
Grafiska Punkten, Växjö 2010

Framsidan:
Svartlöganycklar 

är en nyligen upp-
stånden orkidé (se 

sidan 353).  
Foto: Sten  
Ridderlöf.

S
ven

sk B
o

tan
isk T

id
skrift 104(5): 305–368 (2010)

Svensk Botanisk Tidskrift
104(5): 305–368
ISSN 0039-646X, Uppsala 2010

INNEHÅLL

 305 Ordföranden har ordet: Hur ska vi gå vidare?

 307 Grundström, S  & Tedebrand, J-O: Gråal lundar i Medelpad 
  – en särpräglad norrländsk naturtyp
  (Alnus incana woodlands in Medelpad, central Sweden)

 316 Johansson, V & Svensson, M: Polylepis trotsar höjderna i Argentina
  (Polylepis – the world’s highest growing trees)

 321 Fransson, S: Wahlenberg i Värmland
  (Göran Wahlenberg’s connections to the Swedish province of Värmland)

 339 Snogerup, S: Juncaceae i Norden 3. Perenna Juncus-arter. 
  Sektionerna Stygiopsis, Iridifolii och Juncus
  (Nordic species of Juncus sectt. Stygiopsis, Iridifolii and Juncus)

 351 Rydén, M: Nils Conrad Kindberg – ett hundraårsminne
  (Nils Conrad Kindberg – a centenary)

 353 Hansson, S. & Ridderlöf, S: Svartlöganyckeln – evolution 
  i expresstempo
  (A recently formed allotetraploid Dactylorhiza population)

 356 Paulsson, L-E: Extra fläckigt nyckel blomster
  (Dactylorhiza maculata with spots also on the stem)

 357 Svensson, B: Botanikdagarna i Småland

 362 Usling, E M: Tångsång

 363 Lönnell, N: Guide till mossfloror

 367 Botanisk litteratur: Flueblomster fra Marokko til Mellemøsten 
   Danmarks vilde orkidéer

 368 Föreningsnytt: Orkidéresa till Rhodos

Volym 104 • Häfte 5 • 2010Volym 104 • Häfte 5 • 2010

307, 321, 339  Alsopp, Gammalkroppa, tågtopp.



Svenska  
Botaniska 
Föreningen 

MILJÖMÄRKT Trycksak 341 362

Svenska Botaniska Föreningen
Kansli Svenska Botaniska Föreningen, 
c/o Evolution och utvecklingsbiologi, Uppsala  
univer sitet, Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala.

Intendent Barbro Beck-Friis 
Telefon: 018-471 28 91, 070-645 8118 
Fax: 018-471 64 25  
E-post: barbro.beck-friis@sbf.c.se

Webbplats www.sbf.c.se

Medlemskap 2010 (inkl. tidskriften) 295 kr inom 
Sverige (under 25 år 100 kr), 435 kr inom Norden 
och övriga Europa, och 535 kr i resten av världen. 
Familjemedlemskap utan tidskrift 50 kr.

Styrelse 
Ordförande Margareta Edqvist 
Syren gatan 19, 571 39 Nässjö  
Tel: 0380-106 29  
E-post: margareta.edqvist@telia.com

Vice ordförande Göran Mattiasson
Torkel Höges gränd 15, 224 75 Lund  
Tel: 046-12 99 35 
E-post: goran.mattiasson@telia.com

Sekreterare Gunnar Björndahl 
Rudsvägen 3 D, 654 55 Karlstad  
Tel: 054-15 72 27 

Kassör Lars-Åke Pettersson 
Irisdalsgatan 26, 621 42 Visby  
Tel: 0498-21 83 87

Övriga ledamöter 
Leif Andersson, Töreboda
Ulla-Britt Andersson,  

Färjestaden 
Evastina Blomgren,  

Kungshamn
Stefan Grundström, Härnösand
Anders Jacobson, Vellinge
Olof Janson, Götene
Per Milberg, Rimforsa
Kjell-Arne Olsson, Åhus

Svensk Botanisk Tidskrift
Svensk Botanisk Tidskrift publicerar original-
arbeten och översiktsartiklar om botanik på 
svenska. I första hand trycks kortare artiklar  
av nationellt och nordiskt intresse. Tidskriften 
utkommer fem gånger om året och omfattar 
totalt cirka 350 sidor.

Ägare Svenska Botaniska Föreningen. 
© Svensk Botanisk Tidskrift respektive artikel-
författare och fotograf har upphovsrätterna. 
Publicerade fotografier kan komma att åter-
användas i tidskriften eller på webbplatsen.

Ansvarig utgivare Ordföranden i Svenska 
Botaniska Föreningen, Margareta Edqvist, se 
Svenska Botaniska Föreningen.

Redaktör Bengt Carlsson, c/o Evolution och 
utvecklingsbiologi, Uppsala universitet, Norby-
vägen 18 A, 752 36 Uppsala. Tel: 018-471 28 72, 
070-958 10 90. Fax: 018-471 64 25. 
E-post: bengt.carlsson@sbf.c.se

Instruktioner till författare finns på fören-
ingens webbplats och på bakpärmens insida i 
första numret av varje årgång. Kan även fås från 
redaktören.

Priser Prenumeration på tidskriften ingår för 
privatpersoner i medlemsavgiften. Prenumera-
tionspris för institutioner och företag är det-
samma som medlemsavgiften för privat personer. 
Se vidare under medlemskap. Enstaka häften 50 
kr, häften äldre än 2 år 10 kr. Vid köp av fler än 
25 häften är priset 25 kr styck. General register 
för 1987–2006: 100 kr. Äldre register: 30 kr 
styck. Porto tillkommer.

Beställningar av prenumerationer och tid-
skrifter görs från föreningskansliet.

PlusGiro 48 79 11-0.

Tryck och distribution 
Grafiska Punkten, Växjö.

Föreningar anslutna till Svenska Botaniska Föreningen

Adress samt en kontaktperson  
för varje förening.
Föreningen Blekinges flora
Bengt Nilsson, Trestenavägen  
5 A, 294 35 Sölvesborg.  
Tel: 0456-127 48.
Hallands Botaniska Förening
Bruno Toftgård, Prosten Bergs 
väg 7, 303 41 Halmstad. Tel:  
035-362 04. E-post: bruno. 
toftgard@spray.se
Föreningen Smålands flora
Tomas Burén, Adelgatan 11 C, 
393 50 Kalmar. Tel: 0480- 
251 89. E-post: tomas.buren@ 
netatonce.net
Vetlanda botaniska sällskap 
Tommy Merkert, Norhagen 
Lemnhult 2, 570 10 Korsberga. 
Tel: 0383-840 69. E-post: 
tommy.merkert@gmail.com
Botaniska sällskapet i 
Jönköping
Martin Sjödahl, Ladu gårds g.  
3, 553 38 Jönköping.  
Tel: 036-30 77 38.  
E-post: lottamartin@telia.com
Ölands Botaniska Förening 
Ulla-Britt Andersson, 
Kummelvägen 12, 386 92 
Färjestaden. Tel: 0485-332 24. 
Hemsida: www.botanist.se
Gotlands Botaniska Förening 
Jörgen Petersson, Humle-
gårdsvägen 18, 621 46 Visby. Tel: 
0498-21 45 59. Hemsida: www.
gotlandsflora.se
Östergötlands natural 
historiska förenings  
botanik grupp 
Bo Antberg, Hoffstedtsgatan 12, 
586 63 Linköping.  
Tel: 013-29 88 45. 

Västergötlands botaniska  
förening
Anders Bohlin, Halltorps gatan 
14, 461 41 Trollhättan. Tel: 
0520-350 40. E-post: anders. 
bohlin@telia.com
Botaniska Föreningen i 
Göteborg 
Erik Ljungstrand, c/o Bota niska 
inst., Box 461, 405 30 Göteborg. 
E-post: botaniska.foreningen@
bfig.se
Föreningen Bohusläns flora 
Evastina Blomgren, Dalgatan 
7–9, 456 32 Kungshamn. Tel: 
0523-320 22. E-post: evastina. 
blomgren@gmail.com
Uddevalla botaniska förening
Göran Johansson, Röane 119, 
451 94 Uddevalla.  
Tel: 0522-870 43.
Dalslands botaniska förening 
Torsten Örtenblad, Eriksbyn,  
Pl 6686, 464 94 Mellerud.  
Tel: 0530-301 45.
Örebro läns botaniska  
sällskap 
Per Erik Persson, Gamla Viker 
217, 713 92 Gyttorp. Tel: 0587-
704 06. E-post:  
pererikpersson@spray.se
Värmlands Botaniska Förening 
Owe Nilsson, Utterbäcks vägen 
10, 691 52 Karlskoga. Tel: 0586-
72 84 78. E-post: owe.kga@ 
telia.com
Botaniska Föreningen i 
Västmanlands län 
Christina Flint Celsing, 
Bågevägen 12, 722 18 Västerås 
Tel: 021-12 10 06. Hemsida: 
www.sbf.c.se/bfv 

Botaniska sällskapet i Stockholm 
Ida Trift, Nybrog. 66 A, 114  41 
Stockholm. Tel: 08-667 66 85. 
E-post: ida@trift.se
Upplands Botaniska Förening 
Alexandra Holmgren, Kungs-
ängsg. 53 A, 753 18 Uppsala. Tel: 
018-15 77 12. E-post:  
upplands.botaniska.forening@ 
gmail.com
Dalarnas botaniska sällskap 
Staffan Jansson, S. Kyrko g. 4, 
783 30 Säter. Tel: 0225-534 56.  
E-post: staffan.jansson@snf.se
Gävleborgs Botaniska Sällskap 
Barbro Risberg, Hagmarksg. 44, 
813 33 Hofors. E-post:  
barbro.risberg@edu.hofors.se
Medelpads Botaniska Förening 
Olof Svensson, Kaprifolvägen 
8, 860 35 Söråker. Tel: 
060-57 94 44. E-post: 
olof.l.svensson@telia.com
Jämtlands Botaniska Sällskap
Bengt Petterson, Trollsåsen 
2920, 830 44 Nälden.  
Tel: 0640-208 45. E-post:  
varglav@telia.com
Västerbottens läns Botaniska 
Förening 
Åsa Granberg, Hjälte vägen 26, 
907 51 Umeå. Tel: 070- 
239 33 58. E-post: asa. 
granberg@gmail.com
Föreningen Pite lappmarks flora 
Charlotte Nordgren, 
Plåtslagaregatan 21, 930 90 
Arjeplog. Tel: 0961-104 70.  
E-post: thure.jo@telia.com
Föreningen Norrbottens flora
Kerstin Haraldson, 
Fågelsångsvägen 21, 952 35 
Kalix. Tel: 070-264 46 46.  
E-post: kerstin.hson@tele2.se 



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:5 (2010) 305

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Söndag eftermiddag och fint väder lockar 
till en floraväktartur. Det är hög tid att 
titta till några lokaler för fältgentiana och 

finnögontröst.
Första lokalen ser bra ut på håll. När jag 

kommer in i betesmarken finner jag ganska 
snart sextio blommande fältgentianor tillsam-
mans med stagg, knägräs, ängshavre, ängsvädd, 
ljung och jungfrulin. Jag hittar också ett tiotal 
ängsskäror i ett fuktigare parti. Denna betes-
mark var till för ett par år sedan ganska igen-
vuxen med mycket björk, men nu har området 
gallrats försiktigt och idag ser det riktigt bra ut. 
Dagens höjdpunkt!

Härnäst besöker jag två närbelägna lokaler 
för fältgentiana . Den första lokalen har inte 
hävdats i år. Detta gjorde förstås att jag fann 
fler blommande fältgentianor än jag någonsin 
tidigare sett här på backen, femtio plantor (tidi-
gare som mest femton). 

Betesmarken täcker ett stort område med 
flera kullar och fuktstråk emellan. Jag sökte 
över alla kullarna, men icke … Trots många 
års sökande hittar jag fältgentianan bara på en 
enda kulle. Men varför finns den bara här, när förutsättningarna på 
flera ställen ser exemplariska ut? Vad är det som bestämmer fältgen-
tianans förekomst? Är det historiska betingelser? Varför sprider den 
sig inte till de andra kullarna när miljön tycks lämplig och avståndet 
är kort? 

Den andra lokalen avstod jag från. Djuren visade tydligt att jag 
inte var välkommen in i deras betesmark. Kanske får det bli ett 
besök senare.

Ytterligare några platser hann jag besöka denna dag. En av loka-
lerna var tidigare en fin sluttning med en otrolig blomsterrikedom 
där fältgentianan trivdes. Men för två år sedan högg mark ägaren ner 
alla enbuskar och träd och idag finns ingen fältgentiana kvar.

Sedan kom jag till en lokal som brukar vara så där lagom betad, 
men oj, vad har hänt här? Marken såg ut som om Stockholm mara-
ton dragit fram över området! Inte välhävdat utan upptrampat och 
nedmejat. När jag kom över kullen fick jag förklaringen, en enorm 
boskapshjord, bortåt hundra djur, gick i hagen. Ny brukare! Som ni 
förstår klarar inte fältgentianan en sådan invasion. Ett enda exemplar 
hittade jag efter idogt sökande. margareta.edqvist@telia.com

Hur ska vi gå vidare?

Fältgentiana. Foto: Margareta Edqvist.
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I närheten ligger en betesmark med den 
sällsynta finnögontrösten, där det brukar vara 
ganska hårt hästbete. Trots detta blommar där 
normalt tusentals individ av finnögontröst. Men 
här blev jag förvånad på nytt. Har det inte 
hävdats alls i år? Visst fanns det just nu fler 
finn ögontröst än vanligt, men även alsly och 
skräppor som är ett hot mot ögontrösten hade 
utvecklats rejält på kort tid.

Jag kunde förstås inte låta bli att stanna till 
vid gården och höra med markägaren vad som 
hänt. De hade fått sälja av flertalet av sina hästar, 
ladugården var ej godkänd, stängslingen var ej 
godkänd … Kanske kommer grannen att släppa 
sina nötkreatur på betesmarken senare.


Vart vill jag komma med min berättelse om min 
dag i fält? Alla är överens om att vi måste värna 
den biologiska mångfalden. Men förlusten av 
livskraftiga arter och biotoper har gått mycket 
långt och fortsätter i snabb takt. Landets poli-
tiska partier är eniga om målet att bevara bio-
logisk mångfald. Men hur länge ska detta vara 
bara en läpparnas bekännelse? När är det dags 
för våra politiker att i handling visa att de fak-
tiskt menar vad de säger?

Stora summor av våra skattepengar går till 
jordbrukets marker för att hålla landskapet 
öppet. EU:s miljöstöd, som utgår för att bevara 
biologisk mångfald, betalas till hälften av våra 

skattemedel – men stödet betalas ut utan att 
beakta markens långsiktiga värde för biologisk 
mångfald eller så att de som brukar värdefulla 
marker som fyller höga kvalitetskrav verkligen 
gynnas.

En mindre summa av våra skattemedel går 
till åtgärdsprogram för att bevara hotade arter 
och biotoper. Både fältgentiana och finnögon-
tröst ingår i arbetet men likväl förlorar de hela 
tiden livsmiljöer. I år har de ekonomiska medlen 
till bevarandeåtgärder skurits ned med hälften, i 
stället för att öka insatserna och stödja det stora 
behov som finns av ytterligare åtgärder.

Många tusen områden är skyddade inom 
Natura 2000 eller som naturreservat men våra 
blomsterrika marker har tyvärr inget varaktigt 
och säkert skydd där heller. Drastiska föränd-
ringar i skötseln kan ske även i naturskyddade 
områden från ett år till ett annat.

Vad händer på vår landsbygd? Fler och fler 
brukare slutar med djurhållningen. Många blir 
äldre och andra säger att ”det är för krångligt 
idag”. De små jordbruken försvinner samtidigt 
som de större gårdarna disponerar mer och mer 
mark. Utvecklingen går från småskalighet till 
stordrift, från variation i landskapet till stora 
industriellt skötta lantbruksenheter. Är ekono-
misk lönsamhet på naturens bekostnad drivfjä-
dern i utvecklingen? Var ska det sluta?

Om vi ska ha en chans att få behålla blomster-
rikedomen på ängar och artrika naturbetesmarker 
– våra prima ballerinor – så behövs det mycket 
mer än nuvarande EU-stöd, åtgärdsprogram och 
floraväkteri. Det behövs nya regler, det behövs en 
politisk vilja att nå resultat. Det måste löna sig för 
brukarna att sköta dessa marker så att våra säll-
synta och krävande växter kan överleva långsiktigt. 
Brukarna behöver också få mer information och 
kunskap om de vackra och värdefulla ballerinorna 
på sina marker. 

Som floraväktare och medlem i vår förening 
hjälper du till att lyfta frågan om de hotade 
arternas framtid till både de politiska partierna 
och tjänstemän på olika nivåer. Vår flora behö-
ver din hjälp!

MARGARETA EDQVIST

Finnögontröst. Foto: Margareta Edqvist.
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Gråallundarna är en naturtyp som under de 
senaste decennierna blivit vanligare. Stefan 
Grundström och JanOlof Tedebrand beskriver 
här dessa artrika och speciella miljöer.

STEFAN GRUNDSTRÖM & JAN-OLOF TEDEBRAND

”D
et hände sig en aftonstund uti den 
lunden gröna. Där sjöng en liten näk-
tergal, där växte blommor sköna” lyder 

en gammal svensk visa. Lundar är en våra mest 
omdiktade och besjungna naturtyper. Men vad 
är då en lund? Som naturtyp ser den ut att vara 
knapphändigt beskriven men de flesta typer av 
örtrika lövskogar kan passa in på begreppet. I 
en uppsats från 2009 beskrivs en lund som ett 
område med lövskog eller ängsskog som är mycket 
näringsrik och har ett neutralt eller basiskt pH-
värde. Det ska också finnas rikligt med olika löv-
träd i lunden, men även en variation av blommor 
och andra växter. (Lehtola 2009)

Gråal Alnus incana är ett utpräglat primär-
trädslag och lövskogar som domineras av gråal är 
vanliga efter stränder, till exempel vid Bottniska 
vikens landhöjningskust och längs mindre vatten-
drag. Gråal är en karaktärsart i ett EU-habitat 
som kallas ”Alluvial lövskog som tidvis är över-
svämmad” (Naturvårdsverket 2010). I södra 
norrland är gråaldominerade skogar vanliga även 
i raviner längs älvarna samt på olika typer av igen-
växningsmark. 

På kalkrikt underlag och särskilt i kust-
områdets mer gynnsamma klimat uppträder  
gråal skogarna i sin mest utpräglade form och 
lokala naturvårdare kallar dessa skogar för gråal-
lundar (figur 1). Typiskt för gråallundarna är att 
grå alen är dominerande och rejält högvuxen. I 
flera områden vid Medelpadskusten är 25 meter 
höga gråalar vanliga. Gråalar blir däremot, till 
skillnad från klibbalar, inte särskilt gamla och 
redan efter 60–70 år brukar de vara fallfärdiga. 
Därför skapas mycket död ved i alskogar. Hägg 

Gråallundar i Medelpad
– en särpräglad norrländsk naturtyp

Figur 1. Gråallunden är 
som vackrast i början av 
maj då vårblomningen är 
ymnig och skogen är lätt-
gången innan högörter och 
nässlor bildar täta snår. 
Foto: Stefan Grundström.
The Alnus incana groves are 
particularly beautiful in the 
spring when flowering is 
abundant and the forest is 
accessible before tall herbs 
and nettles form dense 
thickets.
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Prunus padus bildar ofta ett lägre trädskikt i gråal-
skogarna och andra vanliga trädslag är glasbjörk 
Betula pubescens, sälg Salix caprea, asp Populus 
tremula och gran Picea abies.

Gråallundar nämns också i botanisk litteratur 
från den finska sidan av Bottenhavet. I en text 
från 1895 beskrivs följande: ”Vidare förevisades 
en var. cupularis af Campanula persicæfolia med 
mycket stora och vida, skålformiga blommor; en f. 
pallida af Crepis paludosa med mycket ljusa, ljust 
glandelhåriga holkar, båda från en gråallund i 
Lojo tillsammans med den vanliga hufvudformen” 
(Anonym 1895).

Skogsstyrelsen har i sin förteckning över 
nyckel biotoper en beskrivning av ”örtrik allund” 
som stämmer ganska väl in på hur våra gråal-
lundar ser ut: ”Biotopen utgörs av bland annat 
gamla albevuxna slåtterängar på forna inägo-
marker och idag är de tidigare fodermarkerna 
sekundära lövnaturskogar av lundkaraktär. I sena 
successionsstadier har dessa miljöer ett stort inslag 

av död ved. Bestånden har en utmärkande ört-
rikedom som betingas av näringsrik eller kalkrik 
mark samt ofta ett rörligt markvatten i sluttande 
terräng”. Skogsstyrelsen har bedömt att så kallade 
signalarter i den örtrika allunden är bland andra 
trolldruva Actaea spicata, dvärghäxört Circaea 
alpina, alflugsvamp Amanita friabilis och tulpan-
skål Microstoma protracta.

Gråallunden når sin kulmen i våra dagar
Flygbilder över landskapet i Medelpads alla sock-
nar från perioden 1930–1960 finns på länsmuseet 
Murbergets hemsida (www.ylm.se). På flygbilderna 
ser man hur åkern direkt möter granskogen på 
dalsluttningar och tallskogen på steniga åkerhol-
mar (hamrar) och grusåsar utan dagens lövskogs-
bårder med främst gråal (figur 2). Strandzoner 
mot hav, älvar, åar och bäckar var i stor utsträck-
ning betade och nästan helt öppna, till exempel på 
Alnö och Söråkerslandet. De lummiga gråalskogar 
som idag finns längs stränderna på norra Alnö 

Figur 2. Flygbilden är från Tynderö, en kustsocken i Medelpad. Bilden är tagen vid mitten av 1900-talet 
när jordbruket var arealmässigt störst. Man lieslog och/eller betade längs diken, bäckar och småvägar. 
Inägornas åkrar och ängar inramades av glesa, skogsbetade barrskogar. Lövskogar förekom som dungar 
och enstaka träd. De lövskogsberoende arterna hade en tuff period. Foto: Länsmuseet i Västernorrland.
This photo from c. 1950 shows the open agricultural landscape at Tynderö in Medelpad, typical for the 
region at the time. Open, grazed spruce and pine forests surround the arable land. Deciduous trees are only 
present as small groves or solitary trees and species dependent on such habitats therefore have a rough time.
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dominerades för hundra år sedan av livaktiga såg-
verkssamhällen. Skalden Elias Sehlstedt skrev ”såg 
vid såg jag såg hvarthelst jag såg”.

Stora områden av åkrar, ängar och betesmar-
ker har vuxit igen sedan mitten av 1900-talet då 
skogsbetet upphörde och jordbruket rationalise-
rades. Vi har förmodligen en kulmen på förekom-
sten av successionslövskogar nu under de senaste 
decennierna. Med tiden kommer merparten av 
lövskogarna att förvandlas till granskogar.

Gråallundar i kalkrika områden
Gråallundar är i Medelpad särskilt vanliga inom 
ett område som populärt kallas för Alnökalken 
eller mera korrekt Alnöintrusionens alkalina berg-
arter. Typiskt för Alnöintrusionens bergarter och 
mineral är att de är karbonatrika och har en hög 
halt av vissa grundämnen som kalium, barium, 
natrium och rubidium (Kresten 1981). Alnöintru-
sionens bergarter finns på norra Alnön men även 
på angränsande fastland i Tynderö, Hässjö, Timrå 
och Sköns socknar. I västra Medelpad finns även 
kalkrika jordar som fått sitt kalkinnehåll från den 
jämtländska kambrosilurplattan i samband med 
inlandsisens avsmältning.

Vår- och försommar 
I gråallundarna är vårblomningen ymnig från slu-
tet av april och en månad framåt. När man vand-
rar i en alskog om våren påminner den ganska 
mycket om en bokskog på sydligare breddgrader. 
Vitsippa Anemone nemorosa, blåsippa Hepatica 
nobilis och harsyra Oxalis acetosella växer givetvis 
här men också mängder av gullpudra Chrysosple
nium alternifolium. Tämligen allmän och väl 

spridd är också smånunneört Corydalis inter
media. 

Desmeknopp Adoxa moschatellina – som 
numera är rödlistad (Gärdenfors 2010) – är en av 
karaktärsarterna i gråallunden (figur 3). I senare 
delen av maj och i början av juni uppträder den 
som en lågvuxen grågrön matta, lite svår att få syn 
på men ofta riklig på sina lokaler. Mera sparsamt 
uppträder även sydliga lundväxter som vårlök 
Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima och svalört 
Ranunculus ficaria .

Flera violarter förekommer i gråallunden bero-
ende på markfuktigheten. Skogsviol Viola rivini
ana och kärrviol V. palustris är vanligast men även 
underviol V. mirabilis, skuggviol V. selkirkii och 
sundsvallsviol (bergviol) V. collina förekommer i 
denna naturtyp. Sundvallsviolen finns företrädes-
vis i bryn och gläntor i lövskogen och är vanligare 
på lite torrare och stenigare mark, ofta med inslag 
av aspdungar.

I slutet av maj och i början av juni kommer 
en kort period av försommarblomning innan 
högörterna tar över. Försommaren i gråallunden 
domineras av nordlundarv Stellaria nemorum ssp. 
nemorum men även rödblära Silene dioica, humle-
blomster Geum rivale, nejlikrot G. urbanum och 
deras hybrid.

Figur 3. Desmeknopp är en av de typiska blom-
morna i gråallundens vårflora. Desmeknopp är 
bedömd som nära hotad (NT) i den svenska röd-
listan då dess livsmiljö, rika lövskogslundar, är i 
minskande i Sverige. Foto: Stefan Grundström.
The small and inconspicuous herb Adoxa moschatel-
lina is typical for the rich Alnus incana woodlands. In 
the Swedish red list, Adoxa is considered to be near 
threatened due to habitat loss.
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Smånunneört och mnemosynefjäril 
Smånunneörten är intressant då den är värdväxt 
för mnemosynefjärilens Parnassius mnemosyne 
larver (figur 4). På andra platser i Europa är även 
andra Corydalis-arter värdväxt för mnemosynefjä-
rilen men i Medelpad finns bara smånnunneört. 
Mnemosynefjäril är landskapsinsekt för Medelpad 
och har ungefär samma utbredningsområde som 
gråallundarna vid kusten, det vill säga främst 
inom Alnökalken. 

Mnemosynefjärilen gynnas av en viss igenväx-
ning och trivs bäst i ett landskap med öppna 
blomstermarker i mosaik med aldungar med goda 
förekomster av värdväxten. Den är bedömd som 
starkt hotad på rödlistan och minskar då dess mil-
jöer förändras och nya områden inte tillkommer i 
samma utsträckning. 

Smånunneörten anses giftig och inga andra 
insekter äter på smånunneörtens blad eftersom 
den innehåller så kallade alkaloider (Smejkal 
1988). Troligen har mnemosynefjärilen under 
årtusendena anpassat sig till att tåla alkaloider 
och till och med använda dessa växtgifter för att 
själva bli osmakliga och skydda sig mot predato-
rer (se bl.a. Väisänen & Somerma 1985). Det är 
också så att mnemosynefjärilens larver helt verkar 
sakna parasiter (Välimäki & Itämies 2003) vilket 
möjligen kan förklaras av ovanstående resone-
mang. 

I gråalskogarna finns bra förutsättningar för 
bildandet av de kvävebaserade alkaloiderna då 
alen kan slösa med kvävet tack vare sitt samarbete 
med luftkvävefixerande bakterier av släktet Fran
kia i rotknölarna (Huss-Danell 1997). 

Figur 4. Den tidigt blommande smånunneörten är den enda representanten för sitt släkte i Medelpad. 
Den är särskilt vanlig i gråallundarna och speciellt då i brynen mot den öppna marken. Mnemosyne-
fjärilens larver lever enbart på smånunneört och de vuxna fjärilarna flyger i gråalskogens gläntor och 
bryn under försommaren när smånunneörten redan är nedvissnad. Fjärilshonan verkar på något sätt 
kunna känna igen var nunneörten växer och lägger sina ägg på dessa platser. Foto: Stefan Grundström.
Corydalis intermedia is the only representative of its genus in northern Sweden. It is quite common along the 
verges between rich Alnus incana woodland and the surrounding meadows. Larvae of Parnassius mnemosyne 
feed monophagously on Corydalis and the adult butterflies fly in the glades during early summer when 
C. intermedia has already wilted. Even so, the females seem to know where the host plants are growing and 
oviposit there.
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Smånunneörten vissnar ned snabbt och det 
är en kort tid för mnemosynelarverna att hinna 
äta upp sig innan förpuppningen. Fjärilslarverna 
verkat trivas bäst i gråalskogarnas bryn där det 
finns ett buskskikt med bland annat nyponros 
Rosa dumalis och hallon Rubus idaeus förutom 
plantor av värdväxten. Den vuxna fjärilen flyger 
från mitten av juni och honorna har förmågan att 
lokalisera värdväxten genom att känna doften av 
smånunneörtens underjordiska delar då ägglägg-
ningen sker långt efter att smånunnörten vissnat 
ner (Bergström 2005).

Högsommarfas med nordisk stormhatt
I början av juni är nordisk stormhatt Aconitum 
lycoctonum bara några decimeter hög men den 
växer mycket snabbt i det gynnsamma ljusklimat 
som råder denna tid på året. Detta är det enda 
område i Sverige där denna fjällväxt når kusten 
och till och med kan växa i gråalsbården vid havet. 
Med nordisk stormhatt följer alltid stormhatts-
humlan Bombus consobrinus (figur 5; för övrigt 
Jämtlands landskapsinsekt). Den utmärker sig 
mest genom sin extremt långa tunga, i utsträckt 
läge lika lång som kroppen i övrigt. Det är en 
anpassning till dess huvudsakliga näringsväxt 
nordisk stormhatt vars blommor har långa sporrar. 

Den vackert gula rostsvampen Uromyces lycoc
toni (figur 6) ses ibland pryda stormhattens blad i 
de frodiga gråalskogarna på Alnökalken men visar 
sig även vid foten av tvärbranta sydväxtberg, till 
exempel nedanför Ranklevens mäktiga diabasstup 
i Borgsjö socken och i de välbesökta lundarna vid 
Norra Stadsberget i Sundsvall.

Andra typiska högörter är älggräs Filipendula 
ulmaria på fuktigare mark, smörblomma Ranun
culus acris, flädervänderot Valeriana sambucifolia 
och i gläntorna hundkäx Anthriscus sylvestris. 
Även brännässla Urtica dioica är vanlig i sommar-
floran i gråalskogen på grund av den kväverika 
miljön. Brännässlesnåren bidrar också till att grå-
allundarna blir ogästvänliga och närmast ogenom-
trängliga under högsommaren till skillnad från 
på våren då gråallundarna är lättillgängliga och 
vackra att besöka. Av gräsen är speciellt hässle-
brodd Milium effusum som alltid riklig i lövrika 
mullmarker. Sparsamt påträffas också storgröe Poa 

remota som är tydligt störningsgynnad och trivs 
bäst vid bäckar, stigar och om det finns betesdrift 
i lövskogen. Den sydliga stinksyskan Stachys syl
vatica är rikligt förekommande i den näringsrika 
miljön. Den är för övrigt i Norrland främst knu-
ten till bergsbranternas rika lövlundar. Strutbrä-
ken Matteuccia struthiopteris är i vissa gråalskogar 
en karaktärsart och främst då vid bäckstränder. 

Ett artrikt buskskikt är också typiskt för gråal-
lundarnas igenväxningssuccessioner. Skogstry 
Lonicera xylosteum är särskilt vanlig men vanliga 
är också skogsvinbär Ribes spicatum, brakved 
Frangula alnus, måbär Ribes alpinum, hallon, 
trolldruva och i brynen även nyponros.

Figur 5. Stormhattshumlan med sin långa tunga är 
väl anpassad till att suga nektar ur den nordiska 
stormhattens långa sporrar. Stormhattshumla 
följer nordisk stormhatt i hela dess utbrednings-
område som i Sverige främst är fjällbjörkskogen. 
Foto: Stefan Grundström.
The bumblebee Bombus consubrinus has a long pro-
boscis that is well adapted to extract nectar from 
the flowers of Aconitum lycoctonum. This bumblebee 
is present wherever A. lycoctonum occurs in Sweden, 
which is mainly in the subalpine birch forest zone.
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När jordmånen är så gynnsam så kunde man 
tänka sig att det skulle vara inslag av ädellövträd 
i de här områdena. Ädellövträden är i Norrland 
nästan enbart förekommande som reliktförekom-
ster i varma sydbranter men också i övergivna 
parker och trädgårdar. De senaste decennierna 
har dock lönn Acer platanoides börjat föryngra 
sig i gråallundarna och i andra lövskogar och på 
sikt kan nog lönn vara ett vanligt träd i dessa 
miljöer.

Rik flora av vedsvampar 
Längs bäckar och åar sker översvämningar under 
vårfloden och vid extrema skyfallsregn som skapar 

rikligt med död ved i albården längs bäckar och 
åar. En unik inventering av främst skinnsvampar 
och tickor (Aphyllophorales) i bäckdalar med 
gråal i Mellannorrland gjordes av Åke Strid 
för ungefär fyrtio år sedan (Strid 1975). Vår-
nagelskivling Gymnopus vernus ses i alförna vid 
snösmältningstid i bäckdalar och lundar. Gul-
fotshätta Mycena renati är exempel på en vacker 
skivling som pryder alved i våra älvraviner och 
sydväxtberg. 

Gråal samarbetar även med flera mykorrhiza-
svampar, till exempel stor alriska Lactarius lila
cinus som är vackert rödlila och växer i stora grup-
per i alkärr längs sjöar och vattendrag.

Figur 6. På nordisk stormhatt växer rostsvam-
pen Uromyces lycoctoni. Foto: Håkan Sundin.
The rust fungus Uromyces lycoctoni is found on 
Aconitum lycoctonum, a tall herb that is common 
in Alnus incana woodlands.

Figur 7. Fruktkropparna av den vackra schar-
lakansvårskålen är ett karakteristiskt inslag i 
gråallundarna på våren. Den växer på murk-
nande grenar av gråal och hägg nere i den 
svarta mulljorden. På bilden som är tagen 29 
april synd även en planta av nordisk stormhatt 
som redan har kommit upp. Foto: Stefan Grund-
ström.
Sarcoscypha coccinea coll. is common in the 
alder woods in spring. It grows on decaying 
branches of Alnus incana and Prunus padus.
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Läckra vårmusseroner i kalkalskogen
I svart, kväverik mulljord i kalkrika gråallundar 
finns en speciell och väldigt spännande flora 
av marksvampar. På försommaren vallfärdar 
svampvänner till allundarna för att plocka läckra 
vårmusseroner. Smörbrynta vårmusseroner på en 
smörgås är smaskens! 

Den vackra svampen scharlakansvårskål Sarco
scypha coccinea coll. (figur 7) är mycket iögonenfal-
lande och vanlig i gråalskog på alnökalken under 
försommaren men visar sig även i alskog vid foten 
av kustnära sydväxtberg och i djupa raviner längs 
Indalsälven. De eroderade strandzonerna i albältet 
längs bäckar och åar i Medelpad pryds kring mid-
sommartid av den ståtliga fjällsvampen älvkrag-
skivling Stropholoma magnivelaris.

Fjällskivlingar, jordstjärnor och larvklubbor
Under hösten växer olika arter av små sällsynta 
fjällskivlingar i kalkmullen. Granatskivling Mela
nophyllum haematospermum med märkligt röda 
skivor under hatten ser vi i kalkrika allundar dels 
på alnökalken, dels i bäckdalar och älvslänter i 
kalkområdet mot jämtgränsen. I nya rödlistan 
2010 återfinns flera fjällskivlingar som trivs i 
allundar på alnökalken: grågrön fjällskivling 
Lepiota griseovirens i hotklass NT, liten spärrfjäll-
skivling Echinoderma pseudoasperula och grön-
sporig skivling Melanophyllum eyrei som båda är 
uppförda i hotklass VU. 

Många olika arter av jordstjärnor är funna 
i anslutning till alnökalken. Liten jordstjärna 
Geastrum minimum ser vi på grus och hällar i 
betesmarker, berg och alskogar där alnögångar 
med kalk drar fram. Kragjordstjärna G. triplex 
föredrar högörtsrik alskog på alnökalken och i 
älvraviner vid Indalsälven. 

I en del kalkrika gråallundar längs Indalsälven 
ser vi under försommaren vindlad klockmurkla 
Verpa bohemica och tidig larvklubba Cordyceps 
gracilis bland mattor av skuggviol. Röd larvklubba 
Cordyceps militaris är funnen i kalkrik lund med 
gråal, lönn och stora bestånd med vitblommig 
hässleklocka Campanula latifolia. 

I frodig gråalskog nära Ljustorpsåns utlopp i 
havet växer de sällsynta svamparna spärrfjällskiv-
ling Echinoderma aspera, pricknopping Entoloma 

dichroum och veckbrosking Marasmius siccus på 
sensommaren bland sötgräs Cinna latifolia och 
nervissnad älvsallat Mulgedium sibiricum.

Alflugsvamp och alsopp
Vår minsta flugsvamp, alflugsvamp Amanita fria
bilis (figur 8), växer i samliv med gråal i kalkrika 
bäckdalar och alkärr. I en del alsumpskogar, till 
exempel vid Stornäsets naturreservat på alnö-
kalken och vid Åsetjärn i västra Medelpad, ser 
vi alflugsvamp tillsammans med orkidén knott-
blomster Microstylis monophyllos som har ett av 
sina starkaste svenska fästen i Medelpad. 

Alsopp Gyrodon lividus (figur 8) är en annan av 
gråalens kompisar som håller till i periodvis över-
svämmade strandskogar, bland annat vid idylliska 
skogsåar i Borgsjö socken där flodpärlmusslor står 
tätt på bottnarna och där uttern återigen fiskar 
i de fritt strömmande forsarna. Alsoppen ser vi 
även i alkärr påverkade av alnökalken, och i havs-
nära gråalskogar på skalgrusbankar. 

Skötsel – gran tas bort
Gråalskogar på mer fast mark – där naturliga 
störningsregimer i form av ras, översvämningar 
och liknande saknas – är en igenväxningsbiotop, 
och utan skötsel så tar granskogen successivt över. 
I flera av de finaste gråallundarna i Medelpad 
bedrivs därför aktiv skötsel för att långsiktigt 
föryngra alskogen och förhindra att granen tar 
över. 

Det kan ibland vara svårt att för allmänheten 
motivera att vuxna granar huggs bort i skyddade 
områden då det är en ganska vanlig uppfattning 
att i reservat får man inte göra någonting och 
naturen ska helt sköta sig själv. 

Givetvis tillkommer det en del nya gråallundar 
på igenväxande områden men på lång sikt är nog 
skötsel nödvändigt för att bevara större ytor av 
denna naturtyp.

Skydd
För de fina kalkpåverkade gråalskogarna på norra 
Alnö och Söråkerslandet finns en överenskom-
melse från 1970-talet mellan länsstyrelse och 
skogsstyrelse om att inte aktivt verka för gran-
plantering i de gråaldominerade områdena. Det är 
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för övrigt svårt att få upp granplantor i allundar 
där nordisk stormhatt växer mer än meterhög.

Under framtagandet av de regionala miljö-
målen för snart tio år sedan beslutades även om 
en ”västernorrlandsprofil” vad gäller målet om 

”Levande Skogar”. Fem länsspecifika skogsmiljöer 
pekades ut som ska prioriteras i skyddsarbetet 
2004–2020: kustnära skogar i Höga Kusten, syd-
växtberg, älvnära nipor och raviner, långskäggs-
skogar och kalkrika gråalskogar på norra Alnön 
och Söråkerslandet (Länsstyrelsen 2005).

Fågelsångens kommunala naturreservat utanför 
samhället Söråker i Timrå kommun är ett av de 
finaste exemplen på en medelpadsk kalkpåverkad 
gråallund. Vid vägen ut mot Tynderö från Söråker 
finns en parkeringsplats i anslutning till växt huset 
i Gasabäck. Reservatet är ungefär femtio hektar 
stort och ligger i en sydvästsluttning ner mot 

havet. Området har ett gynnsamt lokalklimat och 
det finns dessutom kalkpåverkan i marken från 
Alnöintrusionens bergarter. Förutom alskog finns 
även öppen betesmark i reservatet och en stor del 
av alskogen är också betad. Bland gråalarna finns 
även glasbjörk, hägg, sälg, svartvide och asp bland 
träden. Gran dominerar fläckvis men huggs bort 
kontinuerligt enligt skötselplanen för att vidmakt-
hålla området som lövskog. 

Området är välbesökt och främst under maj 
månad mycket vackert och lättillgängligt när 
vårblomningen är som finast, med stora mängder 
av blåsippa, vitsippa, desmeknopp, gullpudra och 
smånunneört.

Ett femtiotal svamparter är funna i området, 
främst vedsvampar. Tulpanskål, vår nagelskivling 
och scharlakansvårskål tillhör vår fasen medan 
kragjordstjärna visar sig om hösten.

Figur 8. Rolf Lidberg tecknade av vår minsta flugsvamp, alflugsvampen, i sin anteckningsbok. Här i ett 
kalkrikt alkärr vid Åsetjärn i Torps socken. Alsoppen till höger växer i periodvis översvämmade, kalkrika 
alkärr. Teckning: Rolf Lidberg, akvarell av Siw Muskos.
Amanita friabilis (left) grows in a lime-rich alder Alnus incana carr along the small lake Åsetjärn in the middle 
of the province of Medelpad, while Gyrodon lividus (right) is found in periodically flooded and lime-rich 
A. incana carrs.
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Ett annat fint exempel på en gråallund är ett 
område vid Slädabäcken på Alnön. Vid Släda-
bäcken hittas alla kärlväxter som är typiska för 
kalkrik gråalskog inklusive mängder av pampiga 
plymer med strutbräken. Här finns även enda 
kända europeiska lokalen för en liten skivling, 
hättan Mycena sudorella (Muskos 1992). Området 
vid Slädabäcken är av Skogsstyrelsen utpekat som 
nyckelbiotop och skyddades nyligen som biotop-
skyddsområde.  SBT.
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När man besöker bergsområdet Los Gigantes 
i Argentina slås man av de fantastiska vyerna, 
som hämtade ur ”Sagan om ringen” – låglänta 
gräsmarker inramade av karga bergsmassiv. Vid 
första anblicken ett naturligt landskap, format 
av ett bistert klimat. Intrycket till trots är detta 
ett landskap starkt präglat av människans akti
viteter. Kan detta en gång i tiden till och med 
ha varit en sammanhängande skog? 

VICTOR JOHANSSON & MÅNS SVENSSON

Jakarandaträden står i full blom när vi lämnar 
storstaden Córdoba bakom oss och på sling-
rande vägar tar oss genom den argentinska 

landsbygden mot Los Gigantes. Asfaltvägen 
övergår snart till grus, och majs- och sojaplantager 
ger plats för mer kuperad terräng. Vägen kantas 
av träd, både inhemska och rader av planterad 
eukalyptus. Sakta arbetar vi oss uppåt och träden 
ger gradvis vika för ett helt öppet landskap. Upp-
levelsen känns igen från de skandinaviska fjällen, 
om man bortser från tillgången på vägar. När vi 
stannar anger GPS:en 1800 meter över havet. Vi 
har nu ett par kilometers vandring med samman-
lagt cirka 400 meters stigning att avverka – något 
av en strapats i värmen. 

Vi är här för att kryssa ett sällsynt träd, som 
man numera nästan endast kan finna ute i väglöst 
land. Runt oss breder landskapet ut sig, kargt och 
bergigt. Vegetationen består mest av gräshedar, nu 
brunbrända i torkan, som ligger i en mosaik med 
exponerade berghällar. Ovanför oss svävar en kon-
dor på svarta vingar.

Polylepis – Andernas rosträd
Att alpina miljöer ställer särskilda krav på växter 
är välkänt. Med ökad altitud följer en kortare 
vegetationsperiod, hårda vindar och perioder 
av stark kyla, alla faktorer som kräver särskilda 
anpassningar för att växter ska kunna överleva. I 
den skandinaviska fjällkedjan är som bekant en av 
de tydligaste effekterna av ökad höjd den så kall-
lade trädgränsen, alltså den gräns ovanför vilken 

Polylepis trotsar höjderna 
i Argentina 

Figur 1. Storvuxna exemplar av Polylepis australis 
är numera sällsynta i det vilda. Polylepis närmaste 
släktingar i Sverige utgörs av släktet pimpineller 
Sanguisorba. Liksom en del pimpineller har Polylepis 
vindpollinerade blommor. Foto: Daniel Renison.
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träd inte förmår att växa och där fjällheden 
och sedan kalfjället tar vid. Mönstret har 
stor generell giltighet, men på andra håll i 
världen finns faktiskt träd som är anpassade 
just för ett liv på höga höjder. Ett bra sådant 
exempel är släktet Polylepis vilket tillhör 
familjen rosväxter Rosaceae. Släktet består 
av ett trettiotal trädarter som är endemiska 
för Anderna och andra sydamerikanska 
bergs områden, där de utgör det domine-
rande trädslaget vid trädgränsen. Faktum är 
att få andra trädarter klarar denna extrema 
miljö. En art i släktet, Poly lepis tarapacana, 
bildar naturliga bestånd på höjder mellan 
3800–4600 meter över havet, vilket lär vara 
höjdrekord för träd.

Polylepis-skogar förekommer vanligen 
som små, isolerade fragment. Det finns 
två teorier om varför dessa skogars utbred-
ning ser ut som den gör. Den första är att 
utbredningsmönstret helt enkelt är en funk-

Figur 2. Utan ett robust skydd 
mot betande djur kommer 
inte denna Polylepis australis 
att bli långlivad. Foto: Victor 
Johansson.

Figur 3. Det höga betestrycket medför att 
Polylepis australis nästan uteslutande åter-
finns uppe i bergbranterna, utom räckhåll 
för betesdjuren. Foto: Måns Svensson.
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tion av klimatet. De djupa raviner där man oftast 
återfinner Polylepis-bestånd är klimatmässigt 
fördelaktiga och träden är där mer skyddade från 
vind och kyla. I mer exponerade lägen blir tillväx-
ten hämmad och Polylepis har då istället ett mer 
busklikt växtsätt. Den andra teorin bygger på att 
det främst är mänsklig påverkan i form av avverk-
ningar, bränder och djurhållning som styr trädens 
utbredningsmönster. Företrädare för denna idé ser 
ofta den nuvarande fragmenterade utbredningen 
som en rest av en äldre, större och mer samman-
hängande utbredning.

Om kontroverser omgärdar orsakerna till 
Polylepis-skogarnas nuvarande utbredningsmöns-
ter, råder större enighet om en av detta mönsters 
konsekvenser, nämligen sårbarheten. De sydame-
rikanska bergsskogarna med Polylepis har minskat 
kraftigt i utbredning och på många platser finns 
bara fragment kvar i de mest oåtkomliga delarna 
av landskapet (figur 3). Minskningen sker fortfa-
rande, eftersom veden är begärlig både som kon-
struktionsmaterial och som bränsle, och eftersom 
djurhållningen på flera håll i Anderna expanderar. 
Detta gör att Polylepis-skogarna betraktas som ett 
av världens mest hotade ekosystem enligt World 
Conservation Monitoring Centre. 

Flera studier har visat att Polylepis-skogarna är 
viktiga för den biologiska mångfalden och utgör 

ett habitat för flera endemiska arter av till exempel 
gnagare, fåglar, kärlväxter och vedsvampar (figur 
4). Skogarna kan även tänkas bidra med viktiga 
ekosystemtjänster för oss människor, som att ge 
rent vatten, förhindra erosion och binda koldioxid. 
Mycket litet är dock i de flesta fall känt om hur 
dessa samband egentligen ser ut. 

Tabaquillo
Den sydligaste arten i släktet är Polylepis australis, 
eller ”tabaquillo” som den heter på spanska (figur 
1). Arten är endemisk för centrala Argentina och 
förekommer här i några bergsområden på mellan 
900 och 3000 meters höjd. Den påträffas som 
småbuskar eller knotiga, lutande träd. Trädet 
erinrar på avstånd en smula om en liten tall, men 
på nära håll ser man de små fingrade bladen som 
för tankarna till rosbuskar. 

I likhet med övriga arter i släktet är P. australis 
vindpollinerad, vilket gör att blommorna kan 
tyckas ovanligt diskreta och intetsägande för en 
representant för rosfamiljen. Barken är vackert 
rödbrun och tillväxer kontinuerligt i karaktäris-
tiska papperstunna flagor, vilket brukar antas vara 
en anpassning till hårda vintrar. Det sydligaste 
område där man påträffar tabaquillo (och därmed 
släktet Polylepis) är bergsområdet Los Gigantes 
utanför Córdoba i centrala Argentina.

Figur 4. Tickan Phellinus 
tabaquilio är en av tre Phelli-
nus-arter som är endemiska 
för Polylepis-skogar i Argen-
tina. Foto: Victor Johansson.
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Stark mänsklig påverkan
När vi vandrat ett tag längs den slingrande stigen 
stannar vi vid vår första Polylepis. Det är en föga 
imponerande buske som står i en metallbur (figur 
2). Los Gigantes är glesbefolkat, men extensiv 
djurhållning med kor, får, hästar och getter är 
vanligt bland dem som bor här. Beteshagarna är i 
storleksordningen 500–1000 hektar och djuren 
går ute året runt. Eftersom marken är lågpro-
duktiv och stora delar av året är mycket torra, är 
P. australis ett uppskattat foder. Djuren söker 
aktivt upp trädet och deras bete förhindrar effek-
tivt all föryngring. Metallburar gör att busken 
överlever på enstaka platser, men utanför skydden 
klarar sig arten endast på för djuren oåtkomliga 
sluttningar (figur 3). 

Vår guide heter Daniel Renison och är forskare 
vid universitetet i Córdoba. Han berättar att han 

tror att om det inte vore för betestrycket och de 
bränder som anläggs för att göra marken mer 
produktiv, så skulle detta vara en sammanhäng-
ande mosaik av Polylepis-skogar i olika succes-
sionsstadier. I ett sådant landskap skulle gräshedar 
vara begränsade till nyligen brända ytor eller till 
gläntor uppkomna efter att träd fallit. Viktigt i 
sammanhanget är förstås att betesdjuren relativt 
nyligen introducerats från Europa och att den 
ursprungliga vegetationen inte är anpassad till 
dessa. Förmodligen har människan även innan 
europeiska jordbrukssystem infördes satt sin 
prägel på landskapet, men de herbivorer som då 
till äventyrs kan ha tämjts tillhörde i så fall de 
inhemska. Vi blickar ut över det tomma, öppna 
landskapet. Det är svårt att föreställa sig den mils-
vida skog som kanske en gång bredde ut sig här 
(figur 5). 

Figur 5. Det öppna och karga landskapet i bergsmassivet Los Gigantes i centrala Argentina kan enligt 
forskarna delvis vara ett resultat av avskogning och högt betestryck. Gräset i förgrunden är en Stipa-
släkting som på grund av sin strävhet skys av betesdjuren. Foto: Måns Svensson.
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Restaureringsprojektet
När vi når vårt slutliga mål, en mindre inhägnad 
yta belägen cirka 2200 meter över havet, berät-
tar Daniel Renison om det restaureringsprojekt 
som man här har inlett. Ett av de största proble-
men man brottas med är erosion till följd av det 
intensiva betet. Idag utgörs ungefär tjugo procent 
av området av eroderade berghällar, där jorden 
försvunnit på grund av minskande vegetations-
täckning. En central del av projektet är därför att 
försöka återfå växtligheten i eroderade områden, 
och att då samtidigt återinföra Polylepis australis 
skulle ytterligare förbättra situationen. 

Att helt hålla djuren borta från området är inte 
ett alternativ om de lokala bönderna ska klara 
sin försörjning. Man undersöker därför nu hur 
återinförandet av Polylepis ska kunna kombineras 
med djurhållning. Enligt beräkningar av Renisons 
forskargrupp skulle det ta ungefär 28 år för träden 
att bli stora nog (ca 2 m) för att inte påverkas allt 
för mycket av betet, men för många markägare är 
detta en oacceptabelt lång tidsperiod. Variationen 
i trädtillväxt är dock stor och forskarna tror att 
betesförbudet skulle kunna vara kortare om man 
väljer den bästa kombinationen av växtplats och 
snabbväxande former. Även gödning och effektiva 
plantskolor skulle kunna bidra till en snabbare 
restaureringsprocess. Med dagens kunskap är det 
dock svårt att förutse vad som kommer att hända 
när djur återintroduceras i rehabiliterade områden 

– risken är att erosion och vegetationsminskning 
sätter igång igen när djuren släpps på.


Solen är på väg ner när vi på samma slingrande 
vägar tar oss nedför Los Gigantes, tillbaka till 
storstaden Córdoba. Det karga landskapet pas-
serar återigen revy utanför bilrutorna. Utsikten är 
densamma som tidigare, men nu ser vi den med 
andra ögon.  SBT.

•  Tack till Daniel Renison för en spännande 
exkursion, intressanta diskussioner och kommen-
tarer på en tidigare version av manuskriptet, Fors-
karskolan i ekologi (SLU) som möjliggjorde resan 
till Argentina och Celina Abraham och Alejandro 
Ruete som organiserade den. 
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Göran Wahlenberg brukar betecknas som en av 
växtgeografins grundare och är en av bjässarna 
inom svensk naturvetenskap. Han var född på 
Skarphyttans bruk i Kroppa socken sydost om 
Filipstad. Sven Fransson ger oss här en detalje
rad bild av denna mångbegåvade man och hans 
värmländska anknytning.

SVEN FRANSSON 

D
et finns två heltäckande biografier över 
Göran Wahlenberg, båda utgivna strax 
efter hans bortgång. Den ena skrevs av 

Wahlenbergs professorskollega i Uppsala V. F. 
Palmblad i (gamla) Biographiskt Lexicon (Palm-
blad 1852) och bygger, till stor del ordagrant, på 
en handskriven självbiografi som Palmblad bett 
Wahlenberg skriva som underlag för artikeln om 
Wahlenberg i lexikonet. Den andra är författad 
av kollegan i botanik vid Bergianska trädgården i 
Stockholm, J. E. Wikström. Den utgavs anonymt 
i Vetenskapsakademins handlingar men citeras 
här som ”Wikström 1853” (se Krok 1925 s. 764). 
Även den bygger till stor del på Wahlenbergs egna 
uppgifter (se Wikström 1853 s. 486–487).

När man läser dessa biografier möter man en 
i yngre år outtröttligt verksam naturvetenskaps-
man. Wahlenberg växlar mellan studier, forskning, 
resor, författande och tjänsteåligganden. Resmå-
len skiftar: Pommern 1796, Transtrandsfjällen via 
Klarälvdalen 1797, Gotland 1799, Nordkalotten 
1800, 1802, 1807, 1810, Sydsverige 1810, 1811, 
Harz och schweiziska Alperna 1812, Karpaterna 
1813. Han uppsöker outtröttligt de högsta bergs-
toppar, noterar och samlar växter, finner och 
beskriver ett stort antal för vetenskapen dittills 
okända växtarter, identifierar växtzoner, studerar 
moräner och glaciärer, observerar berggrund och 
klimat, mäter ”jordtemperaturen” i källor, ritar 
och korrigerar kartor.

Han var den förste som undersökte och beskrev 
svenska glaciärer (Wikström 1853 s. 444), och 

han gjorde korrekta iakttagelser om isräfflor och 
moräner (Frängsmyr 1976 s. 63). Han var en av de 
första som tänkte sig någon form av istid om också 
begränsad i tid och rum (Frängsmyr 1976 s. 64).

Allt detta redovisade han i omfattande arbeten. 
Från hans personbibliografi (Wikström 1853, 
Krok 1925) kan nämnas Wahlenberg 1802, 1803, 
1804, 1805–1806, 1808, 1809, 1811a, b, c, 1812, 
1813, 1814. Han skrev också viktiga arbeten i 
växtanatomi och ”växtkemi”. Redan när han i sina 

Wahlenberg i Värmland

Figur 1. Göran Wahlenberg. – ”Wahlenberg var en 
storväxt man med stark kroppsbyggnad, men utan 
fetma. Kroppens öfre del förde han något framåt 
lutad, säkerligen af vana att under-söka jord-grun-
den och natur-alstren på marken. Han hade [–––] 
stora ljus-blå ögon, brunt ymnigt hår, som ännu 
intill en sednare tid bibehöll sin färg. En märkbar 
hufvudets darrning var honom egen; den hade 
redan börjat före hans 30:e år. Han hade en ledig, 
lätt och skyndsam gång, hvarföre det af mängden 
af dem, hvilka medföljde honom på hans utvand-
ringar, icke alltid var lätt att följa honom.” (Wik-
ström 1853 s. 492.) – Värmlands nation, Uppsala.
Portrait of Göran Wahlenberg (1780–1851).
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första vetenskapliga publikationer (Wahlenberg 
1802, 1803) beskrev ett tiotal för vetenskapen 
okända arter inom starrsläktet (Carex), blev han 
känd och respekterad bland världens botanister. 
Han blev medlem av Vetenskapsakademin redan 
vid 28 års ålder (Palmblad 1852 s. 229).

Efter resan till Centraleuropa 1812–1814 höll 
han sig i Sverige, och man skönjer kanske en viss 
avmattning i hans produktion. Dock utgav han 
Flora Upsaliensis (Wahlenberg 1820), svarade för 
stora delar av banden 9–11 (1823–1830) av Svensk 
Botanik (1802–1843) och utgav storverket Flora 
Svecica i två delar och två upplagor (Wahlen berg 
1824, 1826, 1831, 1833). Främst för att samla 
material för Svensk Botanik företog han 1822 
en resa till Sydsverige, främst Skåne, där han 

uppehöll sig omkring två och en halv månader. 
Följeslagare och tecknare var Lars Levi Laestadius 
(Jonsell 2000).

Men när han sedan äntligen fått sin professur 
i Uppsala 1829 (professors titel 1826) upphörde 
praktiskt taget hans författarskap i botanik. Den 
nya arbetsbördan är en trolig orsak, ett nytt 
intresse en annan. Som professor i medicin och 
botanik ansåg han sig skyldig att undervisa även i 
medicin. Han anslöt sig, om också inte helt okri-
tiskt, till Hahnemanns homeopatiska teorier och 
redogjorde för dem i sina föreläsningar (se Krook 
1974).

Konservativ och originell
Wahlenberg har gått till historien som ett präktigt 
professorsoriginal. Nordenskiöld (1924 s. 378) 
fastslår att Wahlenberg är ”i det hela mera känd 
för sina originella levnadsvanor än för sina värde-
fulla studier över växternas utbredning i Skandi-
navien”.

Samtida som kände Wahlenberg tillskriver 
honom goda egenskaper som person: han var tro-
gen i sin tjänst, pålitlig och vänfast; ungdomsvän-
ner och kamrater kunde han hjälpa med lån som 
han nog inte alltid fick återbetalda (Wikström 
1853 s. 493).

Men kände han sig förnärmad kunde han 
uppträda så att han uppfattades som hopplöst 
konservativ, vresig och lynnig. Ogift livet igenom 
fanns ingen korrigerande person i hemmet. Han 
isolerade sig också från vetenskapskollegerna och 

”icke heller bildade [han] några lärjungar utom 
Prosten L. L. Laestadius” (Fries 1864 s. 100). Med 
Laestadius tycks han dock ha kommit väl överens 
(Jonsell 2000 s. 37). Eftersom Wahlenberg tidigt 
fick stort inflytande och med tiden även kom i 
akademisk maktposition i sina egenskaper av leda-
mot av vetenskapsakademin, professor, prefekt 
för botaniska trädgården och under två perioder 
universitetsrektor var detta ett problem för många, 
dokumenterat i samtida korrespondens (se t.ex. 
Krook 1987).

Som tentator var han känd som sträng och lyn-
nig: ”luktade någon tobaksrök fick han gå hem; 
blåste det nordanväder, misströstade studiosus, 
ty professorns lynne lärer då varit något kinkigt” 

Figur 2. Delar av Färnebo och Kroppa socknar, 
östra Värmland. Del av S. G. Hermelins karta över 
Värmland av år 1808, ”rättad och tillökt” 1846. – 
Bildens bredd motsvarar ungefär 18 kilometer. 
Parts of the parishes of Färnebo and Kroppa, east-
ern Värmland, detail of a map from 1808, corrected 
in 1846. – The width of the map corresponds to ca 
18 km.
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(Palmblad 1852 s. 226). Han gav upphov till ota-
liga anekdoter (Palmblad 1852 s. 226). De bör för-
stås konsumeras med en nypa salt; historierna om 
Uppsalas professorsoriginal har väl, som de flesta 
goda historier, haft en tendens att bli förbättrade.

Hans vetenskapliga konservatism var knuten 
till en nästan obegränsad beundran för Linné. 
Han opponerade mot nästan allt som inte var 

”Linnaeiskt”. Alltså ville han inte frångå Linnés 
sexualsystem, och han var obenägen att dela upp 
Linnés ofta mycket stora släkten. I de avseendena 
stämmer Fries omdöme om Wahlenbergs Flora 
Svecica, att den var ”antiquerad, redan då den 
utkom” (Fries 1864 s. 99). Men knappast i något 
annat – möjligen då att den var skriven på latin 

– floran fick ju mycket stor betydelse, inte minst 
dess växtgeografiska översikt av Sverige.

Vad gäller Wahlenbergs försvar av sexualsyste-
met har påpekats att före Darwin hade begreppet 

”naturligt system” ingen klar definition (se t.ex. 
Eriksson 2009 s. 152); då kunde ju ett system 
vara lika ”naturligt” som något annat. Fries (1864 
s. 101) påpekade också att ”äfven hans [Wahlen-
bergs] konservatism var af stor vigt, ty hämmande 
krafter äro lika nödvändiga som framåtsträfvande 
för en lugn utveckling”.

Wahlenbergs originalitet, konservatism och 
homeopatiska förvillelse får inte hindra oss att 
se att hans produktion inom botaniken, särskilt 
växtgeografi och det vi i dag kallar växtekologi, i 
hög grad var nydanande (se t.ex. Söderqvist 1986). 
Även inom taxonomin var den det, ty vad gäller 

att urskilja förut okända, europeiska arter hör 
Wahlenberg till de största. En påtaglig påminnelse 
om honom för alla som sysslar med floristik är att 
han, säkert mer än någon annan botaniker, bidrog 
till vår tradition att noga anteckna fyndplatsens 
läge och omgivningens art (se Fries 1864 s. 101).

Wahlenberg avled 22 mars 1851. Ur en gammal 
frostskada i ena foten hade utvecklats någon form 
av kallbrand (Palmblad 1852 s. 228–229).

Wahlenbergs tidiga år
Under första hälften av 1600-talet anlades järn-
bruk i de mest avlägsna skogsbygder i Värmland, 
så även på det ödsliga höjdområdet söder om sjön 
Yngen i Kroppa socken, sydöst om Filipstad (figur 
2). Vid sjön Skarpens avflöde grundades Skarphyt-
tan 1638 (Furuskog 1924 s. 302). Bruket låg verk-
ligen i en obygd; enligt bergmästaren hade bergs-
männen i Skarphyttan 1680 ”varken åker eller äng 
för dess oländiga och steniga mark utan måste allt 
köpa för pänningar utur Karlskoga” (Furuskog 
1924 s. 142). Till denna Skarphyttans natur får vi 
anledning återkomma. Bruket var i drift fram till 
1850-talet.

Till Skarphyttan kom Göran Wahlenbergs far, 
bruksbokhållaren och senare bruksinspektoren 
Georg Alexandersson Wahlenberg, någon gång 
på 1770-talet och blev bruksidkare, ty han gifte 
sig med Catharina (Caisa) Carlsdotter, änka efter 
brukets patron, Nils Hagberg. I sitt nya äktenskap 
födde Catharina tre barn, Gustaf 1777, Göran 
1780 och Carl 1784.

Figur 3. Göran Wahlenbergs födelsehem, 
Skarphyttans norrgård. Hård av Segerstad 
(1948) publicerade ett foto av huset, tro-
ligen från 1946. Han uppger att det redan 
då var förändrat genom renovering. Foto 
Sven Fransson 18 augusti 2009.
Wahlenberg’s childhood home. 
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Genom giftermålet kom Alexandersson 
Wahlen berg att äga en del av bruket, och han 
förvaltade det tills Catharinas son i hennes före-
gående äktenskap, Olof, blev myndig och övertog 
dess drift (Krook 1960 s. 190–192). Då köpte 
han en andel av Gammalkroppa bruk, beläget vid 
sydänden av sjön Yngen, cirka en mil nordväst 
om Skarphyttan, och flyttade dit med sin familj 
1787 (Wikström 1853 s. 432). Samma år, kort 
efter flyttningen, dog hustrun (Kroppa sockens 
begravningslängd 1760–1810, s. 355). Georg Alex-
andersson gifte snart om sig med Christina Kjel-
lin. Det blev också ett kort äktenskap; han dog 
1794, och vid 14 års ålder blev Göran Wahlenberg 
föräldralös.

Av Skarphyttans bruk återstår endast stenrester. 
Däremot finns Görans födelsehem, Skarphyttans 
norrgård, kvar, åtminstone i restaurerat skick (jfr 
Hård av Segerstad 1948 s. 18–19). Det är en gan-
ska oansenlig byggnad enligt våra förväntningar 
på en bruksherrgård (figur 3). Vid ingången till 
tomten finns en minnesplatta av järn till Wahlen-
bergs minne (figur 4). Av Gammalkroppa bruk 
återstår en restaurerad masugnsruin (figur 5) vid 
Kärringbäcken, dock i en ombyggd version (infor-
mation på platsen). Herrgårdsbyggnaden dispone-
ras av Gammelkroppa skogsskola.

Den nämnda handskrivna självbiografin blev 
mycket omfattande. I avsnitt som Palmblad till 
stor del strök men Krook (1960) delvis återger, ser 

Figur 5. Gammalkroppas restaurerade 
masugnsruin. Foto Sven Fransson 18 augusti 
2009.
When Göran was seven years old, the 
family moved to Gammalkroppa, ca 10 
km from Skarphyttan. Restored ruin of 
the blast furnace at Gammalkroppa.

Figur 4. Minnesplatta över Göran 
Wahlen berg på Skarphyttans norrgård. 
Foto Sven Fransson 18 augusti 2009.
Memorial plaque to Göran Wahlenberg, 
at the entrance to his childhood home 
at Skarphyttan. “The scientist Professor 
Göran Wahlenberg was born here on 
the first of October in 1780, the son of 
Georg Wahlenberg and Cajsa Carlsdotter. 
His father was inspector at the Skarphyt-
tan iron works, and possessed one third 
of it. Göran Wahlenberg studied in the 
fields of botany, geology, and chemistry, 
and was elected a member of the Royal 
Academy of Sciences at 28 years of age, 
and later became professor in Uppsala, 
where he died on the 22 March, 1851.”
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den åldrige Wahlenberg tillbaka på sin barndom 
i Värmland. Han minns den som lycklig trots 
moderns tidiga bortgång. En piga, Lisa, övertog 
modersrollen, och Göran blev mycket fäst vid 
henne. Han ansåg sig ha varit ett envist barn, men 
Lisa försvarade alltid lille Görans ofog: han var 

”beskedlig, blott man icke retar honom” (självbio-
grafin enligt Krook 1960 s. 194). Även till styv-
modern, Christina Kjellin, skall han ha haft en 
god relation (Palmblad 1852 s. 159, Krook 1960 s. 
192). Han vistades mycket i naturen, och man får 
ett starkt intryck av att den naturnära uppväxten i 
en värmländsk obygd gav impulser till hans kom-
mande naturintresse.

Göran undervisades först privat av två infor-
matorer. En tid som elev i Karlstads trivialskola 
avbröts av okänd anledning efter mindre än ett 
år. Någon fortsatt skolgång blev det inte (Krook 
1960 s. 194–195). Men en i våra dagars tycke 
märklig möjlighet för utbildning fanns och 
utnyttjades. När det gällde väl bemedlade barn 
kunde man nämligen kringgå bestämmelserna 
och skriva in dem vid universitetet vid mycket 
unga år – utan gymnasieutbildning eller genom-
gångna prov – om de hade en äldre student som 

”preceptor” (”barnstudenter”, Sörlin 2004 s. 413).
Alltså reste år 1792, två år före faderns död, 

Göran och brodern Carl, tolv respektive nio år 
gamla, till Uppsala för att studera vid universite-
tet. Preceptor var en av de tidigare nämnda infor-
matorerna, Johan Hedenström från Forshaga (han 
blev med tiden provinsialläkare i Närke; Krok 
1925 s. 275). Den äldste av bröderna, Gustaf, tycks 
ha anslutit sig först 1795 eller 1796 (Krook 1960 
s. 195), efter faderns död. Arvet kunde finansiera 
fortsatta studier och även en del av Görans resor.

Mer om familjen
Efter faderns död förvaltades de tre omyndiga 
brödernas tillgångar av halvbrodern Olof Hagberg 
på Skarphyttan. Gustaf och Carl övertog senare 
gemensamt ledningen av Gammalkroppa, som 
de drev till 1813, då de sålde bruket. Det senare 
skedde utan Görans vetskap. Han befann sig 
detta år i Schweiz, Österrike och Ungern (Wik-
ström 1853 s. 464–469) och tycks inte ha kunnat 
nås under pågående Napoleonkrig: ”Också lågo 

då Karpatherna och hela krigstheatern mellan 
honom och de hemmavarande bröderne” (Palm-
blad (1852 s. 179).

Bröderna förklarade sitt handlande (Gustaf 
Wahlenberg till Göran Wahlenberg 29.7.1813, 
Carl Wahlenberg till Göran Wahlenberg 
30.12.1814). Skälet var ”swåra Conjungturer” 
(Carl). I Gustafs brev ges också ett skäl till att en 
ursäkt kunde behövas. Göran tycks nämligen fort-
farande ha ägt en andel i bruket: ”När Du vill kan 
Du commendera ditt Capital”. Detta bekräftas 
i ett följande brev (Gustaf till Göran 14.9.1815): 

”Ditt beslut att för öfrigt låta ditt Capital stå qvar 
hos Sahlin [köparen], är visserligen klokare […], 
ty Du har intet att befara hvarken i afseende på 
betalnings Terminer eller punctualité, då Du 
begär större eller mindre Summor”.

För lösgjort kapital förvärvade bröderna jord-
egendomar, Gustaf två och en halv mil utanför 
Stockholm (exaktare läge okänt) och Carl i Bjur-
tjärns socken i sydöstra Värmland (Gustaf till 
Göran 29.1.1814). Halvbrodern Olof Hagberg 
förblev järnbruksidkare, flyttade till Svartsångs 
bruk i Kroppa 1793 (Kroppa husförhörslängd) 
och Niklasdamms bruk i Varnum 1821 (Kroppa 
och Varnums husförhörslängder). Gustaf sålde sin 
egendom i Stockholm 1832 och köpte en mindre i 
Örebrotrakten (Gustaf till Göran 4.1.1833). Han 
utgav vid denna tid tre läroböcker i engelska och 
franska (LIBRIS-sökning 10.7.2010: ”Wahlen-
berg, Gustaf ”; saken omnämns också i några brev 
från Gustaf till Göran på 1830-talet). I sina sista 
brev omnämner Gustaf egen sjuklighet.

I Uppsala universitetsbibliotek bevaras tio brev 
från Göran till Gustaf (signum G320f), femtioett 
från Gustaf till Göran (G320c), ett från Carl till 
Göran (G320c) och nio från Olof Hagberg till 
Göran (G320a).

Med Gustaf hade Göran alltså ganska omfat-
tande brevkontakt, fram till 1835 (ett odaterat 
brev tillkommer). Medan Gustaf bodde kvar på 
Gammalkroppa dryftades frågor om bruket men 
också dagsaktuella händelser. Sedan Gustaf flyt-
tat till Stockholm utförde han allehanda ärenden 
där åt Göran: inhandlade så skilda ting som 
sillkagge, spegel och stålvärja. Mer intressant 
ur botanikhistorisk synpunkt är att han hos en 
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”Kongl. Secreterare” Olsen på Görans anmodan 
sonderade Görans möjligheter att få en profes-
sur i Christiania (Gustaf till Göran 20.2.1817, 
24.2.1817). Han sökte upprepade gånger upp en 
kartgravör angående en karta över Uppsalatrak-
ten, troligen den i Flora Upsaliensis (flera brev, 
t.ex. Gustaf till Göran 22.11.1819, 24.7.1820). 
Han företrädde också Göran i kontakter med 
tryckeriet för tryckningen av Svensk Botanik 
(Gustaf till Göran 11.8.1823, 14.8.1823). Göran 
gjorde åtminstone någon gentjänst i Uppsala; 
köpte till exempel elva böcker för Gustafs räkning 
på bokauktion (Göran till Gustaf 24.10.1823). 
Gustaf besökte Göran i Uppsala åtminstone vid 
ett dokumenterat tillfälle (Gustaf till Göran 
29.8.1824). 

Släktingars öden motiv för homeopatin
Det väckte förvåning, för att inte säga bestörtning, 
när Wahlenberg, som vad gällde botanisk forsk-
ning ställt starka krav på empirisk dokumentation, 
tog till sig homeopatin. I sin självbiografi ger han 
en enkel förklaring: han hänvisar till förhållanden 
inom sin släkt (Wahlenberg enligt Palmblad 1852 
s. 200):

Den, som från ungdomen sett sina slägtingar dö 
bort af slag och sjelf känt tecken till sådant i en 
stundtals påkommande svindlighet, kan icke 
annat än tro sig skyldig äfven af sjelfbergning att 
ingå på andra vägar än de vanliga samt försöka, 
om han icke kan slippa att dö utan grått hår och 
utan mistning af sina tänder […]

Detta kan naturligtvis vara en efterhandskon-
struktion men framstår också som ett rimligt 
incitament till hans handlande. Belagt är att 
fadern avled i slag 1794 vid 45 års ålder (Palmblad 
1852 s. 160). Vilka fler slagdrabbade i släkten som 
Wahlen berg åsyftar är inte utrett, men brodern 
Carl avled 1829 vid 46 års ålder av okänd orsak 
(Bjurtjärns begravningslängd). Modern avled 
visserligen i barnsäng, men just vid åldern 45 år 
(Kroppa begravningslängd).

Wahlenbergs första dokumenterade kontakt 
med homeopatin kan dateras till 1828 genom ett 
svarsbrev från den tyske homeopaten Ernst Stapf 
(Krook 1974 s. 29). Wahlenberg var då 48 år. Han 
kan vid denna tid ha drabbats av någon form av 

livskris. I varje fall framgår att han var orolig för 
sin hälsa och kände symtom som han tolkade 
som förebud till slaganfall. Samtidens medicin, 
det visste han, hade inget att erbjuda, och han såg 
homeopatin som en möjlighet. Skolmedicinen 
var inte mycket evidensbaserad den heller, vilket 
gjorde att klyftan som skilde den från homeo patin 
inte verkade så bråddjup som i våra dagar (jfr 
Krook 1974 s. 26).

Släkten Swartz härstammar från 
samma trakt
Ett starkt stöd i sin karriär fick Wahlenberg av 
Olof Swartz, som från 1790-talets början och 
fram till sin död 1818 vid sidan av Carl Peter 
Thunberg var en dominerande gestalt inom svensk 
botanik. Han var bland annat professor vid Bergi-
anska trädgården från 1791 och vetenskapsakade-
mins sekreterare från 1811 (biografi i Nordenstam 
1991).

Swartz var ett stöd för andra yngre botanis-
ter också men alldeles särskilt för Wahlenberg, 
verkar det (se t.ex. Wikström 1853 s. 496–497). 
Swartz såg naturligtvis hans duglighet, men en 
värmländsk anknytning kan ha bidragit till den 
speciella välviljan: Swartz släkt härstammade 
nämligen från Wahlenbergs hemtrakter, där de 
bedrivit bergsbruk sedan 1600-talet (Wikström 
1829 s. XXXI). Släktnamnet var taget efter järn-
bruket Svartsången (Nordenstam 1991 s. 230) 
mellan Gammalkroppa och Skarphyttan (figur 2; 
Furuskog 1924), det bruk där Wahlenbergs halv-
bror Olof Hagberg som nämnt bodde och verkade 
1793–1821. Olof Swartz själv var dock född och 
uppvuxen i Norrköping.

En ungdomsvän
Enligt Wikström (1853 s. 495) var Jonas Wahl-
ström (1774–1834) ”den vän hvilken Wahlenberg 
högst värderade och heldst ibland alla bekanta såg 
hos sig”. De båda vännernas kontakter har också 
beskrivits av B. Wahlström (1959).

Jonas Wahlström blev fil. mag. 1800, teol. 
kand. 1808, teol. lic. 1810 och utnämndes till 
prost i Nors församling i Värmland 1820. Men 
han blev också teol. dr 1830 (Edestam 1970 s. 
249–250), och man kan väl av den anledningen 
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anta att han emellanåt uppehöll sig i Uppsala även 
sedan han blivit prost i Nor. De båda vännerna 
träffades ”så väl uti yngre år som under medel-
åldern” (Wikström 1853 s. 495).

De promenerade regelbundet tillsammans, 
”åtminstone en gång om dagen kl. 11–12 förmid-
dagen” (Wikström 1853 s. 495). Under Wahlen-
bergs utlandsresor försåg Wahlström honom med 
rapporter om nyheter på den svenska bokmark-
naden. Från Uppsala skickade Wahlenberg å sin 
sida botaniska avhandlingar till Wahlström i Nor 
(B. Wahlström 1959). Wahlström inbjöd träget 
Wahlenberg att besöka honom i prostgården. 
”Skall Du aldrig göra någon resa åt Wermland eller 
Norrige för att botanisera m.m. så kunde vi ännu 
en gång råkas?” (Wahlström till Wahlenberg oda-
terat, men han har enligt brevet tre söner och en 
dotter vilket inringar tidpunkten till 1819–1820, 
se Edestam 1979 s. 250).

Av deras brevkontakter finns i Uppsala uni-
versitetsbibliotek nio brev från Wahlström till 
Wahlen berg (1810–1824, inklusive ett par odate-
rade, signum G320c).

Besöken i hembygden
Trots att båda föräldrarna var avlidna återkom 
Wahlenberg till Gammalkroppa vid flera tillfällen 
i sin ungdom, så vitt framgår alltid sommartid. 
Personliga bindningar fanns kvar: Styvmodern 
Christina blev 88 år, och fostermamman Lisa 
fanns också kvar under de första besöken (Wik-
ström 1853 s. 454).

Dokumenterade är besök somrarna 1797, 1801, 
1804, 1806, 1809. Han reste i Värmland också 
1825, dock inte till Gammalkroppa. Han var vid 
dessa tillfällen alltid verksam som botanist, gjorde 
insamlingar och förde anteckningar över sina 
iakttagelser. Dessa botaniska undersökningar är 
ingen väsentlig del av Wahlenbergs vetenskapliga 
produktion, men för kännedomen om Värmlands 
flora har de varit viktiga. De har utförligt behand-
lats av Hård av Segerstad (1952 s. 10–14).

Dagböcker finns bevarade från 1801, 1804, 
1806 och 1825, men den från 1809 är förkom-
men. Dessutom upprättade Wahlenberg en sorts 
register, ”Florula Wermlandica” till iakttagel-
serna från åren 1801, 1804, 1806 och 1809. De 

längsta besöken i Värmland gjorde han 1801 och 
1804.

Dagböckerna
Dagböckerna (figur 6) är intressantare läsning än 
Florulan. Färre arter omnämns visserligen, men 
de sätts in i sin omgivning, och ofta finns förhål-
landevis noggranna uppgifter om läge, ståndort, 
mängd och frekvens. Man får en bild av vad en 
skicklig botanist kunde få ut av exkursioner i 
Värmlands bergslag för tvåhundra år sedan. År 
1801 höll han sig till kärlväxter, mossor och lavar, 
1804 tillkom alger. De flesta dagar gjorde han 
botaniska endagsexkursioner inom gångavstånd 
från Gammalkroppa, men inte så sällan också 
längre utflykter. Geografiska namn som förekom-
mer är exempelvis Persberg, Herrhult, Hornkul-
len, Nykroppa, Svarttjärnsbergen, Daglösen, 
Långtjärn, Svartsången (figur 2).

Det verkar lockande att vandra i Wahlen-
bergs fotspår och göra jämförelser. Mycket har 
naturligtvis förändrats. Så undersökte han till 
exempel de speciella ståndorter som hörde det 

Figur 6. Ur Wahlenbergs dagbok 15 juli 1801. 
From Wahlenberg’s journal, on the 15th of July 
1801.
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gamla brukssamhället till: malmbodar, kolhustak, 
smedje tak, kolbottnar, vattendämmen till konst-
hjul, skarnhopar. Även landskapets förändringar i 
stort kan nog i någon mån spåras.

Någon sällsynt gång får vi också korta glim-
tar från tidens brukssamhällen, och någon gång 
skymtar människor förbi. Men det är bara i 
förbigående. Syftet med fältarbetena var att göra 
botaniska iakttagelser och insamlingar och inget 
annat, och dagböckerna är protokoll över detta 
arbete. Den som väntar sig breda skildringar av 
livet i Värmlands bergslag vid 1800-talets början 
blir besviken.

Området kring sjön Yngen, vid vars sydände 
Gammalkroppa ligger, är förhållandevis rikt 
på urbergskalk. Den 2 augusti 1801 besökte 
Wahlen berg Persberg, vid sjöns norra del, ”där på 
udden samlades Serapias latifolia ? [knipprotart, 
något oklart vilken; purpurknipprot Epipactis 
atrorubens är noterad för Persberg], Bromus pin-
natus [backskafting], Asplenium Rhuta mura-
ria [murruta]”. (Han skriver vid detta tillfälle 

”Bärsberget”, men de nämnda fynden tas upp 
av Wahlen berg själv i Flora Suecica och/eller av 
Myrin (1832) för lokalen Persberg, varav framgår 
vad han avser.) 

Av Florula Wermlandica, men inte dagbo-
ken (se vidare nedan), framgår att han då också 
fann blodnäva Geranium sanguineum (bekräftas 
i Wahlen berg 1809). Vid ett senare besök (20 
augusti 1804) finner han där ytterligare några få 
kalkgynnade arter. Även vid några andra tillfällen 
och på andra lokaler noterade han sådana arter. 
Men lite otur hade han nog ändå med den kalk-
bundna floran. Med bekvämare kommunikationer 
och större tur hade han kunnat finna mycket mer 
på rätt nära håll från Gammalkroppa, till exempel 
i rikkärren längs Yngens västsida. – Många fler 
kalkkrävande och andra arter har senare påvisats 
i Persbergs flora (se exkursionsrapport från SBF:s 
botanikdagar i Värmland i SBT nr 5–6/1996 och 
Danielson 1997).

Man märker tidigt en tydlig inriktning på att 
finna ännu inte urskiljda arter. Fynd som han 
preliminärt finner avvikande från kända arter 
betecknar han som ”nowum”, till exempel (17 juli 
1801) ”Dicranum nowum acicularis affinis”, det 

vill säga [förmodad] ”ny art närstående Dicranum 
acicularis” (bäckraggmossa Racomitrium acicu
lare).

En intressant notering gjorde han 16 juli 1801. 
Han konstaterade då torrt att på mossen nedanför 
bron över Tvärälven ”växte Carex liwida [vitstarr] 
förutom de wanliga”. Han hade urskiljt denna 
ännu inte beskrivna art året innan, under sin 
första resa till Lappland (Wikström 1853 s. 437), 
men ännu inte beskrivit den i tryck. Men när han 
väl gjorde det (Wahlenberg 1803) placerade han 
den som en varietet under dystarr Carex limosa 
(inte hirsstarr C. panicea, märkligt nog). I en note-
ring 30 juli 1804 antecknade han den som ”Carex 
limosa liwida”. Hade han först betraktat vitstarr 
som art men sedan ändrat uppfattning? Nu blev 
det Willdenow som 1805 beskrev den som art 
(Hylander 1966 s. 131).

Det verkar som han haft som målsättning 
under dessa besök på Gammalkroppa att varje 
dag uträtta något botaniskt. Blev det inte så, 
ansåg han sig ibland skyldig en förklaring. När en 
söndag inget botaniskt blev uträttat skriver han 
sålunda: ”Söndagen d. 19. Julii war jag åt kyrkan 
och Prästgården ”ideoque hoc dies sine linea fuit” 
(ungefär: ”och av det skälet blev denna dag inget 
noterat”). Han noterade samma uttryck under 
sin andra lapska resa, och även Linné använde 
en liknande formulering (se Krook 1987 s. 161). 
Uttrycket, som tycks ha varit i allmänt bruk, går 
tillbaka till Plinius d.ä. som tillskriver den gre-
kiske målaren Apelles levnadsregeln ”nulla dies 
sine linea” (ingen dag utan ett streck; se Holm 
1964, uppslagsordet ”Ingen”).

Den 29 juli 1804 kontrollerade Wahlenberg 
en karta som han kopierat på Uddeholm. Han 
fann vissa fel. En bakgrund till detta är att hans 
far tidigt stimulerade pojkarnas geografiska intres-
sen genom att sätta upp kartor i det privata skol-
rummet. Wahlenberg blev därigenom alltsedan 
barndomen så intresserad av kartor, att ”sådanas 
betraktande alltid sedan näst efter naturens 
utgjort Görans käraste tidsfördrif ” (Wahlenbergs 
handskrivna självbiografi enligt Krook 1960 s. 
194). Detta intresse manifesterade sig senare bland 
annat i karteringsarbeten i Lappland (Wahlen-
berg 1804, 1808).
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Studerade ”Rhönne-Ahlen”
Den 31 juli 1801 reste Wahlenberg från Gammal-
kroppa till Lesjöfors för att studera den flikbla-
diga gråal Alnus incana som provinsialläkaren i 
Filipstad, J. D. Lundmark, beskrivit som en ny art, 
Betula pinnata. Upptäckten hade väckt stor upp-
märksamhet, och Lundmarks uppsats hade getts 
ut även på tyska och franska (Lundmark 1790, 
1791, 1792). Uppmärksamheten berodde mest på 
att författaren ansåg att hans art hade uppkommit 
ur en hybrid mellan gråal och rönn Sorbus aucupa
ria (trots arternas olika blomningstider; påpekat 
av Fries 1852 s. 290). Som Fries (1852 s. 290) kon-
staterade var han påverkad av Linnés tankar om 
artbildning genom hybridisering (se t.ex. Hagberg 
1939 s. 249–260, Eriksson 1969 s. 219, Broberg 
1975 s. 44–47, 59–61, 84–85, Jonsell 1979, Frans-
son 2008 s. 316–317). När Wahlenberg under-
sökte trädet 1801, var dess natur fortfarande en 
öppen och mycket omdebatterad fråga. I sin dag-
bok skrev han 1 augusti 1801:

Allestädes wäxte Betula incana [gråal] ymnigt. 
Betula pinnata wäxte ett enda träd af 2ne fam-
nars högd, 5 a 6 stenkast från gården stax wid 
landswägen åt Dalkarlssjöen på Norra sidan 
strax wid diket. Det hade blifwit illa handterat 
så at det torkat på ena sidan; Men hade en stor 
mängd rottelningar hwaraf jag fick lof at taga 
några til utplantering. Jag fan äfwen en liten 
planta som ej hade gemenskap med hufwud-
trädet hwaraf med säkerhet kan slutas at fröen 
som den i stor myckenhet sågs bära stundom bli 
mogna. Jag tog äfwen denna planta med mig till 
omplantering i Upsala trädgård.

(Vid detta och det följande utdraget ur dagböck-
erna har jag lämnat Wahlenbergs nomenklatur 
oförändrad. I den mån jag klarat av arttillhörighe-
ten har jag för kärlväxter och mossor inom hakpa-
renteser angett nutida svenska namn första gången 
arten omnämns. Batrachospermum och Conferwa 
är algsläkten, Endocarpon, Lichen, Opegrapha, 
Urceolaria och Werrucaria är lavsläkten.)

I en senare dagboksanteckning (14 augusti 
1804) uttrycker han sin åsikt om trädets systema-
tiska ställning: ”och det bestyrktes som jag i Upp-
sala sett att Betula pinnata är ej annat än ett twi-
nande monstrum af Alnus incana.” En liknande 

tolkning gör senare Swartz (Swartz till Wahlen-
berg 10.10.1804), som fått ett ”klent” exemplar av 
Reiman (om honom mera nedan). I Flora Svecica 
(1824) behandlar Wahlenberg trädet som en varie-
tet av gråal (som ”β pinnatifida”).

Lundmarks tolkning av trädet godtogs av Lilje-
blad (1792, 1798, 1816, ”Rhönne-Ahl”), men 
trädet blev snart degraderat till varietet av gråal, i 
tryck först av Willdenow 1805 (enligt Hylander 
1957 s. 449, 1966 s. 306).

Enligt Hylander (1957 s. 449–450) mottog 
C. P. Thunberg till Uppsala botaniska trädgård 
omkring 1800 en avkomling från trädet i Lesjö-
fors. Man kan nog anta att det var Wahlenbergs 
planta. Den förökades vegetativt, och klonen 
spreds till företrädesvis botaniska trädgårdar 
inom och utom Skandinavien.

Hos Reiman på Uddeholm
Wahlenberg besökte Håkan Reiman (1764–1833) 
på Uddeholm 21–27 juli 1804. Reiman var mili-
tär fältskär men tjänstgjorde vid denna tid som 
bruksläkare på Uddeholm (Sacklén 1835, Lilje-
björn 1867, I. Andersson 1960 s. 100, 312; om 
hans botaniska insatser, se Hård av Segerstad 1952 
s. 13; se också Fransson 2008 s. 311–312, 314). 
Besöket var föranlett av att den botaniskt mycket 
kunnige Reiman sökt upp Olof Swartz i Stock-
holm och förevisat honom växtfynd (Swartz till 
Wahlenberg 18.8.1803). Wahlenberg tycks ha fått 
en veritabel order av Swartz att söka upp Reiman 
och på plats undersöka de märkligheter denne 
funnit, särskilt en parasollmossa Splachnum 
som Swartz trodde var en ny art. (Wahlenberg 
avfärdade senare denna hypotes; Wahlenberg till 
Swartz 31.8.1804.)

Även Reiman har gått till eftervärlden som ett 
framstående original, och det måste ha varit ett 
intressant möte mellan dessa starka personlig-
heter. Dagarna tillsammans i fält tycks ha befäst 
ett grundmurat förtroende hos Wahlenberg för 
Reimans pålitlighet som botanist. Gemenskapen 
med Reiman verkar ha piggat upp Wahlenberg, ty 
anteckningarna från dessa dagar 1804 är särskilt 
utförliga. De får bli ett ytterligare exempel ur 
Wahlenbergs värmländska dagböcker (se också 
karta, figur 7).
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Fredagen 20 Juli obserwerades under fortresan 
wid Bogerud i säden Geranium Cicutarium 
[skatnäva]. Emellan Bogerud och Råda samla-
des i sandkanterna vid en stor backe Dicranum 
secundum ? [?] Från Råda for jag öfwer sjön 
på båt till Uddeholm. Wid Råda sågs Lycopsis 
arwensis [fårtunga]. - Eftermiddagen gick jag 
uppåt Bruket wid Uddeholm och fann i skogen 
på sanden Conferwa terrestris.
Lördagen 21 Juli om morgonen hemkom Herr 
Reiman till Uddeholm som sedan under hela 
wistandet i trakten blef mitt sällskap. Wi gingo 
på förmiddagen åt en mosse strax söder om 
Uddeholm. På wägen ditåt syntes på en grind-
stolpe Opegrapha parallela, Lichen warius o.s.w. 
På sjelfwa mossen sågs Dicranum interruptum 
[?] och wid kanten Polygonum Persicaria [tro-
ligen åkerpilört]. – Eftermiddagen gingo wi åt 
Hagwägen och fan först Dicranum crispum [rak 
jordmossa], secundum [?] Trichostomum pusil-
lum ? [liten krusmossa] i sandkanterna o.s.w. 
Längre bort söktes efter Splachnum rubrum [röd 
parasollmossa] som Hr Reiman funnit i botten 
af dikena i den tjocka skogen, men förgäfwes.
Söndagen 22 Juli gingo wi uppåt Uddeholms 
bruk. I ängen strax uppom Herrgården på en 
backe samlades Ophrys Monorchis [honungs-
blomster]. I björkskogen på en wägkant der den 
fina sanden war hård och bar afsqualpad genom 
regn påfanns Weissia carnea [understruket av 
Wahlenberg; troligen fagernicka]. Wid smedjan 
på södra sidan war en holme der Waleriana off. 
[troligen flädervänderot] Circaea [dvärghäxört] 
m.m. wäxte. Allestädes i elfwen sågs Conferwa 
bipunctata som wid jernwerk i hela Werm-

land är allmännast. På norra sidan om elfwen 
samlades ock Conferwae. I en äng sydost från 
Smedjan råkade en liten bergbrant på hwilken 
helt oförmodat sågs Endocarpon phylliscum. I 
kärret wäxte Arundo Calamagrostis [grenrör] 
och stricta [madrör]. N.I. [kanske förkortning 
för ”noteras icke”] Phalaris arundinacea [rörflen] 
finnes ej omkring Uddeholm). Sedan gingo wi 
uppåt en hage sydwest från smedjan i hwilken 
fans Urceolaria Acharii, Hypochæris maculata 
[slåtterfibbla], Salix phylicifolia [troligen avses 
svartvide] o.s.w. Wid quarnen samlades i wattnet 
en mig okänd Conferwa ramosa, och på wäg-
garna flere Hypna [arter av Hypnum, mossläkte, 
större då än nu] och en annan Conferwa ramosa. 
Därifrån gingo wi åter åt södra sidan och i en 
bergbrant fans Myosurus minimus [råttsvans]. 
Sedan hemåt. Eftermiddagen blef stark åska.
Måndagen 23 Juli gingo wi åt Sjögeränd. Wid 
wägen dit i sandkanterna samlades åter Trichost. 
pusillum ? På nordwestra sidan om gården 
är en skogshed på hwilken wäxte mycket av 
Hypochæris maculata och bladen af Anemone 
wernalis [mosippa] wisades mig. Nedom fältet 
wid dammen i en bäck växte Galium trifidum 
[dvärgmåra]. Derefter gingo wi upåt berget öster 
om gården hwarest i branterna växte Gymnosto-
mum lapponicum [lapptrattmossa], Mnium fon-
tanum [källmossa] war., Bartramia pomiformis 
och crispa [varieteter av kuddäppelmossa], blad 
af Weissia acuta [sipperblindia], Silene rupestris 
[bergglim], Agrostis canina [brunven] ? märk-
wärdig. Föröfrigt fans Trichostomum canescens 
[sandraggmossa] och lanuginosum [grå ragg-
mossa], Dicranum owatum [nordgrimmia eller 
hällgrimmia] och spurium [hällkvastmossa]. Wi 
gingo öfwer berget, men utan att finna något 
widare märkwärdigt. 
Tisdagen 24 Juli 1804 företogs den längre resan 
åt Ängkärren. Wi rodde först öfwer Rådasjön 
till Rissäter hwarest samlades på stranden en 

Figur 7. Del av Norra Råda och Ekshärads socknar, 
mellersta Värmland. Del av S. G. Hermelins karta 
från 1808, ”rättad och tillökt” 1846. – Bildens 
bredd motsvarar cirka 14 kilometer. 
Part of the parishes of Norra Råda and Ekshärad, 
the middle parts of Värmland. The width of the map 
corresponds to about 14 kilometres.
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mängd af den uppkastade och årsgamla Isoëtes 
lacustris [vekt eller styvt braxengräs, ännu inte 
särskiljda]. På asparna wäxte Lichen saturninus 
och nigrescens, ulothrix, aurantiacus o.s.w. I en 
dal söder om gården fans Dicranum flagellare 
[flagellkvastmossa] med fructification, Junger-
mannia multifica [flikbålmossa?] o.s.w. I dam-
men wäxte Conferwa fugacissima ? – Sedan wi 
på Rissäter ätit frukost gingo wi wägen uppföre 
åt Salmakaråsen [cirka 1,5 km söder om Ris-
säter] och derifrån en mycket krokig wäg nära 
åt torpet Ängkärren, hwarest Splachna [para-
sollmossor] i synnerhet blifwit fundna. På dessa 
kärr fans nu på ett ställe Splachnum wasculosum 
[blodröd komossa] utpå widden af mossen samt 
Splachnum luteum [gul parasollmossa]. Äfwen 
sågs der litet af Spl. sphaericum [långskaftad 
komossa] som här i orten skall wara sällsyntast. 
Sedan söktes i den skuggrika kärraktiga skogen 
på dyjorden efter Splachnum rubrum som Herr 
Reiman funnit der. Nu igenfans blott en toka 
[?] med hannblommor och blad. Splachnum 
rubrum växer således in terra nuda limosa 
locis humiolis umbrosa sylwarum wetustarum. 
Deremot finns Splachnum luteum wasculosum 
ampullaceum [komossa] och sphaericum på 
gödselrukor utpå öpna mossar och glesa kärr. 
Splachnum angustatum [tandad lämmelmossa] 
och ampullaceum wäxer åter på hårdmark 
merendels der gödsel fallit, dock äfwen på 
trädstubbar och i stenspringor. Sedan wi ätit 
middag i torpet togs hemwägen norr åt genom 
kärren och öfwer en mossa på hwilken wäxte 
mycket af Splachnum ampullaceum. På tufwor 
och trädstubbar i kärren syntes ock en mängd af 
Dicranum flagellare men utan kapslar, samt Dicr. 
interruptum [?]. Widare gingo wi landswägen 
från Salmakaråsen rakt åt Råda. I ett dike samla-
des Conferwæ. På stenar uti Aroselfwen [mellan 
Rådasjön och Klarälven] samlades en Conferwa 
moniliformis. Föröfrigt syntes wid samma elf 
Lycopodium selaginoides [dvärglummer] m.m. 
På kyrkmuren wid Råda obserwerades Lichen 
squamulosus, badius, leptaleus, angulosus m.m. 
Då wi skulle sätta oss i båten och ro öfwer Råda 
sjön sågs Scirpus acicularis [nålsäv].
Onsdagen 25 Juli reste wi åt Skoga surbrunn, 
hwarest blott fans Dicranum longifolium [skär-
bladsmossa] och Pterogonium gracile [avser 
repmossa] med fructer samt på andra sidan Salix 
hastata ? [blekvide] och i bäcken som surbrun-
nen gör, Batrachospermum wiride. Om aftonen 

reste wi tillbakars åt Uddeholm. Wid wägen syn-
tes flerestädes Rosa cinnamomea war. floribus 
minoribus [kanelros, småblommig form]. 
Thorsdagen 26 Juli inföll ett starkt dagsregn, 
som warade mer än ett dygn och som så ansen-
ligt ökade wattnet i alla elfwar och bäckar att 
alla Conferwae dels bortfördes dels öfwerskjölj-
des. 
Fredagen 27 Juli eftermiddagen reste jag slutli-
gen ifrån Uddeholm.

Reiman gjorde en svarsvisit hos Wahlenberg på 
Gammelkroppa 1809. I brev (Reiman till Wahlen-
berg 10.12.1809) tackar han för en angenäm sam-
varo där. – Kärlväxtfloran kring Uddeholm har 
inventerats av Teodorsson (1993).

Besöken 1806, 1809 och 1825
Sommaren 1806 studerade Wahlenberg växter 
(mest alger) i Bohuslän. På väg dit besökte han 
bland annat Saxån, Gammalkroppa och Sörmon, 
men anteckningarna är sparsamma. På återvägen 
noterar han endast att han for genom bland annat 
Brattfors och Filipstad till Gammalkroppa.

Från 1809 finns som nämnt inga dagboks-
anteckningar bevarade. Däremot finns datum-
hänvisningar till dagböckerna införda i Florulan, 
men värdet av dem är ju begränsat i avsaknad 
av dagboksanteckningarna. Detta år gjorde han 
undersökningar om ”springkällors temperatur” i 
trakten kring Gammalkroppa, och i rapporten 
om dessa finns noteringar om växter (Wahlenberg 
1809). Till den undersökningen får vi anledning 
återkomma. Vi vet också att han detta år fann 
sydlig knappnålsmossa Tetrodontium ovatum som 
ny för Sverige ”i de mörka klyftorna af Brattber-
get” (Wahlenberg enligt Palmblad 1852 s. 178) i 
Kroppa socken, invid sjön Skärgen, ”vid Soldat-
staden” (Wahlenberg 1812 s. 305–306, Möller 
1923 s. 61). Han betecknade själv detta fynd ”som 
ett Rosen-minne” från sin hemtrakt (Palmblad 
1852 s. 179).

År 1825 besökte han Värmland 11–15 juli. 
Han for via Alkvettern till brodern Carl i Bjur-
tjärn och sedan till Niklasdamm, nära Kristine-
hamn, där halvbrodern Olof Hagberg nu bodde. 
Även nu botaniserade han: han hade tidigare trott 
(Wahlenberg 1809) att sydgränsen för dvärgbjörk 
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Betula nana och klotstarr Carex globularis går vid 
Yngentrakten men fann nu båda på Heinola mosse 
nära Kristinehamn. Han noterade i dagboken 
13 juli att trakten kring Niklasdamms bruk ”har 
ett så kallt och bergslagslikt utseende som Svart-
sången”. Gammalkroppa besökte han inte.

Florula Wermlandica
Den handskrivna ”Florula Wermlandica” är 
en sorts register med hänvisningar till datum i 
dagböckerna med undantag för 1825 (figur 8). 
Wahlen berg kan inte ha tänkt sig att publicera 
denna Florula i befintligt skick, ty utan fält-
anteckningarna är den, med undantag av Reimans 
tillägg (se nedan), inte mycket mer än en artlista 
med vissa frekvensuppgifter.

I många fall finner man inte den uppgift man 
söker i dagboken när man utgår från Florulan. 
Förklaringar till denna bristande överensstäm-
melse kan vara att Wahlenberg i Florulan tillfogat 
ur minnet, från anteckningar i koncept eller från 
insamlat material (se Hård av Segerstad 1952 s. 
11).

Till de ursprungliga anteckningarna i Florulan 
har Wahlenberg skrivit ett stort antal uppgif-
ter som han fått av Reiman (han anger källan 
samvetsgrant). Medan Wahlenbergs egna obser-
vationer nästan uteslutande är från Bergslagen 
är Reimans även från andra delar av Värmland. 
Ursprungligen hade Florulan titeln ”Florula Fer-
rimontano-Wermlandica”, som överstrukits och 
ändrats till Florula Wermlandica (figur 9). Den 
enda rimliga förklaringen till detta är Reimans 
bidrag (Hård av Segerstad 1952 s. 13).

Hård av Segerstad (1952 s. 11) ansåg att Floru-
lan ”sammanställdes” tidigast 1809 och, med 
tanke på artavgränsningen, inte långt senare. På 
att arbetet slutfördes under hösten 1809 tyder 
också att Reimans sensationella fynd av grön-
bräken Asplenium viride, som Wahlenberg fick 
belägg för i december 1809 (Fransson 2010), inte 
finns med i Florulan. 

Det verkar mest troligt att sammanställningen 
gjordes efterhand, åtminstone att 1801 års iakt-
tagelser infördes före de andra. Därpå tyder att 
han aldrig skriver ut årtalet 1801 (figur 8). Vis-
serligen behövs det inte för förståelsen, men nog 

Figur 9. Wahlenbergs handskrift Florula Wermlan-
dica, titelsidan. Wahlenberg använde först titeln 
Florula Ferrimontano-Wermlandica men ändrade 
den, troligen sedan han lagt till Håkan Reimans 
uppgifter från andra delar av Värmland än Bergsla-
gen.
Title page of Wahlenberg’s manuscript ”Florula 
Wermlandica”. Originally, he entitled it “Florula 
Ferrimontano-Wermlandica, but changed it later 
on, probably after additions from other parts of the 
province, given by Håkan Reiman.

Figur 8. Ur Göran Wahlenbergs handskrift Florula 
Wermlandica. Han använder något märkliga 
beteckningar: . = juni, : = juli, + = augusti, x = sep-
tember, * = ubique wulgaris (överallt allmän). Där 
årtal inte anges avses 1801. 

”Trollius europæus 28: – 1804, 15. 16. 20+” 
betyder alltså att han sett smörboll 28 juli 1801, 
15, 16 juni och 20 augusti 1804. ”Reim.” = Håkan 
Reiman.
From Wahlenberg’s manuscript ”Florula Wermlan-
dica”.
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hade det varit naturligt att skriva ut även detta 
årtal om han sammanställde flera års iakttagelser 
vid samma tillfälle. Dessutom tycks i många fall 
iakttagelser från de senare åren vara tillskrivna 
mellan och även bredvid ursprungliga rader (men 
det kan ju ändå ha skett vid samma inskrivnings-
tillfälle).

Myrin fick använda Wahlenbergs 
anteckningar
De intressantaste fynden från Värmland publi-
cerde Wahlenberg i sin Flora Svecica. När han 
nu kring 1830 eller redan något tidigare tappat 
entusiasmen för botaniskt forskningsarbete och 
författarskap och dessutom, sedan bröderna sålt 
Gammalkroppa 1813, förlorat ”all lust att vidare 
återse den fordom så kära hembygden” (Palmblad 
1852 s. 179), fanns säkert risk att det övriga mate-
rialet från Värmland skulle förbli opublicerat.

Men till Uppsala hade från Sunne i Värm-
land redan 1823 anlänt en yngre botanist med 
desto större och mera oanfrätt entusiasm, Claës 
Gustaf Myrin. Wahlenberg visade förtroende 
och välvilja genom att låta honom ta del av sitt 
Värmlands material, åtminstone ”Florulan”. Myrin 
undersökte själv floran i olika delar av Värmland 
och Dalsland sommaren 1831. Han skrev utan 
dröjsmål en rapport om sina iakttagelser inklu-
sive Wahlenbergs, Reimans och andras material 
(Myrin 1832, se även Hård av Segerstad 1952 s. 
14–15 och Fransson 1989).

Wahlenbergs och Reimans inventeringar av 
Värmlands flora var pionjärarbeten. Myrin utö-
kade väsentligt kunskapen, och hans skrift blev 
grundläggande för vår kännedom om Värmlands 
flora och växtgeografi, mycket tack vare de värde-
fulla bidragen från Wahlenberg och Reiman (jfr 
Hård av Segerstad 1952 s. 14–15).

Myrin hörde inte till den medicinska fakul-
teten och var alltså inte, åtminstone formellt, 
Wahlenbergs elev. En av de fem som under 
Wahlen bergs professorstid disputerade under hans 
presidium var däremot den tidigt bortgångne Carl 
Andersson från Kristinehamn. Hans avhand-
ling behandlade floran i Kristinehamnstrakten 
(C. Andersson 1842; Krok 1925 s. 30, 745, Hård 
av Segerstad 1952 s. 16).

Om springkällors temperatur
Som redan nämnts undersökte Wahlenberg 

”springkällors” temperatur. Början gjordes till en 
del i Värmland.

På Wahlenbergs tid visste man inget om jor-
dens inre temperatur, men ”hvilken den äfven 
må vara, så är det visst att den icke sprider sig nog 
nära ytan för att kunna ärfaras af oss” (Wahlen-
berg 1809 s. 207). Men man ansåg sig ha funnit 
att redan under ett ”djup af blott några få fam-
nar, så råkar man en temperatur, som sedan blir 
oförändrad så djupt man ännu kunnat komma” 
(Wahlen berg 1809 s. 207). Den framstående 
preussiske geologen Leopold von Buch (som 
gjorde geologiska studier i Skandinavien 1806–
1808; Frängsmyr 1976 s. 63) tänkte sig att spring-
källor utvisar ”jordtemperaturen” (Wahlenberg 
1809 s. 207, Wikström 1853 s. 446). (”Springkäl-
lor” tycks i Wahlenbergs mening vara kallkällor 
med eller utan artesisk brunn; jfr t.ex. Källakade-
min 2006.)

Wahlenberg sökte en lämplig, enkelt användbar 
måttstock för temperaturklimatet som kunde visa 
samband med vegetationens regionala olikheter. 
Inspirerad av von Buch ville han pröva hypotesen 
att kallkällornas temperatur, som ett uttryck för 
jordtemperaturen, skulle kunna erbjuda denna 
måttstock.

Han gjorde en första undersökning 1809 med 
mätningar i sina båda hemorter, Gammalkroppa 
och Uppsala (Wahlenberg 1809). Vid Gammal-
kroppa fann han en lämplig källa i ”Åskällan” vid 
kärret ”Getplågan”, väster om Hultälven, något 
mer än en kilometer norr om Herrhult. Åskäl-
lan höll en konstant temperatur mellan 5,0 och 
5,1 °C, och han antog att detta var ”ortens jord-
temperatur”. Motsvarande vid Uppsala var 6,7°, 
uppmätt i ”Brännerikällan” (= ”Sandvikskällan”), 
vars vattenmängd enligt Wahlenberg var tillräck-
lig för att ”beständigt” driva en liten kvarn.

Eftersom Gammalkroppa och Uppsala ligger 
på ungefär samma breddgrad måste i detta fall 
skillnaden i höjd över havet, menade Wahlenberg, 
vara en väsentlig orsak till skillnaden i jordtem-
peratur, men andra omständigheter måste också 
spela in. Han sökte slutligen skillnader i sydliga 
och nordliga växters förekomst inom de båda 
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områdena som kunde korreleras till de funna 
skillnaderna i källornas temperatur. Som exempel 
nämner han att de nordliga arterna gråal, dvärg-
björk och klotstarr finns vid Yngen men ”på långt 
afstånd från Upsala”.

Följande år följde han upp dessa undersök-
ningar från Karlskrona i söder till Lappland i norr 
(Wahlenberg 1811a, b, c). Han fann att springkäl-
lornas temperatur är successivt lägre i norr än i 
söder. I Karlskrona mätte han 8,5 °C, vid Givort-
fjället i Ume lappmark 1,0°.

Någon fortsatt betydelse för att påvisa sam-
band mellan vegetation och klimat fick inte dessa 
undersökningar. Det blev mera givande att refe-
rera till det allt tätare nätverk av meteorologiska 
mätstationer som växte fram.

”Naturen skapar snillet”
Att en uppväxt nära naturen kan väcka ett natur-
intresse som ibland påverkar en människa hela 
livet är ju ett rimligt antagande. Men i Montes-
quieus efterföljd fanns på Wahlenbergs tid en upp-
fattning att de naturförhållanden som människor 
lever under, på ett djupare sätt påverkar ”folk-
karaktären”. I vårt aktuella värmländska perspek-
tiv kan nämnas att Myrin i sitt magister specimen 
försvarade tesen att naturförhållandena varit 
gynnsamma för utvecklingen av svensk botanisk 
forskning och svenskarnas naturkänsla (Myrin 
1833; se även Fransson 1989).

Wahlenberg hade uppfattningen att den 
fysiska livsmiljön, särskilt tidigt i livet, påverkar 
människans karaktär: ”Sådana betraktelser om 
klimatets inflytelse äga för mig ett så stort behag 
och värde, att jag önskade få utsträcka dem äfven 
till localen” (Wahlenberg 1822 s. 92–93). Han 
tillämpade dessa tankar på sin stora förebild 
Linné i uppsatsen ”Linné och hans vetenskap” 
(Wahlenberg 1822; ett kort avsnitt återgivet i 
Broberg 1995, min rubrik närmast ovan tagen 
därifrån).

Linnés uppväxt i Stenbrohult, menade 
Wahlen berg, utvecklade hans sinne för natu-
ren och ”hans sinnliga naturlighet” (Wahlen-
berg 1822 s. 93). ”Linné är ett ”utmärkt foster 
af fäderneslandets natur” och ett exempel på 

”svenska naturens förmåga att frambringa store 

män (Wahlenberg 1822 s. 71, 91). Här några 
karaktäristiska drag i Linnés uppväxtmiljö enligt 
Wahlen berg (1822 s. 121):

Linné föddes […] uti en aflägsen och ensam 
skogbygd” [–––] [Råshult har] en ensligt skön 
belägenhet i en backig trakt, genomskuren af 
många vattendrag och beklädd med liflig björk-
skog, denna den höga nordens gladaste trädsort”.
[–––] Hela trakten är föröfrigt en af de upphöj-
daste som finnes i detta landskap, och i det hela 
af ursprungligt nordisk eller nästan norrländsk 
beskaffenhet […].

Wahlenberg har kanske inte anfört sig själv som 
exempel på den svenska naturens förmåga att 
dana ”stora män”. Men eftersom han uppenbarli-
gen ansåg att tesen gäller generellt, och han otvi-
velaktigt – och med all rätt – ansåg sig höra till 
denna kategori (på äldre dagar utan återhållsam-
het uttryckt i självbiografin; se Krook 1960 s. 189), 
kunde han väl inte undvika att göra det i tanken. 
När han på gamla dagar i självbiografin beskriver 
sin värmländska uppväxtmiljö i Skarphyttan 
måste i hans tankar funnits den betydelse han i 
skriften 1822 gav Råshults natur för Linné, och 
han måste ha dragit paralleller med sin egen upp-
växtmiljö och dess betydelse för honom själv. Här 
några karaktäristiska drag som han framhåller (ur 
Krook 1960 s. 192–193):

Dess natur är såsom namnet tillkännager kanske 
makalöst skarp eller bestående af så skarpa klip-
por och stenar att all väganläggning till och från 
stället anses för tillgångarne omöjlig. [–––] På 
denna skarpa jord växer en så kanske makalös 
björkskog, att derigenom de betydelige Skarp-
hytte bruksverken underhållas [–––] Med allt 
sådant lockades han [gossen Wahlenberg] mest 
till den lilla bäck eller aflopps rännil, som söder 
om gården gick genom kålgården […].

Trots stora olikheter mellan det leende sydsvenska 
landskapet i Stenbrohult och den kärva natu-
ren kring Skarphyttan återfinns i de återgivna 
beskrivningarna gemensamma detaljer: backig 
trakt, enslig belägenhet, rinnande vatten, björk-
skog. Likheterna förstärks av att han finner att 
naturen kring Råshult är ”nästan norrländsk”, en 
karaktäristik som passar naturen kring Skarp-
hyttan bra.
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Att han i båda fallen nämner dessa drag i natu-
ren kan inte vara en tillfällighet och är en logisk 
följd av teorin om naturens karaktärsdanande 
betydelse: gemensamma drag bör ju kunna påvisas 
i två stora naturvetares fysiska uppväxtmiljöer. 
Eriksson (2009) har nyligen behandlat Wahlen-
bergs uppsats ”Linné och hans vetenskap (särskilt 
hur Wahlenberg behandlar begreppen natur och 
konst). Eriksson gör reflexionen att Wahlenbergs 
behandling av sitt ämne ”blir väl samtidigt inte 
helt oväntat ett självporträtt och en hyllning till 
det gemensamma fäderneslandet” (Eriksson 2009 
s. 156).

Skalden och professorskollegan C. W. Böttiger 
(han som skrev ”Stilla skuggor” och ”O, hur här-
ligt majsol ler”) tvekade inte att tillämpa tanken 
om uppväxtmiljöns betydelse på Wahlenbergs 
karaktär och med Skarphyttans natur som tydlig 
utgångspunkt. I ett ”sorge-qväde”, som utdelades 
av Värmlands nation vid Wahlenbergs begravning, 
skriver han i stroferna 3 och 4 (Wikström 1853 s. 
489, B. Wahlström 1959 s. 70):

Om sträf han var, mot andra som sig sjelf,  
Vet, fostrad var han mellan hed och branter, 
Och bruset lärde han af hemmets elf, 
Men ock att vattna blomstren vid dess kanter.
Ur jätteskogar sög han tidigt merg, 
Hans väsen var af jernhalt genomlupet: 
Han lånat ytan af sin barndoms berg, 
Men ädel malm han bar, som de, på djupet.

De sista besöken i Värmland
Det nämnda besöket i Gammalkroppa 1809 blev 
det sista i hembygden (Wikström 1853 s. 454). 
Fostermodern Lisa, som han ju var så varmt fäst 
vid, sökte han upp denna sommar vid torpet 
Moen. Hon hade vid 60 års ålder gift sig men 
blivit änka och ville flytta tillbaka till Gammal-
kroppa. Wahlenberg ville hjälpa henne med det, 
men bröderna ville inte.

Hans resa till Kristinehamnstrakten 1825 
tycks ha blivit den sista till landskapet. Som 
nämnt träffade han då brodern Carl och halv-
brodern Olof Hagberg. Dagboken lämnar inget 
utrymme för besök hos hans vän Jonas Wahl-
ström i Nors prästgård.  SBT.

• Bengt Jonsell, Uppsala, har gett konstruktiva 
synpunkter på en preliminär version av manus-
kriptet. Ingvar Dahl, Arvika, har tagit fram upp-
gifterna från kyrkböcker om Wahlenbergs familj 
och svarat för återgivningen av kartfigurerna. 
Sven Smedberg, Arvika, har hjälp mig med latinsk 
text. Till dem alla ett varmt tack!
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Göran Wahlenberg (1780–1851) was an interna-
tional pioneer of phytogeography. He was also an 
outstanding taxonomist and described many hith-
erto unknown plant species. He made investigations 
in large parts of the Scandinavian Arctic and in con-
tinental mountain districts.

He was born in the province of Värmland, Cen-
tral Sweden. This essay is about his connections to 
his home province. In his younger days, he revisited 
his native district during some summers and made 
botanical excursions there. Extant journals from 
these excursions are kept in the Uppsala University 
Library. He also made a register of the species he 
saw, “Florula Wermlandica”. These manuscripts are 
among the very first documents on the flora of 
Värmland.

In 1809 and 1810, he measured temperatures of 
springs, trying to find the “earth temperature” of dif-
ferent districts, which he correlated with regional dif-
ferences in the vegetation. The first measurements 
were made in his home district and in Uppsala.

In Wahlenberg’s time, a prevailing idea was that 
the features of the natural environment create the 
qualities of a man. In an essay, Wahlenberg applied 
these ideas to Linnaeus: among other things, the 
nature of Linnaeus’s home district had created his 
genius. Contemporaries applied these ideas also to 
Wahlenberg: the barren nature of his native place 
in the mining district of Värmland had formed his 
character.
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största tempelområde, beskådar vi relieferna av Tuth-
moses III:s botaniska trädgård. Gemensam middag.

DAG 5. lUXOR — DENDERA
Norrut till Denderatemplet i Qena, som byggdes av 
kung Ptolemaios III. Färden är en naturupplevelse 
i sig precis som Vivi Täckholm beskrev det i sin bok 
Egypten. Vi ser åsnor, dadelpalmer, sockerrörsfält 
och mängder av grönsaksodlingar längs med vägen. 

DAG 6. ASSUAN 
På vägen till Assuan ser vi Horustemplet i Edfu och 
under eftermiddagen seglar vi på Nilen med besök 
i den Botaniska trädgården, runt Elefantineön och 
Aga Khan-mausoleet. Middag.

DAG 7 HÖGA DAMMEN  —  NUBiSK BY
Mellan Höga dammen och Assuandammen ligger ön 
Ajlika med Isistemplet från den grekisk- romerska pe-
rioden. Vi njuter sedan av Kung Farouks första fru Fa-
ridas fantastiska trädgård.  Efter lunch besöker vi en 
nubisk familj som bjuder på hibiskusdryck och visar 
sina husdjur — krokodiler. Middag.

DAG 8 HEMRESA

Botanisk resa till
Egypten —  I Vivi Täckholms fotspår

RESESKAPARNA EVENt & RESOR
08 - 94 40 40 • www.reseskaparna.se

Det är oerhört märkvärdigt om det någon gång faller ett regn, ja då förvand-
las hela marken till en grön matta och blommar i rött, grönt, gult och violett. 
Om man då åker ut i öknen är det en så kraftig grönska att man inte tror sina 
ögon. Så berättade Vivi Täckholm, professor i botanik vid Kairo universitet när 
hon var med i Sverige Radio. År 1926 kom hon till Egypten, stannade i 50 år 
och skrev nio böcker om Egypten. Hon kartlade de egyptiska växterna samt 
grundade Kairos botaniska museum. Följ med Ali Mostafa, svensktalande 
egyptisk arkeolog som under flera år arbetat som guide, på en resa i Vivi Täck-
holms fotspår genom Egypten.
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Här kommer tredje delen av Sven Snogerups 
serie om våra nordiska Juncusarter. De två tidi
gare delarna publicerades i SBT nr 4/2006 och 
nr 3–4/2009.

SVEN SNOGERUP

Detta är de återstående arterna med blom-
mor i huvud och utan omslutande förblad, 
det vill säga resten av undersläktet Juncus. 

De andra arterna av denna typ, tillhörande sek-
tion Ozophyllum, har jag fått med i de två föregå-
ende uppsatserna (Snogerup 2006 & 2009). De 
jag tar upp här tillhör tre mycket speciella och 
säkert naturliga grupper som är klent represente-
rade i Norden. En mest centralasiatisk alpin grupp, 
en centrerad i Nordamerika och en transtropisk 
grupp, alltså vitt skilda från varandra på flera 
sätt men alla måste presenteras i en översikt över 
Nordens juncacéer, eftersom enstaka av deras arter 
finns här.

Sektion Stygiopsis
Nu var jag på vippen att skriva fjällarterna om 
Stygiopsis, men det vore inte rätt. Vi har ju en art 
av den sektionen som finns ända ner i Skåne. Men 
sektionen är nästan begränsad till arktiska och 
alpina miljöer och är nog en grupp som uppkom-
mit under anpassning till sådana omgivningar. 
Och vi kan också nästan säkert säga var, för sek-
tionen är klart centrerad till Centralasien och har 
hela sin variation representerad bara där. Bara ett 
fåtal arter, av ett par olika grupper, har lyckats 
sprida sig till andra delar av världen.

Medlemmarna i sektion Stygiopsis, 59 arter 
med vår nuvarande kännedom och uppfatt-
ning, känns igen på kombinationen av blommor 
i huvud, med stödblad men utan omslutande 
förblad, och på ståndare med stora knappar 

och / eller långa ståndarsträngar som ofta sticker 
ut ur blomman. Bladen är trinda eller halvtrinda 
med en mer eller mindre tydlig ränna på över-
sidan, med otydliga tvärväggar (septa) liknande 
men mycket svagare utbildade än dem hos sektion 
Ozophyllum. Fröna har alltid bihang, som oftast är 
långa och smalare än fröet. Bland arterna i Asien 
finns flera med (för att vara juncusar) stora och 
iögonenfallande blommor.

Juncus biglumis polartåg
D Toblomstret Siv  F kaksikkovihvilä  I Flagasef 
N tvillingsev
Polartåg är en liten perenn som bildar små grup-
per av stjälkar från en tunn, kortledad, krypande 
jordstam men den har också mycket tunna under-
jordiska utlöpare som aldrig kommer med i välut-
vecklat skick vid insamling. Stjälken är tunn men 
styv, oftast 5–10, sällan upp till 22 cm hög. Bla-
den är basalt placerade, oftast under 5 cm långa, 
flerpipiga och otydligt septerade. Blomställningen 
består oftast av två blommor och ser sidoställd ut 

Juncaceae i Norden
3. Perenna Juncus-arter. Sektionerna Stygiopsis, Iridifolii 
och Juncus

Nyckel till de nordiska arterna av sektion 
Stygiopsis

1. Kapsel med bred, tydligt intryckt topp ......
  ...........................................................  J. biglumis

– Kapsel trubbig till spetsig, aldrig intryckt  .... 2

2. Alla blomställningens stödblad små, inte 
bladlika; blad tvåpipiga upptill  .......................
  ..........................................................  J. triglumis

– Nedersta stödbladet med (ofta kort) 
bladskiva; blad hela vägen enpipiga  ............... 3

3. Ståndarknappar 1–1,5 mm; kapsel mörk-
brun  ................................................  J. castaneus

– Ståndarknappar 0,4–0,7 mm; kapsel ljust 
brun  ....................................................... J. stygius
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bredvid ett uppåtriktat, kort, brun aktigt stödblad, 
som är speciellt långt hos plantor på Svalbard 
men också hos enskilda plantor i övriga Norden. 
Antalet blommor är inte en helt säker karaktär, 
däremot att blommorna sitter något över varandra 
och att kapseln har intryckt topp. Kalkbladen är 
2,5–3,5 mm, mörkbruna och mer eller mindre 
trubbiga eller rent av lite urnupna. Ståndarknap-
parna är bara 0,3–0,4 (–0,6) mm på en minst 5 
gånger så lång sträng. Kapseln når betydligt över 
kalkbladen och är upp till 5 eller sällan 8 mm. 

Fröna är spolformiga, 0,7–0,9 mm med två ca 0,5 
mm långa smala bihang. Kromosomerna är små, 
svårstuderade, säkert korrekt räknade till 2n = 60 
på norskt material av Engelskjön (1979).

Polartåg växer oftast vid mer eller mindre per-
manenta vattensamlingar eller på översilad öppen 
mark. Den förekommer också på hyllor och öppna 
ytor på sluttningar i kalkfjällen. Utbredningen är 
mycket splittrad, eftersom polartåg saknas nästan 
helt i urbergsfjällen. Det svenska namnet är rätt 
väl valt, detta är vår mest alpint specialiserade art.

Figur 1. Polartåg Juncus biglumis. – Habitus: Rossia Lapponia Fennica, In abietis humidis ad Ylikylä prope 
Muonio, Julio 1905, J. Montell (LD). – Blomställning: Torne Lappmark, Nuolja Ö Björkliden, 25 juli 1963, 
H. Rickman (LD). – Enskild blomma: Torne Lappmark, Kärkettjårro, 500 m SO Låktatjåkka hpl., 21 juli 
1957, S. Snogerup (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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Juncus triglumis subsp. triglumis 
vanlig lapptåg
D Treblomstret Siv  F kolmikkovihvilä  I Blomsef
N trillingsiv
Liksom polartåg är lapptåg en perenn som bildar 
rätt täta grupper av få stjälkar från en grenig, 
ganska tunn jordstam men också sprider sig med 
enstaka smala, underjordiska utlöpare. Stjälkarna 
är oftast bara 3–10 cm, sällan upp till 20 cm 
höga, tunna men styva. Bladen är basalt eller lågt 
placerade på stjälken, 2–8 cm långa, trinda eller 
med svag ränna på nedre delen av översidan, oftast 
tvåpipiga i hela sin längd med bara otydliga septa, 
och är mer eller mindre tillspetsade. Blommorna, 
oftast tre, sitter bredvid varann i ett ändställt 
huvud, oftast utan något bladlikt stödblad. De 
omgivande fjällika stödbladen varierar i färg, är 
oftast mörkbruna men ibland nästan halm färgade. 
Kalkbladen är 3,5–5 mm, mer eller mindre mar-
kant spetsiga, ljust till svartaktigt bruna. Stån-
darknapparna är 0,5–1 mm på minst dubbelt så 
långa strängar. Kapseln, 4–6 mm, är högre än 
kalk bladen och har svagt spetsig till trubbig men 
aldrig intryckt topp. Fröna är 0,8–1 mm med upp 
till 1 mm långa smala bihang. Kromosomerna är 
små, svårräknade, troligen 2n = 120–130.

Lapptåg växer oftast vid små vattensamlingar 
eller på öppen mark med rörligt vatten, ibland 
också i öppna kärr med låg vegetation. Den är 
ganska strikt begränsad till kalkfjällen och alltså 
mycket ojämnt utbredd.

Arten finns med flera raser i arktiska trakter 
och berg genom norra, mellersta och södra Europa, 
Kaukasus, norra till östra Asien och Himalaya, 
Grönland, Alaska and norra Canada. 

Juncus triglumis subsp. albescens blektåg 
N tundrasiv
Denna västarktiska ras ersätter vår nordiska lapp-
tåg från östligaste Sibirien till Grönland och har 
också uppgivits på Svalbard. Den är i typisk form 
ofta storväxt, upp till 30 cm, och en blomma sit-
ter ofta nedanför de två andra. Några av huvudets 
stödblad har förlängd, ljusare topp. Kalkbladen är 
små, ljust bruna till nästan hinnartat halmfärgade. 
Kapseln är oftast bara 4 mm. Kromosomtalet är av 
samma storleksordning som hos vanlig lapptåg. 

Det är inte omöjligt att lapptågen på Svalbard 
har ett delvis västligt ursprung (figur 2), men de 
kan lika väl ha blivit lite lokalt differentierade 
under lång och hård isolering. Under inlednings-
diskussionerna före vår världsfloralista för Junca-
ceae år 2000 kom vi överens om att räkna dem 
till subsp. triglumis. Att det ibland finns olika 
uppfattningar om underartsindelningar är knappt 
lönt att förarga sig över.

Juncus castaneus bruntåg 
D Kastaniefarvet Siv  I Dökkesef  N kastanjesiv 
Bruntågens 10–20 (–35) cm höga och 2–3 mm 
grova stjälkar växer i glesa bestånd från en 
kraftig, ganska långledad jordstam. Nederst på 
stjälken sitter några små mörka bladlösa slidor, 
sen följer 3–5 lågt placerade, upp till 10 cm 

Figur 2. Lapptågen J. triglumis på Svalbard har lik-
heter med den västarktiska underarten blektåg 
subsp. albescens. – Ossian Sars fjellet, Svalbard. 
Foto: Åke Svensson 18 juli 2007.
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Figur 3. Vanlig lapptåg Juncus triglumis subsp. triglumis. – Habitus och enskild blomma: Jämtland, Häggenäs, 
2 km ESE of Österåsen, 300 m E of the river, fen N of the road, c. 350 m, 18 juli 1989, S. & B. Snoge-
rup 6455 (LD). – Blomställning: Åsele Lappmark, Fen S of the road 2 km ESE of Grytsjö, 500–550 m, 
65.00 N 15.36 E, 22 juli 1998, S. & B. Snogerup 16093 (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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Figur 4. Bruntåg Juncus castaneus. – Habitus och blomställning: Norge, Oppland Fylke 2.3 km SW of 
Grimsdalshytta, 950 m, 31 juli 1968, Hagman, Snogerup, v. Bothmer, Bentzer 507 (LD). – Enskild 
blomma, Norge, Sörtröndelag Fylke, SE slope of mt Hornet c. 8 km SW Oppdal, 2 aug. 1968, Hagman, 
Snogerup, v. Bothmer & Bentzer 640 (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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Figur 5. Dytåg Juncus stygius. – Habitus, växten till vänster och blomställning: Värmland, Gustaf Adolf, 
Upplund, 16 aug. 1900, E. Berggren (LD). – Växten till höger: Västerbottens län, Lycksele, Örnträsk, 
Tormyren, 26 juli 1972, R. v. Bothmer & H. Mellqvist (LD). – Enskild blomma Västergötland, Göthlunda, 
1864, C. A. Blomberg (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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långa, 1–4 mm tjocka blad. Bladen är platta, 
upp till 4 mm breda, flerpipiga och otydligt 
septerade, trubbiga, och har mycket fint sågade 
kanter. Blomställningen, nedtill med ett eller 
ett par korta, bladlika stödblad, består av 1–3 
välvda, oftast (2–) 3–5 (–10)-blommiga huvuden. 
Huvudets stödblad är kortare än blommorna, 
oftast kastanje bruna liksom kalkblad och kaps-
lar. Kalkbladen är 4,5–5,5 mm långa, spetsiga. 
Ståndarknapparna är l–1,5 mm med 2,5–4,5 mm 
långa strängar. Kapseln är 6–7,5 mm och når högt 
över kalkbladen. Fröna är smala, 0,7–0,9 mm 
långa med två tunna, ca 1 mm långa bihang. Kro-
mosomtalet har på flera ställen utanför Norden 
angivits till 2n = 60.

Bruntåg, vår vackraste Juncus, växer i kärr 
och annan öppen våtmark med låg vegetation på 
kalkfjäll eller sällan med rörligt vatten på surare 
underlag. Utbredningen omfattar hela fjällkedjan 
och de arktiska delarna av Norden. Utanför Nor-
den finns arten med flera raser i hela det arktiska 
området och i berg i Europa, Asien och Nord-
amerika.

Juncus stygius dytåg 
D Tvillingstilket Siv  F rimpivihvilä  N nykkesiv 
Dytåg är en i alla delar oftast lite rödaktig perenn 
med stjälkar ensamma och i grupper av 2–3 längs 
en ganska klen jordstam i vatten eller sumpig våt-
mark. Stjälken är 7–20 cm och har oftast en basal 
slida med litet bladämne följd av 2–4 lågt place-
rade blad med successivt större skivor och ett eller 
två små övre stamblad. Den största bladskivan är 
oftast bara 2–5 cm, sällan på stora plantor upp till 
15 cm. Den är bara 0,5–0,7 mm i tvärsnitt, trind 
med en otydlig fåra på ovansidan, flerpipig med 
svaga och oordnade septa. Blomställningen består 
av 1–2 eller sällan upp till 4, 1–3 (–4)-blommiga 
huvud. Blomställningens nedersta stödblad har 
en liten skiva, de vid huvuden är fjällika och 
kortare än blommorna, liksom blommorna blekt 
gröna till bruna, ibland rödaktiga. Kalkbladen är 
3,5–5 mm, trubbiga eller brett spetsiga, med bred 
hinnartad kant. Ståndarknapparna 0,4–0,7 mm 
med upp till 4 mm långa strängar, som sticker ut 
ur blomman. Kapseln är 4,5–6 mm, trubbig till 
brett spetsig med ca 0,2 mm långt spröt, blekbrun. 

Fröna är ca 1 mm med 0,5–0,8 mm långa bihang 
som är nästan lika breda som fröet.

Dytåg växer rejält blött och hör i motsats till 
sina släktingar hemma i våra allra fattigaste och 
suraste våtmarker. Den är speciellt typisk för de så 
kallade dråg som för vatten genom våra nordliga 
mossmarker. Arten finns visserligen på minst ett 
ställe i Skåne men blir allt vanligare norrut, speci-
ellt i Norrlands fattigaste låglandsområden. Dess 
lokaler kräver ofta rejäla stövlar eller mod att vada 
barbent och den finns nog på fler ställen än de 
som blivit kända.

Utbredningen omfattar också delar av Mellan-
europa, Alpernas lägre delar och mellersta Ryss-
land österut till södra Sibirien.

Figur 6. Dytåg J. stygius, här fotograferad på sin 
enda skånska lokal, belägen norr om Truedatorp, 
Vittsjö socken. Foto: Åke Svensson, 26 juli 1990.
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Figur 7. Svärdtåg Juncus ensifolius. – Habitus: Norrbotten, Hortlax sn, Vid vägen mellan Hortlax och 
Blåsmark cirka 1 km VSV Hortlax, i dike. RUBIN 24L0b2825, 18 juli 2006, B. Nilsson, Å. Svensson, C. 
Wigermo 3808 (LD). – Blomställning: Småland, Eksjö sn, Vinkeltomta 800 m ONO–NO västra väg-
diket, väg 132, RUBIN 7F062411, 20. aug. 1995, A. Karlsson (LD). – Enskilda blommor: Skåne, Ö Broby 
sn, 300 m N Hörneboda, landsvägsdike, RUBIN 3D7h0442, 20 juni 1995, T. Holm (LD). Teckning: Monika 
Osterkamp-Madsen.
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Sektion Iridifolii
Detta är en grupp av totalt tio arter av vilka sex är 
nordamerikanska, en nordpacifisk, två nordost-
asiatiska och en vittspridd från Nya Zeeland och 
Australien över Syd- och Ostasien till Kamtjatka. 
En av dem har blivit införd från Nordamerika till 
Norden och behandlas här.

Sektionen skiljer sig från resten av släktet på de 
från sidan plattade stjälkarna och bladen. Bladen 
är septerade, som i sektion Ozophyllum, men septa 
är oftast dåligt samordnade mellan bladets över 
varandra löpande kanaler. En typ av växt som man 
hajar till på direkt, men en typisk Juncus i allt 
utom sin svärdsliljeartade habitus.

Juncus ensifolius svärdtåg 
F miekkavihvilä  N sverdsiv
Detta är en kraftig, från 15 upptill 50 cm hög 
perenn som bildar bestånd med hjälp av sin kry-
pande och förgrenade, ca 2 mm tjocka jordstam. 
Stjälken är plattad, 1,5–5 mm bred, och den har 
1–3 bladlösa och givetvis också plattade basal-
slidor, den högsta upp till 8 cm lång, och 2–5 väl-
utvecklade blad. Bladen är upp till 15 eller undan-
tagsvis 22 cm långa, svärdlikt plattade och 3–5 
mm breda, saknar bladöron. De har på sin bredd, 
som ju representerar bladets anatomiska tjocklek, 
en enkelrad parallella längskanaler, och dessa 
kanaler har tvärväggar som inte är samordnade 
mellan dem. Och det som vid första anblick tycks 
vara ett långt blad är i själva verket till stor del 
bladslidan, som är likadant plattad med septerade 
kanaler och övergår i bladskivan utan någon gräns 
som syns på sidan! Enda sättet avgöra var slidan 
slutar är att titta på den egg som är morfologisk 
översida; där är en liten ränna mellan slidkanterna 
som slutar där det verkliga bladet tar över. Titta 
på ett färskt blad i stället för min beskrivning när 
du kommer åt! Den där beskrivningen av blad och 
stam verkar ju skrämmande iris-lik, och så kufisk 
att de arter som den stämmer på måste ha ett 
gemensamt ursprung. Men i alla blomdelar är de 
helt typiska juncusar!

Blomställningens nedre stödblad liknar stam-
bladen och är korta, ett av dem brukar nå över 
blomställningen. Den består av 1–4 eller sällan 
fler klotrunda, mångblommiga huvuden. Kalk-

bladen är 2,5–3,5 mm, smalt lancettlika och 
kraftigt spetsade, oftast ganska mörkt bruna. 
Ståndarna är alltid 3, korta, med ca 0,5 mm 
långa knappar. Kapseln är 2,5–3,2 mm, rundat 
trekantig, avlång och jämntjock, mörkt brun, och 
sticker oftast upp över kalkbladen med sitt korta 
spröt. Fröna är 0,5–0,6 mm långa, spolformiga 
och rutmönstrade, med ett ytterhölje som bildar 
två tydliga bihang. Kromosomtalet är det för led-
bladiga juncusar vanliga 2n = 40, vilket jag kunde 
kolla på material från artens typlokal som länge 
växte krytt inplanterat vid en bäck i Botaniska 
trädgården i Lund.

Vi visste alltså att denna art växte bra i vårt 
nordiska klimat, och så fick den gratisskjuts in i vår 
flora. Väganläggare köpte billigt naturskördat gräs-
frö där den och en del andra växtarter följde med. 
Och Juncus ensifolius trivdes bra i vägdiken. Den 

Figur 8. Svärdtåg J. ensifolius. – Hörneboda, Östra 
Broby s:n. Foto: Åke Svensson, 12 juli 1995.
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första rapporten kom från Espoo i Usimaa i södra 
Finland 1971 (Christoffersson 1984), sen har nya 
följt från olika håll och arten får anses framgångs-
rikt om än oavsiktligt inplanterad i Norden. 

Sektion Juncus
Detta är en grupp som finns nästan uteslutande 
i varmtempererade till subtropiska områden på 
både norra och södra halvkloten. Den vida sprid-
ningen av flera enskilda arter och komplex över 
flera kontinenter tyder snarast på att det vi ser i 
dag är kvarstående delar av en urgammal grupp, 
sedan tiotals årmiljoner skild från resten av släk-
tet. Alla arterna är rätt stora och grova perenner, 
tuvade eller mattbildande. Alla de speciella karak-
tärerna framstår som anpassningar till liv i en torr 
eller salt, av svältande betesdjur härjad miljö, vid 
kuster och saltsjöar och i öknar. Vår art, Juncus 
maritimus, är i viss mån en utbrytare till andra 
miljöer och områden, men jag sparar de närmre 
kommentarerna till beskrivningen av den. På 
semesterresor kan ni ibland se också den världsvitt 
spridda Juncus acutus, jättetuvor med vassa spetsar 
och stora blommor. 

Mitt eget arbete med fält- och herbariestudier 
av denna sektion är publicerat som en världs-
monografi (Snogerup 1993). Kan verka lite udda 
och egendomligt att ta igång med en sådan grupp, 
men jag snavade över en kritisk del av den i Grek-
land och kunde sen inte hejda mig.

Juncus maritimus strandtåg 
D Strandsiv
Strandtåg är en kraftig perenn, mattbildande eller 
löst tuvad med hjälp av en upp till 8 mm tjock, 
grenad jordstam med korta, upp till ett par cm 
långa ledstycken. Stjälkarna är vanligen en halv 
till en meter höga och 1,5–3 mm tjocka, oftast 
rakt uppåtriktade.

Alla blad (utom blomställningens stödblad) 
är basala på stjälken, fast man kan få ett annat 
intryck genom att de i varandra sittande slidorna 
ofta är mycket olika höga. Bladen är oftast 25–80 
cm långa och 1–3 mm tjocka. Bladen, som 
helt saknar bladöron, är kompakta, i tvärsnitt 
helt trinda, med rundade celler hela vägen in 
mot mitten där de utan vägg övergår i en mera 

märgliknande mittdel med glesare och större 
celler. Ledningssträngarna är spridda över hela 
bladtvärsnittet. Denna uppbyggnad leder till ett 
mycket kraftigt blad, som dessutom mot spetsen 
har ett hårt ytlager, som löper ut i en hård och 
vass spets. I andra juncusar med trinda blad, 
som har mjuk spets, finns en skarp gräns mellan 
kompakt yttre parenkymskikt och en central 
märghålighet, någon sådan gräns finns inte 
hos J. maritimus (eller hos övriga arter i sektion 
Juncus). Klyvöppningarna sitter inte som vanligt 
på den öppna bladytan utan är nersänkta i längs-
gående rännor.

Blomställningen är oftast 5–20 × 3–8 cm 
med sammanlagt 20–100 (–200) huvuden. Dess 
nedersta stödblad ter sig som en förlängning av 
stjälken men har en tydlig flera cm lång bladslida, 
och det är oftast 10–25 (–40) cm långt, vasst spet-
sigt precis som de nedre bladen. Följande stödblad 
är små, de till huvudena kortare än blommorna. 
Huvuden är (1–)2–6-blommiga. Kalkbladen 
är 3–4 mm, de yttre något längre än de inre, 
elliptiska till smalt äggformiga, ganska markant 
båtlika, trubbiga, med hinnartade kanter. Stån-
darna är nästan alltid 6, knapparna är 0,8–1,2 
mm, 1,5–2,5 gånger så långa som strängen. Stiftet 
är 1–1,5 mm med ungefär lika långa märken. Kap-
seln är upp till 3,5 mm lång, oftast lite högre än 
kalkbladen, trekantigt äggrund, trubbig eller brett 
tillspetsad med en ca 0,5 mm lång udd och har 
upp till 100 frön. Fröna 0,6–0,7 mm men med 
sina två vita bihang 0,8–1,2 mm, snett äggrunda, 
ca 25-strimmiga.

Strandtåg skiljer sig från sina utomnordiska 
släktingar genom sitt nordligare utbrednings-
område och preferens för mer sötvattenspräglade 
lokaler. Den är sedan gammalt känd från Öland, 
Kalmarkusten och Blekinge kusten. I sydvästra 
Skåne blev den funnen först 1961; den fanns nog 
där tidigare men först då kom Arvid Nilsson till 
dess lokal. Den har sedan blivit allt mer talrik i 
Skanör-området. I sydvästra Danmark inklusive 
Bornholm är den lokal, men ofta i mängd där den 
finns. Växtplatserna är i olika grad saltpåverkade 
strandängar och längs vattenrännor, ibland är den 
rent av vassbildande som till exempel i rännan 
mellan Måkläppen och Falsterbo näset.
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Figur 9. Strandtåg Juncus maritimus. A rhizomslut med rader av stjälkar. B & C blomställningar. D huvud. 
E blomma. G 1-blommigt huvud o blomma i frukt. H kapsel. J öppnad kapsel. K frö. – Material: A Grek-
land, Porto Lago, Strid m.fl. 24277 (LD), B, D, E, F, G, H, J, K Sverige, Skåne, Ljunghusen, Snogerup 1445 
(LD), C: Spanien, Barcelona, Casteldefels, Sennen 3432 (LD). Teckning: Bent Johnsen, med tillstånd ur Willde-
nowia 23: 53 (1993).
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Den allmänna utbredningen sträcker sig från 
Azorerna och Västeuropa via Medelhavsområdet 
och Svarta havet till Uzbekistan, och den finns 
även i salina inlandslokaler. Var åtminstone för en 
tid lokalt införd i USA.  SBT.
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preferences are discussed and a key for sect. Stygi-
opsis is presented

J. biglumis L. occurs on open calcareous soil with 
moving water, wet open slopes and mossy depressions 
near ponds and streams. It is recognized by its pseudo-
lateral, usually 2-flowered inflorescence with flowers in 
a vertical sequence, and capsules emarginated.

J. triglumis L. occurs in wet, boggy areas, margins of 
shallow alpine pools, on shallow peaty soils, often on 
calcareous soil with moving water. It has a single terminal 
cup-shaped 3–4-flowered head with flowers at the same 
level, capsule more or less ellipsoid, exceeding perianth.

J. castaneus Sm. occurs in wet fens and meadows, 
alpine grassy slopes, calcicole. It has an inflorescence of 
2–3 hemispherical, 3–7-flowered heads, heads, bracts and 
tepals dark chestnut-brown. Capsule distinctly exceeding 
perianth, obtuse to subacute, shining, distally dark brown.

J. stygius L. is typical for streams and pools in 
peat bogs, wet moss in poor fens, margins of dys-
trophic tarn, calcifuge. It has a single stem or a few 
together from a short-noded rhizome. Whole plant 
often straw-coloured or purplish, inflorescence ter-
minal, usually single-headed.

J. ensifolius Wikstr. is in the Nordic area in most 
places probably introduced with contaminated grass 
seed for road cuttings and found in roadside ditches. It 
is characterized by its laterally compressed leaves and 
an inflorescence of 1–4 globose many-flowered heads 
with brownish, scabrous outer bracts.

J. maritimus Lam. is a plant of salt marshes, wet depres-
sions in coastal sand fields, edges of salt to brackish or 
rarely fresh water. It is a vigorous, mat-forming plant with 
rigid shoots from a rhizome, leaves with a pungent tip, 
inflorescence usually lax with many 2–6-flowered heads.

Sven Snogerup har 
under sin karriär arbe-
tat med såväl ren taxo-
nomi som korsnings-
experiment och kromo-
som studier. Som pensio-
när koncentrerar han 
sig på delar av projekten 
Flora Nordica och Flora 
Hellenica och har även 

deltagit i provinsinventeringar, speciellt i Skåne.

Adress: Trumpetaregränd 9, 226 39 Lund och Bota-
niska museet, Östra Vallgatan 18, 223 61 Lund
E-post: sven.snogerup@botmus.lu.se

Figur 10. Strandtåg J. maritimus. – Knudshoved, 
Fyn, Danmark. Foto: Åke Svensson, 21 augusti 2004.
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Mats Rydén presenterar Nils Conrad Kindberg, 
värmlänningen som blev en framstående bryo
log och östgöta botanist.

MATS RYDÈN

F
ör hundra år sedan, den 23 augusti 1910, avled 
i Uppsala botanisten Nils Conrad Kindberg. 
I drygt 40 år, mellan 1860 och 1901, hade 

han varit lektor i naturvetenskap och matematik 
vid läroverket i Linköping. Bortsett från en skara 
östgötabotanister och några mosskännare torde 
Kindberg idag vara glömd. Men han är värd att 
återupplivas.

Kindberg var född i Karlstad 1832. Efter att ha 
genomgått stadens läroverk uppmuntrades Kind-
berg till vidare studier av biskopen och botanisten 
C. A. Agardh och skrevs in vid Uppsala universi-
tet den 23 oktober 1849. Han blev fil. kand. 1855 
och disputerade, endast 24-årig, den 2 september 
1856 för Elias Fries på avhandlingen ”Synoptisk 
framställning af växtslägtet Lepigonum”, ett släkte 
inom nejlikväxterna. I förordet till avhandlingen 
tackar Kindberg professor Fries bland annat för 
att han ”lemnat [honom] tillträde till sitt rika her-
barium och bibliothek”.

Avhandlingen, tillägnad Agardh, översattes 
delvis till engelska (se Arnell och Franzén) och 
rönte internationell uppmärksamhet. Den följdes 
1863 av det prisbelönta arbetet Monographia gene
ris Lepiginorum (se Botaniska Notiser 1863).

Efter sin pensionering som lektor i Linköping 
flyttade Kindberg till Uppsala, där han oförtrutet 
fortsatte sin forskning. 1907 promoverades han 
till jubeldoktor. Sedan 1858 var Kindberg gift 
med prästdottern från Dalsland Ansgaria Chris-
tina Hardin. Hon avled endast några månader 
efter sin man. Av deras fem barn överlevde endast 
ett föräldrarna.

Samma termin som han tillträdde sin lek-
torstjänst i Linköping grep sig värmlänningen 
Kindberg an uppgiften att skriva en flora över 

sitt nya hemlandskap. Redan efter ett år förelåg, 
mirakulöst nog, boken i tryck. Som förebild hade 
Kindberg ”Flora öfver Wermland och Dal” (1859) 
av Karlstadlektorn Lars Magnus Larsson.

Förarbeten fanns. Östgötha Botaniska Sällskap 
hade bildats 1814 av den lärde och mångsidige 
Christian Stenhammar, med målsättningen att 
utge en östgötaflora. Enligt planerna skulle den 
utkomma vid 1830-talets mitt. Men av olika 
anledningar fullföljdes inte projektet. Ovan-
nämnda botaniska sällskap hade emellertid 
lämnat efter sig ett stort antal växtförteckningar. 
En del publikationer rörande Östergötlands flora 
fanns också att tillgå (Gustafsson 1976, s. 38 och 
Genberg 1977, s. 25 ), inkl. C. J. L. Lönnbergs 
avhandling Conspectus floræ ostrogothicæ (1854), 
som är en liten växtgeografisk (ej floristisk) över-
sikt över landskapet.

I sin anmälan av Kindbergs flora i Botaniska 
Notiser 1863 efterlyser professor N. J. Andersson 
en större självständighet gentemot Larssons värm-
landsflora. Han hoppas ”att den flitige och nitiske 
utgifvaren snart skall bli i tillfälle att lemna en ny, 
säkerligen något mera självständig upplaga” (vilket 
skedde 1874).

Naturligtvis hade floran, efter så kort koncipie-
ringstid, avsevärda brister, brister som Kindberg 
var väl medveten om och för vilka han i förordet 
ber om ”Allmänhetens benägna öfverseende”. 
Kindbergs flora omfattar uppemot tusen arter. 

Nils Conrad Kindberg 
– ett hundraårsminne

Nils Conrad Kindberg (1832–1910).
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”Ormbunkarna”, det vill säga kärlkryptogamerna, 
är utelämnade men medtagna i senare upplagor.

Redan 1868 kom ett tillägg till floran, där 
Kindberg delar upp landskapet i sex ”växtom-
råden”: Norra skogsbygden, Östra slättbygden, 
Åtvidstrakten, Stångådalen, Sommabygden och 
Siluriska formationen. Denna indelning återfinns 
i de tre följande upplagorna av floran.

En originell upplysning i förordet (1861) är 
att i floran är upptagna åtskilliga arter som vis-
serligen ännu inte är påträffade i provinsen, men 
”nära provinsens gräns, synnerligen i norra delen 
av Småland”. 

Många svenska växtnamn, ofta två, stundom 
tre för en art, är inkluderade, men i motsats till 
Larssons flora, finns inget register över de svenska 
namnen. En sådan ”genväg” skulle enligt Kind-
berg avhålla läroverkspojkarna från ”besväret med 
växternas noggranna examinering”.

Kindbergs svenska namngivning följer i många 
fall Larsson. Men intressanta skillnader finns, 
både ur ”riksspråklig” och regional synvinkel. 
Intressanta och tänkvärda är också förändring-
arna i namnskicket i upplagorna 1874–1901. I en 
skrift från 1905, ”Svenska namn på våra inhemska 
kärlväxter”, diskuterar och föreslår Kindberg riks-
språkliga namn.

Trots sina tillkortakommanden var Kindbergs 
Östgöta Flora 1861 en märklig prestation. De öst-
götska läroverkspojkarna och andra intresserade 
hade äntligen fått en vägvisare till landskapets 
växter. I min ägo har jag Kindbergs dedikations-
exemplar till Linköpingsläroverkets rektor: ”Rec-
tor Scholæ Theolog. Doktorn m.m. Herr J. H. W. 
Steinordh vördsamt af utgifvaren”. Den fjärde 
upplagan (1901) var en för sin tid fullgod land-
skapsflora.

Förutom floror och läroböcker i botanik, inkl. 
en Svensk flora (1877), publicerade Kindberg stu-
dier över släktena Hieracium (Botaniska Notiser 
1871) och Betula (ibid. 1908 och 1909).

Som vetenskapsman var Kindberg dock främst 
bryolog, med ett ansenligt antal publikationer 
på, förutom svenska, latin, engelska, franska och 
tyska (se Krok 1925, s. 345 f.). Hans nationella 
och internationella korrespondens var betydande. 
Kindberg efterlämnade en värdefull samling på 

omkring 4000 europeiska och nordamerikanska 
bladmossor, som är införlivade med Naturhisto-
riska riksmuseets samlingar.

Kindbergs intensiva och rastlösa liv och forsk-
ning var inte begränsad till växterna. Ur hans 
flinka händer flöt också läroböcker i zoologi och 
böcker som ”Om menniskans kroppsbyggnad” 
och ”Läran om jorden”. År 1867 publicerade han 
”Anteckningar om Östergötlands Dagfjärilar”. 
”Sålunda”, skriver Kindberg, ”äro, mig veterligen, 
65 arter funna i Östergötland”. Om fjärilar som 
”vingade blommor” diktar östgöten Atterbom, 
förmodligen utan Kindbergs vetskap. 

Kindberg var, trots knappa ekonomiska villkor, 
en flitig resenär, såväl inom som utom Skandina-
vien. Kindbergs förhållande till sina elever var inte 
problemfritt. Men med de av pojkarna som visade 
intresse för botaniken kunde det uppstå en livs-
lång vänskap (Gustafsson 1976).

En minnesteckning över Kindberg av H. W. 
Arnell, med en förteckning över Kindbergs 
utgivna skrifter (1854–1910), är införd i Botaniska 
Notiser 1912.  SBT.
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Hos växter kan artbildningen gå mycket 
snabbt eftersom de har förmågan att genom 
hybridisering och kromosomtalsfördubbling 
bilda nya former. Här ett exempel från Svart-
löga i Stockholms norra skärgård.

SVEN HANSSON & STEN RIDDERLÖF

H
ur snabbt går evolutionen? Hur snabbt 
bildas en ny art? Detta är intressanta 
knäckfrågor som vetenskapen brottas 

med. Inom släktet handnycklar Dactylorhiza 
har uppstått ett flertal hybridogena arter, så 
kallade allotetraploider med kromosomtalet 
2n = 80, där den ena föräldern är ängsnycklar 
D. incarnata och den andra antingen skogsnyck-
lar D. maculata ssp. fuchsii eller Jungfru Marie 
nycklar D. maculata ssp. maculata (eller alterna-
tivt utdöda former som varit genetiskt mycket 
snarlika dessa). 

I vårt land har majnycklar D. majalis spp. 
majalis, sumpnycklar D. m. ssp. lapponica och 
mossnycklar D. m. ssp. sphagnicola uppstått på 
detta sätt, men det finns också ett antal lokalt 
utvecklade allotetraploider som inte beskrivits av 
vetenskapen. Sådana finns till exempel vid Slite 
och i Viklau på Gotland samt i Roslagen. Fram-
gångsrika studier av dessa allotetraploider har 
i Sverige bedrivits av Mikael Hedrén och hans 
forskargrupp vid Lunds universitet.

Frågan hur pass nyligen dessa hybridogena 
former har utvecklats har dock hittills varit 
obesvarad, även om det anses troligt att vissa av 
dem uppkommit efter den senaste istiden. Att 
det fortfarande uppstår nya former visar dock 
naturens egen experimentverkstad ute på Svart-
löga i Stockholms norra skärgård.

Ny orkidé i Lassas Hagar
Den ene av författarna (Sten Ridderlöf) är 
markägare på Svartlöga och har där byggt upp 
ett arboretum – Lassas Hagar – med träd och 
buskar från olika delar av världen. År 2000 tog 
han från Baltikum hem några plantor av skogs-
nycklar och baltnycklar D majalis ssp. baltica. 
Baltnyckeln är en allotetraploid med ängsnyck-
lar och skogsnycklar som föräldrar. Redan vid 
inplanteringen var några få individ i blom av 
båda arterna medan år 2001 blommade alla, nio 
baltnycklar och tre skogsnycklar. Biotopen där 

Svartlöganyckeln 
– evolution i expresstempo

Figur 1. Svartlöganycklar. Typiska är de långa och 
ofläckade låg- och mellanbladen. Foto: Sven Hansson.
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de planterades är perfekt för Dactylorhiza, fuktig 
ängsmark med kalk i moränen. 

Åren efter inplanteringen dök de första pri-
märhybriderna mellan de båda arterna upp på 
ängarna. Dessa hade de för Dactylorhiza-hybri-
der så typiska kraftigt fläckade bladen. Men 
redan år 2004 uppenbarade sig en helt ny typ 
av orkidé på ängarna: högvuxen, med ofläckade 
blad, ljusgrön stjälk och blad, och mycket rik-
blommig. Tydligen hade en återkorsning skett 
mellan några primärhybrider och någon av för-
äldraarterna, förmodligen baltnyckeln.

Den nya orkidén visade sig vara mycket fertil 
och spred sig med förvånansvärd hastighet över 
ängarna. Här hade tydligen en ny hybridogen 
art uppstått framför våra ögon och det på bara 
tre eller fyra år. Spridningen underlättades av 
att maskiner hade gjort sår i marken där fröna 
kunde gro, medan tillväxten av beståndet häm-
mas väsentligt av att ängarna klipps med motor-
gräsklippare och endast vissa orkidérika områden 
sparas. Vattensorkar tycks uppskatta orkidéns rot-
knölar vilket också hämmar spridningen i någon 
mån. Utan gräsklippningen hade antalet blom-
mande individ varit betydligt fler än de drygt 
hundra plantor som blommade sommaren 2010.

Baltnyckeln har också ökat kraftigt på 
ängarna och blommar regelbundet med minst 
hundra till tvåhundra individ. Skogsnyckeln 
finns däremot endast kvar i något enstaka exem-
plar, sannolikt beroende på att biotopen är för 
öppen och ljus för skogsnyckeln, som ju föredrar 
halvskugga. Primärhybrider förekommer också 
regelbundet.

Blommor och blad av den nya orkidén 
skickades till Mikael Hedrén i Lund för analys 
och han kunde bekräfta att det här rörde sig 
om en allotetraploid som kombinerar genupp-
sättningarna från ängsnycklar och skogsnycklar, 
förslagsvis kallad svartlöganyckel. Kromosom-
talet är inte bestämt varför vi i dagsläget inte 
vet om detta är en allotetraploid med exakt 
80 kromosomer eller om den nya arten har ett 
annat kromosomtal. Men det här exemplet visar 
att evolutionen stundom kan gå mycket snabbt, 
snabbare än vi någonsin tänkt oss.

Högvuxen nyckel med långa blad
Svartlöganyckeln är högvuxen, vanligen 40–50 
cm hög men kan bli ända upp till 80 cm. Som-
maren 2010 var svartlöganyckeln ovanligt 
lågvuxen, sannolikt beroende på den mycket 

Figur 2. Blomma av av svartlöganycklar och dess föräldraarter. Från vänster baltnycklar, svartlöganycklar 
och skogsnycklar. Foto: Sten Ridderlöf.
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torra våren. Stjälk och blad är ljusgröna och 
bladen är ofläckade liksom hos några andra 
allotetraploider. Såväl låg- som mellanblad är 
långa, sannolikt ett arv från baltnyckeln. Axet 
är långsträckt, cylindriskt och mycket tätt med 
30–60 blommor. Blommans färg är ljusröd till 
skär med prickmönster och små cirklar i läppens 
centrum. Cirkelmönster dominerar emellertid 
inte som hos många andra handnycklar. Läppen 
har utsvängda runda sidolober med en spetsig 
utskjutande mittflik. Sporren är relativt smal, 
konisk, ganska rak och riktad bakåt/snett nedåt.

Blomningen infaller i slutet på juni ungefär 
samtidigt med skogsnyckelns blomning men 
ungefär en vecka senare än baltnyckeln.

Svartlöganyckeln påminner en del om vissa 
mossnycklar samt om den i Uppland förekom-
mande upplandsnyckeln (se SBT nr 2/2005, sid. 
94–96). Förvånande nog påminner den även om 
allotetraploider som utvecklats långt ifrån vårt 
land, till exempel Dactylorhiza kalopissii som 
växer i norra Greklands bergstrakter. Detta visar 

att dessa hybridogena arter kan uppstå långt 
ifrån varandra och bli förvillande lika. Det beror 
förstås på att de har samma föräldraarter.  SBT.

•  Ett tack till Mikael Hedrén för hjälp med gene-
tiska analyser och värdefulla synpunkter på vår 
artikel

Hansson, S. & Ridderlöf, S. 2010. Svartlöganyckeln – 
evolution i expresstempo. [A recently formed allo-
tetraploid Dactylorhiza population.] – Svensk Bot. 
Tidskr. 104: 353–355. Uppsala. ISSN 0039-646X.
A recently formed Dactylorhiza allotetraploid popu-
lation is described from the small island of Svartlöga 
in the Stockholm archipelago, E Sweden. The popu-
lation has probably formed through hybridization 
between Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii and 
D. majalis ssp. baltica. A few plants of both species 
had been planted at Svart löga in the year 2000. The 
newly formed taxon was first observed in 2004 and 
the population consists in 2010 of c. 100 flowering 
plants.

Sven Hansson är 
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Adress: Almvägen 50, 187 34 Täby
E-post: g.ha@telia.com

Sten Ridderlöf är pen-
sionerad bankman och 
mannen bakom Arbore-
tum Lassas Hagar (www.
lassashagar.se). Sten har 
gjort ett tiotal växtinsam-
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Eldslandet och är inom 
kort på väg till Sydkorea. 

Adress: Sibyllegatan 65, 114 43 Stockholm
E-post: sten@ridderlof.se

Figur 3. Ax av svartlöganycklar. Läppen har en 
spetsig utskjutande mittflik och prickmönster 
dominerar. Foto: Sven Hansson.
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Jungfru Marie nycklar kallas ju också för fläck
igt nyckelblomster. Men riktigt så här fläckiga 
brukar de inte vara!

LARS-ERIK PAULSSON

Jag har lagt märke till en särpräglad form av 
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 
på sydostsluttningen av fjället Torkilstöten, 

6 km från Ljungdalen i nordvästra Härjedalen. 
Nycklarna växer ovan trädgränsen i ett band på 
870–880 meters höjd i ett kalkrikt översilnings-
kärr. 

Plantorna är 10–15 cm höga, har ett kort 
avhugget ax och 2–3, på ovansidan markant 
mörkfläckiga blad, som är spetsiga och bredast 
nära basen. Läppen är bredare än lång med mesta-
dels tydligt markerad mittflik och breda rombiska 
sidoflikar. 

En liten andel individ har tydligt fläckig stjälk, 
något som inte verkar ha beskrivits tidigare. Jag 
har observerat sådana plantor både 2009 och 
2010. Betydelsen av observationen är väl diskuta-
bel. På lokalen fanns också enstaka exemplar av 
blodnycklar  D. incarnata ssp. cruenta men inga 
andra former av fläckiga nycklar.

Då jag inte kunnat finna något om Dactylo
rhiza med fläckig stjälk i flororna hörde jag med 
Thomas Karlsson på Naturhistoriska riksmuseet. 
Thomas svarade att det helt klart rörde sig om 
Jungfru Marie nycklar men att de avvek starkt 
från hur dessa brukar se ut i låglandet. Han hade 
aldrig hört talas om fläckig stjälk hos denna art 
och inte heller sett det nämnas i någon flora. 

Fjället är lättillgängligt och lokalen passeras av 
många vandrare på väg till eller från Helags. Kan-
ske har någon av SBT:s läsare stannat till och gjort 
liknande observationer? Annars kan ett besök 
rekommenderas eftersom artrikedomen i den 
aktuella fjällsluttningen är överväldigande.  SBT.

Extra fläckigt 
nyckelblomster

Paulsson, L.-E. 2010. Extra fläckigt nyckel blomster. 
[Dactylorhiza maculata with spots also on the 
stem.] – Svensk Bot. Tidskr. 104: 356. Uppsala. 
ISSN 0039-646X.

Figur 1. De tydliga fläckarna på blad och stjälk 
syntes på långt håll. – Torkilstöten 19 juli 2010 
(vänster) & 9 juli 2009 (höger). Foto: Lars-Erik Pauls-
son.

Lars-Erik Paulsson är
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Adress: Sollefteg. 34 A, 
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Som infödd småländska vet nog Brita Svensson 
att det är fint i Småland men att det kunde vara 
så här grant trodde hon inte. Östra Småland var 
målet för årets botanikdagar 30 juni –4 juli.

BRITA SVENSSON

Från när och fjärran anländer vi under efter-
middagen till Ädelfors folkhögskola någon 
mil öster om Vetlanda, ungefär mitt i Små-

land. Men inte i mörkaste Småland som det ska 
visa sig under de närmsta dagarna! 

På kvällen hälsas vi välkomna av Föreningen 
Smålands Floras ordförande Margareta Edqvist. 
Margareta lämnar snabbt över till Tomas Burén 

som i ord och bild berättar om några småländska 
arters utbredning och ekologi. Vi får bland annat 
lära oss att spindelört Thesium alpinum och sträv 
nejlikrot Geum hispidum i Sverige nästan bara 
hittas i östra Småland. Den senare finns märkligt 
nog inte på närmare håll än i norra Spanien.

Djupa skuror och soliga hagar
Två bussar hämtar oss och grupperna far iväg åt 
varsitt håll. Morgonen är allt lite molnig, hm, hur 
ska det bli? I Djupaskurans botten glömde vi all 
oro – en fantastisk plats! Vi vandrar på ett långt 
led fram till ravinen där en brant nedstigning föl-
jer. Långt där nere porlar Lillån och vi står plöts-
ligt i en skog av strutbräken Matteuccia struthio

Botanikdagarna i Småland

Figur 1. En skog av strutbräken Matteuccia struthiopteris mötte oss i bäckdalen vid Djupaskuran. Till höger 
lotsas vi upp ur den mörka klyftan, ett eldorado för mossor och ormbunkar. Djupa skuran är en av flera 
kanjonbildningar i trakten. Foto: Bengt Carlsson.



BRITA SVENSSON

358 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:5 (2010)

pteris! Vi finner dvärghäxört Circaea alpina, stor-
gröe Poa remota, kärrfibbla Crepis paludosa och 
trolldruva Actaea spicata – bland många andra! I 
fuktigheten trivs naturligtvis många mossor och 
Per Darell berättar livfullt om bäckskapania Sca
pania undulata, blåsfliksmossa Lejeunea cavifolia, 
klomossa Dichelyma falcatum … Efter denna före-
läsning är vi alla mossornas vänner! 

Så följer en ny och djupare skura som löper på 
tvären mot den första. Här är det ganska mörkt 
och inte så mycket växtlighet – men det som finns 
är spännande! Vad sägs om stor bandmossa Metz
geria conjugata, rävsvansmossa Thamnobryum 
alopecurum, grov fjädermossa Neckera crispa, och 
förutom en hel del svartbräken Asplenium tricho
manes även den sällsynta grönbräken A. viride på 
en av sina två småländska lokaler.

På vägen tillbaka mot bussen lyckas under-
tecknad gå vilse men hinner ändå beundra 

spindel örten i vägkanten tillsammans med sin 
spindelörtsskinnbagge Canthophorus impres
sus, både vuxna individer och små, vackert röda 
nymfer. Både spindelörten och dess bagge hotas av 
igenväxning men kan liksom en del andra öppen-
marksväxter och -djur finna en fristad i vägkan-
terna, om dessa sköts på rätt sätt.

Vi far vidare mot Emhult och beskådar stor 
bockrot Pimpinella major i en vägkant. Den 
är lätt att missa bland all kirskål Aegopodium 
podagraria! Bockroten noterades redan 1864 och 
återupptäcktes här i vägkanten 1990.

Nästa stopp är Vagnhester i Alseda, en betes-
mark där djuren ska släppas på så snart vi kommit 
därifrån. Marken sluttar något och översilas där-
för av grundvattnet vilket bidrar till artrikedomen. 
I betesmarken finner vi den sällsynta smalbladiga 
lungörten Pulmonaria angustifolia och vi känner 
på dess mycket sträva blad. Här växer också ett 

Figur 2. Brudsporrars Gymnadenia conopsea mångfald mötte oss på Repperda äng, en stor och fantastiskt 
artrik betesmark där hävden säkerligen har varit mycket långvarig. Foto: Bengt Carlsson.
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tiotal starrarter, bland annat loppstarr Carex puli
caris, lundstarr C. montana och ängsstarr C. hos
tiana. Vi finner också klasefibbla Crepis praemorsa, 
slåttergubbe Arnica montana och tre nattvioler: 
grönvit nattviol Platanthera chlorantha, nattviol 
P. bifolia, samt vad som verkar vara hybriden dem 
emellan. 

Det doftar sommargrönt och klöver och gräs-
ullsbollarna Eriophorum latifolium lyser i solen. 
Här är så vackert! Margareta påminner oss att 
beundra skönheten i landskapet och inte bara titta 
på växterna. Vi följer gärna hennes uppmaning. Vi 
diskuterar hävdformer och -intensitet. Hur många 
träd ska lämnas? Inte denna, sa undertecknad, och 
drog upp en liten tall!

Ack, vi måste fara vidare! ”Ska vi till en betes-
mark till, det är väl onödigt”, tänkte kanske 
någon. ”Men det är väl bäst att följa med”. Så vi 
åker till Repperda äng och jag kan lova att ingen 
ångrade det beslutet. En stor, svagt sluttande 
betesmark breder ut sig ner mot Byestadssjön. För-
utom många rara växter hyser området samtliga 
sydliga bastardsvärmare (vi siktade den klubbsprö-
tade Zygaena minos) och många olika arter av bin. 
Ägarna är väl medvetna om värdet av sin mark och 
djuren släpps på och av som de tycker är lämpligt 
för florans skull. Svagt bete på försommaren, 
sedan uppehåll och så mer intensivt bete på sen-
sommaren och hösten.

Oj, vad här är blomsterrikt! Vi finner väl-
doftande brudsporrar Gymnadenia conopsea i 
mängd, fältgentiana Gentianella campestris (både 
tidig- och senblommande varietet), backruta 
Thalictrum simplex, trollsmultron Drymocallis 
rupestris och smalbladig lungört. Gräddvita tussar 
med brudbröd Filipendula vulgaris omväxlar med 
slåttergubbarnas stora orangegula korgar. Här 
finns också väldigt goda smultron Fragaria vesca. 
Vi försöker spara några till gruppen som kommer 
i morgon, men det är svårt … Vippärten Lathyrus 
niger – en typisk brynart – möter vid skogskanten.

På tillbakavägen knäcker vi örnbräken Pteri
dium aquilinum för att lura de framfusiga orm-
bunkarna att skicka upp näring till blad som 
ingen nytta gör. En liten åtgärd för att hjälpa 
djuren att hålla marken öppen. Det kanske inte 
betyder så mycket men det känns bra i sinnet.

Hultsfred med omnejd
Nästa morgons första stopp sker i Järnforsen. 
Himlen är blå och både sol och måne har varit 
uppe ett bra tag när vi hoppar ut ur bussen för 
att beundra en väldigt speciell fibbla i vägkanten 

– järedafibblan Hieracium jaeredense. Fast egentli-
gen borde vi beundra folket som bor här. De gick 
man ur huse för att hämta in så många plantor 
som möjligt när vägen skulle breddas. Plantorna 
fick överleva hemma i trädgårdarna och återbörda-
des när vägen var klar. Fantastiskt! Vi lär oss skill-
naden mellan järedafibblan (som tillhör gruppen 
hagfibblor) och den styvfibbla (H. acrifolium) som 
den växer tillsammans med. Efter ett tag ser även 
jag att de är olika. Vi kunde också jämföra ullört 
Log fia arvensis med dess klenvuxnare släkting, 
den spensliga ullörten L. minima. 

Vitbläran Silene latifolia var här angripen av 
ståndarsot Microbotryum violaceum som förvand-
lar blommornas ståndare till sporproducenter. 
Fantastiskt nog förmår den även vitblärornas hon-
exemplar att bilda ståndare för samma ändamål!

Figur 3. Är kanske Järnforsen ensamt om att ha 
en fibbla på vägskylten? I det här fallet den lokala 
specialiteten järedafibbla Hieracium jaeredense. Foto: 
Bengt Carlsson.
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Vi far söderut mot Slagdala där vi vandrar över 
ett övergivet grustag omgivet av branta sidor. På 
den platta botten finner vi fältvedel Oxytropis 
campestris, sötvedel Astragalus glycyphyllos och 
monke Jasione montana. De flesta fältvedlarna 
har redan rasslande frökapslar men några vackert 
blommande exemplar finns ännu, till glädje för 
fotograferna. Trädlärkan flyger mellan talltop-
parna och sjunger för oss. Hon vickar så lustigt 
på huvudet när hon tittar på oss. I skogskanten 
lockar smultronen igen … 

Inne i skogen hittar vi plattlummer Diphasi
astrum complanatum och en liten bit därifrån 
finner vi fina bestånd av ryl Chimaphila umbellata 
i en ljusöppning tillsammans med några enstaka 
grönpyrola Pyrola chlorantha, och mitt i alltihopa 
står en ensam tibast Daphne mezereum. Kan det 
vara en gammal brandfläck, funderar vi.

Botanister är skojigt folk! Lunchstoppet utgörs 
nämligen av Målilla gamla speedwaybana som 
revs 1993. Efter det har blomstren tagit över och 
på innerplan har det utbildats en fin torrängsflora 
där vi bland annat finner den sällsynta backfinger-
örten Potentilla sordida.

Så kör vi ut och parkerar mitt i skogen utanför 
Silverdalen. Det blir allt varmare och över oss 
kretsar brandflyget. Härifrån gör vi två korta 
vandringar, den första till ett bestånd med mellan-

lummer Diphasiastrum ×zeilleri. Den andra vand-
ringen tvingar oss att forcera snår av skvattram 
Rhododendron tomentosum men vi belönas med 
en köttätande bjässe: en flugtrumpet Sarracenia 
purpurea med fem blommande stjälkar och flera 
fällor. Flugtrumpeten planterades enligt uppgift 
ut här på 1960-talet.

Uppför en skogsbacke och längs ett elljusspår, 
alldeles nära Hultsfred står hon där, den röda 
skogsliljan Cephalanthera rubra. Flera vackra 
stolta individ som vänder näsan mot eftermid-
dagssolen.

Vårt sista besök idag blir Lundens naturreser-
vat öster om Järnforsen. Under promenaden dit 
ser vi en aspfjäril Limenitis populi fladdra förbi. 
Reservatet utgörs av en lövklädd rullstensås längs 
Emåns vackert meandrande lopp. Men vi blir lite 
oroliga, för hävden verkar inte vara tillräcklig. 
Om det inte blir ändring kommer den här kullen 
snart att vara en av alla igenväxta kullar i landet, 
utan större floristiskt intresse. Det vore synd för 
här finns många fina saker: gulblommig variant av 
korskovall Melampyrum cristatum, fältgentiana, 
smalbladig lungört, klasefibbla Crepis praemorsa 
och pampiga stora blåklockor Campanula persici
folia, men också spindelört, axveronika Veronica 
spicata och backsippor Pulsatilla vulgaris i de torr-
rare partierna.

Figur 4. Sträv nejlikrot Geum hispidum fann vi i Bjälebo i den vackra Bråbygden. De unga stutarna undrade 
vad Anneli Kihl var så intresserad av. Foto: Bengt Carlsson.
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Småland – en hel kontinent!
Småland är variationsrikt. Som en av exkursions-
deltagarna uttryckte det: ”Småland är faktiskt 
en hel kontinent!” Idag når vi kusten och då blir 
detta väldigt påtagligt. Men först ska vi till Brå-
bygden. För att komma dit tar vi oss fram på en 
grusväg som ”knappt är rak mellan kurvorna ens”. 
Det gick inte så fort så vi försökte kika genom 
bussfönstret men eftersom vyn hela tiden växlade 
var det inte så lätt. ”Nu är det bara hundra kurvor 
kvar”, sa vår guide Tomas Burén uppmuntrande. 
Gröna i ansiktena lämnar vi bussen i Bjälebo för 
att tillsammans med några stutar botanisera i en 
blomsterrik betesmark. Här blommar till vår stora 
glädje sträv nejlikrot. Stora stenrösen vittnar om 
odalmannens möda, här har varit slåttermark med 
lindor en gång. Ännu hamlade lindar vittnar om 
betydelsen av att samla vinterfoder och i fonden 
lyser de vita höbollarna. Gammalt blandas med 
nytt. Vi diskuterar det gamla odlingslandskapet 
och vad vi kan göra för att bevara det. Och vad 
vill vi bevara? Här går naturligtvis åsikterna isär.

Så äntrar vi bussen igen och kör ut till kus-
ten. Ö efter ö passeras och snart är vi långt ute i 
havsbandet, i Kråkelund. Söderut kan vi sikta Blå 
Jungfrun i fjärran. Här blir det nu skärgårdsväxter 
och i Småland betyder det björnbär: hela sju arter 
förevisas av Tomas, bland annat öröbjörnbäret 
Rubus oeroeënsis ined. som bara växer här i trakten. 
I några strandängsfragment finner vi spikblad 
Hydrocotyle vulgaris, rödsäv Blysmus rufus, strand-
kvanne Angelica archangelica ssp. litoralis och 
strandmynta Mentha aquatica ssp. litoralis. 

Ytterligare en bit ut följer vi Åke Widgren som 
visar oss en av de nordligaste lokalerna för strand-
tåg Juncus maritimus samt den silverludna strand-
gråbon Artemisia vulgaris var. coarctata. Längst ut 
mot havet blommar till sist den sällsynta klibb-
glimmen Silene viscosa. Som flera andra glimmar 
slår blommorna ut först till kvällen och kan då 
pollineras av svärmare.

Nästa stopp blir Simpevarp. I närheten av 
kärnkraftverket har en del skojiga arter slagit till 
på de nyskapade gruskullarna. Vi vandrar runt i 
hettan och beundrar bland annat ett stort bestånd 
av lång bockrot Pimpinella peregrina som vår 
guide, Åke Rühling, fann här endast två veckor 

tidigare. Vi kikar även på styv fingerört Potentilla 
recta – hittad av Åke för bara tio minuter sedan! 
Plötsligt dyker en vackert himmelsblå växt upp 
som beundras ivrigt: klipplin Linum austriacum. 
Så ser vi rosenkronill Securigera varia, luddros 
Rosa sherardii och läkekungsljus Verbascum phlo
moides.

Nu är det varmt! Men en skräpig jordhög 
kan ändå väcka intresset. Fast man måste ju gilla 
blommor då … Vi gör ett kortstopp på Gröndals-
gatan i Oskarshamn och kollar in praktbetonika 
Stachys macrantha, finsk fingerört Potentilla 
intermedia och hamnsenap Sisymbrium altissi
mum. Invid en grusbrant är marken lite fuktigare 
och vi jämför kärrfräken Equisetum palustre och 
smalfräken E. variegatum. Vid Ärnemar hamnar 
vi mitt i en hundutställning, vi fikar och hoppas 
slippa bli utskällda när vi sedan springer runt 
och letar växter: rysk martorn Eryngium planum, 
silver martorn E. giganteum och grönbladsbjörn-
bär Rubus muenteri. Från bussen knäpper vi som-
marfläder Sambucus ebulus i fullande fart men det 
gick bra!

Järnvägsstationen i Högsby blir vårt sista stopp. 
Blickarna vänds uppåt för att finna de många tio-
tals mistlar Viscum album som med sina snyltröt-
ter satt sig fast i lindarna.

På kvällen avtackas våra värdar och guider och 
vi alla tackas för visat intresse. Henrik Berg hälsar 
oss till sist välkomna till Uppland och Biskops-
Arnö nästa sommar! Det ska bli skoj men frågan 
är om det kan bli lika grant!  SBT.

•  Tack till Erik Ljungstrand för kommentarer.
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halvparasitiska växter är 
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Adress: Norrlandsgatan 34 E, 752 29 Uppsala 
E-post: brita.svensson@ebc.uu.se
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Vart man sig vänder ibland rim och meter
det vimlar av angiospermpoeter
mens andra fyla sakna poesipott

Blott prosa blivit deras skriverilott
Förgäves söka vi en alg- och tångskald

som diktat har om fykologisk mångfald

Aldrig Gelidium och Gracilaria
besjungits i en agar-agar-aria

Till sillen högt om sol och hav vi skråla
men glömma tångludd, Elachista fucicola

och samma sak med sudare och snärja
en lyrisk sådd som återstår att bärga

Men vikingen, så kärv och vittbefaren
väl kärva kenningar om skräppetaren

emellan blot och gille kved på havets våg?
Nej, Ägirs skägg för vekt för vers han såg

och rep, röd, tofs, grön, tråd och fjäderslick
ej minsta rad av våra fäder fick*

Men Lomentaria då, rosenröding
Den borde vi väl hitta hos en Fröding?

Ack, hans intresse var nog svalt för alger
mot dungens doftande liljekonvaljer
Jag finner ej ens några korta strofer 

som ära vattnets våta autotrofer

Tji poesi, och nu är dagen gången
Då ger jag väl min egen sång till tången

och nynnar stilla på demantehällen
inunder stjärnorna på himlapällen

för Desmarestia aculeata (taggtång)
vid vågors vaggande en vattnig vaggsång

   EDNA M. USLING

*nu tänker ni väl inget styggt om nödrim
när versen kräver här en droppa stödlim,
och dessa böljans blöta rastafaris
får verbet satt modernt i singularis

Fykologisk fanfar 
Nereocystis luetkeana, blås-
tång i dubbel bemärkelse! 
I bakgrunden ses strand-
driften med Nereocystis, 
halvt begravd i sanden till 
höger en blåsa. Mannen 
tutar i en liten bit som 
är avskuren alldeles jäms 
med blåsan. 

Nereocystis är vanlig i 
jättetångskogarna längs 
den nordamerikanska 
stilla havskusten och kan 
bli flera tiotals meter lång.

Tångsång
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Niklas Lönnell presenterar här ett antal bra 
mossfloror – både nya och gamla – för den som 
vill tränga lite djupare ner i det gröna luddet 
längst ner på marken.

NIKLAS LÖNNELL

Här presenterar jag några floror som kan 
vara användbara för artbestämning 
av mossor. Översikten är på inget sätt 

uttömmande och inriktas främst på moderna 
floror. Priserna som anges är oftast hämtade från 
utgivarens uppgifter. I vissa fall kan det vara idé 
att söka hos internetbokhandlare eller antikvariat 
för att se om man kan hitta dem billigare där.

Fältfloror 

Mosses and liver-
worts of Britain and 
Ireland – a field guide
Atherton, I., Bosanquet, S. & 
Lawley, M. (red.) 2010. British 
Bryological Society. 848 sidor.
Pris: 24,95 GBP från www. 
britishbryologicalsociety. 
org.uk.

En fältflora av det mer bas-
tanta slaget. Boken inleds 

med 14 sidor teckningar av skott med olika växt-
sätt som en snabborientering, vilka följs av en fält-
nyckel på 39 sidor. Största delen av boken tas upp 
av artpresentationerna med färgfoto på arten, text 
om hur den känns igen, vilka liknande arter som 
finns och hur den växer, samt utbredningskarta 
för Storbritannien och Irland.

Detta är en mycket prisvärd bok som inne vid 
mikro skopet bör kompletteras med ytterligare 
litteratur, men är som fältflora i en klass för sig. 
Enstaka arter som förekommer i Sverige saknas 
eller behandlas bara rapsodiskt. Ett bra initiativ 
är det plastomslag som skyddar boken. Omslaget 
är dock är rätt skört och kan spricka vid ovarsam 
hantering.

Mossor: en fälthandbok
Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 
1985. Interpublishing, Stockholm. 
287 sidor.
Pris: ca 250 kr.

Den fältflora som har funnits i 
varje bryologs ficka och hjälpt 
till att göra mossor mer till-
gängliga för nybörjare. Boken 
har tryckts om flera gånger 
dock utan några större änd-

ringar i innehållet. Den som köper boken i andra 
hand bör vara medveten om att den första uppla-
gan från 1982 saknar de släktesvisa nycklarna ned 
till art som tillkom i den andra upplagan. 

Boken tar upp Nordens alla arter, har nycklar 
ned till art samt färgbild, utbredningskarta och 
kort beskrivning på 240 arter. Det har dock run-
nit en del vatten under broarna och genom revi-
sioner nytillkomna arter och nyupptäckta arter 
saknas därför. Det som kan orsaka en vissa frusta-
tion hos nybörjaren är också det faktum att både 
vetenskapliga och svenska namn har ändrats till 
stor del, varför det blir många namn att hålla reda 
på om man ska hålla sig till senare checklistor som 
t.ex. Hallingbäck m.fl. 2006 (SBT 100: 96).

Fältbiologernas moss-
flora – fälthandbok över 
Sveriges vanligaste  
mossor
Bergenståhl, B. m.fl. 1995 Fältbio-
logerna, Stockholm. 163 sidor.
Pris: 150 kr från 
www.faltbiologerna.se.

En mycket liten och behändig 
bok som lätt slinker ned i fickan. Den tar upp 300 
vanliga mossarter (både lever- och bladmossor) 
med nycklar, streckteckningar och kort beskriv-
ning. En smidig bok som ger en bra introduktion 
till de vanliga mossarterna för nybörjaren, men 
har också problemet att många vetenskapliga och 
svenska namn är föråldrade.

Guide till mossfloror
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Norrlands bladlever-
mossor & Norrlands bål-
levermossor
Söderström, L. 1981 & 1982. Fält-
biologerna, Sollentuna. 98 & 30 
sidor.
Pris: Bållevermossorna bort-
skänkes (www.faltbiologerna.se), 
medan bladlevermossorna verkar 
vara slut på förlaget.

Två häften för den vill lära sig mer om levermossor. 
Streckteckningar av både skott och vissa detaljer, 
utbredningskartor och beskrivning av utseende 
och växtförhållanden samt en nyckel till art. 
Vetenskapliga och svenska namn har naturligtvis 
ändrats en hel del. Den geografiska begränsningen 
gör att man i sydligaste i Sverige inte kan förlita 
sig enbart på dessa häften.

Släktet Riccia (rosett-
mossor) i Fennoskandia.
Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 
1986. Svensk Botanisk Tidskrift 80: 
245–270.
Uppsatsen kan laddas ner i pdf-
format från SBF:s webbplats där 
denna artikel om mossfloror pre-
senteras.

Exkurerar man i södra Sveriges 
kalktrakter kan det vara idé att införskaffa detta 
häfte av SBT. Här beskrivs de svenska arterna 
i släktet Riccia. Utbredningskartor, färg foton, 
mycket detaljrika teckningar samt nyckel och 
beskrivning av arterna finns med.

Vitmossor i Norden
Mossornas Vänner 1995. Mossor-
nas vänner, Göteborg. 125 sidor.
För närvarande slutsåld men en ny 
upplaga är på gång.

Denna bok utarbetades av 
medlemmarna i Mossornas 
Vänner på Västkusten och 
utkom i sin första upplaga 

1986 med nya upplagor 1989, 1993 och 1995. För 
varje art redogörs för utbredning, ekologi, makro- 
och mikrokaraktärer samt viktiga skiljekaraktärer. 
Även utbredningskartor, streckteckningar av 
bland annat stamblad, grenblad och celler.

The European species 
of the Calliergon–Scor
pidium–Drepanocladus 
complex
Hedenäs, L. 2003. Meylania  
28: 1–116.
Pris: 18,50 euro inkl. porto från 
www.bryolich.ch.

Ett måste för den som är 
intresserad av våtmarkslevande pleuro karpa mos-
sor är detta standardverk som tar upp alla Europas 
arter och är författat av Lars Hedenäs och publi-
cerat i den schweiziska tidskriften Meylania. För-
utom ett inledande kapitel som beskriver arternas 
biotoper finns en fältnyckel och en nyckel som 
även tar upp mikroskopiska karaktärer. 

Alla arter presenteras med noggrann beskriv-
ning av utseende samt hur de växer, inklusive 
kemiska parametrar som kända pH-intervall. För 
varje art finns också streckteckningar samt en 
karta där känd status från Europas alla länder 
presenteras. Det spiralbundna 116-sidiga häftet 
kan beställas från den schweiziska föreningen för 
mossor och lavar.

Kleine Kryptogamen-
flora. Band 4. Die Moos- 
und Farnpflanzen Europas  
(The liver worts, mosses and 
ferns of Europe)
Frey, W., Frahm, J., Fischer, E. & 
Lobin, W. 1995 & 2006. Gustav 
Fischer, Stuttgart & Harley books, 
Colchester.
Pris: 98 euro + porto från www.
apollobooks.com (engelsk upplaga).

I Europa finns det många nationella mossfloror 
som jag inte tar upp här. Dock kan det vara värt 
att nämna denna tyska bok som även finns i en 
engelsk upplaga (vilken dock är lite tyngre och 
mer skrymmande att ha med på resan). Det är 
en ganska behändig bok som tar upp nästan alla 
Europas mossor och ormbunksväxter.

Innehållet utgörs av en nyckel där många 
nyckel steg ofta består av mer än en rad och den 
ungefärliga utbredningen för vissa arter. Illus-
trationsgraden är relativt låg, men det finns 
samlingsplanscher med streckteckningar för vissa 
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arter. Redan det kompakta formatet skvallrar 
om att man kanske inte kommer hela vägen med 
denna bok men på resan kan den vara en klar 
hjälp, kanske som ett komplement till en check-
lista för området man besöker.

Arable bryophytes – a 
field guide to the mosses, 
liverworts and hornworts 
of cultivated land in Britain 
and Ireland
Porley, R. 2008. Wildguides, Old 
Basing, Hampshire. 140 sidor.
Pris: 22 GBP + porto från www.
wildguides.co.uk.

En liten, 140 sidor tjock fältflora med plastomslag 
som tar upp 86 mossor som förekommer på åkrar 
på de brittiska öarna. Färgfotografi och kort text 
om hur man känner igen arterna samt utbred-
ningskartor.

Skrivbordsfloror 

Nationalnyckeln till 
Sveriges flora och fauna. 
Bladmossor 
Hallingbäck, T., Lönnell, N., 
Weibull, H. m.fl. 2006 & 2008. 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 416 
& 504 sidor.
Pris: ca 350 kr per volym.

De hittills utkomna två voly-
merna täcker in de flesta akrokarpa bladmossorna 
i Norden. De många färgfotona och akvarellerna 
gör böckerna aptitliga för nybörjaren. Illustre-
rade nycklar från släkte ned till art finns både på 
svenska och engelska. Den del som ska innehålla 
huvudnyckel ned till släkte har dock ännu inte 
kommit ut. En kort ingress med lite kortfakta 
om arten, kännetecken, levnadssätt, utbredning 
samt namngivning anges för varje art. I den första 
boken finns även en kort inledning till de egent-
liga bladmossorna med lite morfologi. 

Den enda flora som har både svenska och 
vetenskapliga namn som i stort sett följer den 
senaste checklistan. Den kraftiga klotinbind-
ningen gör att böckerna nog kommer att hålla för 
många års brukande.

Illustrated flora of 
Nordic liverworts and 
hornworts 
Damsholt, K. 2002. Nordic Bryo-
logical Society, Lund. 840 sidor.
Pris: 152 euro + porto från www.
oikos.ekol.lu.se/bookshop3.html

Ett mäktigt referensverk för 
skrivbordet som innehåller 

utförliga beskrivningar av Nordens samtliga lever-
mossor med streckteckningar av 296 arter med 
totalt 620 illustrationer. 

Boken har väl strukturerade artbeskrivningar 
som förutom en utförlig beskrivning av arten 
tar upp ytterligare information under rubri-
kerna ”Diffe rentiation” (där skiljekaraktärer mot 
liknande arter listas), ”Ecology” (växtsätt och 
växtplats anges) samt ”Distribution” (utbredning 
kompletterad med en nordenkarta med markering 
i vilka floraprovinser den förekommer). 

Det enda man saknar vid flitig användning 
är sidhänvisningar direkt till arterna i nycklarna, 
särskilt då i artrika släkten som Scapania och 
Lophozia.

The liverwort flora of 
the British Isles
Paton, J. A. 1999. Harley Books, 
Colchester. 626 sidor.
Pris: 98 euro + porto från  
www.apollobooks.com

En riktigt omfattande modern 
europeisk levermossflora sak-
nades länge och sedan kom 

det två inom några få år! I omfång, storlek och 
upplägg är detta en en motsvarighet för Storbri-
tannien och Irland till Damsholts bok ovan. Illus-
trationerna skiljer sig i stil från de i Damsholt med 
fler mindre bilder på skott med mera. De fyller 
ofta ut en sida men har ingen bildtext. Dock med-
följer en liten inplastad lista med förkortningar 
som förekommer vid vissa illustrationer. 

Boken har inte de användbara rubriker som 
finns i Damsholt men ungefär samma uppdelning 
i separata stycken. I beskrivningsavsnittet under-
lättar det mycket att hitta en viss karaktär genom 
att vissa nyckelord som till exempel ”Leaves” eller 

”Oil-bodies” är kursiverade.
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Illustrated moss flora of 
Fennoscandia. 2, Musci 
Nyholm, E. 1954–69. Fasc. 1–6. 
Swedish natural science research 
council, Lund. Sammanlagt 799 
sidor.

Elsa Nyholms klassiska flora 
för artbestämning av bladmos-
sor i Sverige och övriga Nord-

europa. Blyertsteckningar illustrerar alla arter. 
Nycklar ingår från familj ned till art. Ordlistan 
finns i första häftet och registret i sista vilket gör 
att det är fördel att ha alla delar inbundna i ett 
band. 

Fyra delar av floran har kommit i en andra upp-
laga (se nedan), men bland annat vitmossor, sot-
mossor, björnmossor, fyrtandsmossor, sköldmos-
sor och alla pleurokarperna har inte behandlats i 
den andra upplagan.

Verket får idag sökas antikvariskt. I det 
sammanhanget kan det vara bra att veta att 
floran trycktes om på 1970-talet. De häftena är 
limbundna och har en tendens att övergå i ett 
lösblads system efter viss tids användande.

Illustrated flora of 
Nordic mosses
Nyholm, E. 1986–98. Fasc. 1–4, 
Nordic Bryological Society, Copen-
hagen. Sammanlagt 405 sidor.
Pris: 130 euro + porto från www.
oikos.ekol.lu.se/bookshop3.html 
för alla fyra häftena.

En uppdaterad version av den 
första upplagan ovan. I denna upplaga utökades 
det geografiska området till att även omfatta Sval-
bard och Island, vilket gav ett tillskott av ett antal 
arter. 

Vissa släkten har genomgått en stor revidering 
sedan den första, till exempel blommossorna 
Schistidium av Hans Blom. Dock har det hänt 
en hel del särskilt när det gäller de vetenskapliga 
namnen efter det att floran gavs ut. Återgivningen 
av original illustrationerna är emellertid bättre i 
den första upplagan.

I och med att floran inte är komplett finns 
inget register. På Mossornas Vänners hemsida 
finns dock några hjälpregister att tillgå. 

The moss flora of Britain 
and Ireland 
Smith, A. J. E. 2004. Cambridge 
Univ. Press, Cambridge. 850 sidor.
Pris: ca 800 kr + porto

De brittiska bladmossorna 
behandlas i denna den 
andra upplagan av denna 
bok som kom ut i sin första 

upplaga 1978 och kom att vara ett komplement 
till Nyholms flora. Floran har en huvudnyckel 
till släkte och under varje släkte nycklar ned till 
art. Nästan en sida text om varje art och streck-
teckningar av blad, kapslar och celler m.m. Dock 
endast enstaka skott och habitusteckningar. Den 
andra upplagan har vuxit till en riktig tegelsten på 
hela 1012 sidor och pocketupplagan är lite svår-
hanterlig även på skrivbordet.

Bildatlas der Moose 
Deutschlands 
Lüth, M. 2006–09. Faszikel 1–6. 
Bryologische Arbeits gemeinschaft 
Deutschlands, Bonn.
Pris: 425 euro inkl. porto från 
www.milueth.de.

Detta verk utgörs av ringpär-
mar med en A5-sida per art 
med färgfotografier av habitus, 

blad, kapslar och andra relevanta mikroskop-
karaktärer som tvärsnitt, celler m.m. Hittills har 
661 arter behandlats, vilket inkluderar akrokarpa 
och några pleurokarpa bladmossor. Eftersom 
längre texter saknas borde inte bristande tyska-
kunskaper utgöra något hinder. Men man får 
betala 4300 kronor om vill ha alla sex hittills 
utkomna pärmar. SBT. 

Niklas Lönnell studerar 
mossors spridningsbiologi i 
sitt doktorandprojekt i växt-
ekologi. Niklas är medlem 
i ArtDatabankens expert-
kommitté för mossor.

Adress: Box 25195, 
750 25 Uppsala 
E-post: niklas.lonnell@ 
hotmail.com
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BOTANISK LITTERATUR

F lueblomster fra Marokko til Mellemøsten 
kompletterar Henrik Ærenlund Pedersens 
och Niels Faurholdts tidigare bok Ophrys, 

The Bee Orchids of Europe som jag anmält i SBT 
(nr 2/2008). Den förra boken var på engelska och 
omfattade Medelhavsområdet utom den östli-
gaste delen och den nordafrikanska kusten. Den 
nya boken, som är på danska, omfattar de delar 
som inte behandlades i den första boken med 
ett undantag, nämligen södra Turkiet. Uppdel-
ningen i två böcker och två språk gör det hela litet 
oöverskådligt och det hade varit bättre om man 
hade utvidgat den första boken till att omfatta 
hela Medelhavsområdet. Om man dessutom skri-
vit den nya boken på engelska hade den nått en 
vidare krets, vilket den hade varit värd.

Det pågår en het diskussion inom orkidékretsar 
mellan ”lumpers” som vill betrakta nybeskrivna 
arter inom välkända artkomplex som underarter 
eller varieteter och ”splitters” som vill betrakta de 
nybeskrivna formerna som goda arter. I sen tid har 
det nämligen utbrutit ett artbeskrivningsrally där 
från välkända arter avvikande former beskrivits 
som nya arter trots att avvikelserna i karaktärer är 
mycket små. Författarna tillhör den första katego-
rin innebärande att man hållit hårt i artbegreppet 
och i stället använt underartsbegreppet flitigt. 
Många nybeskrivna taxa har betraktats som varie-
teter eller inkluderats i tidigare beskrivna arter. 
Sentida DNA-forskning synes bekräfta att antalet 
arter inom släktet Ophrys är betydligt färre än vad 
som brukar återfinnas i moderna standardverk om 
orkidéer (t.ex. Delforge). Jag hyser stor sympati för 
författarnas ansats men jag väntar med spänning 
på ytterligare forskningsreslutat.

I och med att södra Turkiet saknas i båda 
böckerna saknas också några rätt väl definierade 

arter och underarter från 
södra Turkiet, nämligen 
O. climacis, O. isaura, 
O. scolopax/oestrifera 
ssp phrygia och O. 
scolopax/oestrifera ssp 
hygrophila. Varför 
denna del av Medelhavsområ-
det inte tagits med har jag svårt att förstå. Från 
Cypern saknas O. transhyrcana, vilken inklude-
rats i O. sphegodes ssp. mammosa, en klart tveksam 
åtgärd.

Utöver en traditionell genomgång av de olika 
arterna och underarterna med text och bilder 
finns några inledande kapitel som bland annat 
behandlar olika orkidébiotoper samt lämpliga res-
mål i Cypern, Israel, Marocko etc. 

Sammanfattningsvis en trevlig och läsvärd bok 
med bra foto som är utmärkt att ha med på resan 
till de berörda länderna. Men i Tyskland och 
Frankrike där ”splitters” står som spön i backen lär 
man nog inte jubla.


Danmarks vilde orkidéer är en 
i raden av floror som behand-
lar ett lands orkidéflora. 
Bokens uppläggning är den 
numera vanliga när det gäl-
ler den här typen av floror. 
Boken inleds bland annat 
med ett mycket bra kapi-
tel om olika orkidébioto-
per i Danmark. Därefter 
kommer en genomgång 
av de i Danmark före-
kommande arterna 
med bilder och kom-
mentarer. Kommen-
tarerna är genomgående 
bra och läsvärda och fotot känns naturnära 
så till vida att utmärkte fotografen Jimmy Lassen 
i stor utsträckning undvikit blixtfoto annat än 
vid vissa närbilder. Man synes ha använt tekniken 
med ljusskärmar vilket ger behagliga habitusbilder. 

Nya orkidé-
böcker
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Nomenklatoriskt kan man konstatera att förfat-
tarna anslutit till de senaste rönen när det gäller 
de latinska namnen för Orchis, Anacamptis, Neoti
nea, Neottia och Dactylorhiza. Däremot har grön-
kullan fått behålla sitt gamla namn Coeloglossum 
viride vilket inte känns helt fel. Henrik Pedersen 
har ju själv spelat en aktiv roll när det gäller forsk-
ning och namnsättning inom släktet Dactylorhiza.

Sammanfattningsvis en trevlig bok som pry-
der sin plats i bokhyllan bland andra nationella 
orkidéfloror. Att läsa danska är inte svårt så boken 
kan med fördel läsas även av en svensk publik. 
Och visst är det trevligt att kunna hälsa välkom-
men till en ny nordisk orkidéart, nämligen Ophrys 
apifera som påträffats på en lokal på Jylland 
2004 och en på Själland 2009. Det var en väntad 
nykomling ty O. apifera är ju sedan tidigare känd 
från norra Tyskland. Är det effekten av uppvärm-
ningen vi ser?

❀  SVEN HANSSON

Flueblomster fra Marokko til Mellemøsten:  
orkidéslægten Ophrys i Nordafrika og 
Levanten 
Niels Faurholdt & Henrik Ærenlund Pedersen 
2009. Dansk Orchide Klub, Köpenhamn. 124 sidor. 
ISBN 978-87-993457-0-0.
Boken kan beställas från Bente Nielsen (bente_
kaj@mail.dk). Pris 250 DKK + porto.

Danmarks vilde orkidéer
Henrik Ærenlund Pedersen & Niels Faurholdt 
2010. Gyldendal, Köpenhamn. 289 sidor. 
ISBN 978-87-02-06386-8.
Pris: På t.ex. internetbokhandeln Adlibris kostar 
boken 273 kr.

Orkidéresa till Rhodos
När man pratar om Medelhavets orkidéer är 

det nog Kreta de flesta tänker på. Helt rätt, 
men det finns andra ställen som också är väldigt 
rika på orkidéer. Som exempel kan nämnas Monte 
Gargano på Italiens östkust, Sicilien och så natur-
ligtvis Rhodos. Rhodos har många endemiska 
orkidé arter, framför allt inom släktet Ophrys: 
Ophrys polyxo, lindia, halia, lucis och eptapigiensis 
är alla hittills bara funna på Rhodos.

På denna resa som är helt inriktad på orkidéer 
ska vi försöka hitta många av dem. På Rhodos 
finns naturligtvis också många arter med större 
utbredning, och totalt finns över 50 orkidéarter 
på ön. Mellan växtplatserna kan man njuta av de 
vackra vyerna. Tag med oömma skor då många av 
orkidéerna växer på ”taggiga” ställen.

Resan kommer preliminärt att äga rum den 
2–10 april 2011 med flyg från Köpenhamn. Guide 
blir Sven Birkedal och troligen också Åke Svens-
son, båda med lång erfarenhet av Medelhavsom-
rådets orkidéer. Antalet deltagare är begränsat till 
22 personer. Mer information om resan och hur 
man anmäler sig kommer i nästa nummer av SBT.

Ophrys lucis (Kalteisen & H.R.Reinhard) Paulus & 
Gack är en av flera orkidéarter som bara finns på 
Rhodos. Foto: Sven Birkedal.


