatum La Palma* Sårbar
Aeonium vestitum Aeonium holochrysum Webb Kanarieöarna Ej hotad
Monanthes adenoscepes Teneriffa* Starkt hotad
Monanthes amydros Gomera Ej hotad
Monanthes dasyphylla Monanthes minima (Bolle) D. H. Christ Teneriffa* Sårbar
Monanthes niphophila Teneriffa* Starkt hotad

Dipsacaceae
Pterocephalus porphyranthus La Palma* Sårbar

Euphorbiaceae
Euphorbia anachoreta Salvagens ?
Euphorbia bravoana Gomera* Sårbar
Euphorbia lambi Gomera* Sårbar

Globulariaceae
Globularia sarcophylla Gran Canaria* Starkt hotad

Lamiaceae
Micromeria pineolens Satureja pineolens (Svent.) R. H. Wil-

lemse
Gran Canaria* Starkt hotad

Sideritis cystosiphon Teneriffa* Starkt hotad
Sideritis nutans Gomera* Sårbar

Lauraceae
Apollonias ceballosi A. barbujana ssp. ceballosi (Svent.) G. 

Kunkel
Gomera* Sårbar

Fabaceae
Cytisus osyrioides Teline osyroides (Svent.) Gibbs & Ding-

wall
Teneriffa Missgynnad

Plantaginaceae
Plantago asphodeloides Gran Canaria, Teneriffa Ej hotad
Plantago famarae Lanzarote* Sårbar

Plumbaginaceae
Limonium dendroides Gomera* Starkt hotad
Statice rediviva Limonium Gomera* Starkt hotad
Statice rumicifolia Limonium preauxii (Webb & Berth.) 

Kuntze
Gran Canaria* Sårbar

Statice spectabilis Limonium spectabile (Svent.) G. Kunkel 
& Sunding

Teneriffa* Starkt hotad

Rosaceae
Bencomia brachystachya Gomera* Starkt hotad
Bencomia exstipulata La Palma, Teneriffa Starkt hotad
Bencomia sphaerocarpa Hierro Starkt hotad
Dendriopoterium menendezii Gran Canaria* Sårbar

Santalaceae
Thesium psilotocladum Kunkeliella psilotoclada (Svent.) W. T. 

Stearn
Teneriffa* Starkt hotad

Scrophulariaceae
Isoplexis chalcantha Gran Canaria* Starkt hotad
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Inför ombyggnaden av E18 väster om Örebro 
fälldes skogen och under några korta måna
der tog växtligheten fart i en sista blomstring 
innan sprängsten och asfalt fick täcka marken. 
Gundela Lindman berättar om hur blommorna 
gav ledtrådar till markens tidigare historia.

GUNDELA LINDMAN

På väg upp mot Kilsbergen i kanten av 
Närkeslätten ligger Latorpsplatån. Det är 
Närkes enda platåberg med en tät skog 

av björk, gran, al, ask, lind och ek. I skogsmar-

kerna döljer sig fornlämningar – gamla rösen, 
boplatser och forntida åkrar.

E18 mellan Örebro och Karlstad skulle byg-
gas om på sträckan Örebro–Lekhyttan, rakt 
över Latorpsplatån. Därför skulle de fornläm-
ningar som låg inom den nya vägkorridoren 
undersökas. Det gjordes på hösten år 2005. Det 
var en dag i början av september som arkeolo-
gerna gav sig i kast med Latorpsplatåns fornläm-
ningar. 

Det märktes med detsamma att det här inte 
var en vanlig skog. September är ju en höstmå-
nad, men vi kände det som om det var en annan 

Ett blomsterrike på  
Latorpsplatån
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årstid, för marken täcktes av blommor av alla de 
slag. Markens överdåd i mångfald och variation 
av örter och gräs blev ett oförglömligt minne av 
undersökningarna på Latorpsplatån. Mer än 120 
arter av blommande örter (gräs, halvgräs, buskar 
och träd oräknade) noterades vid undersökning-
arna.

Trots att det enligt almanackan alltså var 
höst så blommade vitsippa Anemone nemorosa, 
blåsippa Hepatica nobilis, och smörboll Trollius 
europaeus, tillsammans med bland annat gökärt 
Lathyrus linifolius, ängsklocka Campanula patula 
och midsommarblomster Geranium sylvaticum, 
allesammans blommor som tillhör vårens och 
försommarens blomning. I samma backe mog-
nade hjortron Rubus chamaemorus och stenbär 
R. saxatilis bland tuvorna, och bland de stora 
stenblocken lyfte den ljusskimrande trolldruvan 
Actaea spicata sina blomklasar mot solen. Nära 
intill stötte vi på vätteros Lathraea squamaria, en 
blek och märklig vårblomma utan klorofyll.

Uppe vid Äspsätter på krönet av Latorps-
platån låg ett litet kärr. Där var skogsviol Viola 
riviniana, midsommarblomster och brunört 
Prunella vulgaris särskilt vanliga.

Den utomordentligt väldoftande rödkämpen 
Plantago media kontrasterade starkt mot stinknä-
van Geranium robertianum, med sin obehagliga 
lukt. På nära håll var stinknävan däremot ytterst 
attraktiv med sina små, violetta kronblommor 
med mönster i vitt.

Längre ner i sluttningen på Västra Vias mark 
växte vanliga blåklockor Campanula rotundifolia, 
men också de stora blåklockorna C. persicifolia 
förekom mycket rikligt. Högst av alla lyste de 
höga hässleklockorna C. latifolia med nästan 
meterhöga stänglar med skira kalkar i ljusviolett. 
Tätt intill syntes grässtjärnblommans Stellaria 
graminea minatyrblommor och i gräset dolde 
sig också den litet större lundarven Stellaria 
nemorum.

Skogssallat Mycelis muralis, en högväxt ört 
med mjuka blad, täckte markerna och bildade 
tunna draperier framför stenrösen. Nära intill 
blommade flenörten Scrophularia nodosa, en växt 
med små, vackert välbildade blomkalkar med ett 
fascinerande mönster i vitt och mörklila.

Undersökningsområdet
Området som inventerades var en 500 meter 
lång korridor med en bredd på 50 meter, vilket 
motsvarar 2,5 hektar mark. Före avverkningen 
hade växtligheten varit i stort sett likartad över 
området och bestod av en ung igenväxningsskog, 
med enstaka äldre lövträd. Där dominerade 
medelåldrig gran men det fanns också ett påtag-
ligt inslag av lövträd som björk, al och asp. Ek 
och rönn växte också i området.

Inför vägbygget hade tidigare gjorts en natur-
inventering (Askling m.fl. 1999). Man angav då 
att just det här området hade ett ”mycket högt 
naturvärde”.

Latorpsplatån från Tysslinge.  
Foto: Gundela Lindman.
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Kalkberggrunden
Varför fann vi nu en så stor rikedom på blom-
mor? Precis som på Öland och Gotland är 
kalkgrunden en starkt bidragande orsak. Närke 
har kalkberggrund på vissa ställen och en sådan 
plats är just Latorpsplatån, ett platåberg med 
lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. När-
kes slätt var för årmiljoner sedan ett svallande 
hav med vattendjur vars kalkrika skal- och 
skelettrester lagrades på havets botten och så 
småningom bildade ett kalkstensskikt i berg-
grunden. Detta skedde under den geologiska 
tidseran ordovicium för knappt 500 miljoner år 
sedan.

Vid undersökningarna hittade vi en ortoce-
ratit i en kalkhäll som en konkret bekräftelse 
av den gamla geologiska eran. Ortoceratiter är 
långsmala fossil av en utdöd bläckfisk.

Till en del berodde alltså blomrikedomen 
på de geologiska förutsättningarna. Bland de 
kalkbundna arterna i området fanns till exem-
pel trolldruva och orkidén tvåblad Listera ovata. 
Ormrot Bistorta vivipara, blåsippa, brudbröd 
Filipendula vulgaris, rödkämpar och klasefibbla 
Crepis praemorsa var också exempel på växter 
som trivs i kalkrika marker. Vi hittade också 
nattviol Platanthera bifolia.

Föränderlig markanvändning
Människan har kort minne. Man tänker därför 
inte så mycket på att markernas utseende växlar. 
Samma yta kan utnyttjas omväxlande som åker, 
äng, beteshage eller periodvis få växa igen till 
skog. Det är det som skett på Latorpsplatån.

Inte bara naturförutsättningarna utan också 
människan är alltså orsak till blomrikedomen. 
Blommorna är minnen av äldre tiders mark-
användning och visar att olika sorts marker 
funnits på samma plats. Där fanns typiska 
lund- och skogsväxter men också ogräs som en 
hälsning från igenvuxna åkrar. Mest av allt hit-
tade vi ängsväxter, kvarlevor från sedan länge 
igenvuxna ängar (se diagram nedan).

Ännu ett spår av de gamla tiderna var flera 
stora askar som bar spår av hamling. Lövet tor-
kades och användes som vinterfoder åt djuren.

Skogen hade avverkats ungefär ett halvår 
innan vi startade våra undersökningar. Området 
fick luft och sol på ett sätt som det inte haft 
under de senaste 50–100 åren. När ljus och 
utrymme skapades började frö som vilat under 
jorden spira och marken mer eller mindre explo-
derade i växtlighet. Till de gynnsamma förhål-
landena hörde också att hösten var extremt varm 
och solig. Växterna hade fått en ny vår.

Förvildade
3 %Fuktiga ställen

             7 %

Torra ställen
       7 %

Vägar, gårdar
          4 %

Lundar
   7 %

Skog
 12 %

Åker
23 %

Äng
37 %

Fördelningen mellan olika växtmiljöer 
för de blommor som hittades i under-
sökningsområdet.
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Ängen och hagen
Av alla de örter som stod i blom i höstsolen på 
Latorpsplatåns sluttningar var det ängsblommor 
som det fanns flest av. Närmare hälften av alla 
noterade arter var ängsväxter, och detta trots att 
det varit tät skog så sent som ett halvår tidigare.

Bland blommorna fanns åtskilliga av de arter 
som hör till vår numera försvinnande skatt 
av örter. Där fanns representanter för försom-
marblomningens hela spektrum, till exempel de 
tidigare nämnda gökärt, ängsklocka, blåklocka 
och stor blåklocka men också humleblomster 
Geum rivale, blodrot Potentilla erecta, daggkåpor 
Alchemilla, rödklint Centaurea jacea, prästkrage 
Leucanthemum vulgare, gulmåra Galium verum, 
käringtand Lotus corniculatus och ängsvädd Suc-
cisa pratensis.

Ängens ursprung räknas till de tider för mer 
än två tusen år sedan när klimatet blev kallare 
och människorna började hålla djuren inomhus 
under vintrarna (Ekstam m.fl. 1998). Det blev 
nu nödvändigt att samla vinterfoder till kreatu-

ren. Alltsedan dess har ängarna varit ett centralt 
inslag i det svenska kulturlandskapet. Det märks 
bland annat av att benämningen ’äng’ är vanlig 
i våra ortnamn, till exempel i sådana namn som 
Norrängen, Sörängen och Nyängen.

Bonden fick lägga mycket arbete på att hålla 
ängen öppen. Precis som en försumlig träd-
gårdsodlare snart ser sin trädgård fylld av täta, 
ogenomträngliga buskage, så fick bonden se sin 
äng växa igen om han vanskötte den. När sjuk-
domar, krig och andra katastrofer slog ut hävden 
krävdes det stor möda för att sedan åter öppna 
markerna för nya höskördar.

Det skedde främst genom röjning och gall-
ring av träd och buskar och genom tuktning av 
större träd. Man behövde också räfsa bort gam-
malt löv och ris på våren. Löven kunde annars 
kväva den goda gräsväxten medan ris och grenar 
kunde försvåra slåttern.

Det var angeläget att välja rätt tidpunkt för 
slåttern. Å ena sidan var näringsvärdet bättre 
om man slog gräset tidigt. Å andra sidan, om 
man ville ha mycket hö, var det bättre att 
vänta längre in på sommaren. Dessutom måste 
man vänta på att blommorna hann gå i frö för 
annars förstördes återväxten. Det är åtminstone 
en tredjedel av ängens blommor som förökas 
med frö. 

Linné har berättat att man i 1700-talets 
Sverige hade olika tecken för när slåttern skulle 
börja. Ett sådant tecken var när höskallran viss-
nat och de torra fröna skallrade. I backen vid 
Latorp fann vi sent i oktober de torkade resterna 
av höskallra Rhinanthus serotinus som när man 
tog i dem rasslade på ett karaktäristiskt sätt.

När ängen var slagen släppte man in djuren 
på bete. Förutom att de fick sin föda där gjorde 
djuren också en viss nytta genom att hålla till-
baka lövverket. 

På betesmarker påverkades floran genom att 
djuren ratade sådana växter som de inte tyckte 
om. Till exempel fick tistlar och slån Prunus 
spinosa med sina vassa taggar stå kvar. Betande 
djur tog inte veketåg Juncus effusus och tuvtåtel 
Deschampsia cespitosa förrän i andra hand och 
inte heller sådana arter som malört Artemisia 
absinthium, tulkört Vincetoxicum hirundinaria 

Tisteln håller ännu på sin hemlighet. Foto: Gundela  
Lindman.
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och tomtskräppa Rumex obtusifolius. Betet påver-
kade också genom att marken trampades sönder 
av djurens hovar och klövar vilket kunde gynna 
vissa blommor som spreds lättare när marktäcket 
var uppbrutet. Samtidigt kunde andra arter bli 
söndertrampade.

Den traditionellt brukade ängen är den miljö 
i det svenska landskapet som har störst artrike-
dom. När man talar om artrikedom så kan en 
granplantering ses som den ena ytterligheten. 
Där är all annan växtlighet i princip helt utsla-
gen. Till de artrikaste miljöerna hör ogödslade 
ängar som nyligen börjat betas. Sådana ängar 
kan ha över 40 arter per kvadratmeter.

Skogen
En mindre andel av blommorna på Latorps-
platån kan räknas som typiska skogsblommor. 
Vi har redan nämnt blåsippor, vitsippor, brun-
ört och skogsviol. I backarna växte också till 
exempel liljekonvalj Convallaria majalis, harsyra 
Oxalis acetosella och bergdunört Epilobium mon-
tanum. Vid undersökningen dök representanter 
för områdets djurliv upp. Rådjur och älg syntes 
på undersökningsplatsen. Flera åkersorkar sågs 
liksom en hasselmus vid två tillfällen.

I forna tider skedde ständigt växlingar i hur 
och var man utnyttjade skogen. Genom sved-
jande skapades nya odlingsytor som efter en tid 
övergavs. Man flyttade runt sina boplatser, sin 
åkermark och sina ängsmarker.

Det äldsta och mest arbetsbesparande sättet 
att bereda marken för odling var att sätta eld 
på skogen. Det forntida svedjebruket har läm-
nat många spår i svenska marker i form av kol 
och kollager vilka vittnar om de gamla svedje-
åkrarna. 

Svedjeåkrarna från de senaste århundradena 
avspeglas bland annat i ortnamn som Fallet och 
Svedjan. Beteckningen ’fall’ finns i mer än 900 
namn i Örebro län och syftar på de fällda trä-
den. Senare har namnet förts vidare till bebyg-
gelsen på sådana platser. Fallet och Falltorp är 
mycket vanliga ortnamn liksom till exempel 
Sjöfallet, Bergfallet och Ängfallet.

En del växter kan signalera att det brunnit på 
platsen. Man har studerat vilka örter som växer 

på så kallade brännfläckar, ställen där man eldat 
grenar och kvistar. Bränning har visat sig gynna 
vissa örter, bland annat ärtväxter, som gulvial, 
men också rödklöver och häckvicker (Ekstam 
m.fl. 1998). Alla dessa blommor fanns i vårt 
undersökningsområde på Latorpsplatån.

Stenröjningen och de gamla odlingarna
På några platser i skogen fanns konkreta spår 
av forntida odlingar i form av små, låga sten-
rösen. För otränade ögon är de ofta mycket 
svåra att se. De förekommer talrikt i Närkes 
skogsbygder och många är fortfarande okända 
(jfr Johannessen & Westin 2002). På sten-
högarna på Latorpsplatån växte arter som trivs 
på lite torrare mark. Det var till exempel sten-
bär, kungsljus Verbascum thapsus och smultron 
Fragaria vesca.

De äldsta stenröjningarna hör till tiden yngre 
bronsålder–äldre järnålder för ungefär 2000 till 
3000 år sedan. Röjningarna pågick också under 
medeltid och in på 1700- och 1800-talen. Man 
röjde den steniga marken för att lättare kunna så 
och skörda. Ibland användes troligen årder men 
antagligen var hackan det mest använda redska-
pet för att bereda marken.

Prästkragen har till stor del spridits över landet 
med vallväxtfrö. Foto: Gundela  Lindman.
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I Närke finns gamla sägner kring dessa gamla 
stenrösen. Uppteckningar som gjordes på 1930-
talet visar att det fanns traditioner om det gamla 
hackerörsfolket som odlade upp små åkerlappar 
i skogen. De röjde stenar som lades upp i små, 
låga stenrösen (Harbe 1950).

Inom de aktuella röjningsröseområdena på 
Latorpsplatån inleddes odlingen under romersk 
järnålder för cirka 2000 år sedan. Även under 
vikingatid hade man vistats i områdena och 
odlingen verkade ha ökat alltmer under medel-
tid. Ännu under 1500- och 1600-talen pågick 
odling i området.

Olika slags åkrar från äldre tider
Flera av våra vanliga ogräs, till exempel blåklint 
Centaurea cyanus, åkerpilört Persicaria maculosa 
och åkertistel Cirsium arvense skvallrade om 
att markerna varit uppodlade på Latorpsplatån. 
Andra ogräs som växte där var rödplister 
Lamium purpureum, svinmolke Sonchus asper, 
pipdån Galeopsis tetrahit, harkål Lapsana com-
munis, ulltistel Onopordum acanthium, åkerviol 
Viola arvensis och baldersbrå Tripleurospermum 
perforatum. Man bör tolka dessa ogräs som res-
ter efter tämligen moderna åkrar som funnits i 
delar av området. 

Vissa växter kan tyda på tillfälliga åkrar i 
ängsmarker (Ekstam m.fl. 1988). Två av dessa, 
prästkrage och ängsklocka, fanns inom områ-
det.

Vid grävningarna kom vi i kontakt med flera 
olika slags övergivna åkerytor, så kallade fossila 
åkrar. I västra Via vid Latorpsplatåns fot låg ett 
stort system av långsmala tegar (jfr Lindman 
2006a). Dessa tegar utgör ett exempel på lång-
sträckta åkrar som härstammar från medeltiden. 
De förekommer genom århundradena och för-
svinner inte förrän vid laga skiftet på mitten av 
1800-talet (Sporrong 1978).

På Latorpsplatån fanns också små ytor med 
långsmala, välvda åkertegar som sannolikt ska-
pats med plog (jfr Lindman 2006b). Dessa kan 
tolkas som en form av lindor, alltså små, tillfäl-
ligt upptagna åkrar i ängsmarker eller utmark 
(Ekstam m.fl. 1988).

Ruderatväxter
Det ständiga arbetet att skaffa föda och livsuppe-
hälle handlade inte bara om att så och skörda. 
Det gällde också att bevara det man skördat 
och att lagra matvaror för hela vinterns behov. 
I lador och jordkällare förvarades hö, säd och 
olika grödor. Det fanns också enklare sätt, till 
exempel genom halmtäckta stukor där rovor och 
andra rotfrukter kunde förvaras frostfritt. Vid 
undersökningen träffade vi på flera gropar som 
tolkades som stukor och som kunde dateras till 
medeltiden.

Platser där människor och djur var samlade 
gav kraftigare näring till jorden. Det påverkade 
också växterna. Nässlor Urtica och hundkäx 
Anthriscus sylvestris är växter som direkt signale-
rar kraftig gödning. Hundkäx var dock sällsynt 
på Latorpsplatån och nässlor syntes inte alls.

En mindre andel var växter som kan knytas 
till vägar, gårdar och andra torra ställen. Exem-
pel är vägtistel Cirsium vulgare och gråbinka 
Erigeron acer. Till dem kan också räknas groblad 
Plantago major och ullkardborre Arctium tomen-
tosum.

In i skogen hade också helt främmande växter 
tagit sig som solros Helianthus annuus, krusbär 
Ribes uva-crispa och syren Syringa vulgaris. Man 

Stor blåklocka. Foto: Gundela  Lindman.
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kan gissa att någon fågelbordsgäst flugit in i 
skogen med näbben fylld av solrosfrön. Krusbär 
och syren är växter som förr var typiska i tor-
pens närhet.

Florans sammansättning och förändring
Vid en undersökning i Kilsbergen (Dahlström 
m.fl. 1998) studerade man vilka arter som växte 
på marker till torpställen som övergivits för 50 
eller 90 år sedan. Man ville se hur fort markerna 
växte igen och vilka arter som försvann när 
människorna flyttade från torpen och de gamla 
åkrarna och ängarna övergavs.

Det visade sig att igenväxningen hade gått 
långsamt. Arter som man anser tyder på hävd 
fanns kvar efter både 50 och 90 år utan hävd. 
Det gällde till exempel jungfrulin Polygala vul-
garis, kråkvicker Vicia cracca och svartkämpar 
Plantago lanceolata.

Det visade sig också att ängarna hade vuxit 
igen snabbare än åkrarna. Det kan bland annat 
bero på att ängen redan var delvis skogbevuxen 
när den övergavs medan det tar längre tid för 
en åkeryta att bli skogbevuxen. Det visade sig 
också att små åkrar hade vuxit igen snabbare än 
stora. Förändringarna i artsammansättningen 
berodde också på hur mycket träden skuggade 

och hur pass försurad marken blivit genom att 
gran växte i området.

Växterna har olika fortplantningsstrategier. 
En del örter sprids med frö, andra förökas 
genom revor eller jordstammar. En intressant 
fråga i sammanhanget är hur länge frön kan 
vila i marken och ändå bevara sin grobarhet. 
Det finns uppgifter om mycket gamla fröer som 
grott. Undersökningar har visat att frön av vissa 
arter kan gro efter över hundra år och i enstaka 
fall mycket längre än så (Milberg 1990).

Enligt den studie som utfördes i Kilsbergen 
(Dahlström m.fl. 1998) har fröspridning troligen 
liten betydelse när gräsmark övergår till skog, 
eftersom frön har svårt att gro i en tät grässvål. 
Lövträd sprids främst genom förökning med 
rotskott eller underjordiska utlöpare från redan 
befintliga buskar och träd. Skuggan från träden 
luckrar sedan upp grässvålen så att fröetable-
ringen underlättas.

Markens historia på Latorpsplatån
Stenålder, 8000–3500 år sedan
Under äldre stenåldern för ungefär 8000 år 
sedan låg Latorpsplatån vid den dåtida kust-
linjen (Holm 2003). De första människorna 
var inte många och spåren av dem är ytterst 

Trolldruva. Foto: Gundela  
Lindman.
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sparsamma: en stenyxa har hittats. Ungefär 
4000–5000 år senare börjar man odla. Odling-
en skedde genom svedjebränning och så små-
ningom skapades små åkrar som brukades för 
hand med hackor.

Bronsålder och äldre järnålder, 3500–1500 år 
sedan
Det här var en tid när man på allvar började 
röja de högre, steniga höjdområdena, inte bara 
i Närke utan i hela sydvästra Götaland. Befolk-
ningen hade vuxit och man gjorde mer omfat-
tande röjningar i skogarna.

Under den här tiden var skogarna präglade av 
lövträd. Granen tog sig in stegvis med början för 
omkring tvåtusen år sedan (Fromm 1972). Vissa 
tider har man odlat, andra tider har det funnits 
ängs- och betesmark och tidvis har skogen och 
träden fått växa in över området.

Den äldsta dateringen inom de undersökta 
odlingsområdena kom från träkol från ett av 
röjningsrösena som daterats ungefär tvåtusen 
år tillbaka i tiden. Röjningsröseområdena inne-
håller också bosättningar med hus och andra 
lämningar. Även andra spridda spår fanns, bland 
annat eldstäder i Västra Via från samma tid. Att 
människorna som anlade härdarna sysslade med 
odling framgår av fyndet av en järnskära i en av 
härdarna. Till näringsfånget har även boskaps-
skötsel hört vilket visas av fynden av ben och 
tänder av nötkreatur.

Yngre järnålder och medeltid, 1500–500 år 
sedan
Under yngre järnåldern och medeltiden var 
människor mycket aktiva i området. På flera sätt 
var förutsättningarna annorlunda jämfört med 
äldre järnåldern. Man hade byggt gårdar och 
byar som kom att bli mycket varaktiga, flertalet 
av dem har faktiskt bestått in i modern tid.

Den närmsta byn med rötter i yngre järnålder 
eller tidig medeltid är Västra Via vid Latorps-
platåns fot. Troligtvis var det folk från Västra 
Via som höll till högre upp i sluttningen av 
Latorpsplatån och odlade och röjde under medel-
tiden.

Med tidens gång har vegetationen förändrats 
och barrträd har blivit allt vanligare. De date-
ringar som gjorts på odlingslämningar från och 
med denna tid är främst från gran.

500–100 år sedan 
Vad vet vi om hur marken använts under de 
senaste århundradena? Det är en intressant fråga 
för det kan ge en möjlighet att se vilken mark-
användning som direkt föregått den moderna 
skogen. De viktigaste källorna för att ta reda på 
det är de gamla lantmäterikartorna och andra 
äldre kartor. För de områden som det är tal om 
här finns kartor från perioden 1699–1955. Den 
västligaste delen av undersökningsområdet hade 
enligt 1796 års storskifteskarta varit en del av en 
äng. På häradskartan från 1860-talet har man 
däremot markerat skog på kartan.

Även under 1900-talet var den västra delen 
använd som betesmark och ängsmark. Där 
hade även förekommit viss kolbränning, vilket 
avspeglade sig i rester av kolmilor. På ekono-
miska kartan från 1955 är området helt skogbe-
vuxet vilket även kan ses på sena flygfoton över 
Latorpsplatån.

Även för den östra delen visar kartorna 
skiftande markanvändning under de senaste 
århundradena. På den äldsta kartan från 1699 
är utskrivet ”Ahl och små gran skog” på områ-
det. Nästa karta, en skogsdelningskarta från 
1740 har texten ”Afhuggen Marck till förende 
afåboerne dehlt, har varit med gran och Ahlskog 
beväxt”. År 1773 kartläggs byn återigen, men 
denna gång står endast ”Västra Vias Bys skog”.

På kartan från laga skiftet 1839–1842 har en 
nyodling karterats inom en del av vägkorridoren. 
På 1860-talets häradskarta finns samma åker 
kvar. Den har senare uppenbarligen övergivits, 
för på 1955 års ekonomiska karta finns bara 
skog i detta område. År 1938 karaktäriseras 
Latorpsplatån i huvudsak som en ”lövskogs-
bevuxen höjdsträckning” (Ekelund 1938).

Sammantaget betyder det ovanstående att det 
inom området har det funnits såväl åker som 
äng, bete och skog under de senaste trehundra 
åren.



LATORPSPLATÅN

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007) 275

Slutord
Blommorna på Latorpsplatån aktualiserar en 
del av problemen med att tolka hur växtligheten 
avspeglar tidigare markanvändning. Vi har kun-
nat se att blomningen på Latorpsplatån hösten 
2005 avspeglade såväl ängsmarker, åkrar och 
skogsmark på en och samma gång i ett område 
som bara några månader tidigare hade varit tät 
skogsmark. Frågan är hur säkra och avgörande 
påståenden man kan göra om tidigare kultur-
marker utifrån floran, inte minst i ett arkeolo-
giskt perspektiv.


Den tredje november blommade fortfarande en 
vitsippa vid våra arkeologiska undersökningar. 
Det var sista gången, för i en bred korridor skär 
den nya vägen nu genom skogen, rakt uppför 
Latorpsplatåns sluttning. Vägen går genom 
ett område med en lång och stundtals mycket 
intensiv historia. Blomstringen visade ett samlat 
koncentrat av människans påverkan i markerna 
under de senaste århundradena.  
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Lindman, G. 2007. Ett blomsterrike på Latorps-
platån. [Flowers reveal former land-use.] – Svensk 
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646X.
During an archaeological excavation of a prehistoric 
and historic site including old agricultural land, the 
abundance of flowering plants typical for many dif-
ferent habitats was noted. The site was situated on 
the slopes of the Latorp plateau in Närke in south 
central Sweden. The Latorp plateau is a table-top 
mountain with calcareous upper layers. 

Until half a year before the excavation, which 
was carried out because of road building, the site 
was a mixed forest of e.g. beech, spruce and oak. 
The calcareous soil helped increase diversity, but 
the main explanation to the abundance of flowers 
was the earlier agricultural activities, and showed 
that the site had a history of being used as arable 
fields, meadows, pastures, as well as woodland. The 
disturbance caused by cutting down the forest acti-
vated the seed-bank and initiated flowering of many 
plants that had been inactive in the shady forest 
conditions.
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År 1992, med nytryck 2006, gavs den 
allra första samiska fotofloran ut, med 
titeln ”Šattut Sámis” (Växter i Same-

land). Författarna är Heikkiarmas och Toivo 
Lukkari från Utsjoki i Finland. Bokens idé är 
genial, för en samisk fotoflora har inte funnits 
förut. Även om texten är på nordsamiska, så 
är alla växtnamn dessutom angivna på både 
finska, svenska och norska (både nynorska 
och bokmål). De flesta namn är korrekta, men 
somliga samiska namn är onödigt komplicerade, 
som till exempel för fjällkvannen. Den kallas 
’olbmuborranrássi’ (människofödogräs), medan 
det gamla klassiska ’boska’ hänvisas till paren-
tesplats. Här har man också helt bortsett från 
att kvannen på nordsamiska vanligtvis kallas 
’fátnu’ före blomningen som ofta inträffar först 
efter 10–12 år.

Varje växt har en text som av någon orsak 
varierar väldigt i längd. En av dem med kortast 
text är återigen fjällkvannen som är en mycket 
använd samisk nytto- och läkeväxt och därför 
borde beskrivits mer ingående. Fotografierna är 
vidare av mycket skiftande kvalitet. Några av de 
bästa är inköpta från yrkesfotografer. Detta gäl-
ler det allra vackraste föreställande lapsk alpros 
som också har fått pryda omslaget där bokstä-
verna i boktiteln har fått precis samma färg som 
alprosblommorna. Läckert!

Beklagligtvis är växterna felbestämda på inte 
mindre än ett tjugotal av de totalt 138 bilderna. 
Det mest graverande är nog de båda bilderna på 
samma uppslag som påstås föreställa norrlands-
starr och knagglestarr, men som båda uppenbart 
är flaskstarr. Denna art dyker upp på de föl-
jande sidorna där sex ytterligare starrar beskrivs 
utan foton! Eftersom det här är frågan om en 
fotoflora med bara ett urval arter, så kunde man 
lika gärna uteslutit dessa starrar, men alternati-

vet hade förstås 
varit att skaffa 
bilder också av 
dessa. En bild är 
grovt felskuren 
och visar liten 
blåklocka med 
några blad 
av ryssruta 
längst till 
höger som är 
vad fotot egent-
ligen skulle föreställa!

Boken skulle ha blivit väldigt mycket bättre 
om den hade granskats av en fackbotanist 
innan den gavs ut. Nu har den alltså kommit 
ut i nytryck, fortfarande tyvärr utan gransk-
ning! De för det mesta fullständigt missvisande 
utbredningskartorna från första upplagan har 
visserligen som tur är tagits bort, men få andra 
ändringar gjorts, några till det sämre, till exem-
pel fotot av hundkäx.

En jämförelse med boken ”En botanisk vand-
ring i Arjeplogsfjällen” av Elisabet Arvidson 
& Börje Törnberg (kort presenterad i SBT nr 
6/2005, sid. 309) visar hur mycket mer man där 
fått ut av foton och beskrivningar. Visserligen 
tar den boken bara med hälften så många arter, 
men så klarar de också att lägga en mycket mer 
personlig touche på sin bok.

Mitt hopp för ”Šattut Sámis” är nu att för-
laget kan kosta på sig granskning med därav 
följande nödvändig omarbetning, för att därefter 
snarast trycka upp boken på nytt. Det är den 
tveklöst värd!

❀  MATS G. NETTELBLADT

Šattut Sámis
Heikkiarmas & Toivo Lukkari 2006.
Utgiven av Davvi Girji, Karasjok, Norge. 158 
sidor.
ISBN 82-7374-145-1. Boken kan beställas på 
www.davvi.no. Pris: 220 norska kronor.

Šattut Sámis, en 
samisk fotoflora
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Utanför Öland och Gotland möter botanisten 
idag majvivan sällsynt i kalkrika våtmarker 
som ännu inte växt igen, ofta i sällskap med 
andra rara växter. Men majvivan har också 
varit vanlig tillsammans med vildlin och älv
äxing i slåtterängarnas grässvålar på kalkrik 
morän. Dessa bestånd har i omfång vida över
glänst dem i kärren. Med exempel från Åland 
belyser Håkan Slotte majvivans och älväxing
ens tidigare förekomst på morän och deras 
återkomst när den traditionella hävden åter tas 
upp.

HÅKAN SLOTTE

Att en art minskar noteras vanligtvis 
genom att många, tidigare kända växt-
platser försvunnit. Men innan en art gått 

ut från en trakt där den funnits i någorlunda 
starka populationer har dock förändringarna i 
regel varit omfattande. Kvalitativa förändringar i 
floran är svåra att undersöka och blir inte så ofta 
utförda. Sällan återfinns i avhandlingar, bokverk 
och i arkiv uppgifter av tillräcklig omfattning 
och kvalité att de kan användas i studier över 
mer storskaliga kvalitativa förändringar i floran. 
Ett av undantagen är Alvar Palmgrens avhand-
ling från 1900-talets början.

Åländska lövängar
Alvar Palmgren studerade den åländska lövängs-
floran på torr och frisk kalkhaltig grund. Han 
inventerade floran inom trettio utvalda lövängs-
områden som brukades av bondebefolkningen 
som slåtter- och betesmark eller som nyligen 
övergivits. I avhandlingen beskrivs växtsamhäl-

Majviva och älväxing på  
slåttermark

Figur 1. Majviva, rosettjungfrulin och 
älväxing inom Nåtö naturreservat i 
Lemlands socken i maj 2006. Som 
komplement till betet slås området 
sedan mitten av 1990-talet årligen 
med slåtterbalk. Växtsamhället kall-
lade Alvar Palmgren för typisk sesle-
riaäng. Foto: Håkan Slotte.
Primula farinosa, Polygala amarella and 
Sesleria uliginosa in the Nåtö nature 
reserve on Åland. The area is mown 
and grazed on a yearly basis.
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len och i bilagor finns primärdata i form av 
tabeller med 324 arter kärlväxter som han ansåg 
höra till lövängslandskapet och hur vanliga och 
utbredda de var inom de utvalda områdena 
(tabell 1).

Som ett särskilt framträdande växtsamhälle 
identifierade Palmgren sesleriaängen (älväxing-
ängen) som var av två typer. Den typiska ses-
leriaängen var arealmässigt mindre betydande 
och fanns främst på låglänt mark (kalkfuktäng). 
Älväxing Sesleria uliginosa var i denna tongivan-
de. Den högre sesleriaängen hade en lägre täthet 
av älväxing och var artrikare än den typiska 
sesleriaängen (Palmgren 1915–17: 58–62). Till 
sesleriaängen av den högre typen hörde bland 
annat blodrot Potentilla erecta, brunört Prunella 
vulgaris, darrgräs Briza media, hirsstarr Carex 
panicea, kråkvicker Vicia cracca, prästkrage 
Leucanthemum vulgare och vildlin Linum cathar-
ticum. Den högre sesleriaängen fanns allmänt 
på öppna ställen inom lövängar, på ängsbackar 
och mer sparsamt inom slutna lövängar. Båda 
typerna hade majviva Primula farinosa som 
karaktärsväxt (Palmgren 1915–17: 208, 409).

Förändrad markanvändning
Under senare delen av 1800-talet och under 
början av 1900-talet odlades slåtterängarna i 
stor omfattning upp till åker. Marker som inte 
odlades upp blev antingen utan hävd eller inten-
sivt betade för några decennier, för att därefter 
mer sporadiskt betas eller beskogas. Lövtäkten 
minskade eller upphörde vilket medförde att 
beskuggningen snabbt ökade i de träd- och 
buskrika före detta ängarna.

Jag har under en längre tid besökt flera av 
Palmgrens lövängsområden. Utgående från ett 
av Palmgrens studieområden utförde jag en 
studie över lövängsflorans förändring mellan 
åren 1907–14 och 1981–83 (Slotte 1985). Sam-
tidigt besöktes merparten av Palmgrens övriga 
studieområden på Åland. Särskilt påtagligt efter 
sjuttio år var minskningen av ormrot Bistorta 
vivipara, majviva, rosettjungfrulin Polygala ama-
rella, vildlin, älväxing samt flera halvgräs, alla 
arter som ofta följs åt.

På 1970–80 talen kunde man inom Palm-
grens lövängsområden finna små bestånd av 
majviva, vildlin och älväxing. Inom två av Palm-

Tabell 1. Utdrag från Alvar Palmgrens (1915–17) förteckning med 324 arter som ansågs höra till lövängs-
floran på torr och frisk kalkhaltig grund. I en femgradig skala anges arternas utbredning i några större 
lövängsområden i Lemlands socken på Åland åren 1907–14. Med siffran 1 avsåg Palmgren frekvensgraden 
för en art som bara fanns på något enstaka ställe medan siffran 5 åsyftade en utbredning över studieom-
rådet i dess helhet. Uppgifterna över områdenas storlek är ungefärliga och framräknade från Palmgrens 
kartor.
In his thesis, Alvar Palmgren listed 324 species belonging to the meadow flora in a five-graded scale accord-
ing to their frequency. Here, seven localities and five species are shown.

Björkö Jersö Granö Nåtö Granholm Slätholm Ytternäs

Storlek (hektar) 
Size

65 140 35 110 19 20 40

Älväxing  
Sesleria uliginosa

4 5 5 5 4–5 4–5 5

Majviva  
Primula farinosa

5 3 0 3–4 3 4 5

Vildlin  
Linum catharticum

5 5 5 5 5 5 5

Ormrot  
Bistorta vivipara

4 4 5 5 4 4–5 5

Rosettjungfrulin  
Polygala amarella

2 0 0 2 4 4 3



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007) 279

grens lövängsområden i Lemlands socken fanns 
på 1980- och 90-talen majviva, rosettjungfrulin 
och älväxing i täta bestånd där marken var fuk-
tig och frisk och i decennier hävdats av sommar-
stugeägare med lie eller med gräsklippare efter 
midsommar.

Eftersom det fortfarande fanns kvar betade 
grässvålar i Palmgrens områden framstod det 
för mig som märkligt att han noterade dessa 
växter som de vanligaste – växter som vi idag 
känner som mindre vanliga. Några fotografier 
från Palmgrens områden från 1900-talets början 
visar dock en tät och låg grässvål mellan slåt-
terängarnas buskgrupper av den typ som kunde 
tänkas innehålla dessa arter, men förändring-
arna i florans sammansättning har ändå tett sig 
förvånansvärt omfattande.

Naturvårdsskötsel
Flera delar av Palmgrens studieområden i sock-
narna Kökar, Lemland och Geta har under 
1900-talet inrättas som naturreservat. Ramshol-
men i Jomala socken fredades redan år 1924. 

Efter att ett par partier före detta löväng i slu-
tet på 1980-talet röjdes för naturvårdsändamål 
och åter betades kunde man i gläntor som aldrig 
slutit sig se några blommande majvivor också på 
relativt torra och väldränerade marker. Majviva 
har tydligen relativt långlivade frön.

Från senare hälften av 1980-talet och under 
1990-talet har skötseln av reservaten intensifie-

rats: områden har röjts, träd hamlats, betesdrift 
och slåtter har återupptagits. Många växter 
har reagerat snabbt på restaureringen och ökat 
mycket, bland annat gullviva Primula veris, vår-
brodd Anthoxanthum odoratum och inom vissa 
partier också Sankt Pers nycklar Orchis mascula. 
Majvivan har återkommit med små bestånd, i 
synnerhet på platser där slåtter återinförts (figur 
1). Älväxing och vildlin finns sedan gammalt 
kvar inom mindre och spridda ytor och expan-
derar nu med den nygamla skötselregimen. Ett 
av Ålands största bestånd med älväxing och 
vildlin, som Palmgren skulle ha benämnt högre 
sesleriaäng, finns idag inom norra delen av 
Ramsholmens naturreservat (figur 2). Perioden 
med ohävd har här varit kort och slåtter som 
komplement till bete återinfördes på 1970-talet 
och under 1980-talet utökades den årligt slagna 
arealen. Inom de andra mer igenväxta natur-
reservaten går älväxingens återtåg långsamt. 
Åtskilliga decennier av traditionell hävd krävs 
förmodligen för att sesleriaäng ska få en väsent-
ligt större yttäckning och grässvålen bli så tät 
och fukthållande att majviva koloniserar väl-
dränerade moräner över större ytor. 

Hävdberoende 
Hävdregimens betydelse för grässvålarnas art-
sammansättning har inte minst blivit belyst av 
Urban Ekstam (t.ex. Ekstam & Forshed 1992, 
1996, 2000). När Palmgren utförde sin studie 

Figur 2. Älväxingens mörka blom-
vippor i hundratusental inom Rams-
holmens naturreservat i Jomala 
socken i juni 2006. Tiden med ute-
bliven hävd har här varit kort. Betet 
kompletterades med årlig slåtter på 
1970-talet. Växtsamhället kallade 
Alvar Palmgren för högre sesleria-
äng. Foto: Håkan Slotte.
Sesleria uliginosa is extremely com-
mon in the Ramsholmen nature 
reserve on Åland. Management has 
here been more or less continuous 
for a long time.
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hade hans områden förmodligen en historia 
med kontinuerlig hävd i flera hundra år. Järsö, 
Lemböte, Nåtö och Ytternäs byar, som alla de i 
tabell 1 redovisade områdena är belägna inom, 
omnämns i de första skriftliga dokumenten som 
är från 1500-talet. Lantmäterikartor från 1700- 
och 1800-talen visar att markerna då användes 
som slåtter och betesmark. I Palmgrens studie-
områden finns dessutom askar som av årsringar 
att döma hamlats kontinuerligt i mer än 250 år.

I boken ”Om hävden upphör” har Urban 
Ekstam (Ekstam & Forshed 1992) sammanfat-
tat kunskapen om arters hävberoende och hur 
snabbt de minskar när hävden upphör. Den bak-
omliggande teorin är att arterna genom ändrade 
konkurrensförhållanden under hävd även kan 
växa under förhållanden som är mindre gynn-
samma. Utan hävd tar konkurrensstarka och 
snabbväxande växer över. Arter som minskar 
fort när hävden upphör är i många fall de som 
behövt lång tid för att etableras under hävd.

Responsen på den återupptagna hävden har 
gjort mig övertygad om att de uppgifter som 
Palmgren gav om majviva, ormrot, vildlin och 
älväxing i allt väsentligt är korrekta. Kalk-
halten i moränen var så pass hög i många av 
Palmgrens studieområden att dessa arter under 
århundraden med hävd fick stor utbredning. De 
blommade förmodligen i tiotusental inom hans 
studieområden på Åland och förmodligen likaså 
på 1800-talet inom motsvarande ängsmark på 
kalkhaltig morän på Åland och i norra Uppland. 
På några decennier under 1900-talets första 
hälft minskade på Åland arealen grässvålar och i 
synnerhet andelen grässvål med majviva, ormrot, 
vildlin och älväxing. Det ligger i linje med kun-
skapen att de hör till de arter som kan minska 
snabbt när hävden upphör (Ekstam och Forshed 
1992).

Förändringen i floran på Åland, som på 
andra, kalkfattigare orter fick andra uttryck, 
kan sägas återspegla förändringarna i jordbruket, 
då kvarvarande naturliga slåtterängar av hård-
vallstyp övergavs, eller överfördes till intensivt 
betad hagmark eller skog.

Majvivans, ormrotens och rosettjungfrulinets 
tillbakagång kan främst kopplas till utebliven 

slåtter. Älväxing kan på Åland vid hög kalk-
halt i vissa fall bli beståndsbildande också med 
endast bete.

Erfarenheten från Åland är att traditionell 
hävd och stort tålamod krävs för att bevara och 
återskapa dåtidens artrika grässvålar. Inte minst 
är återinförandet av slåtter en viktig komponent 
i naturvårdsarbetet.  
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De flesta svenska hem har säkert någon gång 
prytts av en porslinsblomma, en av våra mest 
älskade krukväxter. Men hur många vet att 
porslinsblommorna är tropiska regnskogsväxter, 
att de även är omtyckta av myror och att deras 
blommor kan dofta allt från svett till yoghurt?

LIVIA WANNTORP

Tack vare sina vackra, parfymdoftande 
blommor och sina tjocka, torktåliga 
blad, är porslinsblomman Hoya carnosa 

ett mycket populärt inslag i våra hem. Hoya 
är ett tropiskt växtsläkte med över tvåhundra 
arter som växer i regnskogen i Sydostasien och 
Australien med utposter i Sri Lanka, Japan och 
Kina (figur 1). I regnskogen växer porslinsblom-
mor både i låglandet och i bergen. De flesta är 
epifytiska lianer som klättrar på träden tillsam-
mans med orkidéer, ormbunkar och arter av 
släktet Dischidia (rotgömma), som anses vara 
porslinsblommornas närmaste släktingar.

Bland de organismer som porslinsblommorna 
delar sitt livsrum med finns också myror. Några 
Hoya-arter lever i samspel med myrorna och 
ingår i så kallade myrträdgårdar, växter vilkas 
frö myrorna planterar i sina bon (Kaufmann 
2002). Som en följd av sin symbios med myror-
na uppvisar arterna olika anpassningar. Vissa, 
som H. imbricata, har kupade blad som ligger 
tryckta mot underlaget och som fungerar som 

”hus” för myrorna (figur 2). Andra har, förutom 
sina vanliga blad, specialiserade blad som bildar 
täta nästen där myror kan bo. Denna symbios 
kan ha uppkommit flera gånger i släktet men 
kan också vara ursprunglig hos både Dischidia 
och Hoya (Wanntorp m.fl. 2006a, b). Som alltid 
när det gäller symbios, kan man bara spekulera 
om de fördelar som de två ingående organismer-
na har av sitt samliv, men säkert finns det något 
attraktivt för myrorna eftersom Hoya-arter tycks 
vara vanliga i myrträdgårdarna.

Hoya – pågående artbildning
Hoya är ett av 29 släkten i tribusen Marsdeni-
eae inom familjen oleanderväxter Apocynaceae, 
en artrik familj som i Sveriges vilda flora bara 
representeras av tulkörten Vincetoxicum hirundi-
naria. Hoya beskrevs 1810 av den engelske bota-
nisten Robert Brown som uppkallade växten 
efter Thomas Hoy, som vid den tiden var träd-
gårdsmästare hos den växtintresserade hertigen 
av Northumberland.

Men plantor av Hoya carnosa som är typen 
för släktet hade anlänt till Europa redan unge-
fär trettio år tidigare, fast då under namnet 
Asclepias carnosa, som Linné hade döpt den till. 
Ytterligare 75 år fick gå innan den välbekante 
engelske botanisten Joseph Dalton Hooker 
delade in de då 60–80 kända arterna av Hoya 
i fyra sektioner i sin Flora of British India. Den 
tyske orkidéspecialisten Rudolf Schlechter (1913, 
1916) utökade senare sektionerna till tio och 
hans sektionsindelning är fortfarande vår enda 
vetenskapliga klassifikation av Hoya. 

Om man bortser från några försök att dela in 
Hoya i ännu fler sektioner, gjorda av amatörbota-
nister med hortikulturellt intresse för släktet, har 

Porslinsblommornas evolution  
– gamla och nya metoder löser gåtan

Figur. 1. Släktet Hoya har en sydostasiatisk– 
australisk utbredning som sträcker sig från Indien 
till Fiji och Japan. Omritad efter Fig. 1 i Wanntorp m.fl. 
(2006b).
Hoya has a southeast Asian–Australian distribution.
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inga övergripande studier gjorts sen Schlechters 
tid, och släktet är med sina över femhundra 
publicerade artnamn verkligen i stort behov av 
en revision. Antalet nybeskrivna arter har också 
ökat sen Schlechters tid, och fast det exakta 
antalet arter är okänt skulle det kunna finnas så 
många som trehundra arter i Hoya. De årligen 
nyupptäckta arterna tyder på att det fortfarande 
finns delar av Sydostasien där ingen ännu har 
letat efter porslinsblommor och det finns tecken 
på att det inom släktet Hoya fortfarande pågår 
en intensiv artbildning.

DNA-studier visar vägen
Släktet Hoya är populärt och ungefär hundra 
arter cirkulerar som samlarobjekt bland ama-
törodlare. Det finns dessutom många hoyaför-

eningar runtom i världen som jobbar aktivt för 
att sprida kunskap om släktet. Trots det stora 
intresset är både avgränsningen mellan arterna 
och deras inbördes släktskap och ekologi i stort 
sett outredda. För att öka vår kunskap driver 
jag ett forskningsprojekt om Hoya och dess nära 
släktingar inom tribusen Marsdenieae. Målet 
är i första hand att ta reda på hur de många 
arterna av Hoya är släkt med varandra för att 
sedan använda denna information vid andra 
taxonomiska och ekologiska studier. 

För att reda ut organismers släktskap kan 
man idag med fördel arbeta molekylärt med 
organismernas arvsmassa, DNA. Som ett resul-
tat av de första studierna identifierade vi ett 
flertal grupper inom Hoya som stämmer överens 
med Schlechters ursprungliga klassifikation. 
DNA-studierna visade också att flera andra av 
Schlechters sektioner verkar vara onaturliga, 
alltså innehåller arter som inte är nära släkt 
(Wanntorp m.fl. 2006a, b). 

Vi kunde också visa att tre monotypiska (med 
bara en art) släkten, Absolmsia, Madangia och 
Micholitzia som traditionellt har ansetts stå nära 
Hoya, i själva verket ingår i släktet. Det finns 
dessutom ytterligare släkten som också de kan 
komma att hamna i Hoya.

Ett intressant och ännu olöst systematiskt 
problem rör släktskapen till Dischidia (figur 3A), 
som traditionellt anses vara porslinsblommornas 
närmaste släktingar, vilket också deras morfo-
logi stödjer. Både Hoya och Dischidia är tropiska 
sydostasiatiska lianer med suckulenta blad som 
innehåller vit mjölksaft i riklig mängd. Blom-
morna är ganska lika hos de både släktena. Den 
enda blomkaraktär som ibland anges för att skil-
ja Hoya och Dischidia är formen på blomkronan, 
krukformig hos Dischidia (figur 3A) och av 
andra variabla former hos Hoya. Krukformiga 
kronor finns emellertid även hos några arter av 
porslinsblommor, till exempel H. telosmoides 
(figur 3B), och frågan om Dischidia bör ingå i 
Hoya eller inte är fortfarande öppen.

Trots att den moderna systematiken före-
språkar användandet av fler olika typer av data 
(både molekylära och morfologiska) för att få en 
tydligare bild av organismernas släktskap, har de 

Figur 2. Hoya imbricata växer i symbios med myror 
som hittar skydd under porslinsblommans blad 
vilka växer tilltryckta mot underlaget. i det här fal-
let ett träd. Foto. Torill Nyhuus.
Hoya imbricata grows in symbiosis with ants who 
seek shelter under the leaves.



HOYA

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007) 283

molekylära metoderna, som oftast är snabbare 
och mer effektiva, nästan helt ersatt de tradi-
tionella, morfologiska studierna under senare år 
och många av de moderna systematiska studi-
erna baseras enbart på DNA-sekvenser. 

Det finns fortfarande många olösta systema-
tiska problem, främst vad det gäller släktskap 
på lägre nivåer som inom släkten. Vad det gäller 
Hoya har DNA-studierna ännu inte gett någon 
fullständig bild av hur de många arterna är släkt 
med varandra. Studierna pekar på att informa-
tionen från arvsmassan kan komma att vara 
otillräcklig för att förstå släktskapen, men kan 
förstärkas genom att använda alternativa meto-
der. DNA-studier visar oss vägen tillbaka till 
klassiska studier av blommor och blad!

En högteknologisk pollinationsmaskin
Släktet Hoya har som de andra representanterna 
i familjen Apocynaceae bland de mest komplexa 
blommorna av alla växter. Blommorna sitter i 
flocklika blomställningar, vars form varierar 
från flat och öppen till helt klotformig. Kronan 
är sambladig med fem, delvis förenade kron-
blad och kännetecknas av de mest spektakulära 
färgnyanser, varierande från gult, orange, brunt, 
grönt, rosa och rött till nästan svart. Formen på 
kronan är också mycket variabel: fatlik, klock-

lik eller krukformig, och flera arter har till och 
med bollika blommor med helt tillbakarullade 
kronflikar (figur 4, 5A, B). Variationen i färg 
och form är säkerligen nära kopplad till de olika 
pollinatörerna, men om dessa vet vi ännu nästan 
ingenting.

Innanför kronan finns en femtalig bikrona, 
en utväxt från ståndarna som också finns hos 
många andra arter inom familjen (figur 5B, C). 
Som bilderna från svepelektronmikroskopet 
avslöjar består varje bikronelob av en inre och en 
yttre del. Medan den inre delen vilar mot stån-
darknapparna, är den yttre delen formad så att 
dess kanter rullas inåt och bildar en skåra där 
den utsöndrade nektarn samlas (figur 5C). Det 
här utseendet på bikronan är typisk för Hoya. 
Även bikronan uppvisar en otrolig variation i 
färg och form. 

I Hoya, liksom hos många andra släkten 
inom Apocynaceae, är ståndare och pistiller inte 
fria från varandra utan förenade i en speciell 
struktur kallad ett gynostegium. Ståndarknap-
parna innehåller bara två pollenfack. Liksom 
hos orkidéerna är pollenkornen inte fria utan 
sammanklibbade i klubbformiga pollenmas-
sor, så kallade pollinier (figur 5D). Två pollinier 
från närliggande ståndare förenas genom två 
armar som utgår från en gemensam klämkropp. 

Figur 3. A) Dischidia ovata och B) Hoya telosmoides. Släktena Hoya och Dischidia anses traditionellt vara 
nära släkt och är svåra att skilja åt på morfologiska grunder. Foto: David Liddle (A) och Astrid Boström (B).
Dischidia and Hoya are closely related and are difficult to distinguish.
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Både armar och klämkropp är bildade av sekret 
från pistillen och tillsammans bildar dessa tre 
delar (pollinier, armar och klämkropp) ett pol-
linarium. Som man lätt kan se i ett vanligt 
mikroskop har pollinierna hos Hoya en genom-
skinlig ryggkant som fungerar som groningszon 
där pollenslangarna växer ut ur pollinierna och 
in i pistillen (figur 5D). Ståndarknapparna är 
pilformiga vid basen med förhårdnade kanter. 
Dessa broskartade kanter omger springan mel-
lan två ståndarknappar och kallas ledskenor och 
spelar en avgörande roll vid pollinationen. De 
producerar också den ofta rikliga nektarn hos 
porslinsblommorna.

Pistillen hos Hoya har ett tvådelat fruktämne 
och ett kort stift, men upptill består den av en 
steril konisk bildning, stifthuvudet. Under det-
tas nederkant finns den fertila delen av märket. 
Frukten är en tvådelad kapsel som innehåller 
många hårförsedda frön som sprids med vinden.

Dofter avslöjar släktskapet
De som har glädjen att odla porslinsblommor 
vet att det från blommorna sprider sig en stark 
parfym i hela rummet under sen eftermiddag 
eller kväll. Inte lika känt är att blommor från 
olika arter av Hoya doftar väldigt olika: de kan 
dofta fränt som svett, småsurt som yoghurt eller 

Figur 4. Olika exempel på blom-
mans utseende hos Hoya: A. Hoya 
caudata, B. H. onychoides, C. H. 
multiflora, D. H. lasiantha, E. H. 
heuschkeliana, F. H. kloppenburgii. 
Foto: Torill Nyhuus (A, C–E), David 
Liddle (B) och Astrid Boström (F).
Different flower forms in Hoya.



HOYA

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007) 285

uppfriskande som pepparmynta. Mitt projekt 
undersöker också de olika kemiska komponen-
terna i porslinsblommans doft. Förutom att 
studierna kan avslöja nya spännande kemiska 
föreningar, kan man faktiskt använda doftens 
komponenter för att studera släktskapet, något 
som redan har gjorts inom vissa andra växtgrup-
per som magnolior och orkidéer (Azuma m.fl. 
1999, Williams & Whitten 1999). 

Preliminära resultat har visat att det finns 
kemiska föreningar som är specifika för vissa 
grupper inom Hoya. Det innebär att vi kan 
använda doftinformationen för att rekonstruera 
släktskap tillsammans med morfologiska och 
molekylära data. Olika typer av kemiska grup-
per bör attrahera olika sorters insekter som 
pollinatörer. Genom att kombinera blommans 
utseende, dess doft och färg kan man studera 
evolutionen av de olika pollinationstyper som 
kan tänkas förekomma hos porslinsblomman.

Mysteriet med pollinationsbiologin
Vad vet vi om pollinationsbiologin hos Hoya? 
Svaret är att vi vet nästan ingenting, kanske på 
grund att Hoya ofta blommar högst upp i träd-
kronorna dit den söker sig efter solen, kanske 
för att en del av dess pollinatörer rör sig under 

natten. De enda insekter som har beskrivits var 
nattfjärilar som sågs pollinera blommor av H. 
australis på jakt efter nektar och som dessutom 
bar på pollinier av denna art (Forster 1992). 
Men är det bara nattfjärilar som fungerar som 
pollinatörer eller kan det finnas andra? De olika 
blomdofterna och den varierande blombyggna-
den hos Hoya talar för många olika pollinatörer. 

Men hur går pollinationen till? Dessa kom-
plexa mekanismer har främst beskrivits utifrån 
blommans utseende. När en insekt besöker en 
blomma av en Hoya trampar den in i blommans 
mitt på jakt efter den söta nektarn, och ett polli-
narium fastnar antingen på benen eller på huvu-
det. Nästa gång insekten besöker en blomma, 
bär den med sig pollinariet. Under blombesöket 
tvingas insekten att kliva in i öppningen mellan 
ståndarna. De hårda ledskenorna fångar upp ett 
pollinium och när insekten försöker dra sig till-
baka glider detta in mellan ledskenorna tills det 
hamnar precis utanför den fertila delen av pistil-
len. Hos de flesta andra släkten placeras hela 
polliniet i ett rum under ledskenorna, men hos 
Hoya tycks det bara vara ryggkanten på polliniet 
som glider in i öppningen mellan ledskenorna 
(ungefär som ett kontokort i en kortläsare), 
medan själva polliniet hamnar på utsidan. 

Figur 5. Hoya kerrii. A) Flocklik 
blomställning. B) Blomma. C) Detalj 
av bikronan som visar två lober med 
inrullade yttre kanter. D) Ett pol-
linarium med klämkropp, armar och 
pollinier. Pilen pekar på polliniets 
ryggkant. Foto: Astrid Boström (A), 
Livia Wanntorp (B, C, D).
Hoya kerrii. A) Inflorescence, B) 
flower, C) detail of corona, D) pol-
linarium.
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Några Hoya-arter har liksom Dischidia pol-
linier utan ryggkant. Hos dessa är öppningen 
mellan ledskenorna betydligt större, och det 
verkar som om hela polliniet ska stoppas in. Det 
verkar mycket spännande att studera hur dessa 
pollinationsmekanismer är kopplade till den 
stora mångfalden hos Hoya.

Fram för fler blomstudier!
Hur kan vi då använda blommorna hos Hoya i 
systematiken? Jämfört med på Linnés tid har vi 
idag andra tekniska medel som kraftiga mikro-
skop att tillgå som låter oss upptäcka helt nya 
detaljer av blomman. Lika mycket som vi använ-
der oss av DNA-sekvenser för att rekonstruera 
släktskap, kan vi använda oss av informativa 
data i blomman. Även de kemiska doftfören-
ingarna kan användas på samma sätt. Därför är 
mitt budskap att varje systematiker ska studera 
sina organismer och ägna tid åt traditionella 
morfologiska studier, som även om de är mer 
tidskrävande, öppnar nygamla möjligheter att 
förstå växternas historia.  

•  Tack till Hans-Erik Wanntorp för hjälp med 
det svenska språket. Tack till Torill Nyhuus, 
Astrid Boström och David Liddle för foton av 
porslinsblommor.
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Hoya carnosa (Marsdenieae, Apocynaceae) is one 
of the most popular indoor plants in Sweden. But 
how many people know that hoyas are tropical 
plants that can grow in symbiosis with ants and that 
the scent of their flowers differs widely between 
species? The natural history, systematics and flower 
morphology of Hoya are presented.
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Den 18 april 2007 är ett datum som Nadja 
Niordson nog kommer att minnas. Den första 
luddvårlöken i Blekinge på 130 år var hennes 
osannolika fynd.

NADJA NIORDSON

Luddvårlök Gagea villosa hör till de mera 
sällsynta växterna i den svenska floran. 
Den skiljer sig från övriga svenska vårlökar 

på att blomskaften och kalkbladens undersida är 
starkt ludna, blommorna blekt gula och stjälken 
ganska kort, vilket ofta ger ett något kompakt 
intryck. På ArtDatabankens rödlista betecknas 
den som sårbar (Gärdenfors 2005). I Sverige 
finns den endast i ett par sydliga landskap. I 
sydvästra Skåne har den ett flertal växtplatser, 
liksom på Gotland. I Småland två, Oskarshamn 
och Kalmar där den upptäcktes så sent som 
1984.

Om förekomsten i Blekinge skriver C. A. 
Gosselman 1864: ”påträffad i park temligen 
ymnigt 1850, i år hafva äfven några exemplar 
blifvit tagna” (Gosselman 1864). I sin Blekinges 
Flora 1865 omnämner C. A. Gosselman den 
som r(ar) med noteringen ”Ckrona i parken” 
(Gosselman 1865). I de äldre upplagorna av 

Krok & Almquists Svensk Flora (se t.ex. Krok & 
Almquist 1883) uppges luddvårlök växa i Skåne 
och Blekinge, men redan i femte upplagan 
(Krok & Almquist 1893) anges endast Skåne. I 
sjätte upplagan av Svensk Flora (Krok & Alm-
quist 1898) har Gotland tillkommit. 

Som medlem i Blekinges flora har den alltså 
länge betraktats som försvunnen. Redan i Fred-
rik Svanlunds blekingeflora från 1889 uppges 
för luddvårlöken ”på många år ej återfunnen” 
(jfr Fröberg 2006). Anmärkningen upprepas 
i Holmgrens blekingefloror (Holmgren 1921, 
1942). Ett par belägg från Blekinge finns i her-
bariet på Botaniska museet i Lund, det senaste 
från 1877.

Söder om Sverige återfinns luddvårlök i syd-
östra Danmark. Längre söderut i Europa är den 

Luddvårlök återfunnen i  
Blekinge – efter 130 år!

De finludna blomskaften är utmärkande för ludd-
vårlöken. Foto: Bengt Nilsson.
The finely pubescent pedicels are characteristic for 
Gagea villosa.
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inte ovanlig och kan uppträda i stora mängder 
som åkerogräs. Arten förekommer vidare i nord-
västra Afrika och Främre Asien.

I Sverige växer luddvårlök främst i parker och 
på kyrkogårdar. Hoglands park i Karlskrona har 
inte genomgått alltför genomgripande föränd-
ringar under de senaste decennierna. På våren 
täcks marken under de gamla träden av en tät 
matta av vårlök Gagea lutea. Visst har det varit 
frestande att titta efter luddvårlök och jag är 
förvisso inte den enda som gjort det. Lite halv-
hjärtat från min sida – svårt att urskilja något 
avvikande i den gula mattan av blommande 
vårlök och knappast realistiskt med tanke på 
att den inte setts här sedan 1877. Ändå har 
man väl, när man haft vägarna förbi parken i 
vårlökstid, farit med blicken över de gulblom-
mande ytorna. 

Och så, när man minst anar det, är fru 
Fortuna framme. Den 18 april 2007. Min bil 
stod parkerad vid Hoglands park och jag hade 
uträttat mina ärenden ”på stan”. Hunden hade 
hela tiden suttit snällt och väntat i bilen och jag 
tyckte hon hade gjort sig förtjänt av en sväng 
genom parken. Svängen tog sin tid – helst skall 
det nosas på vartenda träd. Men jag hade inte 
bråttom, passade som vanligt på att glida med 
blicken över marken mellan träden. Av hundra-
tusentals vårlök syntes nu mest bladen, bara en 
och annan eftersläntrare blommade fortfarande. 

Stora fläckar lyste i ljust gröngult av dvärg-
vårlök G. minima och här och där hade ängsvår-
lök G. pratensis i mättat gult slagit ut. Och där … 
Det kan det väl ändå inte vara … Var den inte 
lite gråare? Lite kompaktare? Lite annorlunda? 
Jovisst, det var luddvårlöken! Klart luden och 
med en ganska stabil stjälk under blomsam-
lingen. Ett enda exemplar. Jag trodde knappt 
mina ögon. 130 år sedan den senast sågs här! 
Helt otroligt! 

Säkert har den fört ett hemligt liv under alla 
år, blommat då och då, kanske till och med var-
enda vår, utan att bli uppmärksammad. Nu blev 
den i alla fall uppmärksammad och lite senare 
även fotograferad av Bengt Nilsson som omedel-
bart skyndade till platsen från andra änden av 
Blekinge, med kameran i högsta hugg.

Att finna en ny art är häftigt. Att återfinna 
en art som gäckat alla i 130 år känns ännu häf-
tigare. Det känns som om man beviljats en stor 
ynnest.  

•  Tack till Lars Fröberg för kommentarer och 
till Bengt Nilsson som ställt sitt foto av luddvår-
löken i Hoglands park till förfogande.
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Blekinge – efter 130 år! [Gagea villosa found in 
Blekinge, SE Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 101: 
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Gagea villosa was surprisingly found in April 2007 
in an old park in Karlskrona where it had not been 
seen for ca 130 years. This is the only recent find in 
the province of Blekinge.
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I november 2005 hittades på Gotland den för
sta odlade fruktkroppen av den svarta tryffeln 
Tuber aestivum (bourgognetryffel eller sommar
tryffel). Fyndet är glädjande nyheter för det 
svenska tryffelprojektet och för dem som vill 
satsa på nyplantering av ek och hassel.

CHRISTINA WEDÉN & ERIC DANELL

Gotland är den nordligaste kända utpos-
ten för den rödlistade bourgognetryf-
feln (Wedén m.fl. 2004), som även är 

funnen på Öland och vars främsta utbrednings-
område är Centraleuropa. Under 1999 anlades 
tio tryffelplanteringar på Gotland, som en del i 
Högskolan på Gotlands och Uppsala universitets 
tryffelforskningsprojekt. Varje odling består av 
12 ek- och 12 hasselplantor och anlades på gam-
mal vall eller åkermark. De ettåriga plantorna 
beställdes från de franska tryffelplantskolorna 
Agri-truffe och Robin pépinères där de i växthus 
ympats med tryffelsporer och bildat mykorrhiza. 

I Frankrike räknar man med mellan fem och 
tio år från etablering av tryffelodlingen tills de 
första fruktkropparna bildas (Chevalier & Fro-
chot 1997). Kanske kunde den tiden bli längre 
i Sverige på grund av vår kortare växtsäsong? På 
tryffelodlingen vid Mulde fritidsby kunde man 
dock redan i maj 2004 se så kallade tryffelbrän-
nor, områden runt träden med minskad växtlig-
het på grund av tryffelmycelets påverkan.

Under höstarna 2004–2006 har tryffelplante-
ringarna genomsökts med Christinas hund som 
hon tränat för tryffelsök. Under ett sådant sök, 
den 29 november 2005, hittade hunden Biscuit 
(welsh springer spaniel) tryffeln strax under 
jordytan, ett par decimeter från basen av en ek. 
Tryffeln var stor som en valnöt, var väl mogen 
och vägde 15 gram. Det tog alltså sex år från 
utplantering till det första fyndet, vilket är inom 
ramen också för franska odlingar. Denna odling 
tillhör Härje Hallgren på gården Mulde i Fröjel 
på västra Gotland. Jordmånen utmärks av låga 
näringshalter (Wedén 2004) och mängder av 

Den första odlade tryffeln i Norden  
funnen på Gotland

Figur 1. Den första odlade tryffeln Tuber aestivum i Norden. Bilden visar peridiets svarta facetter och 
den mogna bourgognetryffelns bruna, marmorerade gleba. Till höger beundrar Biscuit sitt fynd i tryffel-
odlingen i Fröjel på Gotland i november 2005. Foto: Eric Danell (t.v.) och Marie-Louise Ankersson (t.h.).
The first cultivated truffle Tuber aestivum syn. T. uncinatum in Scandinavia.
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sten som gör marken mindre lämplig för de fles-
ta grödor. Gullusern Medicago sativa ssp. falcata 
odlades här innan tryffelodlingen började 1999.

I slutet av november 2006 hittades ytterligare 
en tryffel, även denna gång intill en ek men i 
en annan del av planteringen. Tryffeln var av 
ungefär samma storlek, men var ännu inte fullt 
mogen.

Skillnaden mellan en vildväxande och en 
odlad tryffel är egentligen bara att man för den 
odlade tryffeln bestämt var trädet ska stå och 
därmed även kan förbättra förutsättningarna 
genom till exempel bevattning. Mycket är emel-
lertid okänt om tryffelns växtbetingelser och 
livscykel, vilket gör att tryffelodling fortfarande 
måste betraktas som försöksverksamhet. Att vi 
på Gotland sett resultat i form av fruktkroppar 
redan efter sex år är mycket positivt. 

För att följa utvecklingen i odlingarna fram 
till fruktkroppsbildning, har vi varje år tagit rot-
prover för att kontrollera förekomsten av nybil-
dad mykorrhiza av T. aestivum. Även de kom-
mersiella planteringar som omfattar drygt 2 000 
ekplantor ympade med gotländsk tryffel, som 
etablerades på Gotland under 2000 och 2001, 
har följts på detta sätt. Hittills har mykorrhiza 
av T. aestivum hittats i alla planteringar. Det är 
intressant då flera av de senare odlingarna skiljer 

sig i jordmån och pH från de marker där man 
hittar vildväxande tryffel på Gotland (Wedén 
2004, Wedén m.fl. 2004). Odlingarna kan där-
med ge oss svar på om tryffeln har en bredare 
ekologisk nisch än vad som är känt från natur-
liga lokaler, om det visar sig att den kan bilda 
fruktkroppar även i dessa odlingar. 

Tillgången på den mest eftertraktade svarta 
tryffeln, medelhavsarten T. melanosporum 
(périgordtryffel), minskade så drastiskt i mit-
ten av 1900-talet att omfattande försök att få 
den i odling gjordes. Minskningen kan bland 
annat ha berott på att den värmeälskande arten 
missgynnades av den igenväxning som följde 
av att landsortsbefolkningen i stor utsträckning 
flyttade in till städerna och att betningen av djur 
därmed upphörde. På 1970-talet började man i 
Sydeuropa etablera försöksodlingar baserad på 
plantor som i växthus fått bilda mykorrhiza med 
den önskade tryffelarten. Idag kommer större 
delen av périgordtryffeln från odlingar, framför-
allt i Frankrike. Metoderna har sedan dess för-
finats och kan även användas för att producera 
plantor med mykorrhiza av bourgognetryffel. 
Redan på 1800-talet fanns dock i Sydeuropa en 
form av tryffelodling där små trädplantor under 
ett tryffelproducerande träd sattes på ett nytt 
ställe, som med tiden i sin tur började producera 
tryffel.

Vårt projekt har medfört att en tryffelverk-
samhet vuxit fram på Gotland med bland annat 
tryffelsafari, tryffelmenyer på restauranger 
och försäljning av tryffel, vilket förlängt turist-
säsongen. Tryffelsäsongen är som bäst under 
oktober och november. Som exempel kan 
nämnas att sedan Smakrike krog i Ljugarn på 
Gotland börjat servera tryffel har oktober bli-
vit deras tredje bästa försäljningsmånad (efter 
turistmånaderna juli och augusti). Hittills har 
dessa aktiviteter byggt på vildväxande tryffel, 
men nu börjar alltså även odlad tryffel göra 
entré.

Priset i plockarledet är cirka 3 000–5 000 
kronor per kilo. Efterfrågan är stor, och på 
Öland, i Skåne och i Västergötland har nya 
tryffelprojekt startat. Inventeringar med hund 
leder till fler rapporterade fynd även av andra 

Figur 2. Tryffelodlingen vid Mulde fritidsby i Fröjel 
på Gotland, maj 2004. Foto: Christina Wedén.
The truffle orchard at Mulde on the island of 
Gotland, Sweden, May 2004. 
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tryffelarter, varav många fortfarande är relativt 
okända. Även nya arter har hittats vilket vi 
tidigare skrivit om i SBT (Wedén m.fl. 2001). 
Den ökande medvetenheten hos allmänheten 
om våra tryffelarter leder i sin tur också till fler 
inrapporterade fynd och en ökad omsorg om 
tryffelns växtplatser.

Detta är första gången som tryffel produce-
rats i odling i Norden, vilket ger nya möjligheter 
för nyetablering av ek i Sverige. Att produktio-
nen kom igång endast sex år efter plantering 
är positivt, men ytterligare insamling av data 
under kommande år är av yttersta vikt för att 
säkra kunskap om skötselmetoder, produktion 
och ekologi till gagn för glesbygdsekonomi och 
naturvård.

Vi och tryffelhunden Biscuit fortsätter nu 
med ett projekt om stjärnhovstryffel Choiro-
myces venosus, som aldrig odlats men som har 
stor potential på fastlandet. Artens miljökrav 
och utbredning är dåligt kända och vi välkom-
nar alla bidrag såsom fyndplatser från SBT:s 
läsare.  
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ABSTRACT
Wedén, C. & Danell, E. 2007. Den första odlade 
tryffeln i Norden funnen på Gotland. [The first 
cultivated truffle in Scandinavia produced on 
Gotland.] – Svensk Bot. Tidskr. 101: 289–291. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.
On the 29th of November 2005 the Swedish-
trained truffle dog Biscuit found the first cultivated 
truffle in Scandinavia on the island of Gotland, Swe-
den. The truffle orchard at Mulde, Fröjel parish, is 
one of ten orchards established on Gotland in 1999 
by the Swedish truffle research project in coop-

eration between Gotland University and Uppsala 
University. Each orchard harbours 12 Quercus robur 
and 12 Corylus avellana seedlings inoculated with the 
Burgundy truffle Tuber aestivum syn. T. uncinatum 
from the French truffle nurseries Agri-truffe and 
Robin pépinères. The truffle was found a few centi-
metres below the soil surface, 20 cm from the trunk 
of an oak tree. It had mature spores and weighed 
15 g. The finding of the first cultivated truffle six 
years after planting the orchard is comparable with 
French results and promising for the future estab-
lishment of new oak and hazel plantations for truffle 
cultivation in Scandinavia.
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Peloria på norra Alnön

Eva Grafström gjorde i somras en märklig upp
täckt. Hundratals exemplar av den märkliga 
växt som Linné kallade Peloria, grekiska för 
vidunder eller monster. Här beskriver hon sitt 
fynd och Emil Nilsson, som har specialstuderat 
pelorian, ger en kommentar.

I samband med Linnéjubiléet har mutationen 
peloria av gulsporre Linaria vulgaris f. peloria 
uppmärksammats. Denna ”monsterblomma” 

visades upp för Linné och skapade, utifrån 
dåtidens kunskapsnivå, stort huvudbry. Peloria 
skiljer sig nämligen markant från vanliga gul-
sporrars blommor. Peloria har fem sporrar, fem 
kronblad sammanväxta till ett symmetriskt rör 
samt fem ståndare (se figur 1A). Enligt Linnés 
sexualsystem hamnar den därmed i en annan 
klass än gulsporre, som har fyra ståndare – varav 
två kortare. Emil Nilsson har skrivit om detta i 
Forskning & Framsteg (1/2007).

Sommaren 2005 hittade jag peloria på norra 
Alnön i Medelpad. I år återvände jag till samma 
plats för att se om pelorian skulle finnas kvar. 
Växtplatsen sträcker sig ungefär trettio meter 
längs en vägren. Där hittade jag nu drygt tre-
hundra blomstänglar, som vid närmare inspek-
tion uppvisade ett varierande utseende. Merpar-
ten var dock peloria, enligt definitionen ovan, 
varav många utvecklat frökapslar. 

På blommorna fanns ett antal mindre insek-
ter som av storleken att döma skulle kunna 
krypa in i rören och pollinera blommorna. 
Humlor, som brukar pollinera gulsporre, fanns 
också på pelorian, men flög iväg efter en stunds 
’rekognosering’. Många blommor hade hål med 
mörkare, oregelbundna kanter som möjligen kan 
vara bitmärken från insekter. Har de krupit ned 
i röret, men inte hittat tillbaka ut och därför 
skapat sig en egen utgång?

Figur 1. Peloria på Alnön. A) Typisk peloria, B) 
mellanform mot vanlig gulsporre. Foto: Eva Graf-
ström.

A

B
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De exemplar som skilde sig från pelorian, 
gjorde det på olika sätt. Det fanns en kontinuer-
lig variation i formen på blommorna, sporrarnas 
antal och deras placering. Några blommor var 
gulsporreliknande, men hade tre framåtriktade 
sporrar, likt en gaffel. Jag öppnade en blomma 
och den hade fem ståndare varav två var kor-
tare. Kan det vara en hybrid mellan peloria och 
gulsporre eller är det en annan mutation? Där 
fanns också ganska många som liknade peloria, 
men där blommynningen hade mer eller mindre 
antydan till läppar och som hade tre sporrar 
(figur 1B). Ytterligare exemplar hade på samma 
klase utvecklat både peloriablommor och den 
förändrade formen.

Inom det område som jag nu beskrivit, fann 
jag inte ett enda exemplar av vanlig gulsporre. 
Närmaste förekomsten var cirka 20 meter bort 
längs samma vägren. Trettiometersfältet i sig var 
differentierat, så att typisk peloria övervägde i 
den ena delen och mellanformerna i den del som 
vetter mot de närmaste gulsporrarna.
❀  EVA GRAFSTRÖM

Adress: Baldersvägen 19 E, 856 40 Sundsvall 
E-post: grafstroem.e@bredband.net

Angående monstren på Alnön

Eva Grafström har gjort ett spännande fynd! 
När Linné skrev om peloria 1744 tyckte han 

att de var lika märkliga ”som om en ko föder 
kalv med varghuvud”. 

Trots att det snart gått trehundra år sedan 
Linné först uppmärksammade peloria fortsätter 
mutationen att förbrylla forskarna. Peloria beter 
sig nämligen inte som de flesta andra blom-
formsmutationer. Man har inte hittat någon för-
ändring i DNA-sekvensen hos de peloriska plan-
torna, utan det är i stället kemiska processer som 
styr på- och avstängningen av en viss gen som 
är förändrad. Samma typ av genregleringsmuta-
tioner kan till exempel orsaka tjocktarmscancer 
och bröstcancer hos människor (Tycko 2000).

Eva skriver att hon hittat både fullt peloriska 
blommor och olika mellanformer mot vanliga 
gulsporrar. Biologiskt sett finns det ingen tydlig 
gräns mellan de olika formerna. Alla har ett fel 

i genuttrycket som påverkar blomformen, mer 
specifikt ett fel i genen cycloidea. Medan de 
fullt peloriska har en cylindrisk blomform med 
fem sporrar, är de delvis peloriska mer asym-
metriska med allt mellan två och fyra sporrar. 
Jag skulle gissa att detta beror på en kvantitativ 
skillnad i uttrycket av genen cycloidea (se 
vidare i Cubas m.fl. 1999).

I en kapsel som Eva öppnade var frön eller 
fröämnen uppätna av en insekt. Själv har jag 
undersökt frukter på peloriska plantor i Linné-
trädgården i Uppsala men aldrig sett några 
mogna frön. Gulsporrar är självsterila, de måste 
alltså ha pollen från en annan, genetiskt skild 
individ för att kunna bilda frön (läs mer i Nils-
son 2006). Men eftersom kronbladen innesluter 
könsdelarna hos peloriska blommor kan de inte 
pollineras på vanligt sätt.

De hål i blommorna som Eva nämner kom-
mer sig av att korttungade humlor bitit upp 
blomman bakifrån – ”snyltat”. När denna bak-
väg väl är öppnad kan även andra insekter ta 
nektar härifrån utan att blomman får någon 
hjälp med pollineringen.

Det är intressant att Evas fynd av peloria är 
väl avgränsat från andra gulsporrar. Det skulle 
kunna tyda på att alla dessa trehundra peloriska 
och halvpeloriska blomskott tillhör samma indi-
vid. Gulsporre är en växt som är enormt bra på 
att sprida sig vegetativt.

Jag samarbetar just nu med en amerikansk 
forskare, Diane Genereux, som också intresserar 
sig för fenomenet peloria. Vi kommer med spän-
ning att följa Evas fynd och hoppas kunna ta 
DNA-prov från dessa märkliga plantor.
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Crister Albinsson förmedlar en del av alla upp
levelserna från föreningens islandsresa i slutet 
av juli i somras.

CRISTER ALBINSSON

Sol, hav, himmel, fjäll, is, mäktiga vattenfall, 
karga lavafält, heta källor, gröna dalar och 
hedar med får och hästar, allt i skön fören-

ing, liksom en noggrant planerad resrutt, mötte 
de 34 deltagarna under sommarens sexdagars-
exkursion till Island. Redan på flygplatsen i 
Keflavík mötte oss Ágúst H. Bjarnason som 
initierat guidade oss hela veckan.

Som sig bör inleddes resan med stärkande 
bad vid heta källor i den välkända Blå lagunen. 
På vägen in mot Reykjavík hann vi också stifta 
bekantskap med de vanligt förekommande 
islandsmåra Galium normanii ssp. islandicum 
(endem), grönlandsyxne Platanthera hyperborea 
och klibbig fetknopp Sedum villosum, samt 
atlantisk älväxing Sesleria caerulea, arktisk 
marviol Cakile maritima ssp. islandica och brun-
baldersbrå Tripleurospermum maritimum ssp. 
phaeocephalum.

Färden gick längs – och i tunnlar under – 
väst- och nordisländska fjordar och på hedar av 
olika lavatyper med vulkankratrar. Vid ångande 
heta källor på Deildartunga var vi tvungna att, 
med Ágústs goda minne, passera avspärrningar-
na för att något riskabelt beskåda källkambräken 
Blechnum spicant var. fallax. Det var värt det! 

Fjällvägen mot Nordisland låg öppen. Vid 
Blönduós svängde vi åt sydost genom Langidalur 
längs floden Blanda. Vid åsynen av impone-
rande och kilometervisa bestånd av praktmjölke 
Epilobium latifolium på flodbädden ställdes vår 
chaufför på svåra prov: ”Stopp! Vi vill fotogra-
fera!” och avsaknad av parkeringsplatser. Jodå, 
alla lyckliggjordes – även med stjärngentiana 
Lomatogonium rotatum och många fler.

I Varmahlið mötte vår andra guide upp, 
Hörður Kristinsson. På nordkusten berikades 
resan med oförglömliga solnedgångar, artrika 
kustbranter och grönskande dalgångar. Individ-
rika bestånd av exempelvis taggbräken Polysti-
chum lonchitis, klippveronika Veronica fruticans, 
sida vid sida med dvärgfingerört Sibbaldia pro-
cumbens, spindelblomster Listera cordata och ett 
flertal nörelarter Minuartia, imponerade.

Äventyr på Island

Många olika fotograferings- 
stilar demonstrerades på 
resan, som här på Blandas 
flodbädd med ett rikt färgspel 
av bland annat praktmjölke 
Epilobium latifolium.
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I mitten av den långa Eyjafjörður passerade 
vi Möðruvellir och Hlaðir, boplatser för de 
isländska botanisterna Stefán Stefánsson (flora-
författare) och Steindór Steindórsson (växtsam-
hällsforskare). Vid fjordstranden nära Gásir stu-
derades fina strandängar med bland annat grön-
landsgåsört Argentina anserina ssp. groenlandica, 
islandsstarr Carex lyngbyei, finnmarksstarr 
C. salina, ishavshästsvans Hippuris tetraphylla 
och strandgentiana Gentianella detonsa. Besöket 
i Akureyris botaniska trädgård gav rika tillfällen 
till repetition av Islands floristiska specialiteter. 

Norr om Vatnajökull på nordöstra Island, 
kring och söder om Mývatn, är klimatet kon-
tinentalt och här på hedarna finns miljöer som 

hyser vegetation som inte finns i väster och 
söder. Där fann vi flera spännande starrarter, 
bland annat isstarr Carex glacialis, borststarr 
C. microglochin, brokstarr C. bicolor och lämmel-
starr C. macloviana. De geotermiskt aktiva 
områdena nordöst om Mývatn hyste späd 
ormtunga Ophioglossum azoricum och ett flertal 
låsbräkenarter Botrychium, men, nej, något som 
skulle kunna vara isländsk ögontröst Euphrasia 
calida såg vi inte till – allt blev fjällögontröst 
E. frigida.

Sista dagen bjöd en vacker alpin resa över 
Kjölur mellan Langjökull och Hofsjökull då vi 
– äntligen! – lyckades fånga brandspiran Pedi-
cularis flammea. 

En bukett islandsspecialiteter: Stjärngentiana, lunnefågel, klibbig fetknopp och späd ormtunga.  
Foto: Crister Albinsson och Neil Crawford (lunnefågel).



ALBINSSON

296 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007)

Islandsresan innehöll så mycket mer än väx-
ter (allt som utlovades vid inbjudan till resan 
i SBT infriades med råge – även om islands-
pyrolan Pyrola grandiflora krävde en extrainsats 
av Hörður och Ágúst). I rikt minne bevarat 
finns mötet med lunnefågel och stormfågel 
på nordliga Tjörnes, med balanserande foto-
grafer på brant stup. Fågelobservationer var 
talrika, inte minst på norra Island: jaktfalk, 
stenfalk, strömand, islandsknipa, svartnäbbad 
islom, smalnäbbad simsnäppa, spetsbergsgås, 
småspov och ljungpipare (de båda sistnämnda 
närmast karaktärsfåglar på hedarna). Mossan 
Bryoxiphium norvegicum, en av Islands mest 
intressanta växter, ännu ej funnen annorstädes i 
Europa, men med vid förekomst i Nordamerika 
och Asien, kunde beskådas i en grotta. Säll-
samma naturscenerier vid historiska Þingvellir 
liksom vid vattenfallen Goðafoss, Dettifoss och 
Gullfoss finns kvar på näthinnan.

Ágúst berättade i bussen inte bara om natur, 
vegetation och flora. En exposé om isländska 
botanister följdes av en språklektion i den 
isländska ”nationalsporten”, skaldekonst i form 
av fyrradiga, rytmiska verser (kväden/stäv) med 
stränga krav på allitteration och antal stavelser. 
Så här kan det låta när man lämnar Nordisland 
för en resa mot sydväst:

Yfir kaldan eyðisand 
einn um nótt ég sveima. 
Nú er horfið Norður-land 
nú á ég hvergi heima.

(Över kall öde sand 
ensam om natten jag svävar. 
Nu är Nordlandet försvunnet 
nu har jag inget hem.)

Även kulinariskt var resan minnesrik, all-
tid tre-, ibland fyrarättersmiddag, inledd med 
till exempel marinerad lunne, följt av olika 
anrättningar av fisk (även harðfiskur, torkad 
fisk, hemma hos Ágúst på gården Vikingavatn) 
och lamm, samt den utsökta isländska national-
efterrätten skyr, bland annat med blåbär som 
smaksättare. Även odon och kråkbär används i 
det isländska hushållet. Efter helstekt lamm på 
Grimsstaðir längst i nordost bjöd dragspelande 
Jón Árni på Ríðum, ríðum og rekum yfir sandinn, 
rennur sól á bak við Arnarfell, och många andra 
låtar.

Tack för en fantastisk vecka Margareta, 
Ágúst, Hörður och alla ni andra!  

Crister Albinsson är 
lektor i växtekologi på 
Högskolan i Kalmar. 
Ogräs- och skockodling, 
liksom släktforskning 
och växter på Öland, i 
Värmland och Småland 
förgyller fritiden.

Adress: Övra Västerstad 107, 380 62 Mörbylånga
E-post: crister.albinsson@hik.se

Ishavsstarr Carex subspathacea och finstarr C. krausei 
var två arter som få av deltagarna stiftat bekantskap 
med tidigare. Foto: Crister Albinsson.
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Årets botanikdagar hade detta jubileumsår 
extra många deltagare. Gotland lockade!

HANS THULIN

Veckan efter midsommar styrde ett 130-
tal förväntansfulla botanister kosan mot 
Klintehamn på Gotland för de årliga 

botanikdagarna. Vi blev väl omhändertagna på 
Warfsholms pensionat och av de mycket kun-
niga guiderna i Gotlands Botaniska Förening. 
Vid ankomsten till ön drabbade oss ett kraftigt 
lågtryck, och SMHI utlovade mycket regn. Men 
vi hade tur, bara några regnskurar samt en del 
blåst och sjögång som ett par turer till Karls-
öarna råkade ut för.

Norderturen
Bälsalvret
På Bälsalvret råder extrema förhållanden för väx-
terna. Vintertid fryser och tinar det i markytan, 
och rörelserna gör att träd och örter får svårt att 
få fäste. På sommaren råder i stället ofta svår 
torka.

Vi noterade omedelbart blodtopp Sanguisorba 
officinalis, som här har sin största förekomst på 
Gotland och i Sverige. I en bård utmed vägen 
växte piggrör Calamagrostis varia. Ett antal 
åkerogräs som rödmire Anagallis arvensis, små-
sporre Chaenorhinum minus, småtörel Euphorbia 
exigua och mjukdån Galeopsis ladanum finner 
man ganska oväntat ockå här på alvret. En 
del intressanta starrar dök upp som näbbstarr 
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa och jämtstarr 
C. lepidocarpa ssp. jemtlandica. Gräsen älväxing 
Sesleria uliginosa och bågsvingel Festuca rubra 
ssp. oelandica blev vi också visade.

En rad orkidéer blommade vackert, bland 
dem luktsporre Gymnadenia odoratissima, 
purpurknipprot Epipactis atrorubens, flugbloms-
ter Ophrys insectifera och honungsblomster Her-
minium monorchis. 

Bland övriga arter kan nämnas långbladig 
spåtistel Carlina vulgaris ssp. longifolia, alvar-
gräslök Allium schoenoprasum var. alvarense, vät-
ögontröst Euphrasia stricta var. gotlandica, orm-
tunga Ophioglossum vulgatum och liten sandlilja 
Anthericum ramosum. Särskilt intressant var 
naturligtvis ängsvädden Succisa pratensis med sin 
fridlysta och rödlistade väddnätfjäril.

Hau
Hau gård uppskattades redan av Linné som 
besökte platsen under sin gotländska resa 1741. 
Vi kunde under bussturen dit beundra de färg-
grant blommande vägrenarna med en mycken-
het blåeld Echium vulgare, cikoria Cichorium 
intybus, vildmorot Daucus carota, färgkulla 
Anthemis tinctoria, palsternacka Pastinaca sativa, 
gulreseda Reseda lutea, pukvete Melampyrum 
arvense och bitterfibbla Picris hieracioides.

Botanikdagarna  
på Gotland

Liten sandlilja blommade vackert på Bälsalvret. 
Foto: Margareta Edqvist.



THULIN

298 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:5 (2007)

Markerna kring Hau utgörs av mager tallskog 
med rikliga inslag av öppna, plana kalkhällar 
och däremellan vätpartier. Vid vandringen på 
hällmarksområdet noterade vi många typiska 
och intressanta arter: kantig fetknopp Sedum 
sexangulare, stor fetknopp S. rupestre, färgmåra 
Asperula tinctoria, överblommad bergskrabba 
Globularia vulgaris, gotlandssolvända Fumana 
procumbens, harmynta Satureja acinos, stenkras-
sing Hornungia petraea, alvaroxbär Cotoneaster 
canescens och den vackert blommande saleps-
roten Anacamptis pyramidalis. Linné ansåg för-
resten att bergskrabban var det gemenaste gräset 
här. 

Vi fick vidare lära oss karakteristika för grå-
fingerörten Potentilla acaulis ssp. arenaria och 
vi lärde oss också att den svärdkrissla Inula 
ensifolia vi mötte sannolikt var uppblandad med 
vanlig krissla I. salicina.

Intill dök några ovanliga fibblor upp: gaffel-
fibbla Pilosella dichotoma och hällfibbla Crepis 
tectorum var. glabrescens. Gaffelfibblan har här 
och på Öland sina enda växtplatser i världen.

Andra arter av intresse var grusslok Melica 
ciliata, stenmalört Artemisia rupestris med sin 
skarpa, karakteristiska lukt, den äkta vätfibblan 
Pilosella cymosa ssp. gottlandica var. gottlandica 
och stor kustruta Thalictrum minus ssp. minus.

Efter en idogt letande hittade vi också 
kalknarven Arenaria gothica, som man också fin-
ner på Kinnekulle i Västergötland. Några hann 
också beundra den praktfulla apollofjärilen.

Bendes strandänge
Vid ingången till detta vackra änge bekantar vi 
oss omedelbart med vackra bestånd av saleps-
rot, backruta Thalictrum simplex, äkta höskallra 
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis, korskovall 
Melampyrum cristatum och skogsnycklar Dactylo-
rhiza maculata ssp. fuchsii. I den fuktiga lövsko-
gen ser vi klubbstarr Carex buxbaumii, luddstarr 
C. tomentosa, på ängsmarken dvärgviol Viola 
pumila och smalruta Thalictrum simplex ssp. 
tenuifolium. Ute på de öppna ängsytorna ner 
mot stranden fann vi en riktig raritet: svensk 
ögontröst Euphrasia stricta var. suecica. Intill 
stod backklöver Trifolium montanum och prakt-
brunört Prunella grandiflora.

Suderturen
Krakvät
Här fann vi rikligt av den hotade kärrnyckeln 
Anacamptis palustris. Vintertid är hela området 
översvämmat, men under försommaren torkar 
det ut för att endast hålla viss fuktighet under 
sommaren. Andra blommande orkidéer var kärr-
knipprot Epipactis palustris, grönvit nattviol Pla-
tanthera chlorantha och brudsporre Gymnadenia 
conopsea. Krissla Inula salicina blommade också 
fint liksom toppfrossört Scutellaria hastifolia och 
lökgamander Teucrium scordium. Vi noterade 
även axag Schoenus ferrugineus och blåhallon 
Rubus caesius. 

Den sistnämnda arten kallas av gotlänningar-
na för salmbär, och serveras till den för turister-
na bekanta saffranspannkakan. Vi fick lära oss 

Lökgamandern i Krakvät var en ny bekantskap för 
flera av deltagarna. Foto: Margareta Edqvist.
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att vilt växande hallon R. idaeus däremot är en 
stor sällsynthet på Gotland. En annan intressant 
sak vi lärde oss var att den fyrkantiga johannes-
örten Hypericum maculatum är en sällsynthet på 
ön. Den äkta johannesörten H. perforatum är 
klart vanligare.

Kanalen i Krakvät undersöktes noga och här 
fann vi bland annat blommande praktsporre 
Gymnadenia conopsea var. densiflora, luddkrissla 
Inula britannica, flocksvalting Baldellia ranun-
culoides, strandpryl Plantago uniflora och blank-
starr Carex otrubae.

Näsudden
Söder om Krakvät ligger Näsudden, Gotlands 
centrum för vindkraft med ett stort antal snur-
ror. Här besökte vi intressanta ogräsåkrar med 
jordkastanj Bunium bulbocastanum, i frukt 
stående sanddådra Camelina microcarpa och 
nålkörvel Scandix pecten-veneris i åkerkanterna. 
Vidare fann vi här välsk krassing Cardaria draba, 
riddarsporre Consolida regalis, bosyska Ballota 
nigra, sommarklynne Valerianella dentata, lång-
starr Carex divulsa, sydsmörblomma Ranunculus 
sardous och åkerranunkel R. arvensis med sina 
taggiga frukter.

Botes källmyr
På Lojsta hed finns stora grus- och sandavlag-
ringar med mellanliggande källmyrar. Dessa 
uppvisar en rad botaniska sevärdheter. Under 
vandringen ut på den kalkrika källmyren note-
rades en lång rad intressanta arter, bland annat 
nordliga relikter som svarthö Bartsia alpina 
och fjälltätört Pinguicula alpina, vidare brun 
ögontröst Euphrasia salisburgensis var. schoenicola, 
blodnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, 
sumpnycklar D. traunsteineri, vaxnycklar D. 
incarnata ssp. ochroleuca, luktsporre Gymnade-
nia odoratissima, gräsull Eriophorum latifolium, 
tagelsäv Eleocharis quinqueflora, torvtåg Juncus 
alpinoarticulatus ssp. alpinoarticulatus, knappag 
Schoenus nigricans och den endast på Gotland 
förekommande kärrliljan Tofieldia calyculata. 
Källnate Potamogeton coloratus sitter i de små 
källflödena. Fjärilsentusiasterna noterade dår-
gräsfjärilen på lundstarren Carex montana.

En annan anmärkningsvärd art vi såg var 
den speciella källmyrsformen av höskallra som 
mycket påminner om öselskallran (se SBT 
4/2006).

Ett snabbstopp gjordes på hemfärden i Klinte-
bergets bokskog med en titt på de blommande 
orkidéerna röd skogslilja Cephalanthera rubra 
och stor skogslilja C. damasonium i den skug-
giga backen.

Lilla Karlsö
Linné besökte Karlsöarna under sin resa 1741, 
och han noterade att både hästar och får betade 
på öns torrängar. Ända sedan bronsåldern har 
det speciella gotländska behornade fåret – gute-
fåret – betat på lillön, som ligger knappt 3 km 
utanför Gotlands västkust.

Det är en fascinerande tanke att svarthö förmodligen 
har vuxit på källmyrarna på Lojsta hed ända sedan 
inlandsisen smälte undan. Foto: Margareta Edqvist.
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Lilla Karlsö, liksom storön i väster, utgörs av 
en hög platå bestående av kalksten som bildats 
för många miljoner år sedan i tropiska hav på 
södra halvklotet.

Två växter tilldrog sig det mesta intresset. 
Den ena var karlsösallat Mulgedium quercinum, 
som vi beskådade ganska nära ankringsplatsen, 
sannolikt samma plats som där Linné såg den. 
Den andra arten var hjorttunga Asplenium scolo-
pendrium, som vi fick se efter en vandring tvärs 
över ön. Hjorttungan upptäcktes på ön redan 
1818 och anses vara en kvarleva från tider med 
ett mera oceaniskt klimat.

I ett tätt duggregn vandrade vi utmed bran-
terna och noterade många intressanta arter. 
Överallt sågs tulkört Vincetoxicum hirundinaria 
och kungsmynta Origanum vulgare. Andra spän-
nande arter var kransborre Marrubium vulgare, 
hylsnejlika Petrorhagia prolifera, hjärtstilla Leon-
urus cardiaca, ulltistel Onopordum acanthium 
och paddfot Asperugo procumbens. Överblom-
mad blå sminkrot Lithospermum arvense var. 
coerulescens och flikros Rosa obtusifolia noterades 
på slutet av vandringen. Låga, hårt avbetade 
enar Juniperus communis bildade riktiga konst-
verk på kalkheden.

Stora Karlsö
Linné skrev att det bara fanns ett enda träd på 
ön – en 200 år gammal ask. Trädet står ännu 
kvar och kallas nu för Linnés ask. Stora Karlsö 
var på Linnés tid mycket hårt betat, men Karlsö 
Jagt- och Djurskyddsförening, som köpte ön 
1887, tog bort fåren och planterade in diverse 
främmande trädslag som delvis ännu finns kvar. 
Vi konstaterade den kraftiga spridning som vejk-
sel Prunus mahaleb nu fått på ön.

Hundra år efter det fåren försvunnit var ras-
branter och klintar dolda i täta lövskogsridåer. 
Enen hade spridit sig och bildat ogenomträng-
liga buskage, men år 1995 återinfördes fåren och 
stora röjningar har genomförts som åter öppnat 
upp ön.

Vi gjorde en rejäl vandring runt ön och bland 
många intressanta arter kan nämnas: glansnäva 
Geranium lucidum, fältvädd Scabiosa columbaria, 
bergjohannesört Hypericum montanum, över-
blommad våradonis Adonis vernalis, gullborste 
Linosyris vulgaris i knopp, toppjungfrulin Poly-
gala comosa, flockarun Centaurium erythraea och 
förvildad ärttörne Ulex europaeus. I närheten 
av ett medeltida kalkstenbrott fann vi karlsö-
sallaten även på denna ö, där den hittades av 
Nils Linnman 1936.

Vi fick sedan en fantastiskt fin vy över de 
tvärbranta fågelbergen med sina tusentals tord-
mular och sillgrisslor. Under nerfarten mot 
hamnen noterade vi till sist bland annat den 
på Gotland sällsynta skogsbingeln Mercuria-
lis perennis i en för arten annorlunda biotop 
– öppet växande i stenskravel, och fagerrönn Sor-
bus meinichii.  

Hans Thulin arbetar 
som infektions- och 
allmänläkare. Han är 
verksam i Jönköpings 
Botaniska Sällskap och 
arbetar med att ställa 
samman Södra Vätter-
bygdens flora.

Adress: Malmgatan 1, 562 42 Taberg
E-post: hans.thulin@swipnet.se

Karlsösallaten stod inhägnad till skydd mot fåren, 
men det hjälpte inte mot fotograferna! Foto: Marga-
reta Edqvist.
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Föreningens uppnådda etthundra år har firats 
på olika sätt. Ett av dem var en fototävling, 
och många har skickat in bilder. Det blev hela 
261 vackra foton för juryn att ta ställning till 
och det var inte så enkelt. Var och en som sut
tit vid datorn för att rensa bland alla sina digi
tala bilder vet hur svårt det är att välja!

EVASTINA BLOMGREN

Tävlingen bestod av två klasser: en artbild 
och ett botaniskt landskap. Uppenbar-
ligen tycker SBT:s läsare bäst om att 

fotografera växter. Över tvåhundra bilder hörde 
till den kategorin. Klart dominerande motiv var 

mosippa – de flesta bilderna i motljus. Ungefär 
fyrtio bilder visade landskap, ofta med nostal-
gisk känsla. Till detta kom ett antal bilder med 
en växt fotograferad i sin miljö, så att den kunde 
hänföras till endera av klasserna.

Juryns botaniska förankring har gjort att 
man prioriterat bidrag som tydligt avbildat en 
art eller ett landskap. Kanske mer konstnärligt 
inriktade jurymedlemmar hade bedömt bilderna 
annorlunda.

Två priser delas ut i varje klass. Förutom 
äran består förstapriserna av valfria böcker för 
tusen kronor ur föreningens sortiment. Andra-
pristagarna får disponera femhundra kronor på 
samma sätt.

Fjällklocka. Första pris i artklassen. Foto: Wille Carlsson.

Fototävlingen är 
avgjord!
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Artbilder
Första pris tilldelas Wille Carlsson för sin bild av 
fjällklocka Campanula uniflora med fjällnatur i 
bakgrunden. Kompositionen är vacker, skärpan, 
ljuset och färgerna utmärkta. Bakgrunden ger liv 
åt bilden samtidigt som den placerar blomman 
i sin rätta miljö. Den digitala bilden är tagen 
den 10 juli 2001 på Kasakpuolta i Sierkatjåkkå-
massivet i Padjelanta.

Andra pris går till Nils-Olof Holgersson för 
en av de många bilderna av mosippa Pulsatilla 
vernalis. Det är en lite ovanlig bild på en rar 
växt, där fotografen utnyttjat motljuset och väx-
tens hårighet. Kompositionen är originell och 
bilden annorlunda än de man vanligen ser av 
mosippan. Diabilden är tagen i Låxbo norr om 
Vimmerby för tre, fyra år sedan. Tyvärr fanns 
inga mosippor på lokalen i år.

Landskapsbilder
Första pris får Caroline Edelstam för sin bild 
från Sundrealvret med blåeld Echium vulgare, 
som just här verkligen förtjänar sitt namn. Blå-
elden lyser intensivt där den höjer sig över get-
väpplingen på det till synes oändliga fältet med 
kyrkan i bakgrunden. Här har fotografen fångat 
en stämning i landskapet. Den digitala bilden 
är tagen i Sundre på sydligaste Gotland den 28 
juni 2004.

Andra priset tilldelas Britta Johansson för den 
lite vemodiga bilden med en gräsmark som växer 
igen med tuvor av tåg. Bilden är harmonisk, har 
bra ljus och visar upp en spännande kontrast 
mellan tuvorna i förgrunden och de vitstam-
miga och höstklädda björkarna i bakgrunden. 
Diabilden är tagen på Askö i Södermanland i 
oktober 2006.

Sundrealvaret. Första pris i landskapsklassen. Foto: Caroline Edelstam.
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på Gotland, dels för Gotlands flora dels ängs- 
och hagmarker för länsstyrelsen. Säkert är det 
många av våra medlemmar som varit med på 
någon av de uppskattade resor där Caroline varit 
guide.

Britta Johansson är den yngsta av våra pris-
tagare. Hon studerar till biolog på Stockholms 
universitet och håller på med sitt examensarbete 
på zoologen. Det handlar om dårgräsfjäril (som 
vi såg under botanikdagarna på Gotland), där 
hon jämför de båda förekomsterna i Sverige, den 
på Gotland och den kring Linköping.  

Om pristagarna
Wille Carlsson jobbar på SMHI:s 
väderstation Storlien/Visjövalen i 
Storlien. Han har tidigare arbetat 
som fotograf och har det nu som 
bisyssla. Wille har tillbringat alla 
somrar sedan 2000 till fjälls i foto-
jakt på fjällblommor och planerar 
att få till en bok. I år har han gett 
ut den lilla skriften ”Blomsterstigens blommor i 
Storlien”.

Nils-Olof Holgersson är lärare på folkhög-
skolan i Vimmerby. Han har inventerat ett antal 
rutor för Smålands flora och håller i botanik-
cirklar samt undervisar om natur och miljö. 
Lokalen för mosippa i Låxbo har han följt i 
många år och sett antalet plantor minska, men 
hoppas att årets bottennotering är tillfällig.

Caroline Edelstam är landskapsarkitekt och 
har ett särskilt intresse för odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden. Hon har inventerat 

Igenväxande kulturlandskap. 
Andra pris i landskapsklassen. 

Foto: Britta Johansson.

Mosippor. Andra pris i artklassen. Foto: 
Nils-Olof Holgersson. 
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De vilda blommornas dag 2007
På många håll var vädret onådigt denna den 
sjätte vilda blommornas dag, vilket gjorde att 
det på de 223 vandringarna kom färre deltagare 
än vanligt. I år tycks ingen vandring ha haft 
fler än 43 deltagare och på två ställen blev del-
tagarantalet noll, om man får tro de inskickade 
rapporterna som tyvärr är alldeles för få. Endast 
från lite drygt hälften av vandringarna har rap-
port inkommit.

I år var det extra lätt både att anmäla sin 
vandring och lämna in resultatet på SBF:s 
hemsida, men många har nog ännu inte upp-
täckt detta. Naturligtvis går det fortfarande 
också bra att använda både telefon och vanligt 
brev för att anmäla sin vandring.

Om man antar att antalet deltagare på 
vandringarna i genomsnitt varit detsamma 
kommer vi glädjande nog fram till att så 
många som kanske 4 500 personer denna dag 
i juni trotsade det dåliga vädret och var ute på 
promenad i försommargrönskan.
Ett stort tack till alla entusiastiska ledare!
❀  EVASTINA BLOMGREN

Rättelse
Blindow m.fl. 2007. Bestämningsnyckel för krans-
alger i Sverige. – SBT 101: 165–220.
På s. 219 skulle ha stått ”Fjordrufse Tolypella 
normaniana (Nordst.) Mig.”, men tyvärr blev
auktorsbeteckningen fel.

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Antal  
vandringar

Varav 
inrapporte-

rade 

Blekinge 6 5
Bohuslän 17 11
Dalarna 8 0
Dalsland 3 3
Gotland 3 0
Gästrikland 5 3
Halland 11 7
Hälsingland 2 1
Härjedalen 0 0
Jämtland 5 2
Medelpad 4 3
Norrbotten 3 0
Närke 7 7
Skåne 27 15
Småland 32 20
Södermanland 6 6
Uppland 10 4
Värmland 5 4
Västerbotten 4 0
Västergötland 40 30
Västmanland 7 2
Ångermanland 5 4
Öland 6 4
Östergötland 7 5

Summa 223 136

Växter kan känna igen sina släktingar
Två kanadensiska forskare har nyligen visat 
att rötterna hos den amerikanska marviolen 
Cakile edentula kan känna om den växer till-
sammans med rötter av besläktade plantor. 
Plantor som växte tillsammans med nära 
släktingar producerade färre rötter än plan-
tor som växte tillsammans med främlingar, 
och minskade därmed konkurrensen om 
resurserna. Man kan tänka sig att rottillväx-
ten istället ökade åt ett annat håll, där inte 
släktingarna fanns.

Resultatet öppnar möjligheten för att 
släktskapsselektion skulle kunna finnas även 
hos växter. Släktskapsselektion har länge 
varit känt hos många djur och innebär att 
man höjer sin egen fortplantningsframgång 
(fitness) genom att gynna sina släktingar 
eller att på andra sätt ta hänsyn till om det 
är släktingar eller inte som man har att göra 
med. (Biology Letters 3: 435).

Största blomman hittar sina släktingar
Världens största blomma tillhör den sydost-
asiatiska regnskogsarten Rafflesia arnoldii. 
Den illaluktande blomman kan bli över en 
meter i diameter och väga uppemot tio kilo. 
Eftersom rafflesiorna är parasiter som saknar 
både stam, blad och rötter har deras släktskap 
med andra växter länge varit en gåta och de 
har förts till en egen familj, Rafflesiaceae.

Men nu har amerikanska forskare med 
modern DNA-teknik visat att rafflesiorna i 
själva verket hamnar tillsammans med famil-
jen Euphorbiaceae. Detta kan synas lite märk-
ligt eftersom törelväxterna ju utmärks av sina 
mycket små blommor (Science 315: 1812).


