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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nästa år fyller naturvården i Sverige hundra år

Det var 1909 som Sverige fick sin första naturskyddslag. Strax 
därefter bildades de första nationalparkerna i landet – som 
Sarek och Stora Sjöfallet – med några av Europas främsta 

naturområden. Ungefär samtidigt fridlystes de första växterna i Sve-
rige (ett antal fjällväxter i Norrbottens län, bl.a. fjällarnika, lappfela 
och polarblära. Kort därefter fridlystes misteln i flera landskap). 
Dessa skyddsåtgärder markerade inledningen till dagens officiella 
naturvårdsarbete i Sverige.

Naturvårdens jubileum kommer att uppmärksammas på olika 
sätt runt om i landet. Naturvårdsverket och Kungliga vetenskaps-
akademin har tagit initiativ för att samordna insatserna tillsammans 
med andra organisationer. Det skrivs böcker, det blir föreläsningar 
och utflykter, utställningar i naturum och mycket annat. Och det 
finns långt framskridna planer på att nästa år inviga landets första 
marina nationalpark – Kosterhavets nationalpark i Bohuslän.

Jag skulle önska att så många föreningar som möjligt uppmärk-
sammar naturvårdens hundraårsjubileum genom att lägga sina 
blomstervandringar under De vilda blommornas dag den 14 juni i 
ett naturreservat. Vi kan göra en värdefull botanisk folkbildningsin-
sats samtidigt som vi uppmärksammar att floravården i Sverige fyller 
hundra år.


I detta häfte kan du tack vare våra duktiga floraväktare läsa om till-
ståndet för några av landets hotade arter. Claes Kannesten har följt 
uddbräken i Dalsland, medan andra har rapporterat till honom från 
övriga landet. Göran Mattiasson presenterar nya skånska fynd av 
praktnejlika och har skrivit en sammanställning över landets snylt-
rötter. I artikeln får vi klara besked om den aktuella statusen för 
dessa gåtfulla arter.

Det är egentligen svårt att förstå varför så många arter är så säll-
synta. Varför verkar till exempel snyltrötterna ha så svårt att hitta 
sina värdväxter? Vad är det mera de behöver för att trivas?

Vi har många hotade arter som behöver skydd, så fler floraväktare 
är välkomna. Ytterst få av våra medlemmar är aktiva övervakare, fler 
behövs! Hör av dig till mig, om du vill göra en insats. Tänk på att 
ingen insats är för liten!


Lunds Botaniska Förening bildades redan 1858 och firar i år som 
en av världens äldsta botaniska föreningar sitt 150-årsjubileum. Vi 
gratulerar!

God jul och Gott nytt år!

MARGARETA EDQVIST

margareta.edqvist@telia.com
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Det tredje fyndet i landet av den lilla hög
arktiska arten raggdraba gjordes i somras av 
Sture Westerberg på 1555 meters höjd.

STURE WESTERBERG

I samband med 2008 års inventering i skyd-
dade områden och intensivövervakning av 
hotade arter hittade jag en draba på Nissun-

tjårro som vi inte kunde artbestämma. Tillsam-
mans med mig var biologerna Britta Lidberg, 
Jönköping och Mariell Nordquist, Umeå. Tidi-
gare under sommaren hade vi inventerat områ-
det mellan Mavas och Ikesjaure i Pite lappmark. 
Här hittade Erik Ljungstrand raggdraba Draba 
subcapitata 1996–97 på Årjep Saulo-massivet 
(Ljungstrand 1999). Men då vädret inte medgav 
en toppbestigning fick vi lämna området utan 
att få se draban.

Många är de som har fotograferat den iögon-
fallande u-dalen Lapporten (Tjuonavagge) söder 
om Torneträsk, så även jag. Och många är de 
botanister som vandrat upp på fjället för att se 
de unika arter som växer här. Fjällmassivet till 

höger om Lapporten heter Nissuntjårro och 
är ett av de artrikaste fjällen i Torne lappmark. 
Här finns flera av fjällvärldens rariteter som 
polarstjärnblomma Stellaria longipes, lappvallmo 
Papaver radicatum ssp. hyperboreum, tuvnarv 
Sagina caespitosa, dvärgnarv S. nivalis och snö-
fryle Luzula arctica.

Nissuntjårros nordtopp ligger 1633 meter 
över havet. Här, i de övre delarna men även ner 
på sluttningarna finns utbredda blockskravel-
marker. Längs toppkammen finns frostsprängda 
hällar. Berget är mörkt och består av en granat-
förande amfibolitskiffer. Mot Lappporten stupar 
fjället brant ner medan den norra och västra 
sidan svagt böjer av ner mot dalgången Nissun-
vagge. På andra sidan dalen reser sig det höga 
Pallentjåkka (1737 m ö.h.). Utsikten är fantas-
tisk och känslan att stå häruppe är enorm.

Nissuntjårro och fjällen väster därom bildar 
sedan år 2000 ett Natura 2000-område. Områ-
det täcker en yta av 258 kvadratkilometer och 
gränsar i nordväst mot Abisko nationalpark.

Växtligheten på toppen är gles med spridda 
förekomster av groddlummer Huperzia selago 

Raggdraba funnen i  
Torne lappmark

Figur 1. Den lilla raggdraban hit-
tades på Nissuntjårro i Torne 
lappmark i somras. Raggdraba är 
en högarktisk art med bara två 
tidigare kända fynd i Sverige. Den 
är betydligt vanligare på Svalbard. 
Foto: Sture Westerberg, 6 augusti 
2008.
The high arctic Draba subcapitata 
was found in August 2008 on Mt 
Nissuntjårro in northwesternmost 
Sweden.
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ssp. arctica, tuvbräcka Saxifraga cespitosa, polar-
fryle Luzula arcuata ssp. confusa och bågfryle 
L. arcuata ssp. arcuata. Längre ner på sluttning-
en tilltar artantalet bland de stora blocken som 
alltmer minskar i omfång, och där grus och sten 
skapar små och artrika ytor där polarfryle, båg-
fryle, isranunkel Ranunculus glacialis, purpur-
bräcka Saxifraga oppositifolia och tuvbräcka blir 
allt vanligare. Fjällmyskgräset Hierochloë alpina 
ses med spridda tuvor.

På väg ner mot lappvallmon som är en av 
arterna som länsstyrelsen intensivövervakar 
sedan 2005 hittade jag en mycket liten draba-
tuva med många mörka ovala kapslar. Jag för-
sökte på plats artbestämma draban med hjälp 

fjällfloran (Nilsson 1986). Det jag noterade var 
att skidorna satt på mer utåtriktade skaft än 
hos bergdraba Draba norvegica som har ett mer 
uppåtriktat skaft, samt att bladen var tätt håriga. 
Eriks artikel i SBT om raggdraban som under 
veckan i Mavas hela tiden fanns med låg nu 
tyvärr hemma, så vilken art jag hade hittat fick 
bero till senare. Bilder togs och en mycket liten 
bit av plantan fick följa med hem.

Draban växte på en höjd av 1555 meter över 
havet på den nordväst-sydostgående toppkam-
men. Den första tuvan med lappvallmo påträf-
fades på en höjd av 1510 meter över havet, där 
toppkammen faller kraftigare ner mot norr. 
Fortfarande är landskapet skravelblockigt men 

Figur 3. Toppen på Nissuntjårro är en 
mycket karg och till synes livsfientlig miljö. 
Men raggdraban och några andra tuffingar 
kallar detta sitt hem! Vy mot nordväst. 
Foto: Sture Westerberg, 6 augusti 2008.
Draba subcapitata was found close to the 
top of Mt Nissuntjårro, where this photo 
was taken.

Figur 2. Lappvallmo och tuvnarv är två av fjällvärldens rariteter som också växer på Nissuntjårro. Foto: 
Sture Westerberg, 6 augusti 2008.
Papaver radicatum ssp. hyperboreum and Sagina caespitosa are two rare mountain plants on Mt Nissuntjårro.
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stråk av finare material börja komma till. På 
dessa är artantalet större och nya arter tillkom-
mer hela tiden. Nu börjar andra typer av berg-
artsblock uppträda, som kvartsiter, olika skiffrar 
och enstaka block av dolomit. Smältvatten-
strömmar bildar fåror som följer sluttningen 
ner mot dalgången och i anslutning till dessa är 
växtligheten rik med många sällsynta arter.

Tuvnarv Sagina caespitosa, dvärgnarv Sagina 
nivalis, grådraba Draba incana, isdraba D. niva
lis, lappdraba D. lactea, alpdraba D. fladnizensis, 
enaxig sävstarr Kobresia myosuroides, svedstarr 
Carex atrofusca, sotstarr C. fuliginosa ssp misan
dra, fjällblära Silene wahlbergella och fjällklocka 
Campanula uniflora är några av de arter som 
noteras på den artrika sluttningen.

Nya inventeringar tog vid och sommaren gick 
till ända. När jag återvänder till kontoret och 
börjar sammanställa sommarens inventeringar 
så skickar jag bilder på draban till olika personer 
för att få veta vad jag hade hittat. Fortfarande 
hade jag inte en tanke på att det skulle kunna 
vara en raggdraba, för den var alldeles för säll-
synt och i ett område där det har sprungit så 
många och duktiga botanister. Men då Sven 
Hellquist, Umeå, fick se bilden och nämnde 
raggdraba så insåg jag – visst kunde det var 
den! Jag fick adressen till Erik Ljungstrand som 
senare bestämde den till raggdraba. Så var resan 
till sist slut. Fantastiskt!

Raggdraban fridlystes av Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 1996 och är rödlistad som akut 
hotad (CR). Närmaste fyndplats för raggdraba 
ligger i de norska Øverbygdsfjellene norr om 
Torneträsk, där den samlats av Torstein Engel-
skjøn.  

•  Ett stort tack till Erik Ljungstrand för den 
slutliga bestämningen. Kollekten ligger i Göte-
borgs universitets herbarium (GB).

Citerad litteratur
Ljungstrand, E. 1999. En i Skandinavien tidigare 

okänd draba, raggdraba Draba subcapitata, funnen 
i Pite lappmark. – Svensk Bot. Tidskr. 93: 9–18.

Nilsson, Ö. 1986. Nordisk fjällflora. – Bonniers, 
Stockholm.

ABSTRACT
Westerberg, S. 2008. Raggdraba funnen i Torne 
lappmark. [Third Swedish find of Draba subcapi-
tata.] – Svensk Bot. Tidskr. 102: 274–276. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.
In August 2008, the high arctic Draba subcapitata 
Brassicaceae was found at 1555 m a.s.l., close to 
the summit of Mt Nissuntjårro in Torne lappmark, 
northwestern Sweden. The two previous finds 
were in Pite lappmark, ca 200 km to the south.

Sture Westerberg arbetar 
sedan 1991 vid Läns-
styrelsen i Norrbotten. 
Han håller nu på med 
en inventering i Natura 
2000-områden, främst 
arter, sanddyner, strän-
der och fjäll. Tidigare 
arbetade han på SGU 
med geologisk kartering 
över hela landet. Sture 

har ett stort intresse för växter, fåglar och geologi.
Adress: Innerbyvägen 1, 975 96 Luleå
E-post: stuwes48@gmail.com

Figur 4. Den mycket sällsynta polarstjärn-
blomman tillhör Nissuntjårros specialiteter. 
Foto: Sture Westerberg, 6 augusti 2008.
Stellaria longipes is one of several rarities on  
Mt Nissuntjårro.
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De parasitiska snyltrötterna är fascinerande 
inslag i vår flora, både sällsynta och sporadiskt 
uppträdande. Göran Mattiasson ger här en 
aktuell översikt över alla svenska arter.

GÖRAN MATTIASSON

Snyltrötter väcker uppmärksamhet. Även 
personer med ringa botaniskt intresse 
reagerar när de får syn på en snyltrot – så 

avvikande är de från praktiskt taget alla andra 
växter i Sverige. Snyltrötter är fleråriga arter som 
växer och parasiterar på andra växters rötter och 
som blommar med stor oregelbundenhet. Alla 
snyltrötter har underjordiska knölar fästa vid 
värdväxtens rötter. Från knölarna utvecklas en 
ogrenad, upprätt stjälk med små fjällika blad 
och en klase med tvåläppiga blommor i toppen.

Snyltrötterna är sällsynta i Sverige och tillhör 
vår floras största rariteter. Nya växtplatser har 
upptäckts de senaste åren i de södra delarna av 
landet. Är denna expansion kanske ett resultat 
av att klimatet blir varmare och situationen för 
snyltrötterna mera gynnsam? Nordgränsen för 
släktets utbredning i Sverige och Europa går nu 
strax söder om Dalälven, den biologiska norr-
landsgränsen, där tistelsnyltrot upptäcktes 2006.

Det finns omkring 150 olika arter av snylt-
rötter tillhörande släktet Orobanche. Snylt-
rötterna trivs bäst i varma tempererade och sub-
tropiska områden. Antalet minskar från söder 
mot norr. I Europa finns 45 arter, med det störs-
ta antalet kring Medelhavet. I Sverige finns åtta 
bofasta arter varav tre i parker och trädgårds-

liknande miljöer. Ett exemplar av ytterligare en 
art, fibblesnyltrot O. picridis, samlades före 1850 
på Hallands Väderö, men den har sedan aldrig 
setts i Sverige och anses idag vara utdöd.

Hur många arter som kan förekomma i 
odling eller som är spontant inkomna hemma 
hos botanister och trädgårdsamatörer är inte 
närmare känt. 

Snyltrötterna är parasiter
Eftersom snyltrötterna saknar det gröna kloro-
fyllet kan de inte – som alla vanliga växter 
– själva med ljusets hjälp bilda de kolhydrater 
och andra ämnen som utgör byggstenarna i 
växtens tillväxt. Snyltrötterna hämtar i stället sin 
näring från andra växter genom att parasitera på 
deras rötter – de är rotparasiter. Olika snyltröt-
ter parasiterar på olika arter (värdväxter), vilket i 
regel framgår av de olika snyltrötternas svenska 
namn. Värdväxten är oftast en vanlig och all-
mänt förekommande art. I tabell 1 anges de 
arter som normalt fungerar som värdväxter för 
landets snyltrötter.

De flesta snyltrotsarter i Sverige är starkt spe-
cialiserade på en enda värdväxt, medan några 
kan parasitera på flera olika arter. Tistelsnylt-
roten parasiterar främst på kåltistel Cirsium ole
raceum i Skåne och på brudborste C. helenioides i 
övriga delar av landet. På Mösseberg i Västergöt-
land förekommer den dock på båda tistelarterna.

Parasiterna hämtar sin näring genom snyltröt-
ter, haustorier, som tränger in i värdväxtens rot-
system och förbinder värdväxtens näringsvävnad 
med sin egen. Därigenom kan parasiten själv 

Snyltrötter i Sverige  
– en aktuell översikt

Figur 1. Tistelsnylt-
rot i Rövarkulan i 
Skåne. Foto: Mar-
gareta Edqvist 11 juli 
2008.
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förse sig med vat-
ten och näring. Alla 
snyltrötter är för sin 
utveckling – oberoen-
de om de växer i torra 
eller fuktiga miljöer 

– beroende av vatten. 
Om värdväxten inte 
kan tillhandahålla 
tillräckligt med vatten 
och näring utvecklas 
inte någon planta.

Färggranna arter
Snyltrötter kan variera 
i färg från rött och 
rödbrunt till gulbrunt, 
gult, gråviolett och 
blågrönt. En och 
samma art kan ha 
olika färg under sin 
utveckling men kan 
även skilja sig mellan 
individ på samma 
lokal och mellan olika delar av landet, vilket är 
fallet med tistelsnyltrot. Snyltrötternas blomma 
har en gul grundfärg som kan variera från röd-
gult över gult till gulbrunt. Röllikesnyltrot avvi-
ker helt med sin blåvioletta krona, som också 
gör att arten är helt omisskännlig. Blomman 
kan även vara vit som hos murgrönssnyltrot. Att 
alla snyltrötter saknar grön färg är nog inte det 
första någon tänker på som får syn på en snylt-
rot. Under blomningen är snyltrötterna mjuka 
i stjälken men blir därefter karakteristiskt torra, 
bruna till svartbruna och styva. Efter blomning-
en kan plantorna stå kvar som förtorkade pinnar 
ända till nästa år – och kan normalt upptäckas 
och artbestämmas även under vinterhalvåret.

Artbestämning
Hur känner vi igen olika arter av snyltrötter? 
Det enklaste sättet – åtminstone här i Sverige 
– är att se efter vilken art snyltroten parasiterar 
på. Värdväxten avslöjar vanligtvis direkt vilken 
art det handlar om. Observera emellertid att en 
del arter kan ha olika värdväxter i olika delar av 

Europa. I England är åkertistel Cirsium arvense 
till exempel den vanligaste värdväxten för tistel-
snyltrot. Om man  stöter på en blommande 
planta kan man komma fram till rätt art med 
hjälp av bestämningsnyckeln på nästa sida.

Hur sprider sig snyltrötter?
Alla snyltrötter har små, lätta frön som sprids 
med vinden och kan spridas över långa avstånd. 
För att gro och utvecklas till en livskraftig plan-
ta måste ett frö hamna i nära anslutning till sin 
värdväxt. Sannolikheten för att så ska ske mins-
kar naturligtvis ju sällsyntare värdväxten är. När 
det inträffar dröjer det ändå ofta flera år innan 
en planta utvecklas och blir synlig på platsen.  

Men om värdväxten är allmänt förekom-
mande borde väl inte en del snyltrötter vara så 
sällsynta som de är. Varför finns till exempel 
timjansnyltrot på så få platser på Stora Alvaret 
när backtimjan Thymus serpyllum är så vanlig 
där? Frågan står obesvarad. Sannolikt kräver 
snyltrötter ytterligare något för att etablera sig, 
något som ännu är en väl förborgad hemlighet.

Tabell 1. Svenska snyltrötter, deras värdväxter och hotkategori i den svenska 
rödlistan (Gärdenfors 2005). Hotkategorin är ett internationellt fastställt 
mått som visar hur hotad arten är i Sverige. Bara sedan gammalt bofasta 
arter har bedömts i detta sammanhang. Alla snyltrotsarter som förekommer 
i naturliga miljöer är fridlysta i Sverige sedan år 2000.
Swedish species of Orobanche, their host species and red list category.

I naturliga miljöer
Värdväxt i  

Sverige
Hotkategori

Fibblesnyltrot Orobanche picridis Bitterfibbla Försvunnen (RE) 
Klintsnyltrot O. elatior Väddklint Starkt hotad (EN)
Klöversnyltrot O. minor Klöver eller  

andra ärtväxter
–

Röllikesnyltrot O. purpurea Röllika Akut hotad (CR)
Timjansnyltrot O. alba Backtimjan Missgynnad (NT)
Tistelsnyltrot O. reticulata Brudborste,  

kåltistel
Starkt hotad (EN)

I parker och trädgårdar

Ametistsnyltrot O. amethystea Martornar –
Berberissnyltrot O. lucorum Berberis –
Murgrönssnyltrot O. hederae Murgröna –
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Några arter, mestadels klint- och tistelsnylt-
rot, har i Sverige såtts in på flera platser, något 
som inte längre är tillåtet. Efter insådd av frön 
vet vi att det kan dröja två år eller längre innan 
någon planta visar sig. Om frön myllats ned på 
rötter av väddklint Centaurea scabiosa har nya 
plantor av klintsnyltrot blommat redan efter ett 
par år. Om frön lagts på marken intill vädd-
klint har det i något fall dröjt fyra år, innan 
någon snyltrot kommit upp. Det finns också 
exempel på att det har tagit betydligt längre tid 

– tio år eller mer – innan någon snyltrot visat 
sig. 

Luriga arter!
Antalet blommande snyltrötter är aldrig detsam-
ma två år i rad. Vissa år är särskilt gynnsamma 
och då kan individantalet vara stort. Året därpå 
kan antalet ha halverats eller minskat ännu 
mer. I Rövarkulan i Skåne blommade 200 tistel-
snyltrötter 1983 för att året därpå helt saknas, 
och ytterligare ett år senare återkomma med 
275 blommande individ. Vad är det som gör 
att antalet växlar så kraftigt? Variation mellan 
åren är kännetecknande för alla snyltrotsarter i 
Sverige.

Om en snyltrot inte visar sig på sin växtplats 
under ett eller flera år uppkommer frågan om 
den är borta för alltid. Men plötsligt står kanske 
snyltroten där igen och blommar som om ingen-
ting hade hänt!

Att genom floraövervakning bedöma hur 
snyltrötterna utvecklas under en tidsperiod kan 
alltså vara svårt, eftersom individantalet väx-
lar så kraftigt. Det krävs observationer under 
många år för att säkert kunna fastställa någon 
trend i utvecklingen.

Hur kan vi gynna snyltrötterna?
Bästa sättet att bevara snyltrötter på en växtplats 
är att trygga värdväxtens framtid så att snylt-
roten alltid har någon som försörjer sig. Berätta 
alltid för markägaren att snyltrötter växer på 
deras fastighet. Markägare som är stolta över 
sina märkliga och sällsynta växter är den bästa 
garantin för att växtplatsen ska få sin framtid 
tryggad.

Tänk på att snyltrötter blir uppätna i betes-
mark. Det är förklaringen till att snyltrötter 
främst syns på mark som inte betas. Men kom 
ihåg att snyltrötter samtidigt är beroende av att 
växtplatsen hålls öppen.

Bestämningsnyckel till svenska snyltrötter
Key to Swedish species of Orobanche

1. Blommor med foder av fyra sammanhängande flikar  .................. röllikesnyltrot O. purpurea 
– Blommor med foder av två sidoställda flikar, som kan vara tvåkluvna  .................................  2

2. Märkesflikar gula (färska blommor!)  ...............................................................................................  3 
– Märkesflikar mer eller mindre röda  ................................................................................................  5

3. Kronrör avsmalnande mot mynningen, bräm tvärt avsatt  ....  murgrönssnyltrot O. hederae 
– Kronrör jämt vidgat utåt mot brämet  ............................................................................................  4

4. Kronans nedre flikar fransade av glandelhår  ................................ berberissnyltrot O. lucorum 
– Kronans nedre flikar i kanten utan glandelhår  ......................................  klintsnyltrot O. elatior

5. Kronans nedre flikar fransade av glandelhår  .................................................................................  6 
– Kronans nedre flikar i kanten utan glandelhår  .............................................................................  7

6. Åtminstone några av håren på kronan helt eller delvis röda  ............. timjansnyltrot O. alba 
– Blommans hår bleka  ............................................................................ berberissnyltrot O. lucorum

7. Ståndarsträngar nertill kala  ................................................................... tistelsnyltrot O. reticulata 
– Ståndarsträngar nertill håriga  ............................................................................................................  8

8. Blommans stödblad 7–15 mm, parasit på ärtväxt  .............................. klöversnyltrot O. minor 
– Blommans stödblad 12–22 mm, ej parasit på ärtväxt  ........... ametistsnyltrot O. amethystea
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Klintsnyltrot
Klintsnyltroten finns i Sverige endast i Skåne, 
främst i de sydvästra och västra delarna av 
landskapet, särskilt söder om Malmö och i kust-
området mellan Helsingborg och Landskrona. 
Under den senaste trettioårsperioden har klint-
snyltroten blommat på ett knappt trettiotal växt-
platser. Hälften av dessa fanns under 1980-talet 
på det skånska fastlandet och den andra hälften 
på Ven i Öresund. Minst fem av lokalerna på 
fastlandet har tillkommit efter medveten insådd.

Tidigare kända förekomster i Västergötland 
(Kinnekulle under 1970- och början av 1980-
talet) och Östergötland (ett ex 1995 i Norrkö-
ping) är även de sannolikt resultat av insådd.

Växtplats – naturtyp
Klintsnyltroten växer på moränbackar i kalk-
rika, soliga områden med torrängsvegetation. 
Arten är känslig för bete och blir lätt uppäten 
eller nedtrampad av betesdjuren. Idag är många 
växtplatser med klintsnyltrot ohävdade, vilket 
just nu gynnat arten men som blir förödande 
på sikt eftersom arten för sin överlevnad är helt 
beroende av att miljön är gynnsam för värdväx-
ten, väddklint, som kräver solljus och öppna 
landskap. Utan sin värdväxt överlever inte 
klintsnyltroten.

På många blomsterrika torrängar som inte 
längre betas, ökar både väddklint och klint-
snyltrot under de första åren utan bete. När gräs, 
buskar och träd blir dominerande missgynnas 
väddklinten som dör ut inom loppet av några få 
år. På detta sätt försvann exempelvis växtplatsen 
vid Klagshamn söder om Malmö, där klintsnylt-
rot länge haft en säker tillvaro.

Många torrängar invaderas nu av knylhavre 
Arrhenatherum elatius som förändrat ängarnas 
utseende och artsammansättning. Knylhavre-

dominerade torrängar uppfattas ibland som en 
egen naturtyp men är i själva verket inget annat 
än torrängar som påverkats av kvävenedfall. 
Knylhavre och andra gräs gynnas, samtidigt som 
många av markens blomster försvinner. Detta 
drabbar väddklint – och därmed klintsnyltrot 

– som har svårt att stå emot gräsens expansion.

Figur 2. Klintsnyltrot på Borre backe i sydvästra 
Skåne. Foto: Margareta Edqvist, 17 juni 2008.
Orobanche elatior at Borre backe in southwestern 
Skåne.

Klintsnyltrot O. elatior
är parasit på väddklint
har gulbrun–rödbrun stjälk med gulaktig–gulröd blomma
blommar från juni till mitten av juli
är vår kraftigaste snyltrot. Kan bli upp till meterhög
är rödlistad som starkt hotad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

På kartorna 
anges aktu-
ella lokaler 
(efter år 
2000) med 
blåa prickar, 
äldre lokaler 
markeras 
med ringar.
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Floraförändringar och framtid
År 1979 skrevs två av varandra oberoende 
artiklar om klintsnyltrotens framtid. Den ena 
artikeln bedömde att framtiden var ljus, medan 
den andra framhöll att den enda livskraftiga 
populationen fanns på Ven i Öresund.

År 2008 är situationen förändrad. Antalet 
växtplatser på Ven har minskat med 60 procent 
och uppgick i år till fem, alla med få individ. 
Två växtplatser höll bara ett respektive två 
exemplar. Individantalet har minskat från som 
mest 1146 exemplar år 1988 till i genomsnitt 15 
plantor 2006 och 2007. År 2008 blommade 59 
individ, det högsta antalet sedan 2002. Utveck-
lingen under den senaste tjugoårsperioden har 
varit klart negativ. Framtiden ser inte längre ljus 
ut för klintsnyltrot på Ven.

På fastlandet är antalet växtplatser i stort sett 
oförändrat, även om antalet platser med blom-
mande individ minskat från tretton (år 2002) 
till elva (år 2008). Det finns emellertid idag 
bara en livskraftig population, medan övriga 
växtplatser hyser förhållandevis få individ. På 
Borre backe söder om Malmö blommade hela 
439 plantor år 2008, men antalet varierar kraf-
tigt mellan åren. Som mest blommade totalt 
på fastlandet 1864 individ år 2005, medan 
minimiantalet den senaste tjugoårsperioden var 
380 exemplar år 2007. Variationen är så stor att 
någon trend i utvecklingen inte kan urskiljas. 
På fastlandet förekommer väddklint betydligt 

mera spridd och i större populationer än på Ven, 
vilket innebär att klintsnyltrot trots allt bör ha 
bättre förutsättningar att överleva här än på Ven.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Torrängar med väddklint och klintsnyltrot 
måste skötas genom bete för att bevara miljön 
och växtplatsen men djuren måste tas bort 
under klintsnyltrotens blomning och fruktbild-
ning i juni–juli. Utan betesuppehåll blir snylt-
rötterna lätt uppätna.

Växtplatserna måste skötas så att värdväxten 
överlever långsiktigt. Väddklinten hotas för 
närvarande på många platser av täta bestånd av 
knylhavre. Hotet från igenväxning är påtagligt 
och måste åtgärdas. Åtgärden brådskar, eftersom 
många växtplatser redan idag håller på att växa 
igen med träd och buskar eller bildar en tät 
gräsmatta.

Figur 3. Som på så många andra lokaler växer 
knylhavre och andra kvävegynnade arter 
numera höga på Borre backe, vilket missgynnar 
väddklinten, klintsnyltrotens värdväxt. Klint-
snyltroten har trots det här sin rikaste växt-
plats i Sverige. Foto: Margareta Edqvist, 17 juni 2008.
On Borre backe in southwestern Skåne, like at 
most other sites, O. elatior is threatened by the 
increasing cover of nitrophilous species such as 
Arrhenatherum elatius.

Figur 4. Klintsnyltrotens vaxgula märke syns bara 
om man kryper riktigt nära. Foto: Margareta Edqvist.
O. elatior has a bright yellow stigma.
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Klöversnyltrot
Klöversnyltrot förekommer i Sverige endast i 
sydvästra Skåne och är idag känd från ett enda 
område vid Håslöv mellan Malmö och Trelleborg.

Arten finns uppgiven från Skåne år 1838 
men det första dokumenterade fyndet i Sverige 
gjordes så sent som 1967 vid Håslöv. Klöver-
snyltrot hittades 1969 i Klågerup, och 1970 på 
Weibullsholm i Landskrona där de fanns kvar 
till slutet av 1990-talet. I Klågerup sågs det sista 
blommande exemplaret år 2000, då växtplatsen 
asfalterades.

Växtplats – naturtyp
Klöversnyltrot är högst sannolikt införd i landet. 
Den antas ha kommit som fröinblandning i 
utsäde av klöver. Klöversnyltroten växer gärna i 
klöverodlingar i Mellaneuropa, där den kan vara 
en besvärlig parasit i klöverfälten. I södra Tysk-
land berättas att ”parasiterna sköt likt svampar 
upp ur jorden i tusental”. Arten har i folkmun 
fått mindre smickrande namn som ”Kleefresser” 
(klöverätare) och ”Kleeteufel” (klöverdjävul).

I Sverige har klöversnyltroten samma uppträ-
dande som längre söderut. År 1967 – när arten 
upptäcktes i Skåne – liksom 1968, blommade 
tusentals exemplar i ett klöverfält i Håslöv. 
Under 1969–1990 fanns årligen i diket eller 
vägkanten intill fältet mellan fem och femtio 
exemplar. Under 1991–2001 var antalet genom-
gående färre än tio. Åren 1997 och 2000 fanns 
ingen klöversnyltrot alls. År 2002 odlades vit-
klöver på fältet och då sköt ett par tusen plantor 
av klöversnyltrot upp igen strax före midsommar, 
lagom till Botanikdagarna. Deltagarna från hela 
landet fick tillfälle att se arten. Även året därpå 
blommade tusentals individ för att sedan under 
några år med bete vara försvunnen. Under 2008 
kunde ett hundratal exemplar ses på fältet.

Floraförändringar och framtid
Klöversnyltrotens framtid i Skåne och Sverige 
är osäker. Klöversnyltroten har idag i trakten av 
Håslövs kyrka en säker och riklig förekomst de 
år som vit- eller rödklöver odlas på åkerfälten. 
Under mellanåren blommar snyltrötter i väg- 
och dikeskanter, om det finns ärtväxter som kan 
tjäna som värdväxter. Snyltroten borde ha en 
framtid säkrad i området, men om Vägverket 
tar växtplatsen i anspråk för utbyggnad av E6 
till motorväg, är framtiden för klöversnyltrot i 
Sverige mycket oviss.

Snyltroten kan antas finnas kvar underjor-
diskt på sina tidigare kända växtplatser. Nya 
odlingar av klöverfält får i framtiden visa om 
klöversnyltrot kan återkomma. Klöversnyltrot är 
lätt att sprida.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Klöversnyltrot gynnas om klöver odlas på åkrar 
där arten tidigare förekommit. Detta är otvivel-
aktigt det enklaste och mest effektiva sättet att 
bevara arten inom ett område. Om ett klöverfält 
innehåller ett stort antal snyltrötter ett år, blir 
blomningen riklig också nästa år om klöverod-
lingen efter skörd får stå kvar över vintern.

Klöversnyltrot O. minor
är parasit på klöver eller andra ärtväxter
har rödviolett stjälk och blekgula blommor med violetta nerver
blommar från juni till mitten av juli
är 1–5 decimeter hög 
är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 5. Klöversnyltrot i en vall vid Håslöv i Skåne. 
Foto: Margareta Edqvist, juni 2002. Närbild: Åke Svensson.
Orobanche minor in a clover field in Skåne.
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Röllikesnyltrot
Röllikesnyltrot är vårt lands mest sällsynta 
snyltrot, omisskännlig på grund av sin färg och 
idag endast känd från Böda socken på norra 
Öland. Individantalet växlar starkt mellan åren 
och väderleken. Sedan upptäckten 2002 har som 
mest 75 plantor hittats år 2003. Under 2007 
och 2008, två år med torr vår och försommar, 
blommade sex individ vardera året, det hittills 
lägsta antalet.

Växtplats – naturtyp
Snyltrötterna växer i Böda på sandig ängsmark 
med en högst ordinär torrängsflora med riklig 
förekomst av värdväxten röllika Achillea mille
folium. Marken har inte gödslats.

Snyltroten har sannolikt kommit till Sverige 
med utsäde eller gräsfrö. Det första fyndet av 
röllikesnyltrot gjordes 1924 på en åkerren i 
Glömminge på Öland, där den höll sig kvar till 
1980. Under åren 1978–2003 hittades snyltroten 
på en tomt med torrängsliknande flora i ett 
annat område på mellersta Öland. Idag är arten 
utgången även från denna plats. 

År 2002 upptäcktes den nu befintliga lokalen 
i Böda. Det var markägaren själv som gjorde 
den sensationella upptäckten efter att året innan 
ha röjt bort slånbuskar som vuxit upp i den 
igenväxta betesmarken under femton års ohävd. 
Turligt nog är röllika en art som klarar att hålla 
sig kvar länge när ängsmark växer igen med 
buskar. Uppenbarligen har snyltroten med sina 
underjordiska knölar överlevt i marken under 
hela denna tid och inväntat lämpliga förhållan-
den för att kunna gå i blom.

Floraförändringar och framtid
Röllikesnyltroten har med sin enda växtplats en 
högst osäker framtid, även om växtplatsen nu 

sköts efter bästa förmåga. Att snyltroten tillhör 
kategorin arter som bedömts som akut hotade i 
Sverige är lätt att förstå.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Markägaren är mycket mån om växtplatsen och 
medverkar till att arten gynnas även i fortsätt-
ningen. Slåtter sker sent under året, när fröna 
spridits för vinden.

Röllikesnyltrot O. purpurea
är parasit på röllika
har blålila stjälk och mörkådriga blåvioletta blommor
blommar i slutet av juni och i juli
är 1–4 decimeter hög
är rödlistad som akut hotad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 6. Röllikesnyltrot på torrängen i Böda på 
Öland, för närvarande den enda lokalen i Sverige. 
Foto: Thomas Gunnarsson, 7 juli 2003.
Orobanche purpurea is only found on Öland.
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Timjansnyltrot
I Norden finns timjansnyltrot bara på Öland 
och Gotland. Totalt har arten 37 aktuella loka-
ler på Öland och 12 på Gotland (inklusive Got-
ska Sandön). 

På Öland upptäcktes 1972 den ena nya växt-
platsen efter den andra, totalt blev det närmare 
trettio platser på Stora Alvaret, vilket då kom 
som en helt oväntad och glädjande överraskning. 
Under åtta intensiva fältdagar fann man på den 
inre delen av Stora Alvaret 28 lokaler fördelade 
på nio socknar, från Gräsgård i söder till Sandby 
i norr. Uppenbarligen hade snyltroten 1972 ett 
exceptionellt gynnsamt år. 

Tidigare ansågs timjansnyltrot vara en av 
Ölands sällsyntaste växter, vilket säkerligen var 
en följd av att arten endast blommar med flera 
års mellanrum. 

Det första fyndet i Sverige gjordes vid Tors-
burgen på Gotland 1841, men snyltroten åter-
fanns där först 1977. Naturreservatet Ölbäck, 
öster om Visby, är en lättillgänglig plats där 
timjansnyltrot också växer.

Timjansnyltrot är relativt lätt att odla och 
finns i enstaka trädgårdar på Öland samt i bota-
niska trädgården i Uppsala.

Växtplats – naturtyp
Timjansnyltrot, som parasiterar på backtimjan, 
växer på öppna, torra och soliga kalkhällmarker 
som överlagrats av sand och vittringsgrus, ofta 
tillsammans med många andra sällsynta arter 
som purpurknipprot Epipactis atrorubens, berg-
skrabba Globularia vulgaris, gotlandssolvända 
Fumana procumbens, fältvädd Scabiosa columba
ria och liten sandlilja Anthericum ramosum. 

Under lagom fuktiga och riktigt gynnsamma 
år kan man faktiskt hitta snyltrötter på praktiskt 
taget varje känd växtplats, medan arten under 

mera normala förhållanden bara blommar på 
en bråkdel av växtplatserna. Under goda år kan 
individantalet på flera av växtplatserna på Öland 
och åtminstone någon lokal på Gotland uppgå 
till mer än tusen. Å andra sidan visar sig arten 
mycket sparsamt eller inte alls efter riktigt torra 
och varma försomrar.

Totalt blommade 513 respektive 532 indi-
vid av timjansnyltrot år 2006 och 2007 på sex 
respektive tretton av sina befintliga 37 lokaler 

Timjansnyltrot O. alba
är parasit på backtimjan
har brunröd stjälk och en ådrig röd, gulbrun eller blekgul blomma
blommar i slutet av juni och i juli
är 1–2 decimeter hög
är rödlistad som missgynnad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 7. Timjansnyltroten blir ofta bara decimeter-
hög. Foto: Thomas Gunnarsson, 2 juli 2004.
Orobanche alba is often just a few centimetres tall.
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på Öland. Under den varma och osedvanligt 
torra försommaren 2008 gick däremot bara 33 
individ i blom på fyra av sina växtplatser. Några 
plantor var bara 2–4 centimeter höga och växte 
på mark med djupa och finkorniga jordlager.

På Gotland blommade till följd av långvarig 
torka endast fyra individ år 2007. Försommaren 
2008 var ännu torrare och på Gotland hittades 
detta år mycket få exemplar.

Floraförändringar och framtid
Timjansnyltrot hade gynnsamma förutsättningar 
åren kring 2000, när den blommade på alla 
utom en av sina tidigare kända växtplatser på 
Stora Alvaret. Under många somrar har snylt-
roten inte visat sig på flera lokaler. Att bedöma 
tillståndet för arten eller avgöra om det skett 
några väsentliga förändringar i populationsstor-
lek är därför vanskligt. Om allt varmare försom-

rar medför att timjanssnyltrotens växtplatser blir 
allt torrare, går både backtimjan och timjansnylt-
roten en svår framtid till mötes.

Timjansnyltrot tål inget intensivt bete under 
blomningsperioden. Får äter upp plantorna och 
trampar sönder värdväxten. På Gotland har 
växtplatser också försvunnit på grund av kalk-
brytning. Om inte växtplatserna skyddas från 
alltför hårt bete och exploateringsingrepp kom-
mer timjansnyltrot att bli en hotad art.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Timjan är känslig för både tramp, överbetning 
och igenväxning. Timjansnyltrot bör ha en tryg-
gad framtid om växtplatserna hålls öppna och 
inte tillåts växa igen samtidigt som marken betes-
fredas under blomnings- och fruktsättningstid. 
Betet är nödvändigt för att hålla området öppet 
men måste anpassas till snyltrötternas behov.

Figur 8. Timjansnyltrot på Stora alvaret öster om Möckelmossen. Lägg märke till mattan med backtimjan. 
Foto: Thomas Gunnarsson, 2 juli 2004.
Orobanche alba on Stora Alvaret on Öland, the foremost stronghold of the species in Sweden.
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Tistelsnyltrot
Tistelsnyltrot är i Sverige huvudsakligen funnen 
i kalkområden. Den förekommer idag på elva 
platser i fyra landskap: Skåne, Småland, Väster-
götland och Uppland. Arten hittades första 
gången i Sverige 1841 på Mösseberg i Väster-
götland. År 1877 upptäcktes att den även växte 
på Ålleberg men fyndet hölls hemligt ända in 
på 1950-talet. Växtplatsen på Ållebergs änne 
inhägnades för att skydda snyltroten och ute-
stänga allmänheten. Betrodda personer kunde 
på apoteket i Falköping få låna nyckeln till 
inhägnaden.

Dessa båda klassiska lokaler var ända fram 
till 1974 de enda kända växtplatserna i landet. 
I Västergötland finns idag arten på minst fem 
platser: tre platser på Falbygden (Kinneved 
(upptäckt 1981), Mösseberg och Ålleberg), 
Björnebergsängarna på Kinnekulle (upptäckt 
1982) samt en lokal på Billingen (upptäckt 1995 
med 53 individ). Av de fem växtplatserna är 
sannolikt tre eller fyra spontana, medan minst 
en lokal kan ha kommit till genom insådd. 
Tistelsnyltrot har odlats i flera västgötska träd-
gårdar.

Tistelsnyltrot upptäcktes helt oväntat 1974 i 
naturreservatet Rövarkulan mitt i Skåne – cirka 
30 mil söder om närmast kända växtplats i 
Västergötland. Nästa upptäckt av tistelsnyltrot 
i Skåne gjordes 2006 i trakten av Övedskloster 
i fuktig lövskog 15 kilometer öster om Rövar-
kulan. Den tredje lokalen på Linderödsåsens 
sluttning är insådd på 1970-talet med frön från 
växtplatsen i Rövarkulan.

I Virserumstrakten i Småland upptäcktes år 
2003 överraskande två exemplar av tistelsnyltrot 
på en sommarstugetomt som slås årligen med lie. 
Förekomsten uppges vara spontan. Sommaren 
2008 blommade ett individ.

I Uppland gjorde 2006 Gunnar Hammar 
kanske det mest sensationella fyndet hittills, i 
Edebo socken i Norrtälje kommun. År 2007 
fanns 310 blommande individ inom tio del-
områden. Antalet hade 2008 minskat från 
tio till sju och individantalet till 121. Joakim 
Ekman gjorde under 2008 en ny överraskande 
upptäckt när han fann en helt ny växtplats med 
11 tistelsnyltrötter i Ununge socken, sex kilome-

Tistelsnyltrot O. reticulata
är parasit på brudborste eller kåltistel
har gulbrun stjälk och gula eller gulbruna, violettonade blommor
blommar från slutet av juni till augusti
är halvmeter- till meterhög
är rödlistad som starkt hotad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 9. Tistelsnyltrot i Rövarkulan i Skåne. Foto: 
Margareta Edqvist, 11 juli 2008.
In Skåne, O. reticulata parasitizes on Cirsium oleraceum.
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ter från fyndplatsen i Edebo. Växtplatserna är 
otillgängliga och ligger ungefär 30 mil nordost 
om närmaste fyndort i Västergötland. Om det 
är de sydvästliga vindarna som fört de lätta 
fröna till platsen är nog sannolikt men kan inte 
bevisas. Detta är för närvarande den nordligast 
kända växtplatsen i världen för tistelsnyltrot.

Växtplats – naturtyp
Tistelsnyltrot växer på fuktig, näringsrik mark 
i så kallade högörtängar i öppen terräng eller 
i gles skogsmark, gärna i anslutning till ytligt 
grundvatten eller kärrmark. Växtplatsen är ofta 
en fuktig slåtteräng som övergivits och fått växa 
igen.

Snyltroten ska liksom sina värdväxter, brud-
borste och kåltistel, uppenbarligen ha tillgång 
på både näring och ytligt markvatten för att tri-
vas. Om tistelsnyltroten inte hade specifika krav 

på sin växtmiljö, borde den vara vanligare och 
ha ett större utbredningsområde, eftersom brud-
borste förekommer i större delen av landet. 

De ofta halvmeter- till meterhöga snyltröt-
terna sticker upp som oansenliga pinnar med en 
färgad toppkon i den högvuxna vegetationen. I 
soliga områden börjar blomningen redan i slutet 
av juni månad. Flertalet individ blommar i juli 
men enstaka nya plantor skjuter upp även under 
augusti, då många andra plantor redan förvand-
lats till brunsvarta pinnar.

Landets största populationer har under de 
senaste åren noterats på Mösseberg och i Rövar-
kulan. Största antalet hittills under 2000-talet 
fanns 2004 på Mösseberg med 453 blommande 
individ och år 2000 i Rövarkulan med 421. 
Rekordet sedan år 1980 noterades 1987 på 
Mösseberg med över 750 plantor och 1989 på 
Kinnekulle, då 823 exemplar blommade. Anta-

Figur 10. En tistelsnyltrot på Kinnekulle bredvid en 
högrest kärrtistel. Kan även den kortlivade kärr-
tisteln fungera som värdväxt? Foto: Thomas Gunnars-
son, 3 juli 2008.
O. reticulata next to Cirsium palustre on Kinnekulle.

Tabell 2. Antalet blommande individ av tistelsnyltrot 
under 2004–08 på dess aktuella svenska lokaler.
Number of flowering O. reticulata in the last five 
years on its Swedish localities.

Antal blommande individ
 2004  2005  2006  2007  2008

Skåne
Linderödsåsen 15 27 4 5 7
Rövarkulan 134 39 388 6 261
Övedskloster    –    – 7 13 55
Småland
Virserum 4 0 0 1 1
Uppland
Edebo    –    –    – 310 121
Ununge    –    –    –    – 11
Västergötland
Billingen    –    –    – 106    –
Kinnekulle 210 32 20 7 11
Kinneved 29 13 18 18 13
Mösseberg 453 159 219 257 34
Ålleberg 74 82 59 41 79
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let exemplar på Mösseberg 2008 var det lägsta i 
mannaminne, 34 stycken, och beror på att vege-
tationen slogs alltför tidigt.

Tistelsnyltrötter från Västergötland är mera 
klart gula i färgen, medan individ från Skåne 
ofta är gulbruna med en violett anstrykning 
(figur 1, 9, 10). Vad som orsakar färgskillnaden 
är inte känt. Är det skillnader i markkemiska 
förhållanden mellan växtplatserna eller rör det 
sig om två olika underarter eller varieteter? Såd-
den i Skåne av frön från Västergötland (se ruta 
nedan) resulterade i plantor som till utseende 
och färgsättning var identiska i färgen med 
övriga skånska individ, vilket tyder på att det 
inte handlar om genetiska skillnader.

Floraförändring och framtid
Tistelsnyltrot har efter år 2000 upptäckts på fyra 
nya, geografiskt väl skilda växtplatser i landet. 
När snyltroten väl funnit sig till rätta blir den 
vanligtvis långlivad. Värdväxterna förekommer 
rikligt i stora delar av södra Sverige och med ett 
varmare klimat synes framtiden ljusare än på 
länge för tistelsnyltroten. Det finns goda skäl att 
tro att det under de närmaste åren kommer att 
upptäckas fler nya växtplatser.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Tistelsnyltroten är för sin överlevnad helt bero-
ende av sina värdväxter. Kåltistel och brudborste 
måste ges garantier att överleva på sina fuktiga 
växtplatser. Dränering eller andra åtgärder som 
försämrar växtplatsen ödelägger framtiden för 
både tistlar och snyltrot. Uppväxande buskage 

ska hållas undan utan att förekomsten av tistlar 
skadas. Tistelsnyltrot växer gärna i skuggan av 
sin värdväxt. Om växtplatsen sköts med slåtter 
ska denna utföras så sent på säsongen att tistel-
plantornas näring hunnit lagras i rotsystemen 
för kommande år, samtidigt som snyltrötterna 
fått sätta frukt och sprida sina frön.

Tistelsnyltroten är omtyckt av betesdjuren, 
vilket är förklaringen till att den normalt bara 
växer i obetad mark. Växtplatserna ska inte 
betas eller ska hägnas av från betesmarken under 
delar av året. Bete sent på säsongen kan å andra 
sidan gynna arten, som förefaller ha lättare att 
etablera sig på platser med fuktiga markblottor 
orsakade av djur eller maskiner.

Figur 11. Tistelsnyltrot har nyligen påträffats på 
flera ställen i Edebo och Ununge socknar i östra 
Uppland. Foto: Joakim Ekman, 1 juli 2008.
In 2006, several small stands of Orobanche reticulata 
were found in Uppland, east Sweden; probably the 
northernmost localities of the species in the world.

Tio års väntan
År 1991 kom det ett brev till Floraväktarna i 
Skåne. Brevskrivaren berättade att hon och 
hennes far besökt Västergötland för att titta på 
tistelsnyltrot och vid avfärden därifrån tagit med 
sig några frön, som fadern sått ut i ett bestånd 
av brudborste vid vägen utanför föräldrahemmet 
väster om Ask i Skåne. I år, tio år efter besöket 
i Västergötland, blommar tistelsnyltroten för 
första gången!  Efter 1993 har tistelsnyltroten 
dock inte setts på platsen.
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Ametistsnyltrot
Ametistsnyltroten finns inte vildväxande i Sve-
rige. Den har sin naturliga förekomst i Sydväst-
europa.

Växtplats – naturtyp
Ametistsnyltrot parasiterar främst på odlade 
arter av martorn. Arten upptäcktes första gång-
en i Lunds botaniska trädgård troligen i slutet 
av 1800-talet. Senast är arten känd från en 
trädgård i Sölvesborg där den parasiterade på en 
planta av rysk martorn Eryngium planum, som 
kom från Tyskland. Snyltroten visade sig först 
tre år efter det att martornen hade planterats.

Floraförändringar och framtid
Ametistsnyltrot är utgången från sina växtplatser 
i både Lund och Sölvesborg. I Sölvesborg tog 
parasiten med tiden död på värdväxten och år 
2006 hade både martorn och snyltrötter för-
svunnit. Var de tio exemplar av ametistsnyltrot 
som blommade här 2005 också de sista i landet?

Berberissnyltrot
Berberissnyltrot växer i de botaniska trädgår-
darna i Göteborg, Lund och Uppsala. Den före-
kommer också på andra platser i Lund, och har 
dessutom såtts in under 1930- eller 1940-talet i 
Landskrona.

Växtplats – naturtyp
Berberissnyltrot förekommer sällsynt naturali-
serad i södra Sverige. Den parasiterar på olika 
arter av odlad berberis i parker och trädgårdar. 
Arten hör ursprungligen hemma i Alperna.

Floraförändringar och framtid
Berberissnyltroten är livskraftig, långlivad 
och återkommer vanligen i blom så länge värd-
växten lever. Det är därför anmärkningsvärt att 
snyltroten blommade varken 2007 eller 2008 
vid geologiska institutionen i Lund, där den 
upptäcktes 1975. I Landskrona är den sedan 
många år utgången från sin växtplats vid Wei-
bullsholm.

Ametistsnyltrot O. amethystea
är parasit främst på odlade martornar
har violett stjälk och gul eller vit  
blomma med violetta ådror
blommar under juli och augusti
är upp till 5 decimeter hög 

•
•

•
•

Berberissnyltrot O. lucorum
är parasit på odlade berberisarter
har gul–gulbrun stjälk och gulbruna 
blommor
blommar under juni och juli
är 1–4 decimeter hög

•
•

•
•

Figur 13. Berberissnyltrot med sin värdväxt i en 
trädgård i Lund. Foto: Åke Svensson, 9 juli 1991.
In Sweden, O. lucorum is only found in gardens.

Figur 12. Ametistsnyltrot har i flera år synts i en 
trädgård i Sölvesborg. Foto: Åke Svensson, 25 juli 1998.
Orobanche amethystea in a garden in Sölvesborg.
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Murgrönssnyltrot
Murgröna Hedera helix tål inte stränga vintrar. 
Vintertemperaturen begränsar alltså murgrönans 
utbredning norrut i landet och således också 
förekomsten av murgrönssnyltrot. Snyltroten är 
normalt insådd men kan i undantagsfall vara 
självsådd. Växten är känd åtminstone sedan 
1882 från Lunds botaniska trädgård, där arten 
är inplanterad och fortfarande finns kvar på ett 
par platser. År 2008 blommade ett hundratal 
individ. Snyltroten finns också i Uppsala bota-
niska trädgård. År 2008 blommade den även i 
Landskrona samt på Öland. Upptäckten av en 
helt ny lokal och att murgrönssnyltrot återigen 
finns på Öland kom som en glad och synner-
ligen oväntad överraskning (se rutan på nästa 
sida).

Växtplats – naturtyp
Murgrönssnyltrot växer enbart i parker, trädgår-
dar och på kyrkogårdar som parasit på murgrö-
na. Mitt i centrala Lund, i närheten av domkyr-
kan, finns i en trädgård med murgröna hund-
ratals individ av snyltroten. Arten är insådd, 
sannolikt i början av 1900-talet. Fortfarande 
kan fjärde och femte generationens barn efter 
den inte helt okände skånske botanisten Georg 
Påhlman glädja sig över ett par hundra ståtliga 
och rikt blommande plantor varje år. Beståndet 
antas härstamma från Lunds botaniska trädgård. 

På gamla kyrkogården vid svenska kyrkans 
församlingshem i Landskrona blommade mur-
grönssnyltrot sommaren 2007 och 2008 med 
250 respektive 350 individ.

Floraförändringar och framtid
Snyltroten är känd för att kunna leva länge på 
sina växtplatser. Förutsättningar att finnas kvar 
på växtplatsen borde vara optimala i trädgår-

dar och parker, där markägare är angelägna 
att trygga artens tillvaro. I Visby är det flera år 
sedan den införda murgrönssnyltroten visade sig. 
I Göteborgs botaniska trädgård har den också 
försvunnit. Hur vet vi att snyltroten inte lever 
kvar, om murgrönan grönskar? Ja, det är svårt 
att säkert säga!

Snyltroten har påträffats vid ett tidigare 
tillfälle på Öland. På 1950-talet såddes frön av 
arten från Italien på en murgröna i Linsänkan, 
Glömminge socken. Under tjugo år kunde 
snyltroten glädja tillresta botanister innan mur-
grönan frös bort, vilket förstås gjorde att snylt-
roten också försvann.  

Figur 14. Murgrönssnyltrot på en kyrkogård på 
södra Öland. Foto: Thomas Gunnarsson, 15 juli 2008
Orobanche hederae was unexpectedly found in a 
church yard on southern Öland in 2008. 

Murgrönssnyltrot O. hederae
är parasit på murgröna
har rödbrun violettonad stjälk och vita, 
ljusgula till rödaktiga blommor
blommar från mitten av juni till juli
är 2–5 decimeter hög

•
•

•
•
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Vinterfynd av snyltrot

ULLA-BRITT ANDERSSON & THOMAS GUNNARSSON

Söndagen den 16 mars 2008 inventerade vi kyrko-
gårdar på södra Öland. Många ovanliga arter 
kan påträffas i denna miljö, som glansveronika 
Veronica polita, luddveronika V. opaca, ullranunkel 
Ranunculus illyricus, luddranunkel R. psilostachys, 
luktviol Viola odorata och blekarv Stellaria pallida. 
Dessutom brukar en hel del förvildade lökväxter 
kunna hittas på kyrkogårdar. Men inte förväntade 
vi oss att vi skulle göra ett fynd som detta denna 
marsdag! 

Vi gick in genom grinden till kyrkogården och 
gick längs en kalkstensmur, på muren klängde en 
murgröna Hedera helix. I murgrönan stack resliga 
bruna vinterståndare upp. Vi sökte febrilt i vårt 
hjärnkartotek efter möjliga växter. Det enda 
som kom upp var murgrönssnyltrot Orobanche 
hederae. Kunde det verkligen vara denna ovanliga 
växt? Det kändes overkligt och samtidigt otro- 

 

 
ligt spännande. Hur hade arten kommit hit och  
hur länge har den funnits på platsen? Vi räknade 
till inte mindre än 36 vinterståndare. Vi hade ingen 
kamera med oss så att vi kunde föreviga vårt fynd, 
och nästa helg hade hela Öland ett vitt snötäcke!

Sommaren 2008 kom minst 31 snyltrötter upp 
och började blomma innan en gräsklippare beseg-
lade deras öde. Efter denna händelse har vi haft 
kontakt med kyrkorådet för att hindra att detta 
upprepas nästa år.

När vi efterforskat ursprunget har uppgifter 
kommit fram att arten funnits på lokalen för 
några decennier sedan men inte ska ha setts i 
sen tid. Ursprunget är ovisst men möjligen kan 
snyltroten ha spridits från en närbelägen trädgård 
där den inte längre finns. Trädgården tillhörde i 
början av 1900-talet en dam som var känd för att 
odla exotiska och rara växter.

Figur 15. Murgrönssnyltrot på den gamla kyrkogården i Landskrona. Foto: Margareta Edqvist, 9 juli 2008.
Orobanche hederae on the old church yard in Landskrona in Skåne, southwestern Sweden.
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•  Jag vill framföra ett tack till alla floraväktare, 
enskilda personer, organisationer och myndighe-
ter som arbetar för att skydda och bevara snylt-
rötter i vårt land och som på olika sätt medver-
kat med uppgifter i denna artikel. Jag vill sär-
skilt tacka Margareta Edqvist och Floraväktarna, 
men också nämna Ulla-Britt Andersson, Anders 
Bertilsson, Bengt Carlsson, Joakim Ekman, 
Jonas Grahn, Jörgen Grahn, Thomas Gunnars-
son, Daniel Hasselbratt, Olof Janson, Magnus 
Magnusson, Bengt Nilsson, Jimmy Persson, Jör-
gen Petersson, Karl-Johan Pålsson, Gösta Reg-
néll, Lennart Sundh och Åke Svensson.
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and is not classified.

Göran Mattiasson är 
vice ordförande i Svens-
ka Botaniska Föreningen 
och Floraväktare i Skåne. 
Göran är också leda-
mot i ArtDatabankens 
expertkommitté för kärl-
växter.

Adress: Torkel Höges gränd 15, 224 75 Lund
E-post: goran.mattiasson@telia.com



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:6 (2008) 293

Förekomsten av uddbräken i Dalsland har 
ökat sedan 1970talet. Några nya växtplatser 
har hittats men framför allt har det skett en 
ökning på de gamla lokalerna. Före 1994 fanns 
bara en aktuell lokal utanför Dalsland, men 
sedan dess har nya fynd gjorts i Skåne, Väster
götland och på Gotland.

CLAES KANNESTEN

De svenska förekomsterna av uddbräken 
Polystichum aculeatum är nästan helt 
lokaliserade till Dalsland och bör där 

ses som utposter till den väst- och sydnorska 
utbredningen (Andersson 1981). I övrigt är 
arten funnen i Skåne, Bohuslän och på Gotland. 
Sedan år 2002 finns även ett fynd i Västergöt-
land (Bruhn 2003).

I Dalsland återfinns uddbräken oftast i slut-
tande, blockig och mullrik skogsmark men 
också i branter och rasmark, alltid i kalkrika 
områden. I Skåne utgörs den nu enda aktuella 
lokalen av ett gammalt odlingsröse i kulturgran-

skog, vilken för övrigt avverkades år 2002 (Tyler 
m.fl. 2007). Antalet exemplar har tyvärr därefter 
reducerats påtagligt. Floran på den skånska 
lokalen är i övrigt inte kalkpåverkad. På Got-
land (två aktuella lokaler) består den ena växt-
platsen av en blockig rasbrant nedom klinten vid 
Torsburgen och den andra av den skuggiga sidan 
i en dikessluttning. På Kinnekulle i Västergöt-
land hittades ett exemplar i en åt sydväst slut-
tande granskog på kalkstensgrund. Skogen har 
här tämligen hög bonitet och lövinslaget är stort.

I början av förra seklet framfördes farhågor 
för att uddbräken skulle försvinna helt från vissa 
trakter av Dalsland (Henriksson 1910). Den 
tycks dock ha återhämtat sig väl och i mitten av 
1970-talet fanns mer än 700 exemplar i land-
skapet (Andersson 1981). Vid inventeringar av 
floraväktare 2006 och 2007 kunde en ökning 
konstateras och närmare tusen exemplar räknas 
in. Några smärre nya lokaler har hittats sedan 
1970-talet men i huvudsak beror ökningen på 
tillväxt av tidigare kända lokaler och flera yngre 
exemplar kan här påträffas. På en växtplats 

Uddbräken – aktuella  
förekomster i Sverige

Figur 1. Uddbräken och dess 
mindre släkting taggbräken (till 
höger) vid södra Ranneberget, 
Skållerud, Dalsland. Foto: Claes 
Kannesten, 16 augusti 2008.
Polystichum aculeatum and P. lon-
chitis (smaller plant to the right) 
at södra Ranneberget, Dalsland, 
south-western Sweden.
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(Gråpälsan) har det dock skett en minskning, 
kanske beroende på näraliggande kalhyg-
gen. Dock har flera nu aktuella förekomster i 
Dalsland påverkats av tidigare skogsbruk men 
ett kalhygge på en växtplats skulle påtagligt 
skada beståndet beroende på ökat ljusinsläpp 
och uttorkning (Nilsson & Gustafsson 1978, 
Andersson 2006).

Aktuella förekomster
Skåne

Matteröd funnen 1994: cirka 10 ex. År 2008: 
1 ex.

Gotland
Burs funnen 1995: cirka ett dussintal ex. År 
2008: 16 ex.
Kräklingbo (Torsburgen) känd sedan 1850. År 
1974 och 1977: ett ex. År 1993: 2 ex. År 2002 
och 2008: 1 ex.

Västergötland
Västerplana funnen 2002: 1 ex. År 2008: 1 ex. 

Dalsland
Känd i landskapet sedan cirka 1880. Sex huvud-
lokaler med sammanlagt 17 dellokaler.

SundalsRyr (sydväst Sjöbotten). 1976: 9 ex. 
År 2007: 13 ex.
Ör (Gråpälsan, två dellokaler). 1970-talet: 
cirka 205 ex. År 2006: 80 ex.
Gunnarsnäs (väster Kroppefjällshemmet). 
2006 och 2007: 16 ex.
Gunnarsnäs (Svarvaretorpet, sex dellokaler). 
1970-talet: cirka 325–375 ex. År 2006: cirka 
600 ex varav en dellokal hyser cirka 400 ex!

•

•

•

•

•

•

•

•

Skållerud och Dalskog (södra Ranneberget, 
fem dellokaler). 1970-talet: cirka 90 ex. År 
2006: 192 ex.
Dalskog (norra Ranneberget, två dellokaler). 
1970-talet: cirka 50 ex. År 2006: 52 ex.

Lokalen i Sundals-Ryr är belägen ungefär två 
mil söder om de övriga, vilka i sin tur är spridda 
längs en sträcka av cirka en mil. På en dellokal 
(södra Ranneberget) finns dessutom ett exemplar 
av släktingen taggbräken Polystichum lonchitis 
(figur 1; Örtenblad 1973, Andersson 1978).

Skydd
I stort sett alla dalsländska förekomster har 
någon form av skydd (naturreservat eller nyckel-
biotop). En dellokal på södra Ranneberget ligger 
strax utanför reservatsgränsen och är numera 
täckt av nedblåsta träd som växte nära en hygges-
kant. I Dalsland kan säkert flera ströexemplar 
upptäckas, inte minst i rannebergsområdet. Ber-
get är svårinventerat med ett flertal branter, ras-
marker och berghyllor. På den skånska lokalen 
har man, efter avverkningen av granbeståndet 
kring växtplatsen, försökt skydda uddbräknen 
med hjälp av bland annat maskeringsnät och 
trädgårdskorgar! Växtplatsen har inget formellt 
skydd. På Gotland ligger lokalen vid Torsburgen 
i naturreservat medan den i Burs (figur 3) inte 
är skyddad. Lokalen i Västergötland ligger i ett 
naturreservat.

Fem tidigare lokaler i Skåne är sedan början 
av 1900-talet utgångna (Jonsell 2000, Tyler 
m.fl. 2007). En äldre växtlokal i Bohuslän (Säve) 
upptäcktes 1938 men är inte sedd sedan 1975 
(Jonsell 2000). På Gotland fanns en lokal i 

•

•

Figur 2. Unga plantor av uddbräken kan 
påminna något om taggbräken. Norra Ran-
neberget, Dalskog, Dalsland. Foto: Claes 
Kannesten, 11 juli 2006.
Young plants of P. aculeatum somewhat 
resemble P. lonchitis.
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Vamlingbo på 1970- och 80-talen (Jonsell 2000, 
Andersson 2006).

Uddbräken förs i den svenska rödlistan till 
kategorin starkt hotad (EN) (Gärdenfors 2005) 
men framtiden får dock sägas te sig ljus, åtmins-
tone vad beträffar förekomsterna i Dalsland. 
Arten är fridlyst i Sverige.  

•  Jag vill tacka följande för information om 
uddbräken i Sverige: Skåne: Erik Ljungstrand, 
Kjell-Arne Olsson och Lars Åkerman. Gotland: 
Stellan Hedgren, Erik Ljungstrand och Barbro 
Pettersson. Västergötland: Åke Bruhn, Olof Jan-
son och Ove Johansson. Dalsland: Kjell Eriks-
son, Stefan Hult, Bertil Lundahl och särskilt 
Torsten Örtenblad som bättre än någon annan 
känner de dalsländska förekomsterna.
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ABSTRACT
Kannesten, C. 2008. Uddbräken – aktuella före-
komster i Sverige. [Present status of Polystichum 
aculeatum in Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 102: 
293–295. Uppsala. ISSN 0039-646X.
Polystichum aculeatum Dryopteridaceae is threat-
ened in Sweden (EN). The main occurrence is in 
the province of Dalsland, SW Sweden, an outpost 
to the larger Norwegian population. About 1000 
plants were found in the province in 2006–2007, 
an increase compared with the 1970s. In 1994 only 
one Swedish locality (on Gotland) was known 
outside Dalsland, but since then an additional three 
have been found (one each in the provinces of 
Gotland, Skåne and Västergötland).
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Figur 3. Den andra aktuella uddbräkenlokalen på 
Gotland upptäcktes 1995, i ett skuggigt dike mitt i 
jordbrukslandskapet i Burs. Foto: Margareta Edqvist, 19 
februari 2008.
The second extant locality for P. aculeatum on 
Gotland was discovered in 1995.
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Tre nya lokaler för praktnejlika har upptäckts 
på senare tid.

GÖRAN MATTIASSON

Praktnejlika Dianthus superbus har upp-
täckts på tre nya växtplatser i Skåne sedan 
den senaste kartläggningen år 2001 (Mat-

tiasson 2002). Lokalerna är belägna i naturbe-
tesmarker och har av allt att döma funnits länge 
men praktnejlikan har uppenbarligen lyckats 
undgå upptäckt. Detta är dock inte särskilt 
anmärkningsvärt eftersom den är en delikatess 
för betesdjuren och förekommer därför alltid i få 
blommande individ om den alls gått i blom.

Den 23 augusti 2007 hittade Stefan Jarl, 
Lund, praktnejlika utanför Spjutstorp sydväst 
om Skånes Tranås då han besökte en ängsmark 
för att inventera fjärilar. Nejlikan växte i en 
stenrik, tuvig och blomsterrik naturbetesmark 
tillsammans med arter som jordtistel, rödklint, 
ängsskära, ängsvädd, darrgräs och stagg. Arten 
är uppgiven från trakten kring Skånes Tranås 
(Lilja 1870) och kan ha funnits på växtplatsen i 
mer än hundra år utan att upptäckas. Praktnej-
lika är känd för att kunna vara långlivad på sina 
växtplatser.

Under länsstyrelsens ängs- och betesmarks-
inventering 2004 upptäcktes två nya lokaler. 
Anders Jacobson fann ett tiotal exemplar på en 
betesäng bland ängsskära, krussilja, rödklint och 
darrgräs i Östra Nöbbelöv socken, 1,5 kilometer 
nordväst om Gislövshammar. Växtplatsen lig-
ger söder om Simrishamn och 300 meter väster 
om den betesmark där arten upptäcktes 1966 
under inventeringen av Skånes flora men som 
var utgången år 2001. Praktnejlikan växer här 
på något fuktigare mark än i Spjutstorp, och har 
efter upptäckten återfunnits i blom i genomsnitt 
vartannat år. Arten har här sin enda kända före-
komst i östra Skåne.

Sommaren 2004 hittade Gunilla Davidsson 
Lundh praktnejlika på en betesmark 1,2 kilome-
ter väster om Böste. Platsen är en torräng utmed 
kusten cirka tre kilometer väster om närmast 
befintliga växtplats. Praktnejlikan har inte åter-
funnits efter upptäckten. Att praktnejlika inte 
alltid återkommer i blom året efter den blivit 
avbetad är känt sedan tidigare.

Sommaren 2008 upprepades inventeringen 
av praktnejlikans skånska lokaler. Miljöförhål-
landena och beståndens storlek syntes i allt 
väsentligt likna förhållandena 2001 med undan-
tag för Sandhammaren och Lilla Hammars näs. 
Här har gräset slutet sig och arten gått tillbaka. 
På Lilla Hammars näs har det stora och täta 
beståndet av praktnejlika med långt över tusen 
individ luckrats upp och representeras idag av 
cirka sexhundra utspridda individ. På Sandham-
maren har nejlikan inte återfunnits på fyra av 
sju dellokaler. Antalet blommande plantor på 
betesmarkerna var 2008 genomgående något 
lägre än 2001. Detta är sannolikt ett resultat av 
årets sommartorka. Betesdjuren har i år betat av 
vegetationen snabbare och i större omfattning 
än normalt.  
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Nya fynd av prakt-
nejlika i Skåne

Den väldoftande praktnejlikan har vackert finflikiga 
kronblad. Foto: Margareta Edqvist.
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Fotosyntesen är växternas fantastiska och för 
oss livgivande metod att med hjälp av ener
gin i solljuset omvandla luftens koldioxid till 
växtbiomassa och syre. Men många lägre orga
nismer har en fotosyntes som inte producerar 
något syre, medan åter andra organismer kan 
binda koldioxid med hjälp av någon annan 
energikälla än solljuset. Lars Olof Björn och 
Jan Bergström reder ut begreppen.

LARS OLOF BJÖRN & JAN BERGSTRÖM

När man nämner ordet fotosyntes tänker 
nog de flesta i första hand på de gröna 
bladen på våra träd, buskar och örter. 

Men fotosyntes äger rum också i alger och i en 
stor skara ganska olikartade mikroorganismer 

Men låt oss börja med det mer bekanta, 
fotosyntesen i vanliga gröna växters blad. Den 
principiella uppbyggnaden av ett blad framgår 
av figur 1. I bladets celler finns kloroplaster som 
innehåller det gröna klorofyllet och där fotosyn-
tesen sker. I bladets ytskikt finns kloroplasterna 
vanligtvis bara i de celler som närmast omger 
klyvöppningarna (de öppningar på bladets yta 

genom vilka luft strömmar in och vattenånga 
och syrgas släpps ut).

Klorofyllet finns i små membranblåsor inuti 
kloroplasterna som kallas thylakoider. På en del 
ställen är thylakoiderna hopbuntade till grana 
(små korn som nätt och jämt är synliga i ljus-
mikroskop). Däremellan ligger de utspridda i 
den enzymlösning, stroma, som fyller resten av 
kloroplastens inre.

För att förklara vad som händer i fotosyntesen 
hos en växt får vi förstora ett litet avsnitt av en 
thylakoidmembran (se faktaruta på nästa sida). 
Fastän figuren är invecklad ger den ändå bara en 
förenklad bild av fotosyntesens maskineri.

Hur har fotosyntesen uppkommit?
Växternas fotosyntesmaskineri med två serie-
kopplade fotosystem är mycket komplicerat och 
har uppkommit i små steg från enklare system. 
Den första fotosyntesen på vår planet försiggick 
med bara ett fotosystem. Ett av de stora fram-
stegen i fotosyntesforskningen var när man för 
ungefär hundra år sedan kom underfund med 
att det fortfarande finns organismer (bakterier) 
som utför en sådan enklare fotosyntes med bara 

Fotosyntesens evolution

Figur 1. Detaljer i ett växtblad i allt 
större förstoring. Naturligtvis ser inte 
alla blad ut precis så här; detta kan 
vara blad av en växt i rosfamiljen. De 
elektronmikroskopiska bilderna (de svartvita 
delfigurerna nere till höger) har framställts 
av Claes Weibull, Lunds universitet, och 
figuren nedtill till vänster är modifierad efter 
Staehelin (2003; © Springer Science Business 
Media).
Details of a plant leaf at increasing mag-
nifications.
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Thylakoidmembranens funktion
Principskiss över en liten del av en thylakoid-
membran i en kloroplast i en växt. Bilden visar 
fyra proteinkomplex i en membran uppbyggd av 
lipider. Från vänster ses fotosystem 2, cytokrom 
bf-komplexet, fotosystem 1 och ATP-syntetaset.

Röda pilar visar elektronernas väg. Absorberad 
ljusenergi får fotosystem 2 att överföra elektroner 
från en låg energinivå i vatten till en högre nivå på 
en kinon (QB). Härifrån övergår elektronerna till 
plastokinon (PQ), som dessutom tar upp proto-
ner (H+) från thylakoidens utsida och diffunderar 
över till den andra sidan. Elektronerna hamnar så 
småningom på cytokrom f sedan hälften av dem 
gjort ett varv i ”Q-cykeln” som omfattar bland 
annat en del andra cytokromer.

Från cytokrom c förs elektronerna över på 
plastocyanin (PC), ett litet, kopparhaltigt protein 
i vattenlösningen inuti thylakoiden. Det diffun-
derar över till fotosystem 1, där elektronerna 
avges. Fotosystem 1 fungerar analogt med foto-
system 2, men består av andra proteiner och 
elektronbärare, och ligger därför ”högre upp” på 
energistegen.

Från fotosystem 1 avges elektronerna till fer-
redoxin (Fd), ett vattenlösligt protein, och däri-
från via ett enzym (FNR) till NADP, som övergår 
till den reducerade formen NADPH2.

Protonerna som pumpats in i thylakoidens 
inre kan bara komma ut genom ATP-syntetaset 
längst till höger. Energin som utvinns används för 
att bilda adenosintrifosfat (ATP). NADPH2 och 
ATP används sedan för växternas assimilation av 
koldioxid.

Fem olika metaller deltar i fotosyntesen: 1) 
magnesium i klorofyll; klorofyllet fångar upp 
ljuset och deltar i omvandlingen av ljusenergi till 
elektrisk energi; dessutom krävs magnesium för 
processerna med ATP, 2) järn i cytokromer och 
järn-svavelproteiner; järn ingår också i fotosystem 
2, 3) koppar i plastocyanin, 4) mangan och 5) kal-
cium i det syreutvecklande enzymet.

Järnet anses ha medverkat i livsprocesserna 
från allra första början. Järnsulfid (FeS) kan ha 
spelat en viktig roll vid livets uppkomst (Mar-
tin och Russell 2007). Järn-svavelproteiner och 
cytokromer förekommer i livets alla tre domäner 
(arkéer, bakterier och eukaryoter), och ett fåtal 
aminosyror krävs för uppbyggnaden av järn-sva-
velproteinet ferredoxin. Cytokromer fanns innan 
det fanns fotosyntes av den typ vi diskuterar här, 
och de två klorofyllhaltiga fotosystemen och 
cytokrom b6f-komplexet (som också binder lite 
klorofyll) anses alla tre härstamma från samma 
protein.

Koppar anses ha kommit in senare. De flesta 
kopparenzymer har att göra med syrgas på ett 
eller annat sätt, och det står klart att kopparn 
gjorde sin entré i livsprocesserna i och med att 
syre tillfördes atmosfären för lite mer än två 
miljarder år sedan. Än i dag klarar sig många 
organismer med en typ av cytokrom c i stället för 
plastocyanin.

De första fotosyntetiska organismerna hade 
heller ingen användning för mangan.
The red arrows illustrate the path of electrons 
through the photosynthetic apparatus in a thylakoid 
membrane of a plant chloroplast.

Lumen
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ett fotosystem. Ett annat stort framsteg från 
samma tid var insikten att kloroplasterna här-
stammar från cyanobakterier (eller blågrönalger 
som de kallades tidigare). 

Den tyske botanisten Andreas Schimper 
(1883) lade redan i cellforskningens barndom 
märke till likheten mellan bakterier och kloro-
plaster, och den ryske biologen Konstantin 
Merezjkovskij (1905) publicerade en teori om 
hur bakterier gett upphov till både mitokondrier 
och kloroplaster. Länge förblev teorin ganska 
lösligt förankrad, men det visar sig nu att den 
har klarat sig väl över det gångna seklet.

Merezjkovskijs epokgörande skrift är mer 
poetisk än de flesta nutida avhandlingar. Han 
skriver: 

Föreställ dig ett palmträd som växer fredligt på 
stranden av en källa, och ett lejon som ligger 
intill palmen med spända muskler och blod-
törst i ögonen, berett att hoppa på en antilop 
och döda den. För att fullt förstå den innersta 
hemligheten i denna bild med två så helt skilda 
livsformer, palm och lejon, så är det nödvän-
digt att förstå endosymbiosteorin. Palmens liv 
är så fridfullt därför att den bygger på ett sym-
biosförhållande och palmen innehåller en hord 
av arbetare, gröna slavar, som arbetar för den 
och ger den näring. Lejonet, däremot, måste 
livnära sig självt.

Cyanobakterierna fanns på jorden för 2,5 mil-
jarder år sedan (Summons m.fl. 1999), men san-
nolikt redan långt dessförinnan. Utrustningen 
för fotosyntes i deras thylakoider är i stort sett 
densamma som hos moderna växter. Det bety-
der dock inte att kloroplasterna är oförändrade 
cyanobakterier som lever inuti växterna. Under 
evolutionen har de förlorat en stor del av sina 
gener. En del har försvunnit helt och hållet, till 
exempel de som har med kvävefixering att göra. 
Andra har flyttat över till cellkärnan, av allt att 
döma för att deras tillvaro är säkrare där än i 
de cellens kraftverk som kloroplasterna utgör. 
Kloroplaster har därför mycket färre gener än 
frilevande cyanobakterier och kan inte längre 
klara sig på egen hand.

Man tror att de tidigaste cyanobakterierna 
höll sig på ett fast underlag, och liksom en del 
nu levande arter var de kanske rörliga. Plank-

tonformer – som nu för tiden spelar en stor eko-
logisk roll i sjöar och hav – kom troligtvis senare. 

De enklaste fotosyntetiska organismerna
Cyanobakterierna – och därmed även de högre 
växterna – har två fotosystem kopplade i serie, 
och har förmåga att oxidera vatten och utveckla 
syrgas (eller rättare sagt molekylärt syre, O2, 
eftersom det i första hand inte produceras som 
gas, utan löst i vatten). Vissa cyanobakterier kan 
i stället oxidera svavelväte eller leva på annat sätt, 
utan att utveckla syre.

De fotosyntetiska bakterier som inte kan 
bilda molekylärt syre vid sin fotosyntes – som 
alltså inte kan oxidera vatten – har bara ett 
fotosystem, och de har inte något klorofyll a 
som de högre växterna, utan andra typer av 
klorofyll. Eftersom oxidationen av vatten är en 
så svår process och kräver samverkan mellan två 
fotosystem, så ligger tanken nära att den proces-
sen har krävt längre tid för att utvecklas, och 
att fotosyntes utan syreutveckling är en mera 
ursprunglig form. Mot detta har anförts att klo-
rofyll a är ett förstadium i synteskedjan för de 
övriga bakteriella klorofyllformerna. Men denna 
skenbara motsättning har nu fått sin lösning, 
nämligen att klorofyll a hos cyanobakterierna 
bildas efter en annan och senare utvecklad syn-
tesväg, inte en som bygger på den hos övriga 
bakterier (Xiong m.fl. 2000).

De olika typer av bakterier som har förmåga 
till någon form av fotosyntes är inte närmare 
släkt. På grund av detta har man tidigare ansett 
att det fotosyntetiska levnadssättet måste vara 
nästan lika gammalt som livet självt. Enligt 
denna åsikt skulle de bakterier som inte har för-
måga till fotosyntes härstamma från sådana med 
fotosyntesförmåga. Så är det sannolikt också i 
många fall, men man tror inte längre att det är 
någon allmängiltig regel. I stället är det så att 
bilden av livets tidigaste evolution i hög grad 
kompliceras av ”horisontell genöverföring”, det 
vill säga att gener för fotosyntesen och många 
andra funktioner överförts från en organism till 
en annan. Man kan därför inte se evolutionen 
som ett träd som från en gemensam stam förgre-
nar sig alltmer, med de nuvarande arterna längst 



BJÖRN & BERGSTRÖM

300 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:6 (2008)

ut på kvistarnas spetsar. I stället är den – särskilt 
i sina tidigare skeden – mer som ett nätverk med 
förbindelser mellan de olika grenarna. När det 
gäller fotosyntesens tidigaste utveckling är det 
därför mera fruktbart att studera hur olika kom-
ponenter i fotosyntesapparaten utvecklats, än att 
försöka förstå hur olika organismer utvecklats ur 
varandra.

Begynnelsen
Livets utveckling spjälkades snart efter starten 
upp i tre huvudgrupper eller domäner, nämligen 
bakterier, arkéer (tidigare kallade arkebakterier) 
och det som blev grunden för eukaryoterna, den 
organismdomän som växterna och alla djur till-
hör. Egentlig fotosyntes utvecklades enbart hos 
bakterierna, även om också en del arkéer kan 
utnyttja ljusenergi på annat sätt.

Före fotosyntesens uppkomst förekom redan 
en assimilation av koldioxid med hjälp av andra 
energikällor än solljus. Kanske var den första 
energikällan en reaktion mellan vätgas och kol-
dioxid, kanske var den en disproportionering 
(samtidig oxidation och reduktion) av svavel till 
svaveldioxid och svavelväte. Hos mikroorganis-
merna förekommer fortfarande olika assimila-
tionssystem för koldioxid, men bara ett av dem, 
Calvin-cykeln (rättare Calvin–Benson–Bassham-
cykeln), kom att övertas av fotosyntetiserande 
organismer.

Av de koldioxidassimilerande organismer som 
får sin energi från annat än ljus är nog de mest 
bekanta de som lever vid de heta källorna på 
havsbottnen, och som får sin energi genom att 
oxidera svavelväte med molekylärt syre. Detta är 
tvärtemot vad man skulle kunna tro ett jämfö-
relsevis nytt levnadssätt, eftersom det inte fanns 
något molekylärt syre innan fotosyntesprocessen 
genomgått en epokgörande omvandling för mer 
än 2,5 miljarder år sedan, i och med uppkom-
sten av cyanobakterier som utvecklade syre.

De första bakterierna med fotosyntesförmåga 
hade som sagt bara en sorts fotosystem. Än i dag 
finns det flera olika typer av sådana bakterier. 
Om man indelar dem efter typen av fotosystem 
så kan man särskilja två huvudgrupper: a) gröna 
svavelbakterier och heliobakterier med fotosys-

tem som liknar cyanobakteriernas (och växter-
nas) fotosystem 1, och b) bakterier vilkas foto-
system liknar cyanobakteriernas (och växternas) 
fotosystem 2, till exempel Chloroflexus. Men 
en sådan indelning gäller bara med avseende 
på fotosystemen. De olika bakterierna inom de 
båda grupperna har annars inga större inbördes 
likheter med varandra.

Det finns olika hypoteser för hur cyano-
bakterierna med sina båda fotosystem kan ha 
uppkommit. Jin Xiong (2006) diskuterar en rad 
olika möjligheter. En hypotes är att det skett en 
sammansmältning av organismer av typ 1 och 2 
ovan, en annan att gener överförts från den ena 
bakteriegruppen till den andra. Enligt en hypo-
tes (Allen 2005, Allen & Martin 2007) är de 
nu levande bakterierna med ett enda fotosystem, 
liksom cyanobakterierna, avkomlingar till en 
icke syrgasutvecklande bakterietyp som hade två 
olika slags fotosystem. Enligt Allen och Martin 
skulle den ursprungliga typen av fotosystem 
genom genduplikation och differentiering ha 
gett upphov till de två olika typerna som ett led 
i anpassningen till en miljö med starkt varie-
rande kemiska förutsättningar. Organismen i 
fråga skulle ha använt det ena eller andra foto-
systemet beroende på vilket som passat bäst för 
tillfället. Det syreutvecklande systemet skulle ha 
uppkommit senare. 

Från cyanobakterier till kloroplaster
Teorin att växternas kloroplaster härstammar 
från cyanobakterier som på ett eller annat sätt 
(genom infektion eller som föda) hamnat inuti 
klorofyllfria organismer, så kallad primär endo-
symbios, har bekräftats av modern molekylär-
biologisk forskning. Under evolutionens gång 
har kloroplasterna som nämnts ovan förlorat de 
flesta av sina gener och kan inte längre leva och 
fortplanta sig självständigt. En del gener har 
överförts till värdorganismens cellkärna, andra 
(till exempel de som ger cyanobakterier förmå-
gan att tillgodogöra sig molekylärt kväve genom 
en speciell sorts fotosyntes) har gått helt och hål-
let förlorade.

Kloroplasternas evolution har följt två huvud-
linjer, den ”gröna” och den ”röda”. Den gröna 
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linjen har lett till grönalger och växter, den röda 
till de flesta andra alger. Den ursprungliga orga-
nismgruppen på den röda linjen är rödalgerna. 
Man har funnit 1,2 miljarder år gamla fossil 
som tolkats som rödalger (Butterfield 2000). 
Övriga alggrupper på den röda evolutionslinjen 
har erhållit sina kloroplaster genom upptagning 
av rödalger (sekundär endosymbios) eller genom 
upptagning av alger som fått sina kloroplaster 
genom sekundär endosymbios (tertiär endosym-
bios). Detta har beskrivits i en tidigare artikel i 
SBT (Björn & Ekelund 2005).

Som nämndes inledningsvis är växternas 
kloroplaster avgränsade av en dubbel membran. 
Den inre av dessa membran anses motsvara 
cyanobakteriernas yttersta membran, medan 
den yttre kan ha uppstått genom invikning 
av värdcellens yttermembran. Hos alger finns 
det ofta fler (upp till fem) membran runt varje 
kloroplast, vilket avspeglar de sekundära och 
tertiära endosymbioshändelserna.

Grundprincipen för fotosyntesen hos växter 
och alger är densamma som hos cyanobakterier, 
men naturligtvis har det skett en vidare utveck-
ling inom varje enskild organismgrupp. För 
växterna till exempel en anpassning till de nya 
förutsättningar som livet på land innebär.

I motsats till vad som är fallet hos cyano-
bakterier och alger, så bildar thylakoiderna hos 
landväxterna grana, strukturer i vilka många 
thylakoider ligger tätt staplade ovanpå varandra 
(figur 1). Först nyligen har man börjat förstå 
betydelsen av detta. Det har att göra med ljusets 
olika sammansättning i vatten och på land, och 
att få de två fotosystemen att ”gå i takt”. Den 
intresserade hänvisas till Anderson (1999) och 
Björn & Govindjee (2008).

Ineffektivt enzym
Det har redan nämnts att av flera sätt att 
assimilera koldioxid som fanns hos tidiga icke-
fotosyntetiska organismer har bara ett, Calvin-
cykeln, kommit att kopplas ihop med fotosyntes. 
Rubisco, det enzym som binder koldioxid i 
denna metaboliska cykel, har flera egenskaper 
som man kan bli förvånad över. Enzymet är 
långsamt, varför det behövs stora mängder av 

det och det är antagligen det enskilda protein 
som det finns mest av på jorden. Det binder inte 
koldioxid särskilt hårt, varför det är dåligt på 
att fånga in koldioxiden, som fortfarande trots 
oss människor utgör bara en bråkdels procent av 
luftens molekyler. 

Det största problemet är att molekylärt 
syre, O2, konkurrerar med koldioxid om att 
bindas till rubisco. När syre binds till rubisco 
förhindras koldioxidassimilationen, inte bara 
genom att koldioxiden förhindras att ta plats 
på enzymet, utan också genom att det ämne 
som ska reagera med koldioxid förbrukas. Detta 
ger upphov till en produktion av koldioxid och 
förbrukning av syre, en process som kallas foto-
respiration och som alltså går i motsatt riktning 
mot assimilationen av koldioxid.

Att evolutionen har kunnat välja ut ett enzym 
med så till synes ineffektiva egenskaper torde 
hänga ihop med att halten av koldioxid var så 
hög och halten syre så låg när utvecklingen ägde 
rum att dessa egenskaper inte hade någon nega-
tiv verkan. Annat är det nu när kvoten mellan 
syre- och koldioxidkoncentrationen ökat minst 
hundra miljoner gånger. Det kan alltså före-
falla som om rubisco är ett undermåligt enzym 
under nuvarande förhållanden, men Tcherkez 
m.fl. (2006) hävdar tvärtom att det är nästan 
perfekt optimerat. Enligt dessa författare skulle 
en modifikation som ytterligare ökar skillna-
den i bindningsförmåga för syre och koldioxid 
medföra att reaktionsprodukterna frigörs ännu 
långsammare från enzymet.

En del växter har kompletterat rubisco med 
ett annat enzym, PEP-karboxylas, som binder 
bikarbonatjoner, och binder dem mycket hårt. 
Den reaktion som PEP-karboxylaset katalyserar 
ingår i en cykel som tar upp utspädda bikarbo-
natjoner och levererar koncentrerad koldioxid 
till Calvin-cykeln, så att den kan arbeta effektivt 
trots de ”lågeffektiva” egenskaperna hos rubisco. 
Denna anpassning till atmosfärens ändrade sam-
mansättning har skett ganska nyligen, geologiskt 
sett. Det finns två huvudtyper av växter som 
binder bikarbonatjoner till PEP-karboxylas som 
ett första steg i sin assimilation av oorganiskt 
kol: C4-växter och CAM-växter.
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C4-växter
De växter som använder enbart Calvin-cykeln 
för överföring av oorganiskt kol till organiskt 
kol kallas C3-växter, därför att den först bildade 
stabila kolföreningen (3-fosfoglycersyra) har tre 
kolatomer. I C4-växter omvandlas först luftens 
koldioxid till bikarbonatjoner med hjälp av 
enzymet karboanhydras. Därefter katalyserar 
PEP-karboxylas reaktionen mellan bikarbonat-
joner och trekolföreningen fosfoenol-pyruvat 
(PEP), och det bildas i första hand oxalacetat, 
som har fyra kolatomer. I en annan reaktion, 
som i allmänhet äger rum i andra celler, frigörs 
åter koldioxid, vilken assimileras slutgiltigt i 
Calvin-cykeln. Vitsen med de extra inledande 
reaktionerna är att höja koldioxidkoncentratio-
nen vid rubisco-enzymet, så att det kan arbeta 
effektivare. Nackdelen är att det åtgår extra 
ljusenergi för de inledande stegen, varför C4-
växterna behöver mycket ljus.

För att komma in till de celler där fotosynte-
sen äger rum, måste koldioxiden hos landväxter 
passera klyvöppningarna på bladytan. Genom 
klyvöppningarna avgår emellertid också den 
vattenånga som avdunstat inuti växten. Genom 
att C4-systemet gör det möjligt att ta upp även 
mycket utspädd koldioxid, så räcker det för C4-
växterna att de reglerbara ventiler som klyvöpp-
ningarna utgör endast står på glänt. C4-växter 
har därför ett mer effektivt vattenutnyttjande 
än C3-växter. Hos de senare ökar fotorespira-
tionen med stigande temperatur, varför deras 
nettoassimilation avstannar vid högre tempe-
ratur. C4-växterna har låg fotorespiration, och 
allt kol som frigörs i bladen genom respiration 
kan återassimileras innan det hinner ut genom 
klyvöppningarna, så länge det bara finns till-
räckligt med ljus. C4-växter är därför särskilt 
konkurrenskraftiga i varma, torra och soliga 
miljöer.

Ungefär tre procent av landväxterna är C4-
växter, men de står för ungefär hälften av kol-
dioxidassimilationen på land (Sage 2004). Evo-
lutionen har lett till uppkomsten av C4-meta-
bolism minst 45 gånger. De olika grupperna av 
C4-växter bildar därför inte en sammanhållen 
grupp utan räknas till många olika taxonomiska 

Figur 2. Den taxonomiska fördelningen av C4-väx-
ter bland blomväxterna. De ordningar inom vilka 
man känner till att det finns C4-växter är angivna 
med färg. Inom en del av ordningarna har C4-
metabolismen uppkommit upprepade gånger under 
evolutionen. 

Bland de fåtaliga svenska representanterna för 
C4-växterna märks sodaört Salsola kali, sandmålla 
Atriplex laciniata och engelskt marskgräs Spartina 
anglica. Bland de odlade växterna är väl majs Zea 
mays det mest välkända exemplet. Efter Sage (2004). 
The distribution of orders containing C4 plants (in 
colour) among the flowering plants. 
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grupper (figur 2), huvudsakligen (men inte ute-
slutande) bland de gömfröiga växterna.

Det är svårt att säga när de första C4-väx-
terna uppkom, men mycket tyder på att de inte 
har fått någon större betydelse förrän under de 
senaste tio årmiljonerna (Sage 2004, Christin 
m.fl. 2008). Varför evolutionen dragit ut så på 
tiden vet man inte.

CAM-växter
Liksom C4-växterna binder också CAM-växter-
na bikarbonat med hjälp av PEP-karboxylas, och 
åstadkommer slutlig assimilation med hjälp av 
Calvin-cykeln. Till  skillnad från C4-växterna 
tar CAM-växterna upp koldioxid under natten, 
men fullgör assimilationen med hjälp av Calvin-
cykeln om dagen. De kan därför hålla klyvöpp-
ningarna helt stängda under dagen. CAM-väx-
terna besitter därför en extrem förmåga att spara 
på vatten. 

CAM är en akronym för crassulacean acid 
metabolism, och detta assimilationssätt är vanligt 
inom familjen fetbladsväxter, Crassulaceae, men 
förekommer också hos kaktusväxter och många 
andra, ofta suckulenta (tjockbladiga eller trinda) 
växter. Även CAM-växterna är spridda mellan 
olika växtgrupper. De första CAM-växterna 
(antagligen braxengräs Isoëtes) kan ha utvecklats 
redan för 200 miljoner år sedan (Keeley & Run-
del 2003, Dekker & de Wit 2006).

Fotosyntesen förändrade jordens klimat
Atmosfärens syrgas har bildats genom fotosyntes. 
Innan de syreutvecklande cyanobakterierna upp-
kom så fanns det bara spår av syrgas (mindre 
än en miljondel av nuvarande mängd). Denna 
uppkom genom inverkan av solens ultravioletta 
strålning på vatten och mineral. Men antagligen 
gick det lång tid från uppkomsten av de första 
cyanobakterierna tills syrehalten plötsligt (i ett 
geologiskt tidsperspektiv), för ungefär två och en 
halv miljard år sedan steg till cirka en procent 
av den nuvarande halten (cirka 21 %; figur 3). I 
och med detta uppkom också det ozonlager som 
skyddar livet på jorden från solens ultravioletta 
strålning. Orsaken till den långa fördröjningen 
av syreanrikning kan ha varit att det fanns 

många ämnen (tvåvärt järn, sulfider, metan) som 
förbrukade det bildade syret, och enligt en teori 
har atmosfärens förändrade sammansättning en 
koppling till jordskorpans storskaliga förändring 
och balansen mellan vulkanisk aktivitet i havet 
och på land.

Efter vad som på engelska kallas ”the great 
oxygenation event” har syrehalten under olika 
perioder ökat eller minskat tills den nuvarande 
sammansättningen av atmosfären uppnåtts 
(figur 3). Koldioxidhalten har i stort sett ändrat 
sig på motsatt sätt. 

Under karbonperioden, då stora mängder 
kol avlagrades i form av vad vi nu kallar fos-
sila bränslen, steg syrehalten betydligt över den 
nuvarande, och lufttrycket var också högre än 
nu. Detta gjorde det lättare för de första flygan-
de varelserna att ta till vingarna, och det fanns 
exempelvis jättestora trollsländor. Insekternas 
andningssystem tillåter inte en tillräckligt effek-
tiv andning hos så stora flygande djur i nutidens 
atmosfär.

Som framgått i dagens diskussioner om 
klimatförändringar, så har den växlande kol-
dioxidhalten i atmosfären också haft betydelse 
för klimatet. De flesta forskare tror att solens 
utstrålning vid tiden för livets uppkomst var 
30 procent lägre än nu. Om inte fotosyntesen 
undan för undan sänkt halten av koldioxid och 
bildat det syre som oxiderade det metan som 
fanns dessförinnan, så skulle det nu varit alldeles 
för varmt för oss. Gaucher m.fl. (2008) har för-
sökt att rekonstruera gamla proteiner, och fann 
att de som fanns för 3,7 miljarder år sedan tålde 
så hög temperatur som 75 °C. Det är på gränsen 
för vad de tåligaste nu levande syrgasutveck-
lande organismerna (vissa cyanobakterier) klarar 
av, och den höga temperaturen kan ha hindrat 
syrgasutvecklande fotosyntes att uppkomma 
tidigare än vad den gjorde.

Det är svårt att föreställa sig hur vår planet 
skulle ha sett ut om inte fotosyntesen hade 
utvecklats i en takt som påverkat växthusef-
fekten på ett sätt som bibehållit en livsvänlig 
temperatur, och som gett syre för djurlivets 
evolution. En sak är säker: Vi skulle inte ha varit 
här och kunnat studera det!  
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•  Vi tackar Birgitta Bergman och Mats Björk 
för värdefulla kommentarer.
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ABSTRACT
Björn, L. O. & Bergström, J. 2008. Fotosyntesens 
evolution. [The evolution of photosynthesis.] 
– Svensk Bot. Tidskr. 102: 297–305. Uppsala. ISSN 
0039-646X.
Photosynthesis is carried out not only by plants but 
also by algae and a range of microorganisms. Cyano-
bacterial photosynthesis is similar to that of plants, 
in which water is oxidized to molecular oxygen. 

Other bacteria perform various kinds of photosyn-
thesis in which oxygen is not produced. For oxy-
genic photosynthesis, two photochemical systems 
connected in series are required, while one kind of 
photochemical reaction is enough for non-oxygenic 
photosynthesis. Carbon dioxide can be assimilated 
in connection with either kind of photosynthesis. 

We discuss how the more complex oxygenic 
photosynthesis has evolved from simpler forms. The 
photosynthetic chloroplasts of algae and plants have 
evolved from cyanobacteria along two main paths. 
Photosynthesis has played an important role in the 
evolution of the atmosphere and the climate of our 
planet.
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Margareta Edqvist lyfter fram några kanske 
lite mindre kända publikationer ur den strida 
bokfloden.

MARGARETA EDQVIST

Plantae Ekmanianae 
Erik Leonard Ekman och 
hans karibiska växter
Bertil Nordenstam & Karin 
Oldfelt Hjertonsson 2007.
Atlantis, 95 sidor.
ISBN 978-91-7353-147-4.
Pris ca 230 kronor.

I boken Smålands flora 
står det under höstspira: ”Först funnen 1908 av 
Erik Leonard Ekman i Jönköping Ljungarum 
Ljungarumskärren och beskriven som art, P. 
opsiantha (E. L. Ekman 1909).”

Men vem var Erik Leonard Ekman? Han 
föddes 1883 i Stockholm. När han var elva år 
flyttade familjen till Jönköping. Han intres
serade sig tidigt för botanik, under sin studietid 
på Jönköpings Högre Allmänna Läroverk var 

”stockholmaren” bäst i sin klass, med högsta 
betyg i geografi och naturalhistoria.

Ekman är mest känd från sitt arbete utom
lands. Hans första utlandsresa gick till Argenti
na 1907. Men främst förknippas han med öarna 
Kuba och Hispaniola där han under sjutton år 
(1914–1931) samlade in närmare 35 000 växt
kollekter. 

Författarna beskriver honom så här i boken: 
”Erik Leonard Ekman drevs av ett brinnande 
intresse för naturen, särskilt botaniken, och av 
att insamla och upptäcka nya växter i exotiska 
regioner. Hans främsta arbetsområde blev, av en 
slump, Karibien. Där arbetade han i fält under 
nästan omänskliga villkor och offrade allt för 
sin forskargärning.”

Vill du veta mer om Erik Leonard Ekman så 
läs boken!

Mångfaldsmarker 
Naturbetesmarker – en 
värdefull resurs
Roger Olsson (red.) 2008.
Centrum för biologisk mång-
fald, 240 sidor.
ISBN 978-91-89232-29-7.
Pris: cirka 215 kronor.

Redan när jag läser den 
första rubriken, ”I nattvio
lens hage”, i den här boken ser jag ”mina egna” 
fantastiska betesmarker framför mig. Är du 
intresserad av våra naturbetesmarker är detta en 
bok du ska läsa. Flera kunniga skribenter delar 
med sig av sina tankar om: Naturbetesmarker 
i Sverige och Europa, Varifrån kommer natur
betesmarkernas arter?, Så hävdades markerna 
förr, Att producera både kött och naturvård. Du 
får också läsa om brukarnas vardag och tankar 
om sitt arbete på fem olika gårdar i Sverige.

Främmande arter i 
svenska vatten – ska 
vi bry oss?
Inger Wallentinus & Malin 
Werner 2008.
Utgiven av forskningsprogram-
met AquAliens, 32 sidor.
ISBN 91-89677-39-0.
Finns även att ladda ner från 
www.aqualiens.tmbl.gu.se.

Inledningen i häftet: Varför forskar man på 
främmande arter och vad är egentligen en främ
mande art? En fisk är väl en fisk? Även om den 
kommer från andra sidan jorden – eller? 

Risken är att vissa främmande arter breder 
ut sig på andras bekostnad och ger oss en enfor
migare miljö. Sjögull och smal vattenpest är 
två arter som nämns här, den japanska sargasso
snärjan och signalkräftan är andra. Detta är inte 
bara ett problem i våra vatten utan även på land. 
Vresros och jättebalsamin är några exempel där.

Två webbplatser där du kan läsa mer om 
främmande arter är www.aqualiens.tmbl.gu.se 
samt www.nobanis.org. Fler tips får du i häftet.

Margaretas nya böcker

BOTANISK LITTERATUR
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Åtgärdsprogram
Finns att köpa från Naturvårds-
verket. Man kan också hämta 
hem dem som pdf-filer från www. 
naturvardsverket.se/bokhandeln.

För att rädda våra hotade 
arter och deras livsmiljöer 
gör Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna en storsats
ning på åtgärdsprogram. Det 
här är en del av arbetet för att klara riksdagens 
miljökvalitetsmål.

Totalt omfattar satsningen 210 program och 
över 500 arter. Ett åtgärdsprogram ska inne
hålla en översikt av våra kunskaper om den 
hotade arten, artgruppen eller naturtypen, och 
konkreta åtgärder som behövs sättas in för att 
bevara den. Till 2015 är det ambitiösa målet att 
andelen hotade arter ska ha minskat med trettio 
procent.

Åtgärdsprogrammen kan vara intressanta att 
läsa ur olika perspektiv. De ger en väldigt god 
bild av vad vi vet om artens biologi och ekologi 
samt utbredning och populationsstatus.

Följande åtgärdsprogram har publicerats 
sedan min förra presentation i SBT (nr 6/2006):

Kärlväxter
Sjönajas (okt. 2006)
Svarttåg (okt. 2006)
Nipsippa och gotlandssippa (jan. 2007)
Vityxne i södra Sverige (feb. 2007)
Hotade åkerogräs (apr. 2007)
Klådris (maj 2007)
Alkonblåvinge och klockgentiana (nov. 2007)
Svensk ögontröst (jan. 2008)
Ävjepilört (apr. 2008)

Lavar
Dvärgrosettlav (nov. 2006)
Atlantisk vårtlav (jan. 2007)
Grynig påskrislav (jan. 2007)
Liten havstulpanlav (jan. 2007)
Öländsk tegellav (jan. 2007)
Grangytterlav (jun. 2008)

Svampar
Violgubbe (dec. 2006)
Taggig hjorttryffel (jul. 2007)
Sumpjordtunga (aug. 2007)
Strimsporig hjorttryffel (okt. 2007)
Rökpipsvamp (maj 2008)

Floran i  
Torsåkers socken
Barbro Risberg, 2008.
Eget förlag. 352 sidor.
ISBN 978-91-633-2694-3.
Finns att köpa från författaren 
(barbro.risberg@edu.hofors.
se).
Pris: 150 kronor.

Ännu en fin lokalflora, 
”Floran i Torsåkers socken” 
kom från trycket i maj i 
år. Boken kunde lika gärna haft titeln Hofors 
kommuns flora, för geografiskt är det samma 
område. Boken är ett resultat av nära tjugofem 
års botaniska eftersökningar i denna gästrike
socken.

En bok för alla oss som är intresserade av 
botanik, men kanske den, liksom andra lokal
floror, främst riktar sig till närboende. Här kan 
de verkligen lära sig allt om traktens växter.

Ett område blir ju aldrig färdiginventerat. I 
tidskriften VÄXter i Hälsingland och Gäst
rikland kan man läsa om ett ”Oväntat fynd av 
taggbräken Polystichum lonchitis i Hofors”. Detta 
är det första fyndet av taggbräken i Gästrikland 
och hittades den 18 maj i år. Visst är det lite 
skönt? Trots tjugofem års eftersökningar så 
finns det mer att finna, det tar liksom aldrig 
slut!

Naturreservat & 
nationalparker  
Pärlor i den svenska 
naturen
Lars Abelin (red.), 2008.
Designförlaget. 292 sidor.
ISBN 978-91-975622-5-6.
Pris: ca 250 kr.

En guide till några av Sve
riges pärlor, en bok som 
lockar till besök. Nästa år 
jubilerar naturvården i Sverige, det är då hundra 
år sedan riksdagen beslöt om den första national
parken och instiftade den första naturvårdslagen.

Visste du att vi har 28 nationalparker och 
över 3000 naturreservat? 135 av dessa skyddade 
områden är beskrivna i boken.

MARGARETAS BÖCKER
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Valda avhandlingar av 
Carl von Linné
Nr 70. Om växterna som nybyg-
gare (De Coloniis plantarum) 
1768
Nr 71. Mossornas användning 
(Usus muscorum) 1767
Nr 72. Johannesörter (Hyperi-
cum) 1776
Översatt från latinet av Johnny 
Strand.
Svenska Linnesällskapet 2008.
Finns att köpa från Svenska Linnésällskapet, Box 15093, 
750 15 Uppsala. Pris: 50 kronor per avhandling.

Över sjuttio avhandlingar av Carl von Linné 
i svensk översättning har getts ut av Svenska 
Linnésällskapet. Den första – Botaniska exkur
sioner i trakten av Uppsala (Herbationes Upsali
enses) – kom 1921 (nytryck 2008). Utgivningen 
stannande av under en period: nr 63 Botaniska 
författare (Auctores botanici) kom 1973, sedan 
återupptogs utgivningen inte förrän 2007, lagom 
till Linnés trehundraårsjubileum.

Ur Johannesörter:
Recept. Tag ett skålpund Hypericum. Koka i 4 
pund spanskt vin tills en tredjedel återstår. Sila. 
Utlämnas och förses med föreskriften dekokt, 

”hvaraf drygt ett halft quarter intages mårgon 
och afton”.

Då det emellertid finns flera slag av lungsot, 
är det riktigt att det inte är verksamt för alla, 
dock vid den som uppträder efter blodspott
ning och sår på lungorna kan man alltid för
vänta sig ett efterlängtat resultat genom dess 
användning.

Naturen i Danmark. 
Det åbne land
Peter Vestergaard (red.), 2007
Utgiven av Gyldendal, 670 
sidor
ISBN 978-87-02-03028-0
Kan köpas direkt från www.
gyldendal.dk. Pris: 699 danska 
kronor.

Detta är ett nyskrivet och 
rikt illustrerat storverk om 
naturen i Danmark. ”Det 
åbne land” är en av fem böcker som behandlar 
Danmarks natur, de övriga behandlar havet, 
geologin, skogarna och sötvattensmiljöer. I 
denna bok kan du läsa om ”Det åbne lands 
kulturhistorie, Naturtyperne i det åbne land: 
lynghederne, strandengskysterne, moserne og 
de ferske enge … Det åbne lands fremtid” och 
mycket mer.

Mycket intressant alltså att läsa om Danmark. 
Tänker du besöka och kanske botanisera i vårt 
grannland så är det en bok som är väl värd att 
studera.



Tipsa mig gärna om botanisk litteratur, både 
böcker och artiklar. Alla tips är välkomna!

❀  MARGARETA EDQVIST

Adress: Syrengatan 19, 571 39 Nässjö
Epost: margareta.edqvist@telia.com

Ett nytt år med nya  
botaniska upplevelser

Med detta nummer av SBT följer det med ett inbetalnings
kort för medlemsavgiften 2009. Avgiften är oförändrad, 295 
kr. När du betalar, tänk på att ange ditt namn och adress.

Det är en bra idé att även låta en eller flera familje
medlemmar vara med i SBF. På så sätt stöder man botanikens 
sak ytterligare och det berättigar även medlemmen till att följa 
med på våra kurser och resor. Ett familjemedlemskap kostar 
bara 50 kr. Tänk på att ange även familjemedlemmens namn 
när du betalar så att denne kommer med i vårt register.

Linnépriset till  
Smålands flora
Linnépriset på 20 000 kronor 
delas ut av Smålands Akademi 
och har i år gått till projektet 
och bokverket Smålands flora för 
framstående insatser i linneansk 
anda. Priset utdelades vid en hög
tidlig ceremoni i Växjö domkyrka 
den 15 november till Föreningen 
Smålands Flora.
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I Vetenskapsakademins arkiv förvaras ett 
manuskript från 1802 om Värmlands flora. 
Författare är Carl Fredrik Hammarhjelm. 
Omständigheterna kring manuskriptets till
komst tycks hittills ha varit okända. Pålitlig
heten i manuskriptet är begränsad, men arter 
med lokaluppgifter skiljer ut sig som mer till
förlitliga.

SVEN FRANSSON

I Vetenskapsakademins arkiv finns några 
manuskript och utkast författade av C. F. 
Hammarhjelm (under samlingsnamnet 

Botaniska uppsatser av C. F. Hammarhjelm). Ett 
manuskript handlar om Uppsalatraktens flora 
(daterat 1801), ett annat om Värmlands (daterat 
1801 och 1802). Här skall endast Värmlands-
manuskriptet behandlas.

När Hammarhjelm gjorde sina inventeringar 
fanns nästan inget i tryck om Värmlands flora. 
Linné reste genom landskapet på hemväg från 
Västergötland 1746 men gjorde endast några få 
botaniska observationer (Linnaeus 1747).

Men ett botaniskt utforskande av landskapet 
inleddes kring sekelskiftet 1800. Fältskären 
Håkan Reiman (Hård av Segerstad 1952 s. 
13–14) vandrade vida omkring i landskapet, och 
den unge och senare så välkände Göran Wahlen-
berg gjorde observationer, mest i Bergslagen, i 
samband med sina besök i hemorten Gammal-
kroppa. Resultaten av deras inventeringar är 
väl kända genom skrifter av Wahlenberg (1824, 
1826, 1831, 1833), Myrin (1832) och senare för-
fattare. Hammarhjelms fynd har däremot blivit 
helt obeaktade till dess att Hård av Segerstad tog 
del av dem under arbetet med Värmlandsfloran 
(Hård av Segerstad 1952). Han fann emellertid 
Hammarhjelms manuskript så opålitligt att han 
förkastade det allra mesta.

När jag för nu rätt många år sedan första 
gången läste Värmlandsmanuskriptet fick jag ett 
så starkt intryck av opålitlighet att jag, i likhet 
med Hård av Segerstad, helst ville förkasta det 
helt och hållet. Men vid noggrannare genom-
läsning fann jag att det var uppgifter utan spe-
cificerade lokaluppgifter som starkast bidrog till 
det negativa intrycket. Tas de bort – och de är 
många – blir intrycket betydligt bättre. Uppgif-
ter om Värmlands flora för två hundra år sedan 
är få, vilket kan motivera viss eftertanke innan 
man förkastar alla Hammarhjelms uppgifter. Jag 
återger ett urval av dem för att ge var och en 
tillfälle att bedöma deras trovärdighet. Kanske 
kan också någon uppgift ge anledning till efter-
kontroll på plats efter två hundra år.

Varken Hård av Segerstad (1952) eller Alm-
quist (1929, 1965), som tagit del av manuskrip-
tet ”Flora upsaliensis”, lämnar några biografiska 
uppgifter om Hammarhjelm och nämner inte 
heller något om omständigheterna kring manu-
skriptens tillkomst. De senare är rätt speciella 
och förklarar till stor del manuskriptens ofull-
komligheter.

Linnéska institutet
Värmlandsmanuskriptet skrevs som bidrag till 
verksamheten inom det första naturvetenskap-
liga studentsällskapet i Uppsala, ”Societas pro 
Historia Naturali” (Hulth 1927, Christensson 
1999, Sjöberg 2002). Det konstituerades 2 mars 
1800. Med vår tids ögon var detta sällskap en 
märklig företeelse. Stiftare var fem studenter, 
alla endast 13–14 år gamla. Vid denna tid före-
kom ett system med ”barnstudenter” vid euro-
peiska universitet (Uppsala, Cambridge, Oxford; 
se Sörlin 2004 s. 413). Syftet var att uppfostra 
blivande hovmän och ämbetsmän, inte bara 
intellektuellt utan också i världsvana. Sällskapet 
var slutet och hade särskilt i början en tydlig 

C. F. Hammarhjelm och hans 
manuskript om Värmlands flora
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om också inte uteslutande bördsaristokratisk 
medlemsrekrytering.

År 1802 lyckades föreningen för sin verksam-
het intressera ”botanices demonstrator”, senare 
medicine professorn, Adam Afzelius (1750–
1836). Han hade blivit student i Uppsala 1768 
och följt Linnés undervisning (Christensson 
1999). Vid slutet av sin långa levnad var han den 
siste kvarlevande Linnélärjungen (Krok 1925). 
(Linnés siste lärjunge var däremot Erik Acharius; 
se Krok 1925, Kärnefelt & Frödén 2007.) Afze-
lius blev sällskapets ”preses”, och med honom 
hade man fått en erfaren ledare och rådgivare. 
Han genomförde förändringar i föreningens 
organisation, och namnet ändrades till Zoophy-
tolithiska Sällskapet. Dess syfte var att ”närmare 
lära känna alla Naturalier, som finnas i Sverige 
inhämska, sådana som ehuru utländska trifvas i 
svenska climatet och ändteligen andra som äro 
eller kunna blifva Sveriges inbyggare til någon 
verkelig fördel” (Hulth 1927 s. 222).

Detta var när romantiken började få fäste i 
Uppsala. Den krävde genier att dyrka, och där-
med fanns grogrunden för en Linnékult. Afzeli-

us kunde förmedla egna minnen från Linnés tid. 
Gossarna i Zoophytolitiska sällskapet tycks ha 
lyssnat andäktigt; Afzelius lyckades entusiasme-
ra dem att organisera en minnesfest till hundra-
årsminnet av Linnés födelse 1807. I samband 
därmed hade föreningens namn ändrats än en 
gång, nu till Linnéska institutet. Minnesfesten 
ägde rum den 26 maj i den gamla Linnéträd-
gårdens Frigidarium med närvaro av Linnésläk-
tingar och honoratiores. En medalj hade präglats 
till Linnés ära (Hulth 1927 s. 224, Frängsmyr & 
Östholm 2007, Östholm 2007, 2008).

Man planerade att ge ut en skriftserie med 
bidrag av medlemmarna, men det blev bara ett 
första ark. Detta innehöll emellertid ett bidrag 
av god klass, nämligen af Forselles beskriv-
ningar (af Forselles 1807; enligt Krok 1925) 
av två nyupptäckta arter, storgröe Poa remota 
och strandgråbo A. vulgaris var. coarctata. Två 
uppsatser av L. H. Gyllenhaal, Om ”träds sam-
manväxande”, var också bestämda för tryck-
ning. Det blev inget av, men de gavs ut ett sekel 
senare (Gyllenhaal 1906a, b; enligt Krok 1925 
och Hulth 1927) tillsammans med en full-
ständig version av af Forselles uppsats, som av 
utrymmesskäl var ofullbordad i 1807 års version 
(Hulth 1927).

 Med ombildningen till Linnéska institutet 
förstärktes sällskapets karaktär av ”en undervis-
ningsanstalt i naturalhistorien under D:r Afzelii 
ledning, en skolinrättning” (Hulth 1927 s. 226). 
Dessutom ett forskningsinstitut, kan tilläggas. 
Denna nya ambition uppfattades av utom-
stående som utmanande och väckte löje. Till 
missaktningen bidrog gissningsvis också sällska-
pets aristokratiska framtoning och att många 
medlemmar var så unga. Åtminstone Hammar-
hjelms projekt (som genomfördes innan Afze-
lius inträdde som ledare), att som 14-åring på 
samma gång skriva sammanfattande floror över 
Värmland och Uppsalatrakten, var naturligtvis 
helt verklighetsfrämmande. Man får intrycket 
att sällskapets medlemmar levde i en värld för 
sig inom universitetet.

Kritik fanns även inom föreningen, och en 
”revolution” planerades mot Afzelius (Sjöberg 
2002 s. 144–145). Men problemen fick en enk-

Figur 1. Carl Fredrik Hammarhjelm (1787–1845). 
Efter porträtt av J. G. Sandberg omkring 1820. Ur 
Ernvik 1971.
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lare lösning: De första årens medlemmar sking-
rades efterhand, och sällskapet hade svårt med 
nyrekrytering. Det sista sammanträdet ägde 
rum 1811 med endast tre medlemmar närva-
rande (Hulth 1927).

Carl Fredrik Hammarhjelm
Carl Fredrik Hammarhjelm (figur 1) föddes på 
Nynäs säteri i Visnums-Kils socken i sydöstra 
Värmland den 10 januari 1787. Efter studieåren 
i Uppsala var han några år kanslist i statliga 
verk, därefter ”kunglig sekter” (protokollsekre-
terare). Han tog avsked 1812 för att ägna sig åt 
Nynäs gård, som han ärvt redan 1798 (Ernvik 
1956), och Krontorps (nu Bäckhammars) bruk, 
som han förvärvat 1811 (figur 2). Stor ambition 
och flit tycks ha karaktäriserat honom livet 
igenom. Han omvandlade det gamla stångjärns-
bruket i Krontorp ”med energi och målmedve-
tenhet […] till det relativt betydande företag, 
som därefter benämndes Krontorpsverken” 
(Ernvik 1971 s. 56, se även Mellander 1992 s. 
110).

Han var mycket aktiv i ståndsriksdagen, var 
under flera år statsrevisor och deltog aktivt även 
i hemsocknens kommunala verksamhet. Han 

var landshövding i Värmlands län 1840–1841, 
blev kammarherre 1819 och hovmarskalk 1826.

Hammarhjelm blev student vid Uppsala 
universitet som nioåring höstterminen 1796. 
Ett krav för att en sådan ”barnstudent” skulle 
kunna antas var att ha en äldre student som 

”preceptor”. Denne hette i Hammarhjelms fall 
Olaus Lindqvist (UUB, handskriftsavdelningen, 
pers. medd.). Han förekommer som uppgifts-
lämnare i Hammarhjelms manuskript.

Hos Hammarhjelm på Krontorp, liksom 
på övriga herrgårdar i trakten, odlades ett rikt 
och glatt sällskapsliv och många kulturella 
intressen (Ernvik 1971). Hammarhjelm var en 
av de elva ”stamgöterna”, alltså grundarna av 
Götiska förbundet (Geijer 1845, Hjärne 1878, 
Stenroth 1972). Som göt var hans namn ”Göth-
rek”. Många ungdomskamrater bland göterna 
i Uppsala bodde i närheten och deltog i detta 
sällskapsliv (Ernvik 1971 s. 57).

Av värmländskt botanikhistoriskt intresse 
är att hos Hammarhjelm på Krontorp verkade 
som ”läkare” under senare delen av sitt liv – från 
någon gång på 1810-talet – den tidigare nämn-
de fältskären och Värmlandsbotanisten Håkan 
Reiman, tidigare anställd vid Uddeholms bruk 

Figur 2. Hammarhjelm 
lät bygga om Krontorps 
herrgård i nyklassicistisk 
stil. Här, liksom på övriga 
herrgårdar i trakten, odla-
des ett rikt och glatt säll-
skapsliv. – Litografi av Tora 
Thersner i planschverket 
”Fordna och nuvarande 
Sverige” (1860-talet). Från 
”Värmland”, Allhems förlag, 
Malmö 1956.
Hammarhjelm had his coun-
try house Krontorp rebuilt 
in a neo-classicistic style. 
Here, a rich and lively social 
life was cultivated.
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(Sacklén 1835, där släkterna Hammarhjelm och 
Hummerhjelm dock förväxlats; I. Andersson 
1960). Dahlgren (1924 s. 257) nämner ett tra-
giskt inslag i Hammarhjelms liv: han led av ”sin 
ohjälpliga stamning, sin dåliga hälsa och [sitt] av 
reumatism snedvridna huvud”.

För sin reumatism brukade han söka lindring 
genom gyttjebad vid badanstalten i Varberg. 
Under en vistelse där insjuknade han och avled 
den 13 september 1845 (Ernvik 1971 s. 57, 71).

Ambitiös medlem i Linnéska institutet
Hammarhjelm tillhörde inte de fem grundarna 
av Linnéska institutet men finns med redan i 
sällskapets första medlemsförteckning (Hulth 
1927 s. 223). Manuskripten i Vetenskapsakade-
mins arkiv vittnar om att han med stor – med 
tanke på hans ringa ålder och mognad bara allt-
för stor – ambition försökte bidra till att förverk-
liga sällskapets syften. Någon ledande ställning i 
sällskapet hade han dock inte. Till skillnad från 
många andra medlemmar (Christensson 1999, 
Sjöberg 2002 s. 173–174) kom han ju heller inte 

att senare i livet syssla med någon vetenskap, 
vare sig i yrket eller som amatör.

Sedan Hammarhjelm lämnat Uppsala efter 
höstterminen 1803 hade han sällskapet i tan-
karna och försökte behålla kontakten. I brev 
till af Forselles (Hammarhjelm till af Forselles 
24.10.1806) skriver han: ”Då Du skrifver mig 
till så säg mig huru Ni ärna fira nästkommande 
24 Maj etc. samt om huru våra bekanta må etc. 
Du kan lätt finna att det aldra minsta intresserar 
mig, då jag sielf i 15 terminer legat i Upsala.” I 
ett brev från slutet av 1806 eller början av 1807 
(Hammarhjelm till af Forselles, odaterat) skriver 
han till af Forselles angående den planerade 
medaljen till Linnéjubileet och ger i detalj syn-
punkter på vilka som borde bli mottagare och 
vad projektet fick kosta.

Manuskriptet skickas in
I januari 1802 (han hade fyllt femton ett par 
dagar innan) skickade Hammarhjelm det 
första arket av sitt Värmlandsmanus till säll-
skapet (figur 3). I ett följebrev (Hammarhjelm 
till Societas pro Historia Naturali 13.1.1802) 
meddelar han att sju återstående ark snart ska 
komma liksom herbariebelägg. (Själva manu-
skriptet är dock daterat 15.2.1802.)

Hans stora ambition framgår av inledningen:

Utgifven till S.P.H.N. [Societas pro Historia 
Naturalis] bepröfvande utaf en dess Ledamot 
C.F. Hammarhjelm 1802.

”för att uplysa, och underrätta”
 Linné

Ehuru långt skild från Upsala är mitt störs-
ta nöje, att ihogkomma Soc. och efter förmåga 
bidraga till dess förkofran. Jag vågar därföre 
smickra mig med det hopp, att Soc. med väl-
behag uptager detta ofullkomliga verk, hvartill 
jag likväl, med mycket besvär, sistförflutne 
somrar lade grund. Om det sker skal det vidare 
animera mig framlägga några skrifter i ljuset.

Han använde Liljeblads flora (Liljeblad 
1792 eller 1798), vilket framgår av noteringar i 
manuskriptet vid Betula [Alnus] glutinosa och 
B. pinnata. Säkerligen använde han också även 
Linnés Flora svecica (Linnaeus 1755): han följer 
Linnés uppdelning i 24 klasser, inte Liljeblads 

Figur 3. C. F. Hammarhjelms handskrift ”Värme-
lands Flora”, titelsidan.
The title page of the manuscript ”Värmelands Flora” 
by C. F. Hammarhjelm.
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reducerade system på 16 klasser, och ordnings-
följden inom klasser och släkten följer också 
nästan fullständigt Linnés flora.

Det var från början Hammarhjelms förhopp-
ning att hans manuskript skulle ingå i sällska-
pets skriftserie. Som välsituerad medlem ställde 
han 100 Rd banco till förfogande som bidrag 
till seriens fortsatta utgivning. År 1811 hade han 
emellertid gett upp hoppet om en sådan och 
krävde återbetalning (Hulth 1927 s. 226).

Hur manuskripten kom i Vetenskapsakade-
mins ägo finns det inga uppgifter om (Anne 
Wiktorsson, pers. medd.).

Hammarhjelms herbarium
Det är obekant om Hammarhjelm levererade 
de utlovade beläggexemplaren till studentsäll-
skapets herbarium. Men att han verkligen hade 
ett herbarium framgår av Värmlands läns hus-
hållningssällskaps verksamhetsberättelser. Detta 
sällskap grundades 1803, och Hammarhjelm 
var, som i så många andra liknande samman-
hang, en aktiv medlem (T. Andersson 1903 s. 
239). Sällskapet höll naturaliesamlingar, bland 
annat ett herbarium. I verksamhetsberättelsen 
för 1812 meddelas: ”Herbarium är förökt med 
15 nya species och dessutom afsändt till Kongl. 
Sekreteraren Hammarhjelm på Krontorp, som 
benägit lofvat, att af enskilta samlingar utbyta 
de skadade exemplaren och rigta med nya, så 
vidt tillgången medgifver.”

I brev till Hammarhjelm (A. Fryxell till C. F. 
Hammarhjelm 17.1.1814) tackar Axel Fryxell 
– hushållningssällskapets sekreterare, vid den 
tiden lektor i Karlstad – Hammarhjelm för 
komplettering av herbariet. I verksamhetsberät-
telsen för 1816 (handskriven) meddelas: ”Säll-
skapets Herbarium har af Kongl. Sekreteraren 
C. F. Hammarhjelm blifvit ansenligt förbättradt, 
genom skadade eller orätta exemplarens utbyte 
rangeradt samt till en del med nya växter för-
ökadt, och är nu upplagt i dess förvaringsställe i 
sällskapets arkif.”

Sällskapets arkiv förvarades i Fryxells fastig-
het i Karlstad. Denna drabbades 1827 av brand. 
Bibliotek, arkiv, samlingar av naturalier med 
mera gick fullständigt förlorade (Hammarin 

1847 s. 99–100, T. Andersson 1903 s. 14, Torpe 
1953 s. 72). Därmed försvann också herbariet 
som skulle ha varit en viktig dokumentation 
om Värmlands flora vid sekelskiftet 1800 (men 
troligen ändå brunnit upp vid den stora branden 
1865).

Det bör ha återstått en del växter i Hammar-
hjelms herbarium sedan Hushållningssällskapet 
fått sitt. Av denna förmodade rest har jag inte 
funnit några spår. Inget finns i Riksmuseet 
(genomgånget av Hård av Segerstad vid flora-
arbetet), Bergianska trädgården eller Uppsala 
(Ulla-Maj Hultgård, pers. medd.). Möjligen kan 
han ha överlämnat något till läroverket i Karl-
stad, men dess herbarium förstördes av branden 
1865 (Hård av Segerstad 1952 s. 378).

Egna tvivel på manuskriptets värde
Av det nämnda brevet till af Forselles 24.10.1806 
framgår att Hammarhjelm fått försvara några 
uppgifter i Värmlandsmanuskriptet: ”I Bota-
niskt afseende, har jag fådt rätt uppå Pyr.[ola] 
umbellata [Chimaphila umbellata ryl], samt sedt 
exemplar tagna icke långt härifrån af Circea 
lutetiana [Circaea l. stor häxört].” (Stor häxört 
är än i dag inte funnen i Värmland.) Kanske var 
det Afzelius som ställt kritiska frågor när han 
gick igenom Hammarhjelms manuskript för den 
planerade fortsatta utgivningen av skriftserien.

Några år senare har Hammarhjelm själv nått 
större insikt. I brev till af Forselles 6 april 1811 
skriver han undergivet:

Dessa [Hammarhjelms egna avhandlingar] äro 
af så litet värde att de icke förtjena något rum 
uti den utkommande Fasciclen. Skulle dock för 
att hafva litet af hvarje Ledamot, Doctor Afze-
lius åstunda någon del af dem införda, så vile 
jag vid Pingsttiden, då jag reser till Wärmland, 
ha den äran återställa dem, så dugliga som det 
står uti min förmåga, att dem lämna. Likväl 
önskade jag hälst, att dessa icke infördes.”

Någon fortsatt bearbetning av manuskripten 
tycks det inte ha blivit. 

Afzelius anför som en orsak till att det dröjt 
med skriftseriens fortsättning, att författarnas 
manuskript inte hade kommit in (Hulth 1927 
s. 225–226). Hulth menar att minnesfesten 
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ansträngt sällskapet alltför mycket ekonomiskt. 
Ett skäl kan också ha varit att ett och annat 
bidrag, och kanske inte bara Hammarhjelms, 
inte höll måttet.

Tidigare behandling av manuskriptet
Värmlandsbotanisterna före Hård av Segerstad 
(Wahlenbergs handskrift ”Florula Wermlan-
dica”, Wahlenberg 1824–26, 1831–33, Myrin 
1832, C. Andersson 1842, Larsson 1859, 1868) 
meddelar, som nämnts, inga växtfynd av Ham-
marhjelm. Wahlenberg och Myrin skrev ju 
båda, liksom Hammarhjelm, arbeten om Upp-
salatraktens flora (Wahlenberg 1820, Myrin 
1833–1834). Ingen av dem nämner några bidrag 
från Hammarhjelm. 

Wahlenberg befann sig i Uppsala på Ham-
marhjelms och Linnéska institutets tid. Han 
var inte medlem (Sjöberg 2002 s. 217) men bör 
rimligtvis ha känt till både sällskapet och Ham-
marhjelm. Troligen hade han inte tillgång till 
manuskripten. Någon direktkontakt dem emel-
lan har jag inte kunnat finna. Däremot hade 
Hammarhjelm naturligtvis på senare år kontakt 
med den tidigare nämnde och på Krontorp 
bosatte Håkan Reiman, som kände Wahlenberg 
väl (Wahlenberg, Dagbok i Värmland 1804, 
Reiman till Wahlenberg 10.12.1809, 21.12.1809) 
och lämnat växtuppgifter till honom.

Hård av Segerstad (1952 s. 10) bedömde 
Hammarhjelms Värmlandsmanuskript som 
i stort sett oanvändbart: ”[I Hammarhjelms 
manuskript] får man veta att Alisma ranunculoi
des [Baldellia r. flocksvalting], Sedum sexangu
lare [kantig fetknopp; figur 4] och Cynanchum 
[Vincetoxicum hirundinaria, tulkört] finnas 
h.o.d. i landskapet och att Triglochin maritimum 
[havssälting] växer på ängarna i Värmland. På 
grund av dylika uppenbart orimliga uppgifter 
ha även de övriga till största delen fått lämnas åt 
sitt öde.” Han tar dock med några få uppgifter, 
bland annat dem om trollsmultron Drymocallis 
rupestris i Kila och ryl i Visnums-Kil.

Det kan vara intressant att som jämförelse se 
hur Almquist bedömde Hammarhjelms manus-
kript Flora upsaliensis. I Upplands vegetation 
och flora (Almquist 1929 s. 618) bedömer han 

det kärnfullt: ”opålitligt”. I Flora upsaliensis 
(Almquist 1965 s. 14, 292) är han mera tole-
rant: ”man genomskådar lätt vissa fel; å andra 
sidan äro rätt många notiser av intresse fullt 
acceptabla. [– – –] Sannol. hopskriven ur minnet 
men i regel trovärdig […] vissa minnesfel el. fel-
bestämn. dock påtagliga. Värdefulla historiska 
data för flera arter.”

Är manuskriptet användbart?
Som vi sett tog Hammarhjelm till sig den kri-
tik han fick och önskade i mera mogen ålder 
att hans ungdoms (barndoms) manuskript inte 
skulle publiceras i befintligt skick. Denna öns-
kan bör noteras, tycker jag, och rendera Ham-
marhjelm absolution – egentligen var ju hans 
floror en god prestation av en 14-åring. Men 
ville han ha dem helt negligerade borde han i 
god tid ha sett till att de inte blev bevarade, och 
särskilt inte i självaste Vetenskapsakademins 
arkiv.

Vi kan bifalla författarens önskan att inte 
publicera Värmlandsmanuset i dess helhet, för 
det är det inte värt. Men Hammarhjelm kunde 
ju, som vi sett, tänka sig att överlåta åt Afzelius 
att ta med ”någon del af” manuskripten. Det 
blev inte av, men kanske kan vi, två hundra år 
senare och i Afzelius ställe, plocka fram upp-
gifter som är intressanta och trovärdiga. Ett 
grundproblem är att enda facit är förhållanden 
i dagens flora eller redan kända förändringar. 
Uppgifter som kunde ge ny kunskap kan då bli 
bortsållade.

Uppgifterna kan enligt min mening fördelas 
på tre kategorier med olika grad av pålitlighet:

1. För merparten av arterna finns endast 
generella uppgifter om frekvens och utbred-
ning, såsom ”här och där”, ”allmän”, ”på flere 
ställen” eller diffusa lokaluppgifter som ”kring 
Silletorp” etc. Vad gäller generella uppgifter för 
hela landskapet kan de utmönstras redan av den 
orsaken att Hammarhjelm själv sett nästan bara 
Visnums härad. Det framgår av uppgivna fynd-
lokaler. Men även generella uppgifter eller dif-
fusa lokaluppgifter från Visnum bör utmönstras. 
Uppgifter om frekvens och utbredning kräver 
många iakttagelser, och särskilt lång erfarenhet 
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kan den unge mannen inte ha haft. Man kan 
också betvivla att han sett allt själv. I så fall 
borde han oftare ha angett specificerade lokaler, 
i varje fall för de ganska många mindre allmän-
na arter som ryms inom denna kategori. 

Hit hör ett mycket stort antal arter, och när 
vi refuserat dem har vi avsevärt minskat manus-
kriptet och även bekymren med artbestämning-
arna. Så bortfaller till exempel de av Hård av 
Segerstad nämnda kantig fetknopp (som dock i 
dag har några noteringar i landskapet), havssäl-

ting och tulkört. Jag har i nedanstående artlista 
uteslutit alla sådana arter.

2. För ett stort antal arter lämnar Hammar-
hjelm detaljerade uppgifter om fyndlokal, såsom 

”vid soldaten Nordbergs boställe”, ”Holmens 
hälsobrunn”, ”Lövön”, ”Sihltorp” (Silletorp). I 
dessa fall kan vi utgå från att han verkligen sett 
växten på angiven plats och troligen tagit belägg 
– vi vet ju att han hade ett herbarium – och där-
med fått bättre möjligheter att göra en korrekt 
artbestämning. Det är också ett rimligt anta-

Figur 4. Sidan 27 ur Hammarhjelms handskrift ”Värmelands flora”. Uppgifter med noggranna lokal-
angivelser (stor fetknopp, vitblommig form av gökblomster) verkar trovärdiga. Det gör de flesta övriga 
uppgifter också (gul fetknopp, harsyra, gökblomster) men inte den om kantig fetknopp, som måste ha 
varit en raritet i Värmland på Hammarhjelms tid liksom i dag. Uppgifterna om klätt är säkerligen kor-
rekta för den tiden, medan hans karaktäristik av harsyrans ståndortsval visar på otillräcklig erfarenhet.
Page 27 in the manuscript ”Värmelands Flora” by C. F. Hammarhjelm. Information on species with specified 
localities (Sedum rupestre, Lychnis flos-cuculi f. albiflora) seems to be reliable. So do most other statements 
(Sedum acre, Oxalis acetosella, Lychnis flos-cuculi) but not that on Sedum sexangulare, which must have been 
quite rare in Värmland 200 years ago, as it is today. The statements of Agrostemma githago (on fields in 
southern Värmland) were likely correct in the days of Hammarhjelm, but not nowadays. His description of 
the habitat preference of Oxalis acetosella (“especially common in Pinus sylvestris forests”) shows his inad-
equate experience.
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gande att han visat upp en del av sina belägg-
exemplar för magister Ullgrund (se nedan) och 
sin preceptor magister Lindqvist. 

Dock finns även inom denna kategori mer 
eller mindre uppenbara felbestämningar. Jag 
tycker emellertid inte att alla uppgifter av denna 
typ därför utan vidare bör negligeras – att han 
tog fel på havssälting och kärrsälting behöver 
ju inte betyda att han också förväxlade ljung 
och klockljung. Men givetvis bör varje uppgifts 
värde bedömas för sig och i det sammanhang 
den används. Utom där ändrad artuppfattning 
gör det svårt att veta vilken art som avses, har 
jag inte gjort någon sådan bedömning utan tagit 
med alla uppgifter av denna typ (gränsen mot 

”ospecificerad fyndlokal” kan dock i en del fall 
vara svår att dra). Men jag kommenterar några, 
särskilt de minst sannolika.

3. Hammarhjelm har fått uppgifter av präs-
ten och magistern Arvid Ullgrund (1742–1803). 
Han hade studerat i Uppsala och disputerat 
åtminstone pro exercitio för Johan Lostbom, 
professor i praktisk ekonomi (Martling 1960, 
Edestam 1975). I detta ämne ingick en god 
portion botanik (Schück 1910, Martling 1960, 
Lindroth 1976, Fransson 1989). Det är väl då 
sannolikt, men inte givet, att han också läst 

Lostboms ämne, men det har jag inte lyckats få 
belagt. Ullgrund var visserligen vid den aktu-
ella tiden sjuk och förfallen – avsatt som präst 
i Nysund 1799 ”för fylleri och oordentlighet i 
och utom tjänsten” (Edestam 1975) – men hans 
uppgifter till Hammarhjelm ger intryck av både 
intresse och kunskap, och jag tycker det märks 
mellan raderna att Hammarhjelm ser Ullgrund 
som en auktoritet. Trots att det bara är fråga 
om 16 uppgifter tycker jag att de bör ses som en 
grupp för sig och som de mest tillförlitliga.

Några kommentarer till artlistan
I första hand har jag använt en renskriven ver-
sion med titeln ”Värmelands Flora”, daterad 
Umeå 15 februari 1802. Denna omfattar emel-
lertid endast de tolv första linneanska klas-
serna. För de övriga har jag följt en äldre, inte 
så prydligt utskriven version, som dock snarare 
ger intryck av preliminärt manuskript än kladd. 
Denna version har två olika titelblad, det ena, 

”Upsats på de uti Värmeland vildt växande 
Örter”, är daterat ”Sihltorp uti augusti år 1801”, 
det andra, ”Wärmelands Flora”, är daterat 1802 
utan angivande av ort.

Jag har omarbetat artnamnen till vår tids 
nomenklatur och ordnat arterna alfabetiskt 

Figur 6. Delar av Visnums-Kils 
och Visnums socknar, sydöstra 
Värmland. Del av S. G. Hermelins 
karta över Värmland av år 1808, 
”rättad och tillökt” 1846. – Bil-
dens bredd motsvarar cirka 18 
kilometer. I väster Vänern.
Parts of the parishes of Visnums-
Kil and Visnum, south-eastern 
Värmland, south central Sweden. 
Detail of a map from 1808, cor-
rected in 1846. – The width of 
the map corresponds to about 
18 kilometres. In the west Lake 
Vänern.
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(Hammarhjelm ordnade dem efter Linnés 24 
klasser). Ortnamnen har jag också moderniserat. 
Från Hammarhjelms text har jag sålunda ändrat 

”Kihls socken” till Visnums-Kils socken, ”Sihl-
torp” (Visnums-Kil) till Silletorp, Österön (Vis-
nums-Kil) till Östra Nötön. Mina kommentarer 
står inom hakparenteser.

Innan vi övergår till Hammarhjelms uppgif-
ter kan det vara värt att uppmärksamma några 
sena invandrare som han inte tar upp i sin för-
teckning: stormåra Galium album, druvfläder 
Sambucus recemosa och backskärvfrö Thlaspi 
alpestre borde han ha kunnat finna och iden-
tifiera om de funnits, i varje fall om de varit 
någorlunda allmänna.

Det är värt att notera att Hammarhjelm inte 
nämner prosten Hedrén som uppgiftslämnare 
mer än i ett fall från Svanskog (norsk fingerört 
Potentilla norvegica). I sina beskrivningar av Vis-
nums och Visnums-Kils socknar (Hedrén 1811) 
räknar Hedrén upp, utan att nämna lokaler, ett 
tiotal mindre allmänna arter som förekom i 
Visnum. Uppgifterna godtogs av Hård av Seger-
stad (1952 s. 10). För fem av dessa arter lämnar 
Hammarhjelm lokaluppgifter.

Uppgifter i urval ur C. F. Hammarhjelm, 
Värmelands flora, manuskript 1802 
Achillea ptarmica nysört. Ölme Ugglebol, i trädgår-

den; VisnumsKil på Prästön i Kilsviken; Visnum 
prästgården, ”på ett nybrott”. [I marginalen:] C. F. 
Ugglas uppgift. [Spridd i sen tid, jfr Hård av Seger-
stad 1952 s. 61.]

Acorus calamus kalmus. Ölme Sjöstad [lokalen 
omnämns av Hård av Segerstad].

Alnus incana f. pinnata flikbladig form av gråal [se 
Hylander 1957, 1966]. ”Betula [Alnus] Pinnata 
v: uti Värm: Finmark [Lesjöfors] (Lilj: Flora Pag: 
293).” [En på denna tid välkänd och omdiskuterad 
form, av upptäckaren, provinsialläkaren i Filipstad 
J. D. Lundmark, betraktad som egen art som upp-
stått genom spontan korsning mellan rönn (pollen-
förälder) och gråal (fröförälder) (Lundmark 1790). 
Lundmarks feltolkning bör sannolikt ses mot 
bakgrund av uppfattningar om artbildning som 
Linné hade på äldre dar (se t.ex. Hagberg 1939 s. 
249–260, Broberg 1975 s. 44–47, 59–61, 84–85, 
Uddenberg 2003 s. 135–137). Han ansåg att nya 

arter bildas även efter begynnelsen genom hybri-
disering, också mellan helt omaka föräldrar. Inre 
organ (”märgen”) kommer från modern. Dit hör 
pistillen och därmed fröbildningen. Yttre organ 
(”barken”) kommer från fadern; de svarar för 
skydd och näringsupptagning. Dit hör ståndarna 
men också t.ex. bladen. Vid en korsning mellan två 
olika arter kombineras märg och bark på ett nytt 
sätt. – Lundmark hade disputerat för Linné d.y. 
(Krok 1925 s. 465), som kände väl till dessa tankar 
(Hagberg 1939 s. 254–255). Hans elev Lundmark 
tycks ha tillämpat dem: hans ”Rönne-Ahl” (Lilje-
blads flora) har gråalens fortplantningsorgan och 
rönnens bladform; sålunda kunde föräldrarna 
avslöjas.]

Anchusa arvensis fårtunga. Visnum ”i en åker ymnigt” 
[vid kyrkoherdebostället enligt den äldre manus-
versionen].

Angelica archangelica kvanne. Nysund Sällskog, på en 
äng. [Odlad som köksväxt och förvildad?]

Anthemis tinctoria färgkulla. Alster Gunnerud på en 
åker 1801.

Anthyllis vulneraria getväppling. Varnum ”Vid Las-
segård [vid Posseberg] nära Christinehamn på nya 
vägen åt sjöen. Annars hafver jag aldrig sett henne.”

Aquilegia vulgaris akleja. Alster vid Gunnerud.
Arabis glabra rockentrav. Ölme Kummelön.
Argentina anserina gåsört. VisnumsKil Silletorp.
Arnica montana ”pratensis” [?] slåttergubbe. Visnum 

prästgården.
Artemisia campestris fältmalört. VisnumsKil Nynäs. 

[Närliggande lokal: ”Vid Säby i Visnums härad (C. 
Norder)” (Larsson 1868).]

Baldellia ranunculoides flocksvalting. Nynäs, vid tor-
pet Linmarken [Lindmarken?], i ett dike. [Osan-
nolikt!]

Berberis vulgaris berberis. Varnum Omkring Lasse-
gård [vid Posseberg], ”3 fjerd från Christinehamn” 
(Ullgrund).

Botrychium lunaria låsbräken. VisnumsKil vid solda-
ten Nordbergs boställe. Visnum vid komminister-
bostaden Husbacken; vid Säbykällan; Visnums 
prästgård, i trädgården.

Butomus umbellatus blomvass. Väse vid säteriet 
Hammar. 

Calendula officinalis ringblomma. VisnumsKil 
”äfven vild både utom och inom trägårdsstaquette 
vid Sihltorp” (Silletorp).
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Campanula cervicaria skogsklocka. Visnum Björ-
neborg [löjtnant Nordenfelts uppgift enligt den 
äldre upplagan]; VisnumsKil Jernfeltstorp; Edstorp 

”utanför Sold: Edqvists boställe, på båda sidor om 
vägen till Christinehamn”.

C. patula ängsklocka. VisnumsKil Silletorp, utanför 
gården.

C. persicifolia stor blåklocka. VisnumsKil Nynäs; 
Silletorp.

Chimaphila umbellata ryl. Visnum Vismenäs nära 
Björneborg. Rudskoga Sunnebolsskogen. Visnums
Kil Kilsbyskogen. [Lokalerna accepterade av Hård 
av Segerstad.]

Chrysosplenium alternifolium gullpudra. Visnum 
Björneborg, vid en källa uti skogen. VisnumsKil 
Edsskogen, ett stycke ovanför soldaten Edqvists 

boställe (enligt Ullgrund i den äldre manusversio-
nen).

Cicuta virosa sprängört. Tveta: Önaholm.
Circaea lutetiana stor häxört. Gillberga Älvvik, ”uti 

en äng som kallas Hultet”. Visnum Björneborgs 
bruk, i en beteshage (löjtnant Nordenfelt). [San-
nolikt förväxlingar med dvärghäxört C. alpina 
som Hammarhjelm inte behandlar – stor häxört är 
ännu inte funnen i Värmland.]

Comarum palustre kråkklöver. VisnumsKil vid Sil-
letorp.

Cornus sanguinea skogskornell. Visnum Jonsbols-
skogen.

C. suecica hönsbär. VisnumsKil Prästön i Kilsviken 
(Ullgrund).

Figur 5. Hammarhjelms intresse för växter stimulerades säkerligen av den intressanta naturen i hans 
hembygd. Nynäs gård, som han ärvde som 11-åring, ligger intill Nötön. Den ingår numera i Nötön/Årås-
vikens naturvårdsreservat, som delvis ligger på Nynäs mark. Här finns en sydsvenskt präglad vegetation 
med mycket lövskog av bland annat ek, hassel, lind och lönn. Med äldre jordbruksmetoder var landskapet 
mera öppet på Hammarhjelms tid. Foto: Sven Fransson 12 maj 2008.
Hammarhjelm’s interest in plants was probably stimulated by the interesting nature around his home. Next 
to his country house Nynäs, which he inherited eleven years young, is today a nature reserve, Nötön-Årås-
viken. There one finds deciduous forests with, e.g., Acer platanoides, Corylus avellana, Quercus robur and Tilia 
cordata. In Hammarhjelm’s days, the landscape certainly was much more open.
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Corylus avellana hassel. VisnumsKil Östra Nötön. 
(”i synnerhet uti nedra delen af Värmeland”.)

Cynosurus cristatus kamäxing. Holmens hälsobrunn, 
nära Kristinehamn.

Dasiphora fruticosa tok. Visnum odlades i Björne-
borgs trädgård.

Datura stramonium spikklubba. Visnum Elofs Valun-
da, på magister Ullgrunds gård.

Dianthus deltoides backnejlika. VisnumsKil kyrko-
gården.

Drymocallis rupestris trollsmultron. Kila vid Ström. 
[Jfr Hård av Segerstad 1952 s. 263. I manuskrip-
tets äldre version tilläggs uppgiften Ullgrund.]

Empetrum nigrum kråkbär. VisnumsKil Lövnäs.
Epilobium palustre kärrdunört. VisnumsKil Silletorp, 

på en äng.
Erica tetralix klockljung. VisnumsKil Sandholmen 

i Kilsviken; Östra Nötön; Arskagen. Varnum på 
sjöstranden vid Lassegård (vid Posseberg).

Eriophorum angustifolium ängsull. VisnumsKil 
Östra Nötön.

Fagus sylvatica bok. Alster Gunnerud.
Fallopia convolvolus åkerbinda. Holmens hälsobrunn, 

nära Kristinehamn, i en åker.
Filago vulgaris klotullört. VisnumsKil Ärön vid 

Kilsviken [mellan Östra Nötön och Prästön] 
”tagen 1798 af Hr Mag. Ullgrund.” [I marginalen:] 
”Sedermera sökt af Mag. Lindqvist, men ej funnen 
så att jag förmodar att hon är utgången”. [Ej note-
rad för Värmland. Arten är visserligen övervägande 
funnen i Skåne och Halland (se t.ex. Lilja 1838, 
Weimarck 1963, Mattiasson & Olsson 2004) men 
har dock haft tillfälliga förekomster i Västergöt-
land (Bertilsson m.fl. 2002), Hälsingland (Hul-
tén 1950) och Medelpad (Mascher 1990). Arten 
förekommer ofta tillfälligt och med något enda 
exemplar (Mattiasson & Olsson 2004). Landska-
pet vid Kilsviken var mera öppet förr genom bete 
och andra äldre jordbruksmetoder (Månsson m.fl. 
1972 s. 5, 51). Redogörelsen, med Ullgrund och 
Lindqvist inblandade, verkar trovärdig.]

Fumaria officinalis jordrök. VisnumsKil Silletorps 
trädgård, på tak.

Galium aparine snärjmåra. VisnumsKil Silletorp.
G. odoratum myskmadra. Gillberga Björnöskogen 

(Ullgrund).
Gentianella amarella ängsgentiana. VisnumsKil Sil-

letorp.

Geum urbanum nejlikrot. VisnumsKil Östra Nötön.
Goodyera repens knärot. VisnumsKil Backaskogen; 

Medhamn. Visnum Björneborg.
Helianthemum nummularium solvända. Nysund 

Håkanbol. ”Lärer vara sällsynt uti Värmeland.” [I 
marginalen:] ”Mag. Ullgrunds anm.”

Hottonia palustris vattenblink. VisnumsKil Backa.
Hydrocaris morsus-ranae dyblad. VisnumsKil Jern-

feltstorp; ”annars aldrig funnen”. 
Impatiens noli-tangere springkorn. VisnumsKil Säby, 

[i marginalen:] löjtnant Nordenfelts uppgift; Rud
skoga Upplanda, i en äng nära bäcken, [i margina-
len:] Ullgrund.

Lathyrus palustris kärrvial. VisnumsKil Jernfeltstorp 
under Silletorp. [Ej noterad för Värmland men 
uppgiften kan vara korrekt; har minskat starkt, se 
t.ex. Malmgren 1982.]

Linaria vulgaris gulsporre. VisnumsKil Östra Nötön.
Linum catharticum vildlin. VisnumsKil Silletorp, på 

torrbacke, ovanligt liten form.
Listera ovata tvåblad. Rudskoga Gisslenäsängen; Kila 

vid Ström.
Logfia arvensis eller L. minima (”Filago montana”) 

ullört eller spenslig ullört, troligen den förra. Vis
num Sommerstad. 

Lychnis flos-cuculi (f. albiflora) gökblomster. Visnum 
Björneborgs bruk.

L. viscaria tjärblomster. Mycket på öarna i Kilsviken.
Lysimachia thyrsiflora topplösa. Rudskoga Guttebol, i 

en bäck.
Matteuccia struthiopteris strutbräken. Råda på ett 

berg vid komministerbostaden Viken.
Medicago lupulina humlelusern. VisnumsKil Nynäs.
Melampyrum cristatum korskovall. VisnumsKil Sil-

letorp, på ängar. [Ganska osannolikt; påstår även 
att M. nemorosum natt och dag finns ”flerstädes på 
ängar”. Minnesfel? – vanlig i Uppland.]

Milium effusum hässlebrodd. ”i Rudskoga och äng-
arna under Revstensgård”.

Moneses uniflora ögonpyrola. Visnum Krontorp i en 
beteshage. [Lokalen accepterad av Hård av Seger-
stad.]

Monotropa hypopitys tallört. Rudskoga Svensbols-
skogen (Ullgrund).

Montia fontana källört. Alster Kroppkärr, vid en 
damm (Ullgrund).
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Mycelis muralis skogssallat. Rudskoga Gisslenäsängen.
Myosurus minimus råttsvans. VisnumsKil Silletorp, 

”uti lövsalen”.
Myrica gale pors. VisnumsKil vid Nynäs ymnigt.
Nepeta cataria kattmynta. VisnumsKil omkring 

Klockaregården. [Lokalen bekräftad i Larsson 
1868.]

Odontites sp. rödtoppa. Ölme Ugglebol på en åker.
Orchis morio göknycklar. Råda gården Vik, i en äng. 

[Måste betecknas som helt osannolikt.]
Orthilia secunda björkpyrola. Visnum Björneborg; 

VisnumsKil Backaskogen.
Papaver somniferum opievallmo. ”Planteras mycket. 

Jag hafver äfven funnit den vild utom trägårds-
staquette.” [Troligen i Silletorp.]

Pedicularis palustris kärrspira. VisnumsKil Silletorp 
och Nynäs (”mörkröd och ljusröd”).

Phragmites australis vass. VinumsKil Prästön. 
Plantago lanceolata svartkämpar. VisnumsKil 

Nynäs.
Poa nemoralis lundgröe. VisnumsKil Nynäs.
P. pratensis ängsgröe. VisnumsKil Silletorp.
Polemonium coeruleum blågull. VisnumsKil Nynäs, i 

trädgården. Där även vitblommig.
Polygonatum verticillatum kransrams. VisnumsKil 

Dyrön i Kilsviken; vid gården Vik (”Vika kallad”) 
på ett berg (Ullgrund). [Intressanta och inte helt 
osannolika uppgifter med tanke på kända före-
komster i Värmland och Västergötland.]

Potentilla norvegica norsk fingerört. Svanskog, Sva-
neholm (i första versionen: magister Hedrén).

Pyrola minor klotpyrola. VisnumsKil Gården Eds-
torp nära [SSO om] Silletorp ”tvärs öfver vägen vid 
Soldaten Edqvists boställe”

Ranunculus aquatilis vattenmöja. VisnumsKil Kils-
viken ”i tämmelig myckenhet”.

R. lingua sjöranunkel. VisnumsKil Kilsviken,  
 ”mycket”.

Rubus fruticosus björnbär. VisnumsKil på öarna i 
Kilsviken, t.ex. Prästön.

Salix viminalis korgvide. VisnumsKil Silletorp.
Scrophularia nodosa flenört. VisnumsKil Östra 

Nötön; Silletorp.
Sedum rupestre stor fetknopp. Nor på berget mitt 

emot prästgården (Ullgrund).

S. telephium kärleksört. VisnumsKil vid Silletorp. 
Senecio vulgaris korsört. VisnumsKil Linmarken. 
Silene nutans backglim. VisnumsKil Östra Nötön.
S. rupestris (Atocion rupestes) bergglim. Alster Gun-

neruds bruk, på ett berg ovanför stallet.
S. vulgaris smällglim. Rudskoga Svensbol på ett gärde. 

Visnum vid Krontorp på en äng (C. Th. Uggla).
Spergula arvensis åkerspärgel. Visnum prästgården.
Spergularia rubra rödnarv (”var. campestris” [?]). Vis

numsKil kyrkogården.
Stachys sylvatica stinksyska. Nysund Torpnäs på en 

äng. 
Stellaria nemorum lundarv. Visnum Lövön nära Säby.
Taxus baccata idegran. Långserud ”På åtskilliga stäl-

len”. [Uppgiften är korrekt men troligen grundad 
på hörsägen, eftersom lokaler inte anges. Första 
tryckta uppgiften om idegran i Långserud finns 
i Wahlenberg (1826). Uppgiften visar att före-
komsterna i Långserud var kända redan omkring 
1800.]

Thalictrum flavum ängsruta. VisnumsKil Östra 
Nötön.

Tragopogon pratensis ängshaverrot. Nysund Håkans-
bol i en hage ”vild”; Visnum Björneborg; Rudskoga 
Ugglebo.

Trifolium agrarium gullklöver. VisnumsKil Edstorp 
nära Silletorp, på en äng. Visnum Ansgård och vid 
prästgården.

T. arvense harklöver. Visnums-Kil Nynäs trädgård.
T. spadiceum brunklöver. Visnum Ansgård på ett 

gärde.
Tussilago farfara hästhov. Visnum ”i Visnum. Mag. 

Ullgrunds uppgift”. [Ännu inte allmän, jfr Hård 
av Segerstad 1952 s. 74. Saknas i Visnum enligt 
Hedrén 1811.]

Typha angustifolia smalkaveldun. Ölme Kummelön.
T. latifolia bredkaveldun. (”menar jag växer uti”) Vis

numsKil gården Medskagen.
Verbascum thapsus kungsljus. VisnumsKil Nynäs, på 

gården.
Veronica longifolia strandveronika. Gillberga Mangby-

holmen i Björnefjorden [Björnöflagan?] (Ullgrund).
Vicia hirsuta duvvicker. Alster omkring Gunnerud, i 

åkrar.
V. tetrasperma sparvvicker. VisnumsKil Silletorp, på 

en åker.  
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•  Christer Wijkström har gett mig tillgång 
till Hammarhjelms manuskript, Östen Hedin, 
Ulla-Maj Hultgård, Lars Nyström, Kerstin Ols-
son och Anne Wiktorsson har lämnat uppgifter 
från herbarier och arkiv, Thomas Landgren har 
bidragit med lokalkännedom och Martin Frans-
son har gett synpunkter på mitt manuskript. 
Till dem alla ett varmt tack!
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In the archives of the Swedish Academy of Sciences 
is kept a manuscript written in 1802 on the flora 
of the province of Värmland, central Sweden. The 
author is Carl Fredrik Hammarhjelm, ironmaster, 
land-owner and court functionary among other 
merits. When writing the manuscript he was a 14-
year-old student at Uppsala University. There, he 
was a member of the first student society of sci-
ences, and the manuscript was written as a contri-
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Det var arton år sedan Botanikdagarna senast 
utspelade sig i Västergötland. Nu var det hög 
tid att återknyta bekantskapen med landskapet.

HANS THULIN

Så var det åter dags för västgötarna att visa 
sitt landskaps botaniska rariteter. I ett 
soligt väder samlades i somras ett nittiotal 

intresserade botanister i Lundsbrunn norr om 
Skara. Vädergudarna hade bestämt att det skulle 
bli rejält med regn och blåst men vid slutet av de 
fyra dagarnas utflykter kunde vi konstatera att 
vi haft ett utmärkt exkursionsväder.

Förläggningen på Lundsbrunns kurort blev 
helt perfekt. Västergötlands botaniska förening 
med Anders Bohlin i spetsen hälsade oss väl-
komna, och alla guider gjorde ett utmärkt jobb.

Falbygdsturen
Här gick turen i det kuperade landskapet förbi 
Mösseberg, Ålleberg och de andra västgötska 
platåbergen. Första stoppet gjordes vid Falekvar-
na i Slöta socken. Här studerade vi en vackert 
blått blommande fodergetruta Galega orientalis, 
en inkomling från Kaukasus och Ryssland som 
ofta kallas för ryssklöver. Strax intill kunde vi i 
vägkanten klappa en rejält taggig växt – foder-
vallört Symphytum asperum. Även småsnärjmåra 
Galium spurium ssp. vaillanti stod i åkerkanten.

Nolgården
På Nolgårdens ås i Näs i Vartofta-Åsaka socken, 
kunde vi njuta av fjädergräsets Stipa pennata 
skira vajande vippa. Den växer tillsammans med 
ett antal andra sällsyntheter på denna förnäma 

stäppartade torräng som fridlystes redan 1948. 
Årets blomning var fåtalig med bara tjugo till 
trettio strån. Vissa år kan flera tusen strån av 
gräset ses. Fjädergräset var förr betydligt van-
ligare, och kunde på 1700-talet användas till 
pyntning vid konfirmationen.

Förutom fjädergräset beundrade vi drakblom-
man Dracocephalum ruyschiana, som blommade 
vackert på en solöppen sydostsluttning i en torr-
backe, medan den smalbladiga lungörten Pulmo
naria angustifolia redan hade blommat över. Den 
har till skillnad från drakblomman ökat under 
senare år. Bland många andra intressanta arter 
kan nämnas trollsmultron Drymocallis rupestris, 
fältvädd Scabiosa columbaria, praktbrunört Pru
nella grandiflora, backruta Thalictrum simplex 
ssp. simplex och ängsvide Salix starkeana ssp. 
starkeana, som vi lärde oss skilja från svartvide.

Botanikdagarna i Västergötland

Figur 1. Fjädergräsets Stipa pennata fantastiska fjäder-
likt förlängda borst glimrade i år i mindre omfattning 
än vanligt på Nolgårdens ås. Foto: Margareta Edqvist, 26 
juni 2008.
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Ettak strömmar
Tidan bildar vid Ettak strömmar ett antal min-
dre fall. Här gick vi en trevlig promenad utefter 
ån där den sällsynta flodpärlmusslan lever. Safsa 
Osmunda regalis blev naturligtvis den mest foto-
graferade arten. Den uppenbarade sig i stora 
bestånd ute i ån. Vidare noterade vi hampflockel 
Eupatorium cannabinum, kransrams Polygonum 
verticillatum, tibast Daphne mezereum och lund-
elm Elymus caninus var. caninus.

Skogastorpskärret
Västergötlands orkidéparadis ligger på Planta-
bergets nordvästra sluttning. Kalkhalten i 
bäcken som rinner genom området är så stor att 
kalktuff fälls ut på sluttningen.

Ett stort antal orkidéer stod i vacker blom: 
kärrknipprot Epipactis palustris, flugbloms-
ter Ophrys insectifera, ängsnycklar Dactylo
rhiza incarnata var. incarnata och vaxnycklar 
D. incarnata var. ochroleuca sågs i de fuktiga 
delarna. På den torrare delen fann vi brudsporre 
Gymnadenia conopsea var. conopsea, luktsporre 
G. odoratissima, skogsnycklar Dactylorhiza 
maculata ssp. fuchsii och praktsporre G. conopsea 
var. densiflora, som just var på väg att slå ut.

Men kärret bjöd på annat än orkidéer. Se 
här ett urval: majviva Primula farinosa, stallört 
Ononis spinosa ssp. arvensis, hårstarr Carex capil
lata, källblekvide Salix hastata ssp. vegeta, samt 
den sällsynta stora ögontrösten Euphrasia rost
koviana ssp. rostkoviana som just börjat blomma. 
Vidare noterade vi fjällgröe Poa alpina, höstspira 
Pedicularis palustris ssp. opsiantha, näbbstarr 
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa och långbladig 

spåtistel Carlina vulgaris ssp. longifolia. Det 
starkt sluttande kärret bjöd naturligtvis också på 
extremrikkärrens karaktärsväxt – axag Schoenus 
ferrugineus.

Billingenturen
Billingen är Västergötlands största platåberg. 
På östsidan dominerar skyddade ädellövskogar 
och på toppen finns granskog. Vid bergets fot 
dominerar ett fornminnesrikt odlingslandskap. 
Vårt intresse riktades mot Valle härad – ett 
sjörikt småkuperat landskap utefter Billingens 
västsida. Berggrunden är kalkrik och landskapet 
karakteriseras av omväxlande fuktiga sänkor och 
torrbackar. Man finner därför rikkärrsväxter 
växande i anslutning till rena fattigmarksväxter.

Turen började i Varnhems samhälle, där vi 
beundrade den nu för tiden mycket ovanliga 
korndådran Neslia paniculata, samt glansveroni-
ka Veronica polita och nattglim Silene noctiflora.

Vid Skarke gjorde vi en kort vandring i 
vägkanten med bland annat piggtistel Carduus 
acanthoides – Sveriges taggigaste tistel – säfferot 
Seseli libanotis, pukvete Melampyrum arvense och 
kärrvial Lathyrus palustris.

Vi fortsatte sedan till Lerdala där vi först 
kunde konstatera blommande ljungsnärja Cus
cuta epithymum var. epithymum på en sydslut-
tande ängsmark (utan ljung). Vi besökte sedan 
ett gammalt grustag där skålört Silphium perfo
liatum, en amerikansk inkomling, och ärtvicker 
Vicia pisiformis noterades.

I Sparresäter tittade vi på vidjeginst Chamae
cytisus elongatus, en inkomling från Balkan, som 
just börjat blomma på sin enda lokal i Norden. 

Figur 2. Den frodiga ormbunken safsa Osmun-
da regalis grönskade i flera fina bestånd vid 
Ettak strömmar i Tidan. Foto: Hans Thulin, 26 
juni 2008.
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Sedan fick vi en rejäl lektion i rosdiagnostik av 
Erik Ljungstrand eftersom hela tolv olika ros-
arter växte här utmed en och samma ängskant.

Vid Skövde kunde vi glädja oss åt vackert 
blommande stor färgginst Genista tinctoria ssp. 
elatior och vingvial Lathyrus latifolius ssp. hetero
phyllus i en vägsluttning.

Nohlmarken
Sista exkursionsmålet för dagen blev det välhäv-
dade naturreservatet Nohlmarken i Skultorp. 
Detta är en av fastlandssveriges största restau-
rerade slåttermarker – 6,5 hektar – med över 
fyrahundra kärlväxter, bland annat sjutton olika 
orkidéer och tjugo starrar. För trettio år sedan 
var området till stor del igenvuxet. 

Hela eftermiddagen ägnades åt en rundvand-
ring i reservatet på plankförsedda gångstigar, 
Bland orkidéer vi inte sett tidigare kan nämnas 
honungsblomster Herminium monorchis och 
Adam och Eva Dactylorhiza sambucina. Andra 
intressanta arter var kåltistel Cirsium oleraceum, 
puktörne Ononis spinosa ssp. maritima, kors-
kovall Melampyrum cristatum, vårflenört Scrophu
laria vernalis, plattsäv Blysmus compressus och 
bäckmärke Berula erecta. Kransalgen gråsträfse 
Chara contraria iakttogs i en damm.

Kinnekulleturen
Innan vi kom upp det berömda platåberget 
besökte vi Stora Rundrödjan, en ängsartad 
tallskog med bland annat västgötamåra Galium 
suecicum var. vestrogothicum, nästrot Neottia 
nidusavis, kal tallört Monotropa hypopitus ssp. 
hypophegea, ryl Chimaphila umbellata och fem 
sorters pyrolor.

Nästa anhalt blev Munkängarna i Hällekis, 
Råbäck. Här trivs ädellövskogen med lind, lönn, 
alm, bok, ek, ask och hassel. Ängsfloran domi-
nerades av ramslök Allium ursinum vars lukt 
kändes rejält. Andra arter vi noterade här var 
gullhavre Trisetum flavescens, lundslok Melica 
uniflora, skogsstarr Carex sylvatica, strävlosta 
Bromopsis benekenii och lundviol Viola reichen
bachiana. En eklåga med den sällsynta saffrans-
tickan Hapalopilus croceus – känd endast från ett 
fyrtiotal lokaler i landet – studerades noga.

I Hällekis besöktes några växthus där vi 
beskådade ett antal sällsynta mållor: gatmålla 
Chenopodium murale, lönnmålla C. hybridum, 
blåmålla C. glaucum och trädgårdsmålla Atriplex 
hortensis. Vidare sågs exempelvis kryddsalvia Sal
via officinalis och stenkyndel Satureja calamintha.

Efter en utmärkt lunch på Kinnekullegården 
blev nästa anhalt alvarmarkerna på Österplana 
hed. Nedanför raststugan noterades rosettjung-
frulin Polygala amarella, korallrot Corallorhiza 
trifida och nålstarr Carex dioica.

Figur 3. Kärrknipprot Epipactis palustris blommade 
vackert i Skogastorpskärret. Foto: Hans Thulin, 26 
juni 2008.
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I lundbrynet fann vi bland annat luden 
johannesört Hypericum hirsutum och en över-
blommad grupp av guckusko Cypripedium 
calceolus. På kalkhällmarken såg vi stenkrassing 
Hornungea petraea och stor fetknopp Sedum 
rupestre. På karsten stod den sällsynta kalknar-
ven Arenaria gothica, som för övrigt bara finns 
på Gotland. Vidare noterade vi grusviva Andro
sace septentrionalis, grusbräcka Saxifraga tridacty
lites, murruta Asplenium rutamuraria och kalk-
svartbräken A. trichomanes ssp. quadrivalens.

Vi fortsatte till Björnebergsängarna vid Öster-
plana kyrka. Här tog vi en promenad genom 
nyrestaurerade betesmarker. Intressantaste fyn-
den blev kalkbräken Gymnocarpium robertianum, 
tistelsnyltrot Orobanche reticulata, honungs-
blomster och ett bestånd med vita smultron.

Kållandsö
Söndagens halvdagsexkursion ägnades åt Backa, 
ett före detta färjeläge på sydöstra delen av Kål-
landsö. Här finns en osedvanligt artrik flora i en 
småskalig mosaik av sura och basiska bergarter. 
Området har det varmaste sommarklimatet i 
Västsverige, här fanns mistel ända till år 1919.

Vid lerstranden såg vi bland annat vatten-
skräppa Rumex hydrolapathum, dyblad Hydro
charis morsusranae och jättegröe Glyceria 
maxima, som på orten kallas kassävja vilket 
redan Linné noterade. I strandkanten växte vat-
tenmärke Sium latifolium, vattenstäkra Oenan
the aquatica, jättestarr Carex riparia, kalmus 
Acorus calamus, axslinga Myriophyllum spicatum 
och sjöranunkel Ranunculus lingua.

På strandklipporna växte rosenpilört Persi
caria minor, sydknutnarv Sagina nodosa ssp. 
nodosa och den sällsynta strandbräsman Carda
mine parviflora.

På det näringsfattiga gnejsberget noterade vi 
gaffelbräken Asplenium septentrionale, sandkras-
sing Teesdalia nudicaulis, vårspergel Spergula 
morisonii, vitknavel Scleranthus perennis, vårtåtel 
Aira praecox och bergglim Atocion rupestre. På 
det rika basiska berget strax intill fann vi små-
fingerört Potentilla tabernaemontani, fältmalört 
Artemisia campestris ssp. campestris, svartoxbär 
Cotoneaster niger och flentimotej Phleum phleo
ides.

Botanikdagarna avslutades med ett besök på 
Läckö slott med en rundvandring på slottet och 
ett guidat besök i den lilla men mycket inne-
hållsrika slottsträdgården.  
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allmänläkare. Han är 
verksam i Jönköpings 
Botaniska Sällskap och 
arbetar med att ställa 
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Figur 4. Den sällsynta strandbräsman Cardamine 
parviflora såg vi på vänerstranden i Backa på Kål-
landsö. Foto: Margareta Edqvist, 29 juni 2008.
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ULLA-BRITT ANDERSSON

Årets temaexkursion var förlagd till Dals
land 5–7 september och behandlade 
ormbunksväxter. Nio personer deltog 

och vi inkvarterades på vandrarhemmet i 
Håverud. Erik Ljungstrand var kursledare och 
lokal guide var Claes Kannesten, Åmål. På fre
dagskvällen föreläste Erik om ormbunkarnas 
fortplantning och visade herbariematerial på de 
flesta arter som kan påträffas i Sverige. Det var 
en nyttig genomgång inför helgens fältstudier.

På lördagen hade ett envist regnväder parkerat 
sig över Dalsland men vi avskräcktes inte. Första 
lokalen var Ranneberget där den exklusiva arten 
uddbräken Polystichum aculeatum växte på en 
brant bergvägg. Dalsland har merparten av de 
svenska fynden av denna rödlistade ormbunke. 
En tuva med taggbräken P. lonchitis växte också 
på bergväggen. De mer triviala arterna vanlig 
svartbräken Asplenium trichomanes ssp. tricho-
manes, stenbräken Cystopteris fragilis, taigaörn
bräken Pteridium aquilinum ssp. latiusculum och 
stensöta Polypodium vulgare sågs också.

Nästa lokal låg nära Bockhålstjärn där 
kambräken Blechnum spicant växte i en fuktig, 
skogbevuxen sluttning. Vi kunde i fält jämföra 
och lära oss skillnaderna mellan skogsbräken 
Dryopteris carthusiana, lundbräken D. dilatata 
och nordbräken D. expansa.

Nära Åsmule såg vi safsa Osmunda regalis 
som växte vid Storån, och vid Finnkasen vand
rade vi fram till sjön Lysevattnet där grönbräken 
Asplenium viride växte på en lodrät klippa. 

Vid Kårud, i en mindre brant med kalkstråk, 
noterades den exklusiva klottegellaven Psora 
globifera tillsammans med kalksvartbräken 
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens. Det 
visade sig att kalksvartbräken växte på flera av 
helgens lokaler, alla där stråk av kalksten fanns 
insprängda i berget. 

Helgens mest spektakulära lokal upplevde vi 
vid Svarvaretorpet. En regnvåt ravin draperad 
med tuvor av uddbräken, synen etsade sig fast 
på våra näthinnor. Även ekbräken Gymnocar-
pium dryopteris och hultbräken Phegopteris con-
nectilis sågs här, och vi fick tillfälle att lära oss 
skilja träjon Dryopteris filix-mas från majbräken 
Athyrium filix-femina.

Nästa stopp var Snäcke där fjällhällebräken 
Woodsia alpina växte på en klippa som stack ut 
i en sjö. Lördagens sista lokal var belägen på 
Ryrhalvön. På de hala klipporna såg vi murruta 
Asplenium ruta-muraria, gaffelbräken A. septent-
rionale och hällebräken Woodsia ilvensis.

På söndagen hade regnet lättat betydligt och 
vi for till Långetjärnet där den mest exklusiva 
arten inte var en ormbunke. I stället var det 
kantlök Allium senescens som tilldrog sig vår 
uppmärksamhet. Blomningen var sedan länge 
över men vi såg färska blad. Som ny för lokalen 
noterades fjällhällebräken.

I en nyrestaurerad betesmark vid Skärbo såg 
vi förutom ett vargstängsel också kärrbräken 
Thelypteris palustris. Vid Bräcke ängar fanns ett 
stort bestånd av strutbräken Matteuccia struthi-
opteris vid en å.

Den sista lokalen att besöka låg vid Hallebol. 
På en till synes trivial bergknalle nära ett hygge 
växte krusbräken Cryptogramma crispa som 
friskt gröna tuvor av persilja.

Nöjda med vår helg skingrades gruppen 
och återvände hem, förhoppningsvis en hel del 
klokare än när vi kom. Inte mindre än 24 olika 
ormbunksväxter såg vi i fält. Ett stort tack till 
Claes och Erik som fyllde helgen med härliga 
upplevelser och värdefull kunskap!  

Ormbunkskursen 
i Dalsland

Persilja? Nej, krusbräken! Dessa lysande gröna tuvor 
mötte vi vid Hallebol. Foto: Margareta Edqvist 7/9 2008.
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Flerspråkiga växtnamnslistor är inte något 
nytt. Redan de gamla örtaboksförfat
tarna hade sådana ambitioner, till exempel 

engelsmannen John Gerard i sitt stora ”Herbal” 
från 1597. Från modernare tider kan bland 
annat nämnas H. L. Gerth van Wijks ”A dic
tionary of plantnames” (1911–16) och August 
Lyttkens ”Svenska växtnamn” (1904–15) med 
namn, förutom svenska, från särskilt Tyskland, 
Danmark och Norge.

Det senaste svenska tillskottet till denna 
typ av växtnamnslitteratur är ”Vilda växter. 
Blomsterordlista på fjorton språk” av Wandrille 
Micaux, med vackra illustrationer av Eliann 
Oddbratt. Micaux är fransman, bosatt i Sverige 
sedan trettio år och gift med en svenska.

Ordlistan behandlar drygt trehundra blom
växter med hemortsrätt i Sverige. Vid varje växt 
ges information om växtfamilj, utseende, växt
miljöer och blomningstid.

Förteckningen är alfabetisk, från Adam och 
Eva till ärenpris. Varför till exempel inte ögon
tröst har fått komma med är gåtfullt.

Antalet registrerade språk är egentligen tret
ton (svenska, norska, danska, engelska, tyska, 
nederländska, franska, italienska, spanska, 
portugisiska, polska, tjeckiska, finska). Därtill 
kommer det vetenskapliga namnet på latin. Att 
ryska inte har inkluderats är lite märkligt när nu 
mindre slaviska språk har beaktats.

Inhemska namn anges stundom även för 
växter som inte finns i landet i fråga, såsom för 
Adam och Eva i England.

Ofta ges ”synonymer”, riksspråkliga, dia
lektala eller historiska, dock utan angivande av 
urvalsprinciper. Ett svenskt exempel är sjöblad 
för den vita näckrosen, av Linné rekommende 

 
 
 
 
 
 
 
rat som riksspråk
ligt namn. För 
den gula näckro
sen ges däremot 
ingen namnvariant. 
Linné föreslog här näckblad.

Någon gång reduceras den vetenskapliga 
systematiken, som när nyponros och stenros 
slås ihop under Rosa canina. Några felstavningar 
förekommer, exempelvis billberry för bilberry 
och rasberry för raspberry.

Ett omfattande register över utländska växt
namn med hänvisning till de svenska förhöjer 
användningen av boken.

❀  MATS RYDÉN

Vilda växter. Blomsterordlista på fjorton språk
Wandrille Micaux 2007
Norstedts akademiska förlag. 197 sidor.  
ISBN 9789172275157.

Växtnamn på 
många språk

BOTANISK LITTERATUR
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Det är alltid en spännande sak att slå upp 
en nyutkommen lavflora och se vad 
en sådan kan innehålla. Strax före jul 

2007 kom den så – den andra upplagan av Nya 
Zeelands lavar i två väldiga volymer om tillsam-
mans 2397 sidor.

Dr. David Galloway, som författat verket, är 
bosatt i Dunedin på sydön och har under de 
dryga två decennier som förflutit sedan första 
upplagan trycktes idogt arbetat med att kom-
plettera och utöka sin flora. Detta arbete har 
bedrivits såväl i fält som i bibliotek och herba-
rier. Utöver alla nya fynd som gjorts har också 
systematik och nomenklatur uppdaterats. Den 
första upplagan av denna bok utkom 1985, och 
upptog 966 arter fördelade på 210 släkten. För-
fattaren gissade då att detta motsvarade cirka 
60 procent av den existerande artstocken på 
Nya Zeeland. Den andra upplagan räknar 1706 
taxa i 354 släkten. Detta är en väsentlig utök-
ning – mer än 70 procent fler taxa. Orsaken till 
den drastiska ökningen beror inte enbart på nya 
lavfynd utan på att man nu även inbegripit alla 
de parasitiska och parasymbiontiska svampar 
som ofta uppträder på lavar. Det har nämligen 
blivit vanligt att dessa snyltgäster skall med i 
f lororna.

Vad innehåller då böckerna? Utöver förfat-
tarens förord och tack finns en inledning av 
den italienska lichenologen Pier Luigi Nimis. 
Därefter följer en översikt av de senaste 20 årens 
lichenologiska utforskning på Nya Zeeland, lis-
tor över samlare, aktuell litteratur, förkortningar, 
auktorer med mera. Sedan hittar man nycklar 
till släkten och lichenicola svampar jämte ett 
avsnitt med färgfoton. Det största utrymmet tar 
den speciella delen med släktbeskrivningar och 
härunder nycklar till arterna och en presenta-
tion av dessa – allt i praktisk bokstavsordning. 

Artbeskrivning-
arna är ganska 
ingående och 
återger en 
omfattande 
synonymik, 
hänvis-
ning till illustrationer, 
beskrivning av yttre och inre form, kemi, 
utbredning i världen samt på Nya Zeeland jämte 
ekologiska och systematiska och historiska kom-
mentarer. Floran avslutas med en omfattande 
bibliografi, termförklaringar och index.

Under åren har David Galloway publicerat 
cirka 270 arbeten om lavar och han blev år 2007 
föremål för en gedigen festskrift med anledning 
av sin 65-årsdag. Flertalet av hans skrifter rör 
Nya Zeeland och beskriver öarnas lavar ur olika 
synvinklar framförallt taxonomiska och växt-
geografiska. Alla de utredningar av skiftande 
grupper som han utfört, antingen ensam eller 
tillsammans med andra, har naturligtvis varit 
av oskattbart värde vid floraförfattandet. David 
har också som medarbetare varit djupt engage-
rad i den aktuella Australienfloran och därmed 
skaffat sig en unik översikt av lavfloran i denna 
del av världen. Särskilt värdefulla är också hans 
omfattande monografiska bearbetningar av 
bladlavsläktena Pseudocyphellaria och Sticta som 
han tidigare publicerat.

Finns det då någonting att kritisera i floran? 
Frånsett en del felstavningar och smärre inad-
vertenser kan man vara kritisk mot böckernas 
format. Detta är definitivt ingen fältflora utan 
mer än familjebibel som får konsulteras när man 
kommer hem med sina fynd. Om den väldiga 
textmassan fördelats på 5–6 volymer i stället 
för på två hade produkten varit mer hanterlig. 
En annan sak är illustrationerna, eller snarare 
bristen på sådana. Förutom en planschdel med 
färgfoton av 16 arter är böckerna oillustrerade. 
Förhållandet kan möjligen förklaras av att 
författaren tillsammans med W. M. Malcolm 
1997 gav ut en rikt illustrerad översikt av Nya 

Magnifik flora över 
Nya Zeelands lavar
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Zeeland lavar. Fler bilder på öarnas specialiteter 
hade ändå varit välkomna.

En annan tungarbetad sak är det varierade 
sätt på vilket artbeskrivningarna presenteras. 
Dessa är utförliga men för många lavar får man 
bara en hänvisning till beskrivningen i första 
upplagan av floran. Detta kan man kanske vara 
tacksam för – annars hade floran blivit fullstän-
digt ohanterlig. Förhållandet är dock inte något 
försäljningstrick utan den hugade spekulanten 
erbjuds faktiskt ett ex av första upplagan gratis 
vid beställning av den nya. Men det är ändå 
opraktiskt att behöva arbeta med de båda uppla-
gorna parallellt.

Man kan kanske fråga sig varför en så exo-
tisk flora som den nu presenterade tas upp i en 
svensk botanisk tidskrift. Skälen är flera. För det 
första är floran ett sammanfattande arbete över 
Nya Zeelands lavar och ett referensverk av stor 
betydelse inte bara på södra halvklotet utan som 
en lichenologisk encyklopedi över huvud taget. 
Bara den uppdaterade litteraturlistan på 181(!) 
sidor är av stort värde i sig. Boken är naturligt-
vis ett måste för alla intresserade av ämnet.

Vidare kan man peka på det faktum att 
åtskilliga svenska forskare varit med i utforsk-
ningen av detta lands lavflora. Linnélärljungen 
och norrlänningen Daniel Solander samlade 
lavar på Nya Zeeland redan under Cooks 
Endeavour-expedition 1768–71. År 1896 publi-
cerade närkingen P. J. Hellbom en flora över 
Nya Zeeland grundad på Sven Berggrens insam-
lingar från 1874. Det stora lavmaterial som upp-
salaforskarna Einar & Greta Du Rietz hemförde 
på 1920-talet har naturligtvis bearbetats av för-
fattaren, liksom kollekter tagna av Hugo Osvald, 
Carl Skottsberg och många andra. Galloway har 
också sedan slutet av 1960-talet en nära kontakt 
med Sverige och har varit här vid ett flertal 
tillfällen. Personliga möten med äldre svenska 
forskare som Gunnar Degelius, Ove Almborn 
och Rolf Santesson vet jag har inspirerat honom. 
Vid de två förstnämndas bortgång skrev Gal-
loway också uppskattande nekrologer. Många 
svenska lavforskare känner David väl och har 
besökt honom på Nya Zeeland och där studerat 
lavar. Galloway har också i en artikel i Symbo-

lae Botanicae Upsalienses 34:1 (2004) utförligt 
behandlat det lichenologiska samarbetet mellan 
de båda länderna. Förutom floraförfattandet har 
han också intresserat sig för historiska återblick-
ar på sitt ämne och skrivit om svenska storheter 
som Erik Acharius och Olof Swartz och deras 
forskargärning.

Slutligen kan man notera en annan anknyt-
ning mellan Sverige och Nya Zeeland. Flera 
i vårt land välkända arter dyker också upp på 
Nya Zeeland. Några av dessa har en världsvid 
utbredning, andra är bipolära och med ett mer 
inskränkt utbredningsområde i de tempererade 
delarna på var sin sida ekvatorn. Några exempel 
på sistnämnda grupp är till exempel blombägar-
lav, flikig islandslav, fjällig dagglav, nordlig örn-
lav, praktlav, saffranslav och vitmosslav.

Trots att man knappt orkar bära hem böck-
erna vill jag ändå på det varmaste rekommen-
dera floran. När man bläddrar fram och tillbaka 
och läser om kända och okända arter slås man 
av den väldiga mängd information som finns 
samlad i detta verk – otaliga namn, synonymer, 
anatomiska mätvärden, kemiska upplysningar, 
ekologiska och växtgeografiska noteringar, litte-
raturreferenser m.m. Även om författaren samar-
betat med en rad forskare över hela världen och 
kunnat utnyttja dessas kunskap är han ensam 
författare till dessa böcker och man förundras 
verkligen över hur en enda person har lyckats 
hålla ihop detta enorma material.

För 22 år sedan hade jag glädjen att i denna 
tidskrift få recensera första upplagan av Davids 
lavflora. Och det är bara att upprepa vad som då 
sades. Alltså: Once again, Congratulations Gal
loway.

❀  LARS ARVIDSSON

Flora of New Zealand lichens, 2nd ed. Vol. 1–2.
David J. Galloway 2007.
Manaaki Whenua Press. 2397 sidor. ISBN 978-
0478093766. Kan beställas från mwpress@Land-
careResearch.co.nz. Pris: $NZ 79,99 + frakt.

Floran är också tillgänglig på nätet (http://
floraseries.landcareresearch.co.nz). Nätversionen 
uppdateras kontinuerligt.
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Vi har i Sverige en jämn ström av nya land
skapsfloror. Minst lika strid är floden 
av mer provinsiella floror, sådana som 

omfattar en socken, en kommun, eller en ö. 
Sådana skildringar är viktiga för kunskapen om 
en trakts botaniska mångfald. Samtidigt är de 
viktiga för uppföljningen av förändringar i land
skapet och inte minst tjänar de som en guide för 
dem som vill öka sin kunskap om hemtraktens 
botaniska värden eller bara få en naturupple
velse i största allmänhet.

Värmlands flora är för mig mest känd genom 
docenten Claës Gustaf Myrins ”Anmärkningar 
om Wermlands och Dalslands vegetation” 
1832; lektor Lars Magnus Larssons ”Flora öfver 
Wermland och Dal” i två upplagor, 1859 respek
tive 1868, liksom samme författares flora över 
Värmlands bergslag år 1852. Från 1900talet 
känner vi framför allt lektorn Fredrik Hård av 
Segerstads flertaliga arbeten över Värmland, 
till exempel studien över den nordvästra delen 
av ekregionen 1935, den populära skildringen 

”Botaniska strövtåg i Värmland” 1948, samt 
slutligen det tunga och sammanfattande ver
ket ”Den värmländska kärlväxtflorans geografi” 
1952.

Karlskogafloran
Boken som sammanställts av en projektgrupp 
bestående av Uno Millberg, MajBritt Nilsson 
och Owe Nilsson och med Karlskoga Botaniska 
Förening som stöd, inleds med ett kapitel om 
traktens topografi, geologi och klimat. Däref
ter följer litet av Karlskogas botaniska historia 
där de stora namnen Larsson, Reuterman och 
Hård av Segerstad har fått egna avsnitt. Bland 
utforskare av traktens flora nämns också den 
berömde Göran Wahlenberg samt den inte fullt 
lika kände adjunkten Edward Broddesson – för 

övrigt min fars 
lärare i bio
logi vid Karolinska 
läroverket i Örebro på 1930talet. En 
presentation av rödlistade och fridlysta växter i 
kommunen kommer sedan, följt av ett kapitel 
som beskriver 57 intressanta utflyktsmål. Själva 
florainventeringens övergripande principer ges 
två sidor varefter de kommande fem upptas av 
en detaljerad kommentar till växtförteckningen. 
Florans huvuddel är som väntat artförteck
ningen på 191 sidor. Mer än 400 utbrednings
kartor och många färgbilder på växter illustrerar 
denna långa lista med fynd. För att förstå litet 
av växternas invandringshistoria finns för varje 
art angivet den första litteraturuppgiften om 
artens förekomst i trakten eller de äldsta belägg
exemplaren i våra herbarier.

Inventeringen av Karlskoga kommun har 
resulterat i att man nu känner 1574 blomväxter 
och ormbunkar i kommunen. Av dessa är inte 
mindre än 584 nya för trakten, vilket innebär 
en ökning av artantalet med drygt 41 procent. 
Men 155 tidigare kända arter har man inte kun
nat återfinna. Ett skäl till att så många nya arter 
påträffats är bland annat att man varit generös 
med att ta med diverse trädgårdsflyktingar som 
kaplobelia, amurtry, drakmynta, majs, vatten
melon med flera. Här har verkligen gränserna 
mellan det värmländskt genuina och soptippar
nas och trädgårdstäppornas exotiska rymlingar 
suddats ut. Det enda fyndet av till exempel 
passionsfrukt på kommunens soptipp säger 
kanske mer om befolkningens matvanor än om 
inhemsk flora. Här har man verkligen utnyttjat 
kopplingen mellan biologi och kulturhistoria till 
det yttersta. 

Ett första och bestående intryck av denna 
flora är den smakfulla utformningen. Illustra
tionerna, såväl närbilder av växter (med något 
undantag) som miljöbilder och utbrednings
kartor är förstklassiga. Möjligen kan man tycka 
att den trespaltiga växtförteckningen med sina 
smala kolumner kan ge ett något oroligt intryck 

Två nya  
värmlandsfloror
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(jfr Munkforsflorans två spalter). Å andra sidan 
är en sådan utformning utrymmessparande och 
man kan dessutom laborera mer med bildformat 
och utbredningskartor.

Munkforsfloran
Denna bok har författats av Gunnel Johansson 
och Erik Eriksson som tillbringat 900 timmar 
i fält för att gå över var enda fläck av Munk
fors kommun i jakten på växter. Fynden har 
dokumenterats för att sedan jämföras med den 
undersökning av samma område som gjordes av 
Lennart Hedlund och Sigurd Sundell och som 
publicerades i Botaniska Notiser 1951. 

Floran inleds med en presentation av före
gångarna Hedlund och Sundell, historik, kom
munöversikt, berggrund, klimat med mera, samt 
en presentation av olika växtmiljöer med deras 
karaktärsarter. Förändringarna i florans sam
mansättning är som nämnts ett huvudtema och 
ges också ganska stort utrymme. Även i denna 
flora finns ett kapitel som beskriver intressanta 
botaniska utflyktsmål i kommunen. En karta 
gör det lätt att finna lokalerna. Artförteck
ningen sträcker sig över drygt sextio sidor. Efter 
artnamnet finns en siffra som anger antalet 
noteringar för arten inom kommunen och är 
det tio eller färre fynd finns även koordinaterna 
i rikets nät. För en del växter anges äldre lokala 
svenska namn. Vad sägs till exempel om blinnät 
för toppdån och jordöppelpomper för potatis? 
En praktisk innovation i artregistret är de fär
gade siffror som hjälper läsaren att hitta till en 
bild på arten (blå siffra), en utbredningskarta 
(grön siffra) eller rödlistningskategori enligt den 
nationella klassificeringen (röda tecken).

I inte mindre än 25 tabeller listas föränd
ringarna jämfört med situationen 1951. Man 
kan konstatera att det inte är helt lätt att finna 
sig tillrätta bland alla tabeller och grupperingar. 
Likaså får man vara försiktig med jämförelser då 
det inte är helt jämförbara material.

Klart är i alla fall att man gjort många spän
nande iakttagelser. En intressant notering är att 
ett antal växter flyttat norrut. Detta har bland 
annat noterats genom ett fyrtiotal nya lokaler 
för spontan ek, som i den tidigare inventeringen 

endast var känd som odlad. Fenomenet sätts 
i samband med klimatförändringar och har 
också noterats för flera andra växter som klibbal, 
lönn, träjon, brakved och berggröe. En annan 
iakttagelse är att skogsbilvägarnas dikeskanter 
blivit refugier för många av gammelskogens och 
säterängarnas arter. Vissa arter har inte kun
nat återfinnas medan andra står kvar på exakt 
samma ställe som för närmare sextio år sedan. 
Ett exempel är ett gammalt exemplar av flik
bladig klibbal som fortfarande kan beskådas vid 
Rannsjöns strand.


Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
Värmland fått två fina floror som också blir 
hörnstenar i en ny samlad landskapsflora. Karl
skoga och Munkfors har nu var sin beskrivning 
vilka inte bara är trivsamma som utflyktsguider 
utan också är tidsbilder för studium av flora
dynamiken. För att nu inte tala om nyttan av 
dessa böcker i ett planeringssammanhang. Man 
får hoppas att kommunernas arkitektkontor och 
andra berörda myndigheter lägger in de värde
fulla botaniska lokalerna på sina kartor och tar 
hänsyn till dem i sin verksamhet.

Botaniken lever verkligen i Värmland och 
det är bara att vara glad och tacksam för alla de 
människor som lägger ned sin själ i att förnya 
kunskapen och föra den framåt. Båda böckerna 
anbefalls varmt för studium.

❀  LARS ARVIDSSON

Floran i Karlskoga kommun
Owe Nilsson (red.) 2008. SBFförlaget Uppsala. 
288 sid. ISBN 978919705523. Pris 220:  + 
porto. Beställ från SBF: s kansli eller direkt från 
Owe Nilsson, Utterbäcksvägen 10, 691 52 Karl
skoga (owe.kga@telia.com).

Floran i Munkfors kommun
Gunnel Johansson & Erik Eriksson, 2008. Eget 
förlag. 120 sid. ISBN 9789163319945. Pris 
150: + porto. Boken kan beställas från förfat
tarna: Gunnel Johansson, Varvsgatan 13  A, 667 
32 Forshaga eller Erik Eriksson, N. Killingvägen 
14, 663 34 Skoghall.
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Rumänienresa
En fantastisk resa i både tid och rum 
kommer de att få uppleva som följer 
med till Rumänien i sommar. Alla 
medlemmar är välkomna.

ROGER SVENSSON

I Rumänien finns några av Europas 
mest intakta jordbrukslandskap. Här 
är markutnyttjandet och landskapet 

ännu i stor utsträckning opåverkat av de 
stora förändringar som karaktäriserat resten 
av Europa under 1900-talet. En resa till 
dessa områden blir därför en resa till vårt 
eget landskap som det kan ha tett sig för 
hundra år sedan eller mer. Här framstår 
tydligt hur traditionella skötselregimer 
som utmarksbete, lieslåtter, skottskogsbruk och 
lövtäkt, lindbruk och herdesystem skapar för-
utsättningar för djur- och växtarter som i stor 
utsträckning idag är hotade i Sverige.

Regionen har ett mycket varierande landskap 
– från låglänt stäpp till skogar och gräsmarker på 
hög höjd. Här har också olika ekonomiska sys-
tem fungerat sida vid sida – planekonomins stor-
jordbruk på låglandet, självhushåll och inofficiell 
ekonomi i bergsområdena. Faunan och floran 
liknar på många sätt den nordiska. Allt 
detta gör att det i finns många värde-
fulla jämförelse- och studiemöjligheter 
för svensk natur- och landskapsvård.

Vi besöker flera olika kulturhistoriskt 
och botaniskt intressanta miljöer i nord-
östra Rumänien: stäpp och andra låg-
länta gräsmarker liksom mer höglänta 
gräsmarker uppe i bergen, slåtterängar 
och betesmarker, gräsmarker nära byar 

och vid fäbodar och trädklädda marker med 
hamling, skottskog och skogsbete.

Exkursionen anordnas tillsammans med 
Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och 
restiden blir preliminärt veckan efter midsom-
mar 2009.

Priset är ännu inte helt klart, men totalkost-
naden kommer att hamna runt 10 000 kr.

Intresseanmälan görs till SBF:s kansli fr.o.m. 
den 12 januari per telefon (018-471 28 91) eller 
e-post (sbf@sbf.c.se). Begränsat antal platser!

Många ängar uppvisar en imponerande 
blomsterrikedom. Här syns prästkrage, stor 
jungfrulin Polygala major, olika Salvia-arter 
liksom många ärtväxter. Foto: Roger Svensson.

I byn Botiza kan man ännu få uppleva ett gräs-
marksdominerat landskap med mycket vidsträckta 
slåtter- och betesmarker. Men även inslaget av 
träd är stort. Byn ligger som en radby i botten av 
dalgången. Foto: Roger Svensson.
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Kallelse till SBF:s årsmöte 14 mars i Uppsala
Svenska Botaniska föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen i Uppsala 

lördagen 14 mars 2009, kl. 16.00. Lokal: Hotell Linné, Skolgatan 45. Eventuella motioner skall 
vara föreningens ordförande tillhanda före 28 januari. Dagordningen tar upp följande punkter:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsperson
4. Dagordningen
5. Fråga om mötets utlysande
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk  

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

styrelsen
9. Fastställande av årsavgift för 2010

10. Arvoden och förmåner till styrelsemedlemmar
11. Fråga om eventuellt val av styrelsemedlemmar 

på två år
12. Inkomna motioner
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelsemedlemmar och 

funktionärer för kommande period
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Föreningskonferens 14–15 mars
Helgen den 14–15 mars 2009 hälsar vi alla 

välkomna till föreningskonferens i Uppsa-
la. Årets huvudtema är rikkärr. Föredragshållare 
är bl.a. forskarna Sebastian Sundberg och Kalle 
Mälson, från Uppsala universitet och länsstyrel-
sen i Uppsala.

Vidare kommer Britt-Marie Lidesten från 
Nationellt resurscentrum för biologi och bio-
teknik att tala om hur de stödjer skolornas 
undervisning i biologi.

Janolof Hermansson berättar om hotade 
mossor och lavar i Dalarna och presenterar den 
nya boken. Dessutom kommer frågor kring den 
kommande nationella växtatlasen att diskuteras.

Konferensen kommer att äga rum på Hotell 
Linné, Skolgatan 45. Detaljprogram kommer att 
finnas på vår hemsida (www.sbf.c.se)

Anmäl allra senast 16 februari att du vill 
vara med till Barbro på kansliet (tel: 018-471 28 
91, e-post: barbro.beck-friis@sbf.c.se). Ange om 
du vill äta lunch på lördagen och/eller söndagen 
(till subventionerat pris) och om du vill vara 
med på eftersits med mat och dryck på lördags-
kvällen.

Det kommer att finnas möjlighet att köpa 
böcker. Meddela Barbro i förväg om ni vill köpa 
många exemplar av någon bok.
❀  MARGARETA EDQVIST

Nu finns det nya generalregistret att beställa 
från föreningens kansli. Registret omfattar 

volymerna 81–100 (1987–2006) av Svensk Bota-
nisk Tidskrift och är sammanställt av Staffan 
Åström och Bengt Carlsson.

I boken finns register över alla författare och 
artiklar som medverkat i tidskriften, all recen-
serad litteratur, samt ett omfattande artregister, 
väldigt användbart för den som är på jakt efter 

gamla uppgifter om en viss art. Dessutom finns 
ett landskapsregister. Boken är på 192 sidor.

Generalregistret kostar 100 kronor plus porto 
och beställs från Barbro på kansliet (tel: 018-471 
28 91, e-post: barbro.beck-friis@sbf.c.se).

Ett antal av de tidigare fyra generalregistren 
(1907–26, 1927–46, 1947–66, 1967–86) finns 
ännu i lager. Beställ dem för 30 kr styck, eller 
köp alla fem för rabatterat pris, 200 kr plus porto.

Nytt generalregister för SBT
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